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ABSTRACT: 

According to theorist Harald Høiback, a doctrine should consist of three salient elements in order 

to qualify as an adequate and functional document; theory, culture and authority. The occurrence 

of these elements throughout the doctrine can furthermore be refined, resulting in three different 

areas of utility; education, command and change. However, Swedens’ contemporary military doc-

trine consists of a series of documents, including a strategic and an operational doctrine. This evi-

dently evokes questions regarding the contexture and most appropriate purpose of each doctrine, 

and furthermore whether vertical coherence between the doctrinal levels can be identified or pre-

cluded. Focusing on Swedens’ military doctrine in whole, this single-case study uses a qualitative 

text analysis to identify key elements in each doctrine. This thesis therefore enables conclusions re-

garding doctrines as a specific conceptual tool, and deductions considering consistency between 

different levels of doctrines. Findings reveal that Militärstrategisk doktrin 2016 is mainly influ-

enced by cultural elements, most suitably being utilized as a tool of education. Operativ doktrin 

2014 however emphasizes authority, resulting in a more suitable doctrine as a tool of command. 

Concluding the results, this thesis shows that Swedens’ doctrinal series does not manifest vertical 

coherence in terms of consistency between levels. However, further research is required to confirm 

whether the absence of coherence between the doctrinal levels generates negative effects, or 

whether it’s positive considering complementing aspects. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet presenterar initialt forskningsproblemet samt dess syfte och frågeställning. 

Vidare avhandlas det aktuella forskningsläget för att tydliggöra undersökningens ansats och 

forskningslucka. Slutligen kommer materialval som föremål för undersökningen att motiveras 

och dispositionen för arbetet att preciseras. 

1.1 Problemformulering 

”Doctrine is the companion and instrument of good leadership. It is the basis of 

training and all that that implies: cohesion, reliability in battle, and mutual under-

standing and support. Further, doctrine is the springboard and benchmark of all 

tactical improvement.”
1
 

Doktrinkonceptet förefaller avsevärt betydelsefullt inom militärteorin, även om ämnet alltjämt 

är föremål för kritik. Icke desto mindre ser militära organisationer idag utvecklingen och 

implementeringen av doktrindokument som en absolut nödvändighet för att utveckla 

krigföringsförmågan och effektiviteten hos operativa förband.
2
 Men vad karaktäriserar 

egentligen en bra doktrin? Vilket innehåll är vitalt att innefatta och vilket ändamål ska 

doktrinen tjäna? 

En ansats till att besvara dessa frågor presenteras av Harald Høiback, som menar att en 

kvalificerad doktrin vilar på tre av varandra beroende element: teori, kultur och auktoritet. 

Kortfattat grundas en doktrin dels på antaganden om vad som leder till framgång, som i sin 

tur måste styrkas av en teoretisk grund för att erhålla retorisk kraft och tillförlitlighet. Vidare 

är det vitalt att doktrinen anpassas efter den militära organisationens förutsättningar, förmågor 

och drivkrafter. Med andra ord måste doktrinen ta hänsyn till kulturella aspekter. Slutligen 

ska doktrinen underbygga auktoritet i syfte att klargöra vilket utrymme det finns för egna 

strategiska och taktiska initiativ och i vilken grad doktrinen är ett styrande dokument.
3
  

Följaktligen kan doktriner tjäna olika ändamål genom att de tre elementen kombineras och 

tyngdpunkten varieras. Sammanfattningsvis kan en doktrin vara ett verktyg för ändamålet 

ledning vid kombination av teori och auktoritet, ändamålet utbildning vid kombination av 

teori och kultur alternativt ändamålet förändring vid kombination av auktoritet och kultur.
4
 

                                                 
1 Hughes, 1986, s. 24 
2 Palazzo, 2008, s. 1 
3 Høiback, 2013, s. 10 
4 Høiback, 2011, s. 888 
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Sverige har under de senaste åren reviderat och uppdaterat existerande doktriner, resulterande 

i en doktrinserie omfattande Militärstrategisk doktrin 2016, Operativ doktrin 2014, samt 

diverse doktrinbilagor, taktikreglementen och handböcker. Parallellt har vad som betraktas 

vara en fjärde generation av doktriner växt fram, som inte enbart riktas mot målgrupper inom 

den militära organisationen, utan även ämnar beskriva krigsmaktens inriktningar, mål och 

uppgifter för utomstående aktörer, individer och andra nationer.
5
 Høiback själv kategoriserar 

inte detta användningsområde tillsammans med de tre huvudändamålen, men Jan Ångström 

och Jerker Widén presenterar utifrån denna teori en vidareutvecklad idé som menar att 

doktriner även kan ha ett fjärde ändamål; signalering.
6
 

Hur ser då uppbyggnaden av Sveriges aktuella doktriner ut idag, och vilket ändamål ämnar de 

fylla? Återfinns en vertikal koherens avseende ändamål mellan den strategiska, operativa och 

taktiska nivån, eller kompletterar doktrinerna varandra med olika inriktningar? Vilket resultat 

skulle en prövning av doktrinerna utifrån de kriterier som anses utgöra grunden för en 

kvalificerad doktrin att generera?  En ökad förståelse för svensk doktrinkonstruktion skulle i 

sin tur kunna bidra till en bättre förståelse för problem och möjligheter med doktrinutveckling 

i allmänhet och doktrin som verktyg för olika ändamål i synnerhet.  

Forskningsluckan som utgångspunkt för detta arbete identifieras i Høibacks artikel What is 

doctrine? där ett flertal andra nationers doktriner har granskats för att åskådliggöra tendenser i 

vilka ändamål som de ämnar fylla. Resultaten indikerar att nationer med en homogen 

strategisk miljö så som Tyskland tenderar att framhäva auktoritära doktriner som verktyg för 

ledningsändamål, medan nationer med skiftande strategisk miljö så som Storbritannien och 

USA snarare använder doktriner som ett verktyg för utbildningsändamål.
7
  

Ingen liknande forskning kan emellertid spåras där Sveriges aktuella doktrinserie har varit 

föremål för granskningen i ett sammanhang utanför utvecklingsarbetet av doktrinerna, där 

syftet vidare varit att analysera ett flertal nivåer för att påvisa en närvaro eller frånvaro av 

vertikal koherens. Det är vidare oklart huruvida resultat för andra nationer är generaliserbara i 

den aspekten att resultaten även skulle kunna beskriva Sveriges fall utan en närmare 

undersökning, även om Sverige likt Storbritannien och USA i en militär kontext möter en 

skiftande strategisk miljö i samband med nationella och internationella operationer. Doktriner 

i sin kontext är mer eller mindre nationsspecifika och föränderliga i samband med revidering. 

                                                 
5 Høiback, 2011, s.895 
6 Angstrom & Widen, 2016, s. 202 
7 Høiback, 2011, s. 888 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete var att med utgångspunkt i Harald Høibacks teorier 

om doktrinuppbyggnad och olika ändamål, systematiskt undersöka innehållet i 

militärstrategisk- och operativ doktrin för att möjliggöra en analys av vilka syften och 

ändamål som Sveriges doktrinserie idealt kan fylla.  

Som föremål för undersökningen granskades Militärstrategisk doktrin 2016 och Operativ 

doktrin 2014 inledningsvis enskilt för att sedan ställas i relation till varandra. Intentionen var 

således att identifiera huruvida doktrinerna utifrån teorin kan påvisa en närvaro eller frånvaro 

av vertikal koherens avseende ändamål mellan strategisk, operativ och taktisk nivå. 

Undersökningen ämnade således bidra till en utvecklad förståelse för problem och möjligheter 

med doktrinutveckling i allmänhet och doktrin som verktyg för olika ändamål på olika nivåer 

i synnerhet. 

Generell frågeställning: 

- Kan Militärstrategisk doktrin 2016 respektive Operativ doktrin 2014 idealt tillämpas 

som verktyg för ändamålet ledning, utbildning eller förändring? 

Frågeställningen kan vidare delas in i ett antal forskningsfrågor: 

- Med utgångspunkt i Høibacks teorier, kan Militärstrategisk doktrin 2016 respektive 

Operativ doktrin 2014 anses vara huvudsakligen teoretiska, auktoritära eller 

kulturinfluerade dokument? 

- Är respektive doktrin vidare ett potentiellt verktyg för att uppnå främst lednings-, 

utbildnings- eller förändringsändamål? 

- Återfinns en vertikal koherens avseende ändamål mellan strategisk, operativ och 

taktisk nivå? 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning kring begreppet doktrin förefaller omfattande, och presenterar ett flertal 

olika forskningsproblem med varierande ansatser. Utgångspunkterna kan till exempel vara att 

beskriva doktrinutvecklingen och dess orsaker, alternativt effekten som en doktrin kan eller 

bör ha. Forskningen har med fördel delats in i ett antal kategorier för att möjliggöra en tydlig 

översikt. Vissa artiklar berör emellertid forskning kopplad till flera olika kategorier, men har 

avsiktligt placerats under den rubrik som kvintessensen av aspekterna och argumenten berör. 
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1.3.1 Doktrinuppbyggnad 

Till kategorin doktrinuppbyggnad hör den forskning som har störst relevans och koppling till 

forskningsproblemet i detta arbete. Under denna rubrik sorteras bland annat Ångströms och 

Widéns artikel Religion or reason? exploring alternative ways to measure the quality of 

doctrine, som diskuterar de problem som uppstår vid utformningen och i sin tur 

kvalitetsmätningen av en doktrin. Artikeln är intressant i det hänseendet att den inte bara 

diskuterar Høibacks teorier utan även kritiserar dem. Argumenten som vidare presenteras är 

att en doktrin inte endast kan bedömas utifrån ett utilitaristiskt perspektiv utan bör istället 

tolkas konstruktivistiskt som religiösa övertygelser.
8
 Kritiken riktad mot Høibacks teorier 

kommer diskuteras vidare under avsnittet: 3.3 Kritik mot teori. 

Kjell Inge Bjerga och Torunn Laugen Haaland hävdar i sin artikel Development of Military 

Doctrine: The Particular Case of Small States, att små stater så som Norge har en begränsad 

förmåga att självständigt genomföra doktrinutveckling som konsekvens av begränsade 

institutionella resurser. Vad detta i sin tur innebär är att doktrinerna kommer bygga på starka 

influenser av stormakter och det militära tänkande de representerar. Bjerga och Haaland 

menar vidare att små staters bidrag till multilaterala operationer endast signalerar politiskt 

stöd och att deras medverkan är för begränsad för att utgöra större skillnader. Efterföljande 

konsekvenser innefattar att ändamålen som småstatsdoktriner fyller huvudsakligen består av 

politiska, legala och etiska meddelanden till militären, utomstående aktörer och allierade 

nationer.
9
  

Med utgångspunkt i att denna tes som utvecklats ur en analys av norsk doktrin är 

generaliserbar och även skulle gälla svensk doktrin borde denna studie utifrån Høibacks 

teorier visa att Militärstrategisk doktrin 2016 och Operativ doktrin 2014 idealt fungerar som 

ett verktyg för ändamålen styrning eller signalering. Ett annat resultat skulle kunna generera 

en ansats till att reducera trovärdigheten i påståendet att dessa teorier skulle gälla små stater 

oaktat medlemskap
10

 i Nato. 

1.3.2 Doktrinutveckling 

Utveckling av doktriner är ett ämne som är förhållandevis närbesläktat med doktriners 

uppbyggnad. En intressant artikel att ställa i kritiskt förhållande till Bjerga och Haalands 

artikel är Jan Willem Honigs The Tyranny of doctrine and Modern Strategy: Small (and 

                                                 
8 Angstrom & Widen, 2016, s. 201-202 
9 Bjerga & Haaland, 2010, s. 505-506 
10 Ibid., s. 506 
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Large) States in a Double Bind. Honig argumenterar i motsats till Bjerga och Haaland att små 

stater besitter en väl utvecklad förmåga att självständigt utveckla försvarsdoktriner med egna 

strategiska koncept. Motiveringen grundas främst i att små stater förefaller mer innovativa 

och anpassningsbara.
11

 

Geoffrey Till presenterar i tredje upplagan av boken Seapower: a guide for the twentyfirst 

century en cykel för doktrinutveckling som menar på att revideringen av doktriner är ett 

resultat av utbildning, operationer och utvärdering.
12

 Ur ett kritiskt perspektiv presenteras 

emellertid inga vetenskapligt underbyggda argument för att komplettera teorin. Vidare 

diskuterar Stephen Cimbala och James Tritten i artikeln Joint Doctrine – Engine of change ? 

att de som arbetar med att ta fram nya doktrinkoncept arbetar tillsammans med 

doktrinexperter för att nå synergi i utvecklingen och säkerställa att alla ändringar har validitet. 

Artikeln presenterar även ett antal faktorer som påverkar doktrinen, så som existerande 

doktrin, hotbild och militär kultur.
13

 Dessa faktorer anses således också påverka utformningen 

och uppbyggnaden av doktrinen. 

 

1.3.3 Effekt av doktriner 

Den doktrinforskning som är mest omfattande avhandlar teorier om olika effekter av doktriner 

och bakomliggande orsaker till dess innehåll.
14

 En intressant effekt av doktriner presenteras 

bland annat av Barry R. Posen, som i sin artikel Foreword: Military doctrine and the 

management of uncertainty menar på att doktriner kan reducera organisatorisk osäkerhet.
15

  

En annan eventuell effekt av doktriner som förefaller mer negativ presenteras av Ångström 

och Widén i deras artikel Religion or reason? exploring alternative ways to measure the 

quality of doctrine.  Dilemmat som diskuteras är hur detaljerad en doktrin bör vara. Effekten 

av en alltför generell doktrin kan bli svår att tolka och praktisera, medan en detaljrik doktrin 

kan röja taktiska inriktningar och hindra användarens initiativ till egna idéer och 

handlingsalternativ.
16

 Detta är problem som bör tas till hänsyn vid utformningen och 

uppbyggnaden av en doktrin för att uppnå kvalitet i slutprodukten. 

                                                 
11 Honig, 2016, s. 261 
12 Till, 2013, s. 53 
13 Cimbala & Tritten, 2002/2003, s. 92-93 
14 Angstrom & Widen, 2016, s. 200 
15 Posen, 2016, s. 159 
16 Angstrom & Widen, 2016, s. 205 
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Vidare argumenterar Olof Kronvall och Magnus Petersson i artikeln Doctrine and Defense 

Transformation in Norway and Sweden att svenska och norska doktriner har haft en inverkan 

på de två ländernas militära transformation. Studien utgår från Høibacks teorier om 

doktrinändamål och menar på att influenserna grundas i militära operationer, utbildning, och 

försvarsreformer.
17

 

1.3.4 Vertikal koherens 

Jacob Westberg beskriver i sin bok Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014 vertikal och 

horisontal koherens ur ett säkerhetsstrategiskt perspektiv. Begreppet koherens definieras 

inledningsvis som ett samspel mellan olika mål, medel och metoder, men också som att 

underordnade nivåer genererar ett stöd till överordnade nivåer.
18

 Vidare särskiljs de två 

typerna av koherens som; 

”Graden av samordningen mellan överliggande och underliggande nivåer 

benämns vertikal koherens, medan graden av samordning mellan olika former av 

maktmedel benämns horisontal koherens.”
19

 

Begreppet kan följaktligen förefalla användbart även i en analys av militära doktriner, för att 

uttrycksmässigt representera en samstämmighet avseende uppbyggnad och ändamål mellan 

doktriner på strategisk, operativ och taktisk nivå, där olika nivåer understödjer varandra med 

likartade syften och ändamål. I strategisk teori menar Westberg att koherens betraktas som 

eftersträvansvärd
20

, men frånvaro av vertikal koherens i undersökningens kontext behöver 

emellertid inte vara negativ då doktrinerna ur en alternativ aspekt även kan komplettera 

varandra genom att tjäna olika ändamål.  

Sammanfattningsvis presenterar tidigare doktrinforskning generaliserbara argument för 

begreppets karaktär, utveckling och effekter, men forskningen förefaller mer begränsad vad 

gäller Sveriges doktrinserie och dess ändamål. Vidare identifieras en forskningslucka rörande 

analysen av vertikal koherens avseende ändamål hos svenska doktriner som representerar 

strategisk, operativ och taktisk nivå, då detta begrepp tidigare endast förekommit i forskning 

rörande säkerhetsstrategi. Således kan denna undersökning med hjälp av detta begrepp bidra 

till en ökad förståelse för problem och möjligheter med doktrinutveckling i allmänhet, och 

problem eller möjligheter mellan olika doktrinnivåer i synnerhet. 

                                                 
17 Kronvall & Petersson, 2016, s. 280 
18 Westberg, 2015, s. 21 
19 Ibid., s. 22 
20 Ibid., s. 26 
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1.4 Material och avgränsningar 

1.4.1 Empiriskt material 

Det empiriska materialet i detta arbete omfattas av Militärstrategisk doktrin 2016 och 

Operativ doktrin 2014 som avser att representera Sveriges aktuella doktrinserie. Arbetet 

avgränsades således till att behandla de dokument som beskriver gemensamma 

militärstrategiska utgångspunkter
21

 och vidare Försvarsmaktsgenerella förhållningssätt till 

operationers planering, genomförande och utvärdering på en operativ och taktisk nivå.
22

 

Följaktligen analyseras inte de doktrinbilagor som närmare beskriver bland annat ledning, 

logistik och underrättelse, och inte heller de taktiska reglementen och handböcker som 

underordnas doktriner.  

Även Høiback begränsar sina teorier till att beröra övergripande doktrindokument som är 

konstitutiva snarare än regulativa. Han skiljer vidare i kategoriseringen av doktrinhierarkin på 

doktriner, manualer, reglementen och procedurdokument, och menar att applicerbarheten hos 

de teorier som han presenterar är begränsade för de tre senare typerna av dokument.
23

 Således 

motiveras avgränsningen av empiriskt material till militärstrategisk- och operativ doktrin då 

validiteten och reliabiliteten hos en analys av de resterande dokumenten utifrån vald teori 

skulle förefalla tvivelaktig. Även arbetets omfattning begränsar förmågan att analysera 

samtligt material som hör till Försvarsmaktens doktrinkoncept. 

Ur ett källkritiskt perspektiv kategoriseras doktriner vidare som officiella dokument som 

utgör en primärkälla för militärstrategiska- och operativa koncept. De två doktrinerna har 

också fastställts för tillämpning i samband med underteckning av Sveriges överbefälhavare
24

, 

och kan följaktligen bedömas uppfylla äkthetskriteriet då dokumenten således inte utgör 

förfalskat material. Huruvida doktriner däremot är fria från subjektiva bedömningar eller 

utgör en tendensiös källa
25

, förefaller emellertid mer svårbedömt. Men dessa två aspekter är 

vidare inte relevanta i någon större utsträckning för denna typ av empiriskt material, då 

dokumenten avsiktligt kan innehålla en viss typ av information för att styra organisationen i 

önskad riktning. Doktrinerna är däremot representativa i den meningen att dokumenten 

återspeglar övergripande tillvägagångssätt för krigföring som avser att implementeras av den 

militära organisationen. 

                                                 
21 Försvarsmakten, 2016, s. 10 
22 Försvarsmakten, 2014, s. 9 
23 Høiback, 2013, s. 21-22 
24 Militärstrategisk doktrin 2016 undertecknad av Micael Bydén, Operativ doktrin 2014 undertecknad av Sverker Göranson 
25 Esaiasson et al., 2012, s. 282 
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Motiveringen till att inte endast en av de valda doktrinerna analyserats grundades delvis i att 

de två doktrinerna är ömsesidigt beroende av varandra, men också i förmån för att både 

strategiska, operativa och taktiska aspekter för forskningsfrågan skulle belysas, och då en 

doktrin tillför ett formellt rättfärdigande element och ett gemensamt förhållningssätt till alla 

tre nivåerna.
26

 Militärstrategisk doktrin 2016 representerar således den strategiska nivån, 

medan Operativ doktrin 2014 vidare omfattar operativ och taktisk nivå. 

1.4.2 Teorimaterial 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna undersökning omfattas av Harald 

Høibacks teorier om doktriner och dess karaktäristik som författaren presenterar i sitt arbete 

Understanding military doctrine: A multidisciplinary approach. Arbetet koncentreras vidare 

till teorierna om de tre elementen teori, kultur och auktoritet, samt ändamålen ledning, 

utbildning och förändring som beror på förekomstfrekvensen av elementen. 

Argumenten som motiverade valet av teoretiskt ramverk presenteras bland annat av Ångström 

och Widén i artikeln Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of 

doctrine, där författarna trots en generellt kritisk infallsvinkel bekräftar Høibacks teorier som 

det mest lämpliga verktyget för att analysera doktriner som inom tidigare forskning idag 

existerar.
27

 

Vidare skiljer sig Høibacks teorier från annan liknande forskning med hänsyn till 

omfattningen av teoriernas beskrivning, deras kontext, och forskningens tvärvetenskapliga 

ansats. Därutöver grundas kontinuerligt samtliga påståenden och slutsatser som återfinns i  

teorierna på vetenskaplig evidens.
28

 Teorierna har avslutningsvis också ur ett källkritiskt 

perspektiv introducerats och lanserats i en modern kontext och i närtid till implementeringen 

av det empiriska materialet, vilket följaktligen är ett stärkande argument för teoriernas 

validitet som grund för studien. 

Den initiala avgränsningen som genomfördes i samband med teorivalet var beslutet om att 

tillämpa endast Høibacks mer omfattande teori istället för ett flertal olika till fördel för att 

undersökningen ämnar vara av teorikonsumerande karaktär med det empiriska materialet i 

fokus. Detta beslut var också en konsekvens av ett antal begränsande faktorer, så som 

tidsuttaget och storleksdimensionen för undersökningen. 

                                                 
26 Høiback, 2013, s. 1 
27 Angstrom & Widen, 2016, s. 201 
28 Høiback, 2013, s. 5 
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1.5 Disposition 

Efter inledningskapitlet presenteras metodkapitlet som inleds med en beskrivning av den 

forskningsdesign och metod som valdes för arbetet, för att vidare konkretisera studiens 

genomförande i en kortfattad punktlista. Slutligen diskuteras arbetets reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet tillsammans med en sammanfattande argumentation för metodologiska 

överväganden, metodval samt dess för- respektive nackdelar. 

Vidare presenteras teorikapitlet som inleds med en beskrivning av det centrala begreppet 

doktrin som kontinuerligt återkommer i arbetet och kräver en avgränsande definition. Därefter 

avhandlas den teoretiska grund som undersökningens analys har som utgångspunkt, följt av 

en operationalisering av det teoretiska ramverket i syfte att fabricera operationella definitioner 

och indikatorer. Operationaliseringen kategoriserades under detta kapitel i förmån för 

avsnittet avses att läsas i nära anslutning till teoripresentationen. Avslutningsvis diskuteras 

kritik mot teorin. 

Analyskapitlet introducerar vidare undersökningens sammanställda analysramverk och det 

instrument som applicerats. Därefter avhandlas analysens genomförande som följs av en 

sammanställning och vidare också slutledningar mellan identifierade framträdande element 

utifrån analysens resultat. Här presenteras även associationer mellan de framträdande 

elementen som genererats ur undersökningen och vilket ändamål respektive doktrin främst 

kan fylla. Avslutningsvis sammanställs de separata resultaten från respektive doktrin för en 

jämförelse mellan det empiriska materialet. Här presenteras även slutsatser kring vertikal 

koherens avseende ändamål hos doktrinerna. 

Avslutningskapitlet sammanfattar arbetet genom att undersökningens resultat återkopplas till 

problemformulering, forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avhandlar också en reflektion där 

slutsatser rörande resultatens koppling till teoretiska och metodologiska utgångspunkter, och 

dess betydelse för yrkesutövningen diskuteras. Kapitlet avslutas med specificerade förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

Konsekvent genom arbetet har ett modifierat Harvardsystem
29

 applicerats för 

källhänvisningar genom fotnoter, för att avslutningsvis kompletteras med en fullständig 

litteraturöversikt.  

                                                 
29 Språkrådet, 2008, s. 67 
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2. Metod 

Metodkapitlet presenterar inledningsvis en beskrivning av vald forskningsdesign och metod 

för att vidare konkretisera studiens genomförande. Slutligen behandlas arbetets reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet tillsammans med en sammanfattande argumentation för 

metodval samt dess för- respektive nackdelar. 

2.1 Metodbeskrivning 

2.1.1 Forskningsdesign 

Forskningsansatsen som applicerats i detta arbete för att möjliggöra en undersökning av 

forskningsproblemet är en typ av förklarande studie, mer specifikt teorikonsumerande. En 

teorikonsumerande studie karaktäriseras av ett enskilt fall som central utgångspunkt i arbetet, 

som sedan ämnar förklaras utifrån existerande teorier och förklaringsfaktorer.
30

 Den svenska 

doktrinserien och dess ändamål är i denna undersökning fallet som ämnats förklaras utifrån 

Høibacks teorier om doktrinuppbyggnad och dess betydelse för vad doktrinen fyller för syfte.  

Med fallstudie som strategisk ansats för att undersöka ett forskningsproblem fokuseras syftet 

med arbetet på att analysera en eller flera förekomster av ett specifikt fenomen. Avsikten med 

analysen är således att generera mer ingående redogörelser för olika identifierade variabler 

som förekommer i fallet.
31

 

Per definition genomfördes i detta arbete en teorikonsumerande enkelfallsstudie då Sveriges 

doktrinserie som helhet var föremål för undersökningen. En enkelfallsstudie bidrar delvis till 

att åskådliggöra centrala och återkommande variabler, men möjliggör också identifiering av 

unika fenomen i det specifika fallet.
32

 Följaktligen kunde tendenser avseende doktrinernas 

ändamål att identifieras och en analys av koherensen mellan nivåerna genomföras. 

2.1.2 Metod 

Metodresonemanget omfattar huvudsakligen forskarens alternativ för insamling av empirisk 

data. Sammanfattningsvis fungerar metoden som ett verktyg för producering av tydliga 

översikter av orsakssammanhang och noggranna mätningar med vetenskaplig förankring.
33

 

I detta arbete tillämpades en kvalitativ textanalytisk inriktning med en idé- och ideologianalys 

som metod för undersökningen. Systematiken för en kvalitativ textanalys karaktäriseras 

                                                 
30 Esaiasson et al., 2012, s. 41 
31 Denscombe, 2009, s. 59 
32 Johannessen & Tufte, 2003, s. 56 
33 Denscombe, 2009, s. 183 
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huvudsakligen genom att det väsentliga innehållet för forskningsfrågan urskiljs genom 

noggrann genomläsning av det empiriska materialet i detalj, helhet och i en relevant kontext.
34

 

Vidare innebär en idé- och ideologianalys att undersökningen syftar till att identifiera 

förekomsten av specifika idéer eller ideologier i det empiriska material som studeras. Det 

empiriska materialet kan till exempel bestå av en organisations policymaterial och analysen 

fokuseras senare till själva innebörden av materialet.
35

 Sveriges militära organisations 

doktrindokument representerade i detta fallet det policymaterial som ämnade undersökas. 

 

2.2 Genomförande 

1. Teoretisk definition av elementen teori, kultur och auktoritet 

2. Teoretisk definition av ändamålen ledning, utbildning, förändring och signalering. 

3. Operationalisering av elementen, sammanställning av definitioner och indikatorer 

4. Definition av variabelvärden för analysen  

5. Analys av Militärstrategisk och Operativ doktrin utifrån respektive element 

6.  Sammanställning av analys och resultatpresentation 

7. Härledning mellan resultat av framträdande element och ändamål 

8. Jämförelse av resultat mellan doktrinerna, slutsatser kring vertikal koherens 

 

2.3 Metodologisk diskussion 

2.3.1 Design- och metodval 

Under arbetets gång har ett antal metodologiska överväganden med hänsyn till olika ansatsers 

fördelar och nackdelar genomförts i syfte att optimera förutsättningarna för undersökningen. 

Inledningsvis valdes en teorikonsumerande fallstudie med motivet att Sveriges doktrinserie 

skulle utgöra den centrala utgångspunkten i undersökningen för att besvara frågeställningen. 

Resultaten av en teorikonsumerande studie kan också möjliggöra vidare reflektioner kring den 

applicerade teorin och dess validitet, utan att studien per definition är av en teoriprövande 

karaktär.
36

  

Fallstudiens relevans i denna kontext grundades vidare i ansatsens möjligheter avseende 

undersökningens djup och förmåga att hantera subtiliteterna och komplexiteten i det specifika 

fallet. Fallstudien var också en lämplig ansats med hänsyn till undersökningens relativt 

                                                 
34 Esaiasson et al., 2012, s. 210 
35 Bergström & Boréus, 2012, s. 24 
36 Esaiasson et al., 2012, s. 41 
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begränsande storlek och tidsuttag, med motivet att förhindra att dessa faktorer äventyrade 

arbetets kvalitet och reliabilitet.
37

 

Emellertid kan ett antal begränsningar med forskningsansatsen att urskiljas. Vid studien av ett 

specifikt fall kan tillförlitligheten i generaliseringar utifrån undersökningens resultat 

ifrågasättas. Undersökningen måste således visa på hög transparens genom att generaliserande 

slutsatser är väl underbyggda av eviderade argument, samt att operationalisering och analys är 

tydligt skildrade. Andra nackdelar innefattar bland annat tillträde till empirisk data och 

definition av fallets gränser, men då det empiriska materialet i detta fallet utgjordes av redan 

avgränsade och öppna dokument föreföll dessa mindre kritiska för denna undersökningens 

genomförbarhet.
38

 

Slutligen preciserades studiens metod till en idé- och ideologianalys med en kvalitativ 

textanalytisk inriktning. Den kvalitativa textanalysen tillät denna specifika undersökning att 

systematiskt klassificera innehållet i det empiriska materialet i syfte att kategorisera 

innebörden av texten under ett eller flera konkluderande begrepp.
39

 I detta fallet något av de 

tre huvudelementen för doktrinuppbyggnad. Denna ansats tillsammans med förekomststudien 

av specifika idéer och ideologier, i det här fallet de operationella indikatorer som är synonyma 

med den teoretiska definitionen av av huvudelementen, utgjorde grunden för analysen. Då 

respektive ändamål som beskrivs i Høibacks teorier är beroende av förekomsten av de olika 

huvudelementen, kunde vidare slutsatser kring vilket ändamål doktrinen optimalt avses för 

urskiljas ur resultatet av vilket element som är mest framträdande. 

I likhet med forskningsdesignen har även den kvalitativa textanalytiska metoden dess 

nackdelar. Mest framträdande är problematiken kring tolkning och dess beroende förhållande 

till författarens erfarenheter, tankar och perspektiv. Emellertid är denna problematik inte unik 

för denna typ av analys utan snarare generell för flertalet forskningsmetoder. 

Resultatpåverkan kunde dock minimeras genom öppen argumentation och problemdiskussion 

samt tydlig operationalisering och analys.
40

 I avslutningskapitlet fördes även en diskussion 

kring arbetet för att dra slutsatser rörande resultatens koppling till teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter, i syfte att belysa eventuella brister. 

 

                                                 
37 Denscombe, 2009, s. 62-66 
38 Ibid., s. 72 
39 Esaiasson et al., 2012, s. 211 
40 Ibid., s. 222 
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2.3.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Hög validitet representeras generellt av frånvaro av systematiska fel och korrespondens 

mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer. Enkelt uttryckt innebär validitet 

att undersökningen i praktiken mäter vad författaren påstår att den mäter.
41

 Ett antal 

riskfaktorer avseende validitet i denna studie omfattar de beslut- och avvägningsproblem 

författaren ställdes inför vid den teoretiska operationaliseringen och analysen av det empiriska 

materialet, som i sin tur kunde leda till systematiska fel. Garantin för att undersökningen är 

fullständigt objektiv utan subjektiva influenser av författarens egna tankar och åsikter 

förefaller svårbedömd. Ansatsen för att uppnå god validitet i detta arbete etablerades i 

kontinuerlig problemtransparens samt utförliga och underbyggda argumentationer. Uppsatsen 

karaktäriseras också av ett kritiskt förhållande till källor, metodval och subjektivitet. 

Vidare representeras god reliabilitet av att en undersökning är reproducerbar i den aspekten 

att den utesluter slumpmässiga felaktigheter och utrymme för oaktsamhet. Dessa företeelser 

förekommer huvudsakligen under insamling och bearbetning av det empiriska materialet. Ett 

tillvägagångssätt för att uppnå god reliabilitet kan vara att genomföra två identiska 

undersökningar vid två olika tillfällen.
 42

 Inom ramen för arbetets tidsuttag begränsades 

emellertid denna undersökning till att hantera begreppet reliabilitet genom en tydlig 

presentation av analysramverk och precisa redogörelser för analysens genomförande i syfte 

att möjliggöra reproduktion. Således har analysen inte genomförts vid två olika tillfällen. 

Avslutningsvis återfinns en problematik kring generaliserbarhet vid kvalitativ forskning. Att 

generalisera resultat med tillhörande slutsatser vid en fallstudie förefaller osäkert och väcker 

vidare frågor om hur representativt fallet är, och i sin tur också studiens relevans i andra 

kontexter. Generaliserbarheten av resultaten i denna undersökning bedöms vara begränsad 

med hänsyn till att doktriner och dess innehåll tenderar till att vara nationsspecifika, och att 

doktrindokument över tid är föremål för förändring i samband med revidering.
43

 En alternativ 

infallsvinkel till generaliserbarhet är konceptet om överförbarhet, som sammanfattningsvis 

definieras som studien kring vilken utsträckning som undersökningens resultat skulle kunna 

tillämpas på likartade fall, snarare än konstaterande slutsatser.
 44

 I denna aspekt skulle detta 

arbete kunna bidra till att stärka eller försvaga den tidigare presenterade tesen att länder med 

skiftande strategisk miljö främst framhäver doktrinen som verktyg för utbildningsändamål. 

                                                 
41 Esaiasson et al., 2012, s. 57 
42 Ibid., s. 63-64 
43 Høiback, 2013, s. 11 
44 Denscombe, 2009, s. 382 
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3. Teori 

Teorikapitlet presenterar initialt det centrala begreppet doktrin som kontinuerligt återkommer 

i arbetet och kräver definition. Vidare avhandlas den teoretiska grund som undersökningens 

analys har som utgångspunkt, följt av en operationalisering av det teoretiska ramverket. 

Avslutningsvis diskuteras kritik mot teorin. 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Doktrin 

Ursprunget till begreppet doktrin återfinns i det latinska ordet doctrina som generellt betyder 

’lärande’ alternativt ’undervisning’. Oaktat denna härkomst existerar ingen gemensam 

definition, och klassificeringen av vilka dokument som faller inom ramen för 

doktrinbegreppet är nationsspecifik.
45

 Høiback presenterar emellertid en övergripande defini-

tion av doktrinbegreppet: 

”…doctrines are authorative documents military forces use to guide their actions 

containing fundamental principles that require judgement in application.”
46

 

Definitionen baseras på Natos aktuella definition av begreppet och syftar till specifika 

doktrindokument. Genom sitt arbete presenterar Høiback vidare ett flertal andra definitioner 

med små nyansskillnader i syfte att belysa olika aspekter av begreppet. Ångström och Widén 

presenterar därutöver en likartad definition inspirerad av Posen: 

”Military doctrine is institutionalized knowledge of how, for what and why mili-

tary resources should be utilized.”
47

 

Denna definition specificerar emellertid inte att doktrinen behöver vara sammanställt till ett 

dokument. Den militära doktrinen faller i en svensk kontext inom ramen för Försvarsmaktens 

krigföringsförmåga, och utgör där en konceptuellt influerande faktor i form av föreskrivande 

dokument. Förmågan till strid är sammanfattningsvis enligt den svenska Försvarsmakten ett 

relativt resultat av en interaktion mellan två antagonisters fysiska, moraliska och konceptuella 

faktorer, som representerar respektive parts krigföringsförmåga.
48

  

 

                                                 
45 Bjerga & Haaland, 2010, s. 507 
46 Høiback, 2013, s. 22 
47 Angstrom & Widen, 2015, s. 5 
48 Försvarsmakten, 2016 , s. 25-26 
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3.2 Teoretiskt ramverk 

Høiback argumenterar kontinuerligt genom sin 

forskning att doktrinen som begrepp existerar 

inom en trefaldig ordning och vilar på 

rationalitet, a-rationalitet och auktoritet. 

Relationen illustreras enligt figur 3.2.1. Vidare 

specificeras de mest framträdande aspekterna hos 

doktrinen som teori, kultur och auktoritet. Till 

skillnad från flertalet tidigare doktrinanalytiker så menar Høiback att doktrinkonceptet inte 

enbart är ett resultat av rationalitet eller kultur, utan också kan fungera som ett verktyg för 

auktoritära myndigheter att influera kultur och rationalitet i gengäld.
49

 Följaktligen kan tre 

olika idealdoktriner framställas genom att de tre elementens förekomst i doktrinen avsiktligt 

alterneras, utan att något element utelämnas. Idealtyperna ämnar fylla ett av de tre ändamålen 

ledning, utbildning eller förändring. Sambandet mellan element och idealtyper illustreras i 

figur 3.2.2.
50

 Nedan följer en närmare beskrivning och definition av respektive element i 

triangeln, följt av de olika ändamål doktrinen kan fungera som ett verktyg för. 

3.2.1 Teorielementet 

Med utgångspunkt i att en doktrin grundas på 

antaganden om vad som leder till framgång i den 

militära miljön uppstår följaktligen ett behov av en 

teoretisk grund i syfte att ge dessa antaganden en 

retorisk kraft och trovärdighet. Høiback menar 

vidare att en doktrin inte endast kan bygga på 

praktiska resonemang utan även måste innehålla 

logiska förklaringar av en generell karaktär. Dessa 

förklaringar syftar vidare till att motivera och rättfärdiga det handlingsalternativ som 

förespråkas för att övertyga den individ som senare står i begrepp att översätta teori till 

handling och därmed ge order till underställda som påverkar dem i en viss riktning. Doktrinen 

måste således beskriva varför det prefererade alternativet är överlägset alla andra alternativ 

för att doktrinen så väl som utövaren ska erhålla tillförlitlighet.
51

 

                                                 
49 Høiback, 2013, s. 56-57 
50 Ibid., s. 156-157 
51 Høiback, 2011, s. 884-885 

Figur 3.2.1 - Høibacks doktrintriangel 

Figur 3.2.2 - Høibacks ändamålstriangel 



Rebecca Kling 2017-06-12 Försvarshögskolan 

OP-14/17 SA 1OP303 

Sida 18 av 40 

 

Emellertid uppstår problem när framgångsfaktorer för något så komplext som krigföring ska 

definieras i förklarande teorier, och vad som anses utgöra övertygande argument kan variera. 

Høiback presenterar följaktligen två aspekter på vilken typ av militärteori som doktriner kan 

byggas på; ’doctrinal coherentism’ och ’doctrinal foundationalism’. Begreppet 

foundationalism representeras sammanfattningsvis av en positivistisk vetenskapsinriktning 

med fokus på grundläggande och ofrånkomlig fakta som grundas i generella slutsatser utifrån 

empirisk fakta (induktion), alternativt logiska sammanhang (deduktion). Antoine-Henri 

Jomini företräder denna infallsvinkel genom förespråkningen för ett antal fundamentala 

principer för krigföring, som syftade till att minimera felaktigt beteende.
52

 

Begreppet coherentism ställer sig i kontrast skeptisk till det enbart positivistiska perspektivet 

och menar att ett ytterligare element av relativism genererar mer övertygande militära teorier. 

Resultatet belyser en infallsvinkel där frånvaron av evidenta teorier inte enbart innebär att 

beslut grundas i subjektiva impulser, utan att handlingsmotiv kan förekomma utan 

fullständiga bevis. Carl von Clausewitz förespråkade bland annat detta angreppssätt.
53

 

Sammanfattningsvis skiljer sig synen på vilken typ av teoretisk grund som doktrinen ska 

innehålla, men betydelsen av densamma betonas likafullt. 

3.2.2 Kulturelementet 

Kulturelementet förefaller mer svårdefinierat än resterande element till följd av konceptets 

komplicerade natur. Emellertid presenterar Høiback en generell förklaring för att ge elementet 

en huvudinriktning; att kultur i sin simplaste form är alla fenomen i samhället som är socialt 

snarare än biologiskt överförda. Vidare är kultur inte endast ett alternativ till rationella 

argument utan kan istället användas för att tillföra nyanser av subjektiva intryck och 

uppfattningar. Följaktligen kan en doktrin med hänsyn till kulturella aspekter anpassas efter 

den militära organisationens förutsättningar, förmågor och drivkrafter.
54

 

I samband med en definition kring vem som ämnar nyttja doktrinen specificeras, bör också 

den önskade effekten av doktrinen fastställas utifrån organisationens strategiska kultur. Tonen 

i dokumentet kan antingen vara förklarande, visionär eller avskräckande beroende på vad 

doktrinen ämnar åstadkomma och vad läsaren förväntar sig få ut av den.
55

 Om det ultimata 

syftet med doktrinen emellertid grundas i militär reform, räcker inte implementeringen av en 

                                                 
52 Høiback, 2013, s. 66-67 
53 Ibid., s. 90 
54 Høiback, 2011, s. 885 
55 Høiback, 2016, s. 189 
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ny doktrin. En militär organisations uppträdande i strid har generellt en mer solid grund i dess 

individuella kultur, karaktär och gemensamma erfarenheter snarare än i doktrinen som 

reflekterar den.
56

 

Avslutningsvis menar Høiback att två villkor måste uppfyllas för att kulturella element ska 

vara av betydelse för doktrinen. Initialt måste kulturelementet erhålla någon typ av kausal 

kraft för att främja handlingskraftigt beteende och för att undvika att elementet endast 

fungerar dekorativt. Vidare måste kulturelementet i någon utsträckning vara manipulativt i 

den meningen att författaren av doktrinen kan kontrollera och anpassa de kulturella 

aspekterna för att de ska erhålla effekt och inte endast fungera som artefakter.
57

 

3.2.3 Auktoritetelementet 

Som tidigare nämnt behöver en doktrin vara auktoritär i syfte att klargöra vilket utrymme det 

finns för egna strategiska och taktiska initiativ och specificera till vilken grad doktrinen är ett 

styrande dokument. Med utgångspunkt i att doktrinen utgör centrala och gemensamma 

utgångspunkter och syftar till att harmonisera uppfattningen om strategiska och taktiska 

koncept krävs också ett auktoritärt element för att särskilja doktrinen från andra cirkulerande 

idéer som inte är etablerade.
58

  

Samtidigt skiljer sig även doktrinen med hjälp av detta koncept från militära tankar och 

teorier, då de senare är personliga medan doktrinen är institutionaliserad. Vad detta 

sammanfattningsvis innebär är att militära teorier kan inspirera och bli föremål för 

implementering, men att de fortfarande är fria att kritiseras och ersätter således inte 

institutionell acceptans.
59

 

Avslutningsvis kan doktrinen influeras av utomstående icke-kognitiva auktoriteter, bland 

annat i form av politik och ekonomi. Sammanfattningsvis innebär detta att utomstående 

aktörer så som politiker som inte besitter specifika kunskaper eller färdigheter i ämnet kan 

påverka krigföringen, och därmed också doktrinen i en annan riktning än vad de evidenta 

teorierna eller organisationens kultur skulle göra. Ur denna aspekt är emellertid hierarkin 

fastslagen i ett demokratiskt samhälle och därmed något att acceptera snarare än bestrida.
60

  

 

                                                 
56 Høiback, 2011 , s. 886 
57 Høiback, 2013, s. 127 
58 Høiback, 2016, s. 189 
59 Høiback, 2011, s. 887 
60 Høiback, 2013, s. 129-130 
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3.2.4 Doktrin som verktyg för ändamålet ledning 

En doktrin som centralt framhäver teoretiska och auktoritära element kan generellt fungera 

som ett verktyg för ledning. Det övergripande konceptet med denna typ av doktrin syftar till 

att främja organisatorisk sammanhållning och möjliggöra samordning och koordination i 

frånvaro av detaljerade instruktioner eller direkta order. Doktrinen minskar således friktioner i 

strid genom att generera övergripande riktlinjer för militär personal att agera utefter.
61

 

Emellertid uppstår ett oundvikligt dilemma angående hur specifik en doktrin skapad för 

ledningsändamål bör vara. Effekten av en alltför generell doktrin kan bli svår att tolka och 

praktisera, medan en detaljrik doktrin kan röja taktiska inriktningar och hindra personliga 

initiativ och idéer.
62

 

3.2.5 Doktrin som verktyg för ändamålet förändring 

Vid kombination av huvudsakligen auktoritära och kulturella element kan en doktrin fungera 

som ett verktyg för förändring. Som tidigare nämnt är en doktrin som presenterar nya idéer 

och koncept generellt inte tillräckligt för att enskilt driva militär reform, men ett mål för 

doktrinen kan fortfarande vara att bidra till organisatoriska, materiella eller konceptuella 

förändringar.
63

 Doktrinen kan vidare fungera som ett hjälpmedel för att förbereda en militär 

organisation för kommande reformer, och följaktligen vägleda genom en tid färgad av 

kontinuerlig förändring och osäkerhet. Alternativt kan doktrinen presentera ny mening för en 

organisation som genomlidit omfattande militära förluster eller stora förändringar i den 

strategiska miljön.
64

 

3.2.6 Doktrin som verktyg för ändamålet utbildning 

Om en doktrin centralt kombinerar teoretiska och kulturella element blir således dokumentet 

idealt för utbildningsändamål. Som ett alternativ till att en doktrin tillhandahåller regler, 

principer och riktlinjer kan dokumenten istället presentera grundläggande och vital kunskap 

för militär personal under utbildning att relatera till och använda som ansats för egna 

slutsatser.
65

 Sammanfattningsvis menar Høiback att en doktrin med utbildningsändamål kan 

adressera koncept för hur krigföring ska läras ut snarare än hur krigföring ska genomföras, 

och riktas därmed till gamla såväl som nya medlemmar i den militära organisationen.
66

  

                                                 
61 Høiback, 2013, s. 161 
62 Ibid., s. 163 
63 Ibid., s. 169 
64 Høiback, 2011, s. 894 
65 Ibid., s. 889 
66 Høiback, 2013, s. 159 
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3.2.7 Doktrin som verktyg för ändamålet signalering 

Doktrinen som verktyg för signalering nämns inte som ett av huvudändamålen i Høibacks 

teorier utan presenteras som ett syfte en fjärde generation av doktriner kan tjäna. Generellt 

ämnar doktrinen beskriva krigsmaktens inriktningar, mål och uppgifter för utomstående 

aktörer, individer och andra nationer.
67

 Konceptet utvecklas senare av Ångström och Widén 

som menar att denna typ av doktrin kan fylla interna och externa syften genom att dokumentet 

bidrar till att öka attraktiviteten hos den militära organisationen, resulterande i till exempel 

ökad tillförsel av ekonomiska medel från politiker eller stärkta internationella relationer.
68

 

Emellertid faller inte detta ändamål inom ramen för analysramverket som bygger på 

förekomsten av de tre olika elementen då Høiback aldrig specificerar kopplingen däremellan, 

och kommer därför inte behandlas vidare under arbetet. 

3.3 Kritik mot teori 

Som tidigare nämnt bekräftar Ångström och Widén i sin artikel de teorier Høiback presenterar 

som det mest lämpliga verktyget för att analysera doktriner som inom tidigare forskning finns 

att tillgå. De kritiska resonemangen behandlar emellertid den utilitaristiska ansatsen till att 

analysera doktrinen med rationell logik istället för ett konstruktivistiskt ramverk. Argumenten 

grundas i att de exogena kvalitetsvariabler som framställs ur tolkningen av doktrinen som en 

’force multiplier’ saknar en tydlig återkopplingsmekanism som genererar utpräglade och 

koncisa variabler för att analyserna en doktrin. Vidare definieras konsekvensen av att se 

doktrinen som ett verktyg för lednings-, utbildnings-, signalerings- eller förändringsändamål 

som en osäkerhet huruvida doktrinen faktiskt bidrar till att främja funktionaliteten hos den 

militära organisationen och dess förmåga till väpnad strid.
69

 

Ångström och Widén identifierar också ett antal problem med respektive doktrinändamål. 

Inledningsvis framhäver författarna vikten av att en doktrin som verktyg för utbildning kan 

bidra till en organisations förberedelser inför krig genom att generera pedagogiska 

förklaringar av abstrakta och komplexa fenomen som rör krigföring. Däremot återfinns en 

problematik kring specificeringen av den vitala kunskapen som ska förmedlas och vad som 

egentligen leder till framgång. Samma problem uppstår när idéer eller teorier auktoriseras och 

institutionaliseras i en doktrin som ämnas för lednings- eller förändringsändamål. 

Osäkerheten huruvida dessa teorier leder organisationen eller reformen i rätt riktning är 

                                                 
67 Høiback, 2013, s. 174 
68 Angstrom & Widen, 2016, s. 203-204 
69 Ibid., s. 201 
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förhållandevis omfattande på grund av den begränsade möjligheten till att utvärdera tidigare 

erfarenheter av krigföring för att identifiera faktorer som genererar framgång eller nederlag.
70

 

3.4 Operationalisering 

De teoretiska definitionerna och beskrivningarna av respektive element har i följande del 

tilldelats operationella definitioner och vidare också indikatorer i form av frågeställningar i 

syfte att möjliggöra den empiriska prövningen av teorierna.
71

 Respektive element tilldelades 

en definition och tre variabler som sammanställs i en matris som senare applicerats i analysen.  

3.4.1 Teoretiska indikatorer 

I den generella beskrivningen av teorielementet kan ett antal övergripande och återkommande 

begrepp identifieras och urskiljas. Elementet ska sammanfattningsvis motivera och 

rättfärdiga handlingsalternativ, presentera övertygande argument för valda metoder och 

därmed besvara frågor om varför alternativet är överlägset alla andra alternativ.
72

 Høiback 

presenterar en koncis definition som menar att elementet generellt redogör för hur vi 

teoretiskt borde göra.
73

 Denna begreppsbestämning kommer således utgöra den operationella 

definitionen och grunden för de operationella indikatorerna; 

- I vilken utsträckning definieras/förklaras grundläggande krigsvetenskapliga begrepp? 

- Hur motiveras valda handlingsalternativ och tillvägagångssätt? 

- Hur härleds motiverande argument till militärteori och krigsvetenskap? 

3.4.2 Kulturella indikatorer 

Likt föregående element återfinns ett antal generella begrepp som kontinuerligt återkommer i 

beskrivningen av kulturelementet. De kulturella aspekterna kan sammanfattningsvis tillföra 

doktrinen anpassningar efter organisationens förutsättningar, förmågor och drivkrafter. 

Elementet strävar således efter att påverka målgruppens subjektiva intryck och uppfattningar i 

en social kontext.
74

 Høiback menar på att detta koncept generellt tillför ett element som 

kulturellt beskriver vilka vi är, med andra ord tillför elementet organisationens identitet.
75

 

Denna precisering utgör likt tidigare den operationella definitionen och resulterar således i 

följande indikatorer; 

                                                 
70 Angstrom & Widen, 2016, s. 202-203 
71 Esaiasson et al., 2012, s. 55 
72 Se avsnitt 3.2.1 Teorielementet 
73 Høiback, 2013, s. 57 
74 Se avsnitt 3.2.2 Kulturelementet 
75 Høiback, 2013, s. 57 
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- Hur återspeglas organisationens förutsättningar och drivkrafter? 

- I vilken utsträckning har målsättningar anpassats efter organisationens förmågor? 

- Hur motiveras personalen att tillämpa och praktisera doktrinen? 

3.4.3 Auktoritära indikatorer 

Avslutningsvis identifieras och urskiljs ett antal återkommande begrepp som definierar och 

avgränsar auktoritetelementet. Elementet syftar sammanfattningsvis till att specificera vilket 

utrymme det finns för egna strategiska och taktiska initiativ, vad som inte är förhandlingsbart 

och slutligen fastställa till vilken grad doktrinen är ett styrande dokument. Elementet ämnar 

också institutionalisera doktrinen och därmed skilja den från andra etablerade dokument. 

Vidare är det även detta element som sanktionerar influenser av utomstående auktoriteter, så 

som politiker.
76

 Høibacks kortfattade definition indikerar att begreppet redogör för vad som 

auktoritärt måste genomföras.
77

 Denna operationella definition representeras med hjälp av 

följande indikatorer; 

- I vilken utsträckning återfinns formella styrningar? 

- Vilket utrymme finns för egna strategiska och taktiska initiativ? 

- I vilken utsträckning presenteras politiska inriktningar? 

     3.4.4 Sammanställning 

Element Operationell definition Operationella indikatorer 

Teori 
Hur vi teoretiskt  

borde göra 

- I vilken utsträckning definieras/förklaras grundläggande krigsvetenskapliga begrepp? 

- Hur motiveras valda handlingsalternativ och tillvägagångssätt? 

- Hur härleds motiverande argument till militärteori och krigsvetenskap? 

Kultur 
Kulturell och social 

identitet 

- Hur återspeglas organisationens förutsättningar och drivkrafter? 

- I vilken utsträckning har målsättningar anpassats efter organisationens förmågor? 

- Hur motiveras personalen att tillämpa och praktisera doktrinen? 

Auktoritet 
Auktoritärt vad som 

måste genomföras 

- I vilken utsträckning återfinns formella styrningar? 

- Vilket utrymme finns för egna strategiska och taktiska initiativ? 

- I vilken utsträckning presenteras politiska inriktningar? 

 

                                                 
76 Se Avsnitt 3.2.3 Auktoritetelementet 
77 Høiback, 2013, s. 57 

Figur 3.4.1 - Operationaliseringsmatris 
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4. Analys 

Analyskapitlet introducerar inledningsvis undersökningens analysramverk med tillhörande 

instrument. Därefter avhandlas analysens genomförande som vidare i resultatavsnittet följs av 

slutledningar mellan identifierade framträdande element och deras koppling till de olika 

ändamålen. Avslutningsvis sammanställs resultaten för en jämförelse mellan strategisk, 

operativ och taktisk nivå. 

4.1 Analysverktyg 

I föregående kapitel presenterades och operationaliserades det teoretiska underlag som 

följaktligen utgör grunden för det analytiska ramverket. För ett fullständigt analysinstrument 

kompletteras vidare operationaliseringsmatrisen med ett antal variabelvärden för att analysen 

av det empiriska materialet ska möjliggöra resultatredovisning och slutledningar.
78

 En 

distinktion har gjorts mellan två dimensioner av variabelvärden i syfte att reducera subjektiva 

influenser och stärka validiteten. Den första dimensionen belyser graden av kongruens mellan 

empiriskt material och respektive indikator med hänsyn till omfattningen av associerade idéer 

eller koncept och dess precision. Dimensionen representeras av tre variabelvärden: hög 

kongruens, partiell kongruens, och marginell kongruens. Den andra dimensionen belyser 

vidare förekomsten av elementens representation i det empiriska materialet i syfte att klargöra 

vilket av elementen som är mest framträdande och utgör en central del i doktrinen. 

Dimensionen representeras av tre variabelvärden: extensiv förekomst, sporadisk förekomst och 

obetydlig förekomst. För att undvika en godtycklig kategorisering av det empiriska materialet 

specificeras ett antal kriterier för respektive variabelvärde. Analysverktyget sammanställs 

avslutningsvis i en övergripande matris. 

4.1.1 Kongruens 

Dimensionen kongruens belyser i analysen graden av överensstämmelse. Då tydliga och 

explicita kopplingar alternativt synonyma begrepp mellan teori och empiri identifieras och 

tydligt kan motiveras mellan samtliga tre indikatorer anses det analyserade materialet och 

elementet ha en hög kongruens. Således behöver samtliga tre indikatorer återfinnas för denna 

bedömning. Återfinns emellertid endast diffusa och implicita associationer där fokus, begrepp 

eller beskrivningar mellan teori och empiri till viss del skiljer sig åt, alternativt om endast två 

indikatorer återfinns blir bedömningen att materialet har en partiell kongruens. Under 

marginell kongruens kategoriseras materialet om inga associationer eller likartade koncept 

                                                 
78 Esaiasson et al., 2012, s. 45 
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mellan teori och empiri återfinns, alternativt om de kopplingar som identifieras bara 

associeras till en indikator och är mer eller mindre obetydliga för resterande innehåll i 

doktrinen. 

4.1.2 Förekomst 

Dimensionen förekomst belyser i analysen graden av närvaro. Då associationer mellan teori 

och empiri är kontinuerligt återkommande alternativt centralt förekommande i en större 

omfattning kan det specifika elementet bedömas ha en extensiv förekomst. Om kopplingar 

eller begrepp emellertid endast förekommer i enstaka avsnitt utan större utmärkelse begränsas 

elementet som sporadiskt förekommande. Återfinns inga samband eller anknytningar över 

huvud taget, alternativt om de begränsas till enstaka stycken som inte har en anmärkningsvärd 

påverkan på resterande material kategoriseras teorin som obetydligt förekommande. 

4.1.3 Analysmatris 

Analysen strukturerades under genomförandet efter respektive element, där de två doktrinerna 

individuellt granskades utifrån de operationella indikatorerna för att sedan generera två 

gemensamma variabelvärden för hela elementet. Sammanställningen av analysen resulterade 

således i två fullständigt kompletterade matriser för de separata doktrinerna, för att 

avslutningsvis möjliggöra komparativa slutledningar. 

Element Definition Indikator Kongruens Förekomst 

Teori 
Hur vi teoretiskt 

borde göra 

- I vilken utsträckning definieras/förklaras 

grundläggande krigsvetenskapliga begrepp? 

- Hur motiveras valda handlingsalternativ och 

tillvägagångssätt? 

- Hur härleds motiverande argument till militärteori 

och krigsvetenskap? 

Hög 

Partiell 

Marginell 

Extensiv 

Sporadisk 

Obetydlig 

Kultur 
Kulturell och social 

identitet 

- Hur återspeglas organisationens förutsättningar och 

drivkrafter? 

- I vilken utsträckning har målsättningar anpassats 

efter organisationens förmågor? 

- Hur motiveras personalen att tillämpa och praktisera 

doktrinen? 

 

 

 

Auktoritet 
Auktoritärt vad som 

måste genomföras 

- I vilken utsträckning återfinns formella styrningar? 

- Vilket utrymme finns för egna strategiska och 

taktiska initiativ? 

- I vilken utsträckning presenteras politiska 

inriktningar? 

  

Figur 4.1.1 - Analysverktyg 
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4.2 Analys av doktriner 
4.2.1 Teorielementet 

4.2.1.1 Militärstrategisk doktrin 2016 

Inledningskapitlet i Militärstrategisk doktrin 2016 (hädanefter MSD16) presenterar 

tillsammans med en definition av syfte, målgrupp och kontext även en övergripande 

disposition för doktrinen. I dispositionen framgår att samtliga av doktrinens fyra huvudkapitel 

ämnas vara av förklarande, beskrivande alternativt utvecklande karaktär i syfte att 

konkretisera olika begrepp eller koncept.
79

 Kapitlen präglas således generellt av definitioner 

med tillhörande redogörelser för vitala begrepp och dess sammanhang. Ett representativt 

exempel återfinns i kapitel två där begreppet strategi initialt definieras och senare särskiljs 

från begreppet säkerhetspolitik. Vidare utvecklas även begreppets relation och samverkan till 

militärstrategi inom ramen för krigföring och krishantering.
80

 Följaktligen återfinns i 

doktrinen en tydlig och kontinuerlig anknytning till teorielementets första indikator som berör 

definition och förklaring av grundläggande vetenskapliga begrepp. 

Den andra operationella indikatorn som berör motivering av handlingsalternativ och 

tillvägagångssätt förefaller emellertid mer svåridentifierad. Generella utgångspunkter för hur 

Sverige ska försvaras presenteras i det militärstrategiska konceptet som utgör kvintessensen 

av MSD16. De valda tillvägagångssätten som introduceras innefattar konfliktförebyggande 

och krigsavhållande åtgärder i form av avskräckning, och vid händelse av väpnat angrepp ska 

ett offensivt i samspel med defensivt agerande eftersträvas. Konceptets ledningsfilosofi 

bygger avslutningsvis på uppdragstaktik.
81

 Sammanfattningsvis motiveras valda 

handlingsalternativ utifrån logiska förklaringar av generell karaktär, men saknar emellertid 

argument för varför valt alternativ förefaller mest fördelaktigt. Ett representativt exempel:  

”Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa 

handlingsfrihet.”
82

  

Tillvägagångssättet motiveras i en grundläggande logik, men inga argument för varför 

alternativet är överlägset ett defensivt och avvaktande uppträdande presenteras. Följaktligen 

kan motiv till valda metoder kontinuerligt identifieras, även om skillnader mellan teori och 

empiri kan urskiljas. 

                                                 
79 Försvarsmakten, 2016, s. 11 
80 Ibid., s. 13 
81 Ibid., s. 54-55 
82 Ibid., s. 54 
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Indikatorn som behandlar referenser eller vetenskaplig härledning för de presenterade 

argumenten förefaller till skillnad från de tidigare indikatorerna endast i en mindre 

utsträckning i doktrinen. MSD16 presenterar endast ett citat som refereras till Dwight D. 

Eisenhower, men härleder uttryckligen utöver det inga andra begrepp eller koncept.
83

 Ett antal 

indikationer på indirekta härledningar kan däremot identifieras, som till exempel konceptet att 

militär krigföringsförmåga kan beskrivas som ett tempel med tre pelare presenteras som en 

klassisk illustration.
84

 Doktrinen gör även ett fåtal referenser till andra världskriget och kalla 

kriget, men utvecklar inte dessa i en nämnvärd utsträckning. Sammanfattningsvis återkommer 

associationer mellan teorielementet och doktrinen både i centrala delar och kontinuerligt 

genom doktrinen, men vissa skillnader återfinns fortfarande. 

Resultat: Teorielementet anses ha partiell kongruens och extensiv förekomst. 

4.2.1.2 Operativ doktrin 2014 

I likhet med MSD16 presenterar även Operativ doktrin 2014 (hädanefter OPD14) en initial 

disposition för doktrinen som indikerar att samtliga av dokumentets fyra kapitel ämnar vara 

av beskrivande eller fördjupande karaktär.
85

 Följaktligen präglas OPD14 generellt också av 

definitioner med tillhörande redogörelser för vitala begrepp och dess sammanhang i 

kongruens med den första teoriindikatorn. Sammanfattningsvis återfinns begreppsförklaringar 

kontinuerligt genom hela dokumentet, men en tyngdpunkt identifieras emellertid i det andra 

och tredje kapitlet där operationskonst initialt presenteras i en kontext med tillhörande 

begrepp för att sedan följas av en definition av Försvarsmaktens operativa inriktning.
86

 

Vidare återfinns i det tredje kapitlets fjärde avsnitt en redogörelse för valda 

handlingsalternativ och tillvägagångssätt som tillämpas på en operativ och taktisk nivå. De 

metoder som beskrivs är en vidareutveckling av de koncept som presenteras i den 

militärstrategiska doktrinen, och kan huvudsakligen delas in i offensiv, defensiv, stödjande 

eller stabiliserande inriktning, samt direkt och indirekt metod.
87

 Respektive inriktning och 

metod motiveras vidare genom att tillvägagångssätten förknippas med en kontext där 

alternativet presenteras som det mest fördelaktiga. Till exempel beskrivs en indirekt metod 

som lämplig mot en likvärdig eller överlägsen motståndare som kan uppträda både reguljärt 

och irreguljärt. Metoden förknippas vidare med manöverkrigföring och kraftsamling mot 

                                                 
83 Försvarsmakten, 2016, s. 17 
84 Ibid., s. 25 
85 Försvarsmakten, 2014, s. 9 
86 Ibid., s. 13-19 
87 Ibid., s. 63 
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svagheter.
88

 Sammanfattningsvis motiveras de valda tillvägagångssätten utifrån en 

beskrivning av förutsättningar och deras fördelar, som tillsammans bildar logiska argument. 

Då handlingsalternativen även belyser aspekten för när de är lämpliga att appliceras återfinns 

även motiv för varför metoden är överlägsen andra alternativ. Följaktligen återfinns 

indikatorn med hög kongruens, och även om tyngdpunkten ligger i det tredje kapitlet 

motiveras även valda tillvägagångssätt kontinuerligt genom hela dokumentet, då 

metodbeskrivningar även förekommer under flertalet andra avsnitt. 

Avslutningsvis presenterar inte heller den operativa doktrinen i likhet med MSD16 explicita 

härledningar till militärteori eller krigsvetenskap. Den enda uttryckliga referensen som 

presenteras i dokumentet menar att framtagningen av doktrinen i stor utsträckning ska bygga 

på koncept som presenteras av EU eller Nato.
89

 Sammanfattningsvis återfinns två av tre 

indikatorer med hög kongruens kontinuerligt genom doktrinen, men det övergripande 

resultatet påverkas emellertid av den bristfälliga förekomsten av den tredje indikatorn. 

Resultat: Teorielementet anses ha partiell kongruens och extensiv förekomst. 

4.2.2 Kulturelementet 

4.2.2.1 Militärstrategisk doktrin 2016 

I förordet till MSD16 återges av Micael Bydén ett antal faktorer som påverkat 

Försvarsmaktens militärstrategiska koncept, bland annat innefattande en ny försvarspolitisk 

inriktning och organisationens tillgängliga resurser.
90

 Dessa faktorer kan vidare anses vara 

representativa för den första indikatorn som behandlar förutsättningar och drivkrafter inom 

organisationen. Flertalet argumentationer kring Försvarsmaktens förutsättningar återkommer 

även i dokumentet. Bland annat motiveras att strategianpassningar sker utifrån Sveriges i fred 

militärt alliansfria ställningstagande, samt begränsade resurser vid enskilt agerande utan 

internationellt stöd till följd av tidigare nedrustning.
91

 Vidare påpekas i doktrinen även  att 

konceptet med uppdragstaktik som ledningsfilosofi grundas i beslutsfattande och agerande 

efter rådande förutsättningar.
92

 

Den andra indikatorn som ser till anpassning efter organisationens förmågor återfinns också i 

ett nära samband till den första indikatorn. Som tidigare nämnt grundas det militärstrategiska 

                                                 
88 Försvarsmakten, 2014, s. 64 
89 Ibid., s. 11 
90 Försvarsmakten, 2016, s. 5 
91 Ibid., s. 31 
92 Ibid., s. 67 
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konceptet i att Försvarsmakten enskilt endast strävar efter att undvika förlust, vilket indirekt 

indikerar en anpassning efter organisationens samlade förmåga. Uppdragstaktiken som 

ledningsfilosofisk inriktning motiveras i doktrinen också vara anpassad efter organisationens 

utvecklade sociala förmågor, som bland annat definieras som initiativkraft och 

självständighet.
93

 Sammanfattningsvis återkommer de två första operationella indikatorerna 

för kulturelementet både i centrala delar av doktrinen, så som i förord och i det 

militärstrategiska konceptet, men även i flertalet andra avsnitt. Kongruensen mellan empiri 

och indikatorer förefaller också förhållandevis hög, med ett möjligt undantag för att 

drivkrafter inte behandlas i någon avsevärd utsträckning. 

Motivering av personal att tillämpa doktrinen är emellertid den kulturindikator som förefaller 

mest framträdande. I flertalet avsnitt poängteras personalens centrala relevans för en 

fungerande organisation. I syftesbeskrivningen argumenteras bland annat att måluppfyllelse;  

”…bygger på hela organisationens engagemang, vilja och drivkraft att 

tillsammans lösa förelagda uppdrag och finna lösningar – vår personal och 

stridsvilja är därför det militära försvarets viktigaste resurs.”
94

  

Vidare presenteras även moraliska faktorer som en av tre samverkande grundpelare i den 

militära krigföringsförmågan som nämnts tidigare. Sammanfattningsvis omfattar hela det 

femte kapitlet olika aspekter på kulturella faktorer och organisationens ledningsfilosofi som 

beror på personalens motivation och förmåga till ledarskap. Motivering återfinns således 

kontinuerligt, både i form av att relevansen av enskild individs prestation betonas, och 

utrymme för egna initiativ och personlig utveckling förekommer. Sammanfattningsvis 

återkommer samtliga tre indikatorer genom flertalet kapitel och även i centrala avsnitt i 

doktrinen, och kongruensen mellan teori och empiri bedöms vara hög. 

Resultat: Kulturelementet anses ha hög kongruens och extensiv förekomst. 

4.2.2.2 Operativ doktrin 2014 

Kulturelementet förefaller i OPD14 som det minst representerade elementet, då samtliga tre 

kulturella indikatorer endast är sporadiskt förekommande. Vad gäller de första indikatorn som 

behandlar återspegling av organisationens förutsättningar och drivkrafter, identifieras  endast 

några enstaka meningar som belyser dessa. Emellertid är de stycken som berör indikatorn 

                                                 
93 Försvarsmakten, 2016, s. 47 
94 Ibid., s. 9 
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endast generellt förklarande och berör snarare Sverige som helhet och inte specifikt den 

militära organisationen. Ett representativt exempel återfinns i det tredje kapitlet; 

”För svensk del, som ett land med begränsade militära resurser, är vikten av att 

välja tid och plats för eget agerande avgörande.”
95

 

Även anpassningar av organisationens målsättningar klassificeras som sporadiskt 

förekommande. Vid beskrivningen av den operativa inriktningen indikerar dokumentet att 

samtliga förband ska ha förmåga till verkan, skydd, rörlighet, uthållighet, ledning och 

underrättelser.
96

 Med vidare hänsyn till att organisationen enligt tidigare beskrivs ha 

begränsade militära resurser kan således denna inriktning inte anses vara fullt anpassad. Även 

i presentationerna av de specifika förbanden återfinns brister, då till exempel de marina 

förbandens mål bland annat definieras som att ha möjlighet till ständig övervakning av 

svenskt territorialhav, svensk ekonomisk zon samt närområde.
97

 

Avslutningsvis återfinns motivation för praktisering av doktrinen i förhållande till MSD16 i 

en mer begränsad utsträckning. Poängtering av personalens centrala relevans för en 

fungerande organisation förekommer emellertid i enstaka avsnitt, som till exempel vid den 

tidigare nämnda illustreringen av krigföringsförmågan.
98

 Den operativa doktrinen belyser i en 

större utsträckning den operativa och taktiska chefernas roll och deras ansvar snarare än den 

samlade organisationen, och kan därmed motivera dessa individer i den aspekten. Till 

exempel; 

”Det är chefen och stabens utbildning och erfarenhet samt den operativa miljön 

som styr hur operationskonsten tillämpas. Ibland behöver chefer på strategisk-, 

operativ och taktisk nivå fatta beslut på ofullständigt underlag..”
99

 

Sammanfattningsvis återfinns samtliga tre indikatorer sporadiskt genom dokumentet då 

endast enstaka associationer återfinns, som inte heller elaborerar de identifierade 

kopplingarna i någon större utsträckning. De återfunna anknytningarna erhåller således inte 

fullständig kongruens mellan teori och empiri. 

Resultat: Kulturelementet anses ha partiell kongruens och sporadisk förekomst. 

 

                                                 
95 Försvarsmakten, 2014, s. 34 
96 Ibid., s. 22 
97 Ibid., s. 41 
98 Ibid., s. 21 
99 Ibid., s. 16 
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4.2.3 Auktoritetelementet 

4.2.3.1 Militärstrategisk doktrin 2016 

I doktrinens inledande syftesbeskrivning indikerar ett antal meningar att doktrinen är av 

inriktande snarare än styrande karaktär; 

”Försvarsmaktens operativa planering ökar handlingsberedskapen, och är ett sätt 

att skapa handlingsfrihet. Det är inte en strikt föreskrivning av handlingsschema 

och händelseutveckling. 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.”
100

 

Doktrinen kan således bedömas ge förhållandevis stort utrymme för egna initiativ och idéer, 

och därmed inte generera formella styrningar i någon större utsträckning med hänsyn till de 

två första indikatorerna. Även den ledningsfilosofi som förespråkas indikerar att doktrinens 

innehåll inte är auktoriserande i den bemärkelsen av avsteg inte uppmuntras.
101

 Det enda 

avsnitt som förefaller styrande är presentationen av Försvarsmaktens uppdrag som återfinns 

under det tredje kapitlet. Kopplat till den tredje indikatorn om politiska inriktningar hänvisar 

detta avsnitt om uppdrag till en förordning med instruktioner för Försvarsmakten.
102

 Detta 

indikerar att det på en lokal plats i doktrinen återfinns tydliga politiska influenser, utöver de 

fåtal platser i doktrinen som det poängteras att koncepten i grunden bygger på politisk vilja.
103

 

Sammanfattningsvis återfinns endast ett fåtal styrningar i doktrinen och dokumentet bereder 

således förhållandevis stor plats för handlingsfrihet. Politiska inriktningar återspeglas även till 

viss del i doktrinen, men det sammanslagna auktoritetselementet kan följaktligen endast anses 

återkomma sporadiskt med i vissa delar bristande samstämmighet med empirin. 

Resultat: Auktoritetelementet anses ha partiell kongruens och sporadisk förekomst. 

4.2.3.2 Operativ doktrin 2014 

Likt MSD16 definieras även OPD14 initialt som ett inriktande dokument, men skiljer sig i 

den aspekten att syftet med doktrinen vidare konkretiseras som; 

                                                 
100 Försvarsmakten, 2016, s. 9 
101 Ibid., s. 67 
102 Ibid., s. 40 
103 Ibid., s. 9-10, s. 14-15 
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”…att på ett övergripande sätt styra och sätta mål för operativ och taktisk 

verksamhet.”
104

 

I första kapitlet nämns vidare också att doktrinen ska prövas och tillämpas för att möjliggöra 

utvärdering och utveckling av doktrinen.
105

 Även huvuddelen av det tredje kapitlet som 

presenterar operativ inriktning innehåller övergripande styrningar för hur de militära 

förbanden ämnar användas.
106

 Doktrinen kan således bedömas vara av en generellt styrande 

karaktär, även om viss handlingsfrihet och utrymme för egna idéer och initiativ förekommer 

med hänsyn till de två första indikatorerna. 

Den begränsade handlingsfrihet som emellertid beskrivs återfinns framförallt i den tidigare 

nämnda ledningsfilosofin som utgår från uppdragstaktik, och med en sporadisk förekomst 

nämns även situationer där chefer inom den militära organisationen behöver förlita sig på 

personlig kreativitet eller intuition, alternativt att förutsättningarna kräver applicering av 

alternativa metoder.
107

 Emellertid uttrycker dokumentet att det finns gränser för 

handlingsfriheten i samband med beskrivningen av ledningsfilosofin; 

”Den indirekta påverkan sker genom avvägningar om risker, lämpliga uppgifter 

och allokering av resurser inom ramen för olika handlingsalternativ.
108

 

Avslutningsvis framgår referenser till politiska inriktningar i association till den tredje 

indikatorn, även om doktrinen generellt inte används för att definiera och framhäva dessa. 

Bland annat nämns att doktrinen utgår från givna uppgifter av regering och riksdag, och även 

att val av metoder ska avgöras med hänsyn till politiska anvisningar.
109

 Sammanfattningsvis 

återfinns samtliga tre indikatorer kontinuerligt genom dokumentet, och även uttryckligen i 

centrala delar som till exempel syftesbeskrivning. Vidare identifieras även en tyngdpunkt på 

en styrande snarare än en vägledande inriktning då den första indikatorn förefaller mer 

framträdande än den andra. Den kritiskt sammanställa bedömningen avseende kongruens 

framhåller emellertid att auktoritetelementet endast återfinns partiellt, även om analysen visar 

på att det är det mest framträdande och samstämmiga elementet i den operativa doktrinen. 

Resultat: Auktoritetelementet anses ha partiell kongruens och extensiv förekomst. 

                                                 
104 Försvarsmakten, 2014, s. 9 
105 Ibid., s. 11 
106 Ibid., s. 19 
107 Ibid., s. 63 
108 Ibid., s. 17 
109 Ibid., s. 63 
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4.3 Sammanställning 

4.3.1 Militärstrategisk doktrin 2016 

Element Definition Indikator Kongruens Förekomst 

Teori 
Hur vi teoretiskt 

borde göra 

- I vilken utsträckning definieras/förklaras grundläggande 

krigsvetenskapliga begrepp? 

- Hur motiveras valda handlingsalternativ och 

tillvägagångssätt? 

- Hur härleds motiverande argument till militärteori och 

krigsvetenskap? 

Partiell Extensiv 

Kultur 
Kulturell och social 

identitet 

- Hur återspeglas organisationens förutsättningar och 

drivkrafter? 

- I vilken utsträckning har målsättningar anpassats efter 

organisationens förmågor? 

- Hur motiveras personalen att tillämpa och praktisera 

doktrinen? 

Hög Extensiv 

Auktoritet 
Auktoritärt vad som 

måste genomföras 

- I vilken utsträckning återfinns formella styrningar? 

- Vilket utrymme finns för egna strategiska och taktiska 

initiativ? 

- I vilken utsträckning presenteras politiska inriktningar? 

Partiell Sporadisk 

 

4.3.2 Operativ doktrin 2014 

Element Definition Indikator Kongruens Förekomst 

Teori 
Hur vi teoretiskt 

borde göra 

- I vilken utsträckning definieras/förklaras grundläggande 

krigsvetenskapliga begrepp? 

- Hur motiveras valda handlingsalternativ och 

tillvägagångssätt? 

- Hur härleds motiverande argument till militärteori och 

krigsvetenskap? 

 

Partiell 

 

Extensiv 

Kultur 
Kulturell och social 

identitet 

- Hur återspeglas organisationens förutsättningar och 

drivkrafter? 

- I vilken utsträckning har målsättningar anpassats efter 

organisationens förmågor? 

- Hur motiveras personalen att tillämpa och praktisera 

doktrinen? 

Partiell Sporadisk 

Auktoritet 
Auktoritärt vad som 

måste genomföras 

- I vilken utsträckning återfinns formella styrningar? 

- Vilket utrymme finns för egna strategiska och taktiska 

initiativ? 

- I vilken utsträckning presenteras politiska inriktningar? 

Partiell Extensiv 

 

Figur 4.3.1 - Sammanställning MSD16 

Figur 4.3.2 – Sammanställning OPD14 
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4.4 Resultat 

4.4.1 Militärstrategisk doktrin 2016 

Det sammanställda resultatet från analysen av MSD16 indikerar att samtliga element finns 

representerade i det empiriska materialet, vilket vidare genererar slutsatsen att dokumentet 

kan bedömas kvalificera som doktrin ur Høibacks teoretiska perspektiv. Vidare visade 

analysen att kulturelementet var det starkast framträdande elementet, som sammanfattningsvis 

innebär att doktrinen kan tillföra element av subjektiva intryck och uppfattningar som 

komplement till rationella argument.  

Följaktligen reflekterar doktrinen främst kulturella aspekter och framhäver den militära 

organisationens förutsättningar, förmågor och drivkrafter. I teorikapitlet under 

kulturelementet presenterades vidare också att en doktrin kan generera olika toner beroende 

på vad doktrinen ämnar åstadkomma, och analysen indikerade sammanfattningsvis att 

dokumentet presenterar en förklarande ton, snarare än en avskräckande eller visionär. Värt att 

poängtera är emellertid att en militär organisations uppträdande i strid har generellt en mer 

solid grund i dess individuella kultur, karaktär och gemensamma erfarenheter snarare än i 

doktrinen som reflekterar den, trots närvaro av starka kulturella aspekter. 

Vidare visade analysen att doktrinen till stor del även framhäver det teoretiska elementet, 

vilket sammanfattningsvis resulterar i att MSD16 idealt kan användas som ett verktyg för 

ändamålet utbildning. Doktrinen kan således fungera som ett alternativ till att tillhandahålla 

regler, principer och riktlinjer och istället presentera grundläggande och vital kunskap för 

militär personal under utbildning att relatera till och använda som ansats för egna slutsatser. 

4.4.2 Operativ doktrin 2014 

Det sammanställda resultatet från analysen av OPD14 indikerar att samtliga element finns 

representerade i det empiriska materialet, vilket likt MSD16 genererar slutsatsen att 

dokumentet kan bedömas kvalificera som doktrin ur Høibacks teoretiska perspektiv. Vidare 

visade analysen att det starkast framträdande elementet var det auktoritära, om än tätt följt av 

teorielementet.  

Följaktligen kan doktrinen med utgångspunkt i att dokumentet utgör centrala och 

gemensamma utgångspunkter syfta till att harmonisera uppfattningen om strategiska och 

taktiska koncept, samt tillföra ett auktoritärt element för att särskilja doktrinen från andra 

cirkulerande dokument som inte är etablerade i samma utsträckning. Den operativa doktrinen 
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belyser också politiska inriktningar, som följaktligen kan påverka krigföringen och därmed 

också doktrinen i en annan riktning än vad de evidenta teorierna eller organisationens kultur 

skulle göra. Doktrinen kan sammanfattningsvis också tillföra ett element av säkerhet för 

chefer som står i begrepp att fatta beslut genom att tydliggöra utrymme för handlingsfrihet.  

Vidare visade analysen att doktrinen till stor del även framhäver det teoretiska elementet, 

vilket sammanfattningsvis resulterar i att OPD14 främst kan fungera som ett verktyg för 

ändamålet styrning. Det övergripande syftet med denna doktrin kan således vara att främja 

organisatorisk sammanhållning och möjliggöra samordning och koordination i frånvaro av 

detaljerade instruktioner eller direkta order. Doktrinen kan också minska friktioner i strid 

genom att generera övergripande riktlinjer för militär personal att agera utefter. 

4.5 Jämförelse 

Ur en komparativ synvinkel framhäver de två doktrinerna två olika element, och fyller således 

också idealt två olika ändamål; utbildning och styrning. Följaktligen blir det sammanställda 

resultatet från analysen att en vertikal koherens inte återfinns mellan strategisk, operativ och 

taktisk nivå. Detta resultat grundas emellertid i att OPD14 representerar både operativ och 

taktisk nivå, vilket till viss del begränsar validiteten i denna slutsats. Ett komplement till 

undersökningen hade därmed kunnat vara att särskilja de operativa och taktiska koncept som 

presenteras i doktrinen, för ett mer utförligt resultat mellan alla tre nivåer. 

Även om de två doktrinerna främst framhäver elementen kultur respektive auktoritet, 

återfinns en likhet i den förhållandevis stora förekomsten av teorielementet i båda 

dokumenten. Intressant att belysa är även att det element som förefaller mest framträdande i 

den enda doktrinen, emellertid är det element som är minst representerat i det andra 

dokumentet. Denna upptäckt skulle eventuellt kunna generera en hypotes att frånvaron av 

vertikal koherens mellan nivåerna har en positiv snarare än en negativ effekt, med 

motiveringen att dokumenten kompletterar varandra genom att i ett samspel belysa samtliga 

tre element i en förhållandevis stor utsträckning. Vidare forskning krävs emellertid för att 

stärka eller falsifiera denna hypotes. Med utgångspunkt i att de två doktrinerna är ideala för 

två olika ändamål skulle även doktrinernas användningsområden eventuellt behöva 

specificeras, för att tydliggöra för den praktiserande organisationen vilken doktrin som är 

utbildande och vilken som är styrande. Sammanfattningsvis återfinns ur resultatet både 

skillnader och likheter inom dokumenten som representerar svensk doktrinserie. 
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5. Avslutning 

Avslutningskapitlet sammanfattar arbetet genom att undersökningens resultat återkopplas till 

problemformulering, forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avhandlar också en reflektion där 

slutsatser rörande resultatens koppling till teoretiska och metodologiska utgångspunkter, och 

dess betydelse för yrkesutövningen diskuteras. Kapitlet avslutas med specificerade förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

5.1 Svar på frågeställningarna 

Frågeställning: Med utgångspunkt i Høibacks teorier, kan Militärstrategisk doktrin 2016 

respektive Operativ doktrin 2014 anses vara huvudsakligen teoretiska, auktoritära eller 

kulturinfluerade dokument? 

Svar: Resultatet indikerar att Militärstrategisk doktrin 2016 huvudsakligen framhäver 

kulturella element, medan Operativ doktrin 2014 karaktäriseras av auktoritära element. 

Frågeställning: Är respektive doktrin vidare ett potentiellt verktyg för att uppnå främst 

lednings-, utbildnings- eller förändringsändamål? 

Svar: Slutsatsen som genereras ur analysen av elementens förekomst och kongruens i 

doktrinerna visar att Militärstrategisk doktrin 2016 med fördel kan användas som ett verktyg 

för ändamålet utbildning, medan Operativ doktrin 2014 främst kan tillämpas som ett verktyg 

för ändamålet styrning.  

Frågeställning: Återfinns en vertikal koherens avseende ändamål mellan strategisk, operativ 

och taktisk nivå? 

Svar: Undersökningens resultat indikerar att en vertikal koherens mellan strategisk, operativ 

och taktisk nivå inte återfinns, men vidare forskning krävs emellertid för att bedöma huruvida 

effekten av denna frånvaro genererar positiva eller negativa konsekvenser. 

5.2 Diskussion 

I samband med introduktionen av problemformuleringen presenterades även en tes som 

menade nationer med en homogen strategisk miljö så som Tyskland tenderar att framhäva 

auktoritära doktriner som verktyg för ledningsändamål, medan nationer med skiftande 

strategisk miljö så som Storbritannien och USA (och vidare även Sverige) snarare applicerar 

doktriner som ett verktyg för utbildningsändamål. För att återkoppla resultatet av 
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undersökningen till denna teoretiska utgångspunkt, indikerar slutsatsen att OPD14 idealt kan 

användas för styrningsändamål att denna tes således inte är fullt generaliserbar i alla aspekter. 

Undersökningen motiverar emellertid inte en falsifiering av påståendet, då analysen av 

MSD16 till viss del stärker tesen. Vidare presenterades under tidigare forskning ytterligare en 

teoretisk utgångspunkt för arbetet. Bjerga och Haalands hävdade i sin artikel att de ändamål 

som småstatsdoktriner främst kan fylla huvudsakligen består av politiska, legala och etiska 

meddelanden till militären, utomstående aktörer och allierade nationer. Följaktligen 

genererades slutsatsen att denna undersökning för att stärka tesen skulle visa att svensk 

doktrinserie idealt kan tillämpas som verktyg för styrning eller signalering. Då arbetet 

emellertid inte omfattar ändamålet signalering indikeras varken förstärkning eller reducering 

av trovärdigheten i den aspekten. Däremot stärker resultatet av ändamålet för OPD14 

påståendet, medan MSD16 i kontrast motbevisar. Slutsatsen blir likafullt att påståendet inte är 

fullt generaliserbart i Sveriges fall. 

För att avslutningsvis belysa ett antal metodologiska utgångspunkter som kan ha påverkat 

resultatet, identifieras främst problematiken kring subjektivitet vid operationalisering och 

analys samt godtycklighet vid tilldelning av variabelvärden i resultatet. Dessa problem har i 

så stor utsträckning som möjligt reducerats med hjälp av tydliga redogörelser samt utförliga 

och underbyggda argumentationer för att i sin tur skapa transparens i arbetet. Vid ett större 

tidsuttag och storleksomfång hade eventuellt dessa problem kunnat reducerats ytterligare med 

applicering av en kompletterande kvalitativ metod vid analysen. För att även återkoppla till 

problematiken kring generalisering vid kvalitativa studier avstår undersökningen emellertid 

från att generera slutsatser av denna sort, utan riktar sig istället till syftet med arbetet som 

adresserar övergriplig förståelse för doktriner och deras användningsområden. Resultaten är 

således snarare användbara i en svensk kontext vid revidering och uppdatering av doktriner. 

5.3 Betydelse för yrkesutövningen 

Det övergripande syftet med detta arbete var att systematiskt undersöka innehållet i svensk 

doktrinserie för att möjliggöra en analys av vilka syften och ändamål som Sveriges doktrin 

idag ämnar fylla. Intentionen var således att identifiera huruvida doktrinerna utifrån teorin kan 

påvisa en närvaro eller frånvaro av vertikal koherens avseende ändamål mellan strategisk, 

operativ och taktisk nivå. Undersökningen ämnade således bidra till en utvecklad förståelse 

för problem och möjligheter med doktrinutveckling i allmänhet och doktrin som verktyg för 

olika ändamål på olika nivåer i synnerhet. 
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I Militärstrategisk doktrin 2016 specificeras att samtlig personal i Försvarsmakten ska utefter 

individuella tjänstegrenskrav ha motsvarande doktrinkännedom.
110

 All forskning som således 

bidrar till en ökad förståelse för hur en doktrin kan implementeras och nyttjas kan vidare 

också generera en ökad operativ effektivitet, samt mer välfungerande ledningsförhållanden. 

Att vidare förstå vilka ändamål som aktuella doktriner idag främst kan fylla och vilken 

koppling det har till dokumentens uppbyggnad kan också bidra till den framtida utvecklingen 

av nya doktriner, då dokumenten avsiktligt kan alterneras för olika användningsområden som 

passar organisationen. Sammanfattningsvis bidrar detta arbete till yrkesprofessionen även 

genom att belysa frånvaron av vertikal koherens i svensk doktrinserie, som potentiellt kan 

belysa ett identifierat behov av dokumentrevidering. Alternativt kan kännedomen om denna 

frånvaro bidra till att individer i chefsroller kan specificera användningen av respektive 

doktrin för att uppnå positiva effekter i yrkesutövningen. 

 

5.4 Fortsatt forskning 

Vid ett ökat tillgängligt tidsuttag och storleksomfång hade ett komplement till denna 

undersökning kunnat vara en tillämpning av metodologisk triangulering
111

. I samband med en 

kvalitativ textanalys av dokumenten, deras syfte och innehåll hade intervjuer alternativt 

frågeformulär genererat en aspekt som belyser hur doktrinen tolkas och implementeras av 

individer som tillämpar doktrinen i sitt yrkesliv. En komparativ studie mellan resultaten av 

dessa två metoder kan vidare visa på behov av dokumentöversikt och revidering. 

En potentiell ansats till vidare forskning identifieras med hänsyn till Sveriges ökade 

internationella samarbeten, delvis med Nato men även i en nordisk kontext. Generellt 

återfinns redan associationer till internationell krishantering och stöd vid nationellt försvar
112

 i 

den aktuella doktrinserien, samt att det bland annat nämns att dokumentation och erfarenheter 

från Nato-doktriner och EU-samarbeten ska implementeras i svenska doktriner.
113

 Men 

huruvida en koherens återfinns mellan innehållet i olika nationers doktriner som kan främja 

och underlätta samarbete samt generera ett enhetligt ramverk förefaller emellertid outforskat. 

En komparativ studie mellan till exempel svensk och finsk doktrin skulle kunna bidra till en 

ökad förståelse för vilka behov av dokumentrevidering det finns för att underlätta framtida 

försvarssamarbeten och utveckla den gemensamma operativa förmågan.  

                                                 
110 Försvarsmakten, 2016, s. 10 
111 Denscombe, 2009, s. 185-186 
112 Försvarsmakten, 2016, s. 40 
113 Försvarsmakten, 2014, s. 11 
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