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1. Inledning  

Syftet med denna studie är att teoriutveckla forskningsområdet militärdoktrin genom att 

komplettera teori om doktriner. Detta för att skapa en mer heltäckande teori där även den 

kommunikativa aspekten av doktriner vad gäller syfte och innehåll kan analyseras och förstås. 

För att utveckla ett sådant ramverk nyttjas teorier från ett område utanför doktrinforskningen, 

nämligen strategisk kommunikation.1 Strategisk kommunikation som forskningsområde 

beskriver syfte och innehåll i olika organisationers kommunikation, både inom privat och 

offentlig sektor. Strategisk kommunikation definieras i forskningen som ” […] ledning, 

planering och genomförande av kommunikationsinsatser och aktiviteter i relation till dels olika 

publiker, intressen och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå 

övergripande organisatoriska målsättningar”.2 Det relaterar inte till en enskild insats utan till ett 

övergripande mål för hela organisationen. Studien kommer att besvara följande frågeställning: 

Hur kan doktriner förstås utifrån teori om strategisk kommunikation? Genom att komplettera 

doktrinteori med strategisk kommunikation bidrar studien med ett analytiskt ramverk som kan 

användas för att bättre förstå och förklara dagens militära doktriner utifrån strategisk 

kommunikation, något som inte finns idag. 

Inom doktrinforskningen har t.ex. Aaron Jackson, Harald Høiback, Barry Posen, Jan Ångström, 

Jerker Widén och Kjell Inge Bjerga alla uppmärksammat den kommunikativa aspekten av 

doktrin.3 Det finns dock olika uppfattningar om den nuvarande doktrinutvecklingen är positiv 

eller negativ. Jackson ser utvecklingen som positiv medan Høiback ser den som negativ. 

Jackson menar att syftet med dagens doktriner är att den militära organisationen vill framföra 

sin syn på det militära maktmedlet, sin roll i samhället och i förehållande till den politiska 

ledningen.4 Høibacks motstånd till utvecklingen består i att han anser att doktriner håller på att 

                                                 
1 Strategisk kommunikation som forskning är inte det samma som det militära begrepp STRATCOM. 
2 Jesper Falkheimer. Strategisk kommunikation – en introduktion. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, 89 
3 Aaron Jackson. The Roots of Military Doctrine. Fort Leavenworth: Combat Studies Institute Press, 2013, 32; 
Harald Høiback. Understanding Military Doctrine. Oxon. Routledge, 2017, 179; Barry R. Posen. Foreword: 
Military doctrine and the management of uncertainty. Journal of Strategic Studies, 2016, 160; Ångström, Jan & 
Widén, J.J. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doctrine. Journal of Strategic 
Studies, 2016, 203; Kjell Inge Bjerga et al. Development of Military Doctrine: The Particular Case of Small States. 
Journal of Strategic Studies, 2010, 518 
4 Jackson. The Roots of Military Doctrine, 32 
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lämna den militära arenan och att de politiska budskapen tar över, något som inte tjänar militära 

syften.5  

Jackson menar att dagens doktriner är fokuserade på att beskriva och förklara det militära 

maktmedlet och att sätta militären i en större nationell kontext vilket innebär att doktriner 

innehåller en kommunikativ aspekt som inte funnits tidigare.6 Detta fokus skiljer sig jämfört 

med doktriners ursprungliga funktion, där syftet främst var att fungera som tekniska och 

taktiska handböcker och reglementen som användes för internt bruk inom de militära 

organisationerna. Skillnaden mellan dagens och tidigare doktriner anses så signifikant att det 

beskrivs som ett generationsskifte, där dagens doktriner med ett ökat kommunikativt inslag 

hänvisas till som fjärde generationens doktriner vilket framför av både Jackson och Høiback 

samt Ångström & Widén.7  

Vad som är intressant att notera är att trots att dagens forskning inte bestrider utvecklingen av 

den kommunikativa aspekten så har ingen utvecklat teoretiska eller analytiska verktyg för att 

kunna förstå eller förklara den. Avsaknaden av ett teoretiskt och analytiskt ramverk leder också 

till att det inte går att bedöma implikationer av en sådan utveckling. Høiback har sedan tidigare 

utvecklat ett tydligt och användbart analytiskt ramverk för analys av doktriner utifrån tre 

aspekter men detta ramverk fångar dock inte in aspekten kommunikation. Därför kommer 

denna studie att operationalisera teorin om strategisk kommunikation och sedan analysera 

MSD12 och MSD16. Därefter kommer det att användas för att komplettera Høiback med teori 

om strategisk kommunikation. Studien har således ett metodologiskt syfte i att skapa ett verktyg 

för att analysera aspekten strategisk kommunikation i doktriner samt ett empiriskt syfte i att 

utföra analys av två svenska militärstrategiska doktriner. 

1.1 Tidigare forskning 

I tidigare forskning saknas ett teoretiskt ramverk för att beskriva och analysera den 

kommunikativa aspekten av doktriner. Inom doktrinforskningen finns det flera olika 

                                                 
5 Høiback. Understanding Military Doctrine, 179 
6 Jackson. The Roots of Military Doctrine, 29 
7 Høiback. Understanding Military Doctrine, 174; Jackson. The Roots of Military Doctrine, 29; Ångström & 
Widén. Religion or reason?, 202 
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inriktningar där en rad forskare presenterar sina teorier och modeller utifrån historiska 

beskrivningar.8 Översikten av tidigare forskning kommer dock att fokusera på böcker och 

artiklar som beskriver aspekten kommunikation som en del av eller som syfte med doktriner. I 

boken ”The Roots of Military Doctrine” gör Aaron Jackson en undersökning utifrån den 

ontologiska och epistemologiska utvecklingen av doktriner där han uppmärksammar den 

kommunikativa aspekten. Vid beskrivning av den fjärde generationens doktriner skriver 

Jackson att ”[t]he intended audience of the fourth school is much broader while doctrine in the 

first three schools is intended either exclusively or primarily for an internal service audience. 

In addition to the service audience it includes members of other services, other government 

departments, the members of legislative and executive branches of government, allied 

militaries, and the general public”.9 Høiback beskriver samma sak men uttrycker oro i sin bok 

”Understanding military doctrine” genom att skriva: ”A ’fouth generation doctrine’ is budding, 

which does not have its most important readers in the armed forces, but is tailor-made for 

spectators and bystanders. […] The fourth generation of doctrines is in danger of leaving even 

the war. […] We keep doctrines because they make us better war fighters […]. Externally, we 

keep doctrines in order to communicate to friends and foes alike what we are up to”.10 Båda 

böckerna påvisar att aspekten kommunikation finns i doktriner och att den vänder sig både 

internt och externt. 

Även Bjerga uppmärksammar skiftet mot en mer kommunikativ aspekt i doktriner. I artikeln 

”Development  of Military Doctrine: The Particular Case of Small States” skrivs följande om 

den norska militärstrategiska doktrinen: “All in all, the Ministry of Defence seemed to view the 

revised doctrine not as a comprehensive guide for military action, but as a communication 

channel suited for signaling the government’s political priorities to allies, a domestic audience, 

and the armed forces”.11 Även Posen tar upp den kommunikativa aspekten. I artikeln 

“Foreword: Military doctrine and the management of uncertainty” beskrivs att “[…] doctrine 

speaks to the society that must provide the key contributions of the people and money that the 

                                                 
8 Barry R Posen. The Source of Military Doctrine. Ithaca: Cornell University Press, 1984; Jackson. The Roots of 
Military Doctrine; Høiback. Understanding Military Doctrine 
9 Jackson. The Roots of Military Doctrine, 31 
10 Høiback. Understanding Military Doctrine, 174–179 
11 Bjerga et al. Development of Military Doctrine, 518 
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organization depends upon to do its work. […] In modern democracies, doctrine also reassures 

society that the military is focused only on those tasks that civilians have specified, that it is not 

a foreign policy or domestic menace”.12 Ångström och Widén gör samma observation. I artikeln 

“Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doctrine” diskuteras 

för- och nackdelar med en kvalitativ syn på doktrin. I artikeln beskrivs att “[…] as a tool of 

signaling, doctrine serves as a key vehicle for the military organisation’s communication. This 

communication serves internal purposes insofar as it aims to increase the attractiveness of the 

military organization among the politicians and the wider community”.13 

På ett övergripande plan visar både Jackson, Høiback, Ångström/Widén och Posen genom sin 

forskning att kommunikation är en central del av doktriners innehåll och syfte. Bjerga påvisar 

att den norska militärstrategiska doktrinen syftar till kommunikation. Detta är speciellt 

intressant då det finns kopplingar i forskningen mellan den svenska och den norska 

doktrinutvecklingen.  

Trots att den kommunikativa aspekten uppmärksammats av framstående forskare på området 

så saknas ett teoretiskt och analytiskt ramverk för att möjliggöra en analys av den 

kommunikativa aspekten av doktriner. Den hittills tydligaste och mest allomfattande teorin för 

att beskriva och analysera doktriner är skapad av Høiback och det är denna teori som studien 

kommer att komplettera med aspekten kommunikation. Nedan följer en kort redogörelse av 

Høibacks teori. 

The Utility of Doctrine 

För att kunna komplettera Høibacks teori behöver den först beskrivas för att sedan kunna dra 

slutsatser och diskutera hur den kan kompletteras utifrån teori om strategisk kommunikation. 

En doktrin ska, enligt Høiback, bestå av tre delar (se Fig 1). Dessa är: (1) en auktoritativ del 

som beskriver ledning, (2) en rationell del som beskriver det kunskapsteoretiska ramverket och 

(3) en icke-rationell del som beskriver kulturella delar.14  Den auktoritativa delen av en doktrin 

beskriver ledningsfilosofin och hur ledning ska tillämpas för organisationen. Den rationella 

delen av en doktrin har sin grund i en teori och försöker förklara de handlingsalternativ, koncept 

                                                 
12 Posen. Military doctrine and the management of uncertainty, 160 
13 Ångström & Widén. Religion or reason?, 203 
14 Høiback. Understanding Military Doctrine, 156 
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eller strategier som valts i doktrinen. Den icke-rationella delen är den sociala och kulturella 

delen med fokus på förändring. Den icke-rationella delen måste vara tydligt beskriven och 

utvecklande om den ska kunna vara en del av den kulturella förändringen för organisationen.15   

Beroende på hur mycket fokus som en doktrin har på en eller flera av dessa delar, kan den 

inordnas i vad Høiback kallar för idealtyper av doktriner.16 Dessa är: (1) doktrin som verktyg 

för befälsföring, (2) doktrin som verktyg för organisationsutveckling eller (3) doktrin som 

verktyg för utbildning.  En doktrin med fokus på ledning och teori beskrivs som en doktrin som 

verktyg för befälsföring. En doktrin med fokus på ledning och kultur beskrivs som en doktrin 

som verktyg för organisationsförändring. En doktrin med fokus på teori och kultur beskrivs 

som en doktrin som verktyg för utbildning.17 Kritik som har riktats mot Høiback är att hans 

teori inte tar hänsyn till effekten av doktrin, att teorin inte på något sätt är mätbar utifrån om en 

doktrin är bra eller inte och att teorin enbart förespråkar doktrin som internt dokument för den 

militära organisationen.18 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Høibacks doktrinmodell 

 

Doktrin som verktyg för utbildning 

Doktrin som verktyg för utbildning presenterar den grundläggande kunskapen som varje 

individ i organisationen behöver ha. Det handlar inte om att utbilda och förklara regelrätta 

handlingar utom mer om att utbilda i principer.19  

                                                 
15 Høiback. Understanding Military Doctrine, 156–157 
16 Ibid, 157 
17 Ibid, 157 
18 Ångström & Widén. Religion or reason?, 201 
19 Høiback. Understanding Military Doctrine, 157–159 
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Doktrin som verktyg för befälsföring 

Syftet är att minska behovet av att producera detaljerade order från högsta till lägsta 

ledningsnivå. Doktrinen kan dessutom hjälpa till att minska friktioner mellan olika chefer då 

dessa, inom ramen för doktrinen, har samma synsätt.  Det ska finnas ett ramverk som gör att 

det övergripande uppdraget är givet och inom vilka ramar som uppdraget ska lösas.20  

Doktrin som verktyg för förändring 

Doktrin som verktyg för förändring erbjuder den kontext som en militär organisation behöver 

för att genomföra de nödvändiga förändringarna, t.ex. nya uppgifter, förändrade politiska 

styrningar eller anslutning till en försvarsallians. Förändringarna beskrivs både som de som 

sker i den praktiska militära verksamheten och de förändringar som sker i de militära staberna 

samt förändringarna som sker i den militära utbildningen.21 

1.2 Problemformulering 

Tidigare forskning har identifierat att doktriner används som ett medel för kommunikation 

riktat till ett flertal mottagare, t.ex. politiker, myndigheter, allmänhet och motståndare. 22  Det 

finns dock ingen utvecklad teori som försöker att beskriva detta. Problemet är alltså att doktriner 

idag har utvecklats och numera innehåller delar som syftar till kommunikation, något som 

forskningen har identifierat men inte har utvecklat någon teoretisk eller analytisk ram för. Ett 

exempel på denna utveckling är den senaste svenska militärstrategiska doktrinen som rakt ut 

skriver att den syftar till strategisk kommunikation.23 Det innebär att den teoretiska ramen inom 

doktrinforskningen inte kan svara upp mot den empiriska utvecklingen inom militärdoktriner 

som den ökade kommunikativa aspekten innebär. Det finns alltså en betydande forskningslucka 

och ett tydligt forskningsproblem där nuvarande teorier inte kan besvara frågeställningar om 

den kommunikativa aspekten hos doktriner. 

                                                 
20 Høiback. Understanding Military Doctrine, 161–164 
21 Ibid, 169–171 
22 Jackson. The Roots of Military Doctrine; Høiback. Understanding Doctrine; Ångström & Widén. Religion or 
reason?; Posen. Military doctrine and the management of uncertainty; Bjerga et al. Development of Military 
Doctrine 
23 Försvarsmakten. Militärstrategisk Doktrin – MSD16. Stockholm: FMV, FSV Grafisk Produktion, 2016, 10 
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1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att komplettera en redan vedertagen teori om doktrin till att omfatta 

ett analysramverk som fångar den kommunikativa aspekten av doktriner.  Utgångspunkten för 

denna teoriutveckling är Høibacks ”The Utility of Doctrine” som kompletteras med hjälp av 

teori om strategisk kommunikation. Høibacks teori innehåller tre aspekter vilka uppfattas som 

deskriptiva, d.v.s. beskrivande. Studiens ambition är att teoriutveckla en fjärde aspekt som kan 

användas för att komplettera och utveckla Høibacks teori samt på ett tydligt sätt beskriva och 

förklara en doktrin utifrån strategisk kommunikation.  

För att kunna komplettera Høiback genomförs en empirisk undersökning i syfte att besvara 

studiens forskningsfråga. Resultatet av forskningsfrågan kommer att ligga till grund för 

kompletteringen av Høibacks teori. 

1.3.1 Forskningsfråga 

  Hur kan doktriner förstås utifrån teori om strategisk kommunikation? 

1.4 Material och avgränsningar 

De böcker och artiklar som används i studien som grund för teori och metod har uteslutande 

genomgått ”peer review” och är expertgranskade. Allt material har dessutom ett omfattande 

källmaterial. Studien har inte funnit någon anledning till att ifrågasätta det material som 

använts. För att beskriva teorin ”The Utility of Doctrine” har Høibacks bok ”Understanding 

Military Doctrine”. 

Inom forskningsområdet strategisk kommunikation är artikeln ”Defining Strategic 

Communication” en central artikel vid beskrivning av strategisk kommunikation. Artikeln är 

den mest refererade till och mest lästa i tidskriften International Journal of Strategic 

Communications. Utöver artikeln kommer främst boken ”Strategisk kommunikation – en 

introduktion” att användas. Boken är skriven av Jesper Falkheimer och Mats Heide vilka båda 

är professorer vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds Universitet. Boken är 

en av flera böcker av författarna som beskriver utvecklingen inom strategisk kommunikation 

tillsammans med de centrala teorierna.24 Valet av litteratur kommer efter både egna 

                                                 
24 Falkheimer. Strategisk kommunikation – en introduktion, 11 
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litteraturstudier inom ämnet och efter förslag från Institutionen för journalistik, media och 

kommunikation vid Göteborgs Universitet. 

Dessutom används boken ”Tillämpad kommunikationsvetenskap”. Boken är skriven av 

Larsåke Larsson som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 

Universitet. Boken kommer att användas för att få ytterligare perspektiv och bredd i 

beskrivningen av strategisk kommunikation och dess ingående delar. 

Som empiriskt underlag kommer MSD12 och MSD16 att användas. Strategiska doktriner 

används för att de är högst upp i doktrinhierarkin och påverkar alla underliggande doktriner.25 

Dessa doktriner utgör också ett offentligt material. Vanligtvis kan det vara ett problem att 

material som är relevant för validiteten i krigsvetenskaplig forskning är sekretessbelagt. I denna 

studie är det snarare tvärtom: då det är den kommunikativa aspekten som undersöks skulle 

hemligstämplat material snarare underminera validiteten av resultaten än att stärka den och 

därför används bara öppet, offentligt material. 

1.5 Disposition 

Studien är uppdelad i fem kapitel samt en avslutande litteraturförteckning. Första kapitlet 

innehåller en inledning som beskriver utvecklingen av doktriner och utvecklingen mot 

strategisk kommunikation, tidigare forskning, vilken forskningsfråga som studien har samt 

vilket material och vilka avgränsningar som gjorts för studien. Det andra kapitlet innehåller en 

redogörelse för de teoretiska ramverk inom strategisk kommunikation som används i studien. 

Det tredje kapitlet innehåller en metodbeskrivning vilken omfattar både grunden till den metod 

som valts samt hur metoden används i studien. Metodkapitlet avslutas med en 

operationalisering av teori om strategisk kommunikation. I det fjärde kapitlet görs en analys av 

de svenska militärstrategiska doktrinerna. Analysen avslutas med att besvara studiens 

frågeställning. Det femte avsnittet omfattar en diskussion utifrån studiens resultat och en 

redovisning av den teoriutvecklade aspekten av Høibacks teori. Avslutningsvis kommer förslag 

till vidare forskning utifrån diskussionen. 

  

                                                 
25 Jackson. The Roots of Military Doctrine, 29 
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2. Teori  

Som tidigare identifierats saknas aspekten strategisk kommunikation inom doktrinforskningen. 

Jackson, Posen, Widén & Ångström visar alla genom sin forskning att kommunikation är del 

av en doktrin och att det har fastställts att den kommunikativa aspekten utgör en större del i den 

fjärde generationens doktriner än i de tidigare.  

I detta kapitel kommer teori kring strategisk kommunikation att presenteras i syfte att 

operationaliseras för analys av doktrin utifrån kommunikation och slutligen användas för att 

komplettera Høibacks teori. Studien kommer att använda de tre ingående delarna i strategisk 

kommunikation: PR, organisationskommunikation och marknadskommunikation och 

undersöka hur de förekommer i det empiriska materialet.  

2.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation är i sig ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där teorier och 

kunskap är hämtade från olika närliggande forskningsfält. Strategisk kommunikation definieras 

som ”ledning, planering och genomförande av kommunikationsprocesser och aktiviteter i 

relation till dels olika publiker, intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, 

med syfte att uppnå övergripande organisatoriska verksamhethetsmål”.26 I början av 2000-talet 

gjordes en stor tvärvetenskaplig undersökning som visar en markant ökning av strategisk 

kommunikation inom flera olika verksamheter och företag.27 Faktorer som bidragit till både 

behovet och möjligheten till kommunikation är den tekniska utvecklingen med internet och 

sociala medier, behovet av att forma sitt budskap för att påverka mottagare och att fler företag 

och organisationer ser nyttan av att använda kommunikation som ett medel för att nå 

målsättningar.28 

Utvecklingen av doktriner sammanfaller i tid med ökningen inom strategisk kommunikation 

och slutsatsen är att doktriner har, inom de militära organisationerna, utvecklats på samma sätt 

                                                 
26 Falkheimer. Strategisk kommunikation – en introduktion, 89 
27 Kirk Hallahan et al. Defining Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication, 
2007, 5 
28 Hallahan. Defining Strategic Communication, 10 
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som inom många andra verksamheter och företag. Jackson påvisar också genom sin studie att 

den fjärde generationens doktriner är medel för strategisk kommunikation.29 

Strategisk kommunikation har tidigare indelats utifrån två grundläggande utgångspunkter, ett 

organisationsperspektiv eller ett samhällsperspektiv.30 Organisationsperspektivet innebär att 

kommunikationsprocesser relateras till betydelsen för en organisations effektivitet eller 

ledning. Samhällsperspektivet innebär istället att kommunikationsprocesserna relateras till 

allmänhetens attityder, beteende och opinionsbildning.31 Idealet är givetvis att ta hänsyn till 

båda utgångspunkterna, men normalt är det ändå ett som är mer framträdande än det andra i 

olika studier.32 

Strategisk kommunikation delas in i tre områden som fokuserar på olika aspekter av en 

organisations kommunikation: public relations (PR), organisationskommunikation och 

marknadskommunikation.33 Strategisk kommunikation handlar om kombinationen och 

växelverkan av dessa tre områden och förståelsen för att det finns en relation mellan den interna 

och den externa kommunikationen i organisationen.34 Nedan följer en genomgång av de tre 

områdena. 

Public relations (PR) 

PR växte fram i USA och Europa under 1900-talet och handlade tidigare som s.k. damage 

control där organisationer fokuserade på olika försvarsstrategier.35 Under senare delen av 1900-

talet började PR användas av den offentliga sektorn, inklusive militära organisationer, för att 

informera och upplysa om sin verksamhet i syfte att skapa och vidmakthålla goda relationer 

mellan organisationen och olika publiker.36 PR kan också vara en organisations kommunikation 

i syfte att skapa relationer, för att informera och att påverka.37  

                                                 
29 Jackson. The Roots of Military Doctrine, 29–31 
30 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, 17 
31 Falkheimer. Strategisk kommunikation – en introduktion, 15  
32 Ibid, 15 
33 Ibid, 87 
34 Ibid, 87 
35 Ibid, 87 
36 Ibid, 88 
37 Larsson. Tillämpad kommunikationsvetenskap, 42 
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För att en organisation ska vara framgångsrik och verka långsiktigt behövs goda och ömsesidiga 

relationer till olika publiker.38 Om en organisation har en god relation och en kontinuerlig dialog 

blir det lättare att hantera eventuella problem tidigt och efter hand som de uppkommer.39 

De senaste årens diskussion kring PR handlar om i vilket syfte som organisationer använder 

PR. Å ena sidan kan PR användas som ett medel enbart för den egna organisationen, å andra 

sidan kan PR vara ett medel för att kommunicera att allmänhetens eller andra publikers intresse 

tas till vara i organisationen. Av dessa två syften visar forskningen att det är det första som är 

dominerande.40 

Inom PR finns det flera modeller som beskriver kommunikationen i detalj. Exempel på detta är 

basmodeller, spridningsmodeller, mottagarorienterade modeller, m.fl.41 Dessa syftar till att 

beskriva kommunikationen och dialogen mellan organisationen och publiken. Slutsatsen är att 

modeller som innehåller dubbelriktad kommunikationen är mest framgångsrika genom att t.ex. 

inkludera feedback-mekanismer. 42  Dessa omfattar dialog där båda parter försöker förstå 

varandras argument och där förändring i ställningstagande kan ske beroende på dialogen.43 

Denna studie kommer att utgå från doktrinerna och analysera kommunikation från avsändaren. 

Det skulle vara intressant att inkludera mottagarna men faller utanför studiens syfte. Den 

centrala idén som kommer att operationaliseras är att skapa och vidmakthålla goda relationer 

mellan organisationen och olika publiker. 

Organisationskommunikation 

Den traditionella synen på organisationskommunikation är att den står för den interna 

kommunikation som sker mellan organisationen och dess medlemmar men också direkt mellan 

medlemmarna.44 Här återfinns också kommunikationen mellan ledare och underställda, s.k. 

ledarkommunikation.45 Syftet med organisationskommunikation är att underlätta 

                                                 
38 Falkheimer. Strategisk kommunikation, 89 
39 Ibid, 89 
40 Ibid, 88 
41 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 50–55 
42 Ibid, 50–52 
43 Falkheimer. Strategisk kommunikation, 89 
44 Ibid, 92 
45 Larsson. Tillämpad kommunikationsvetenskap, 35 
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organisationens samordnade verksamhet samt att skapa förståelse för organisationens uppdrag 

och målsättning.46 Detta görs genom att beskriva och förklara en organisations verksamhet.47 

Även om organisationskommunikation främst ses som intern kommunikation går det inte att 

bortse från den externa kommunikationen. Inom organisationskommunikation undersöks 

numera samspelet och relationen mellan den interna och den externa kommunikationen.48 

Den centrala idén som kommer att operationaliseras är att underlätta organisationens 

samordnade verksamhet samt att skapa förståelse för organisationens uppdrag och målsättning. 

Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation växte fram under 1950-talet och enligt den klassiska teorin är 

kommunikationens roll att informera, övertyga, förstärka och differentiera konsumenter.49 

Kommunikationen handlar om samspelet mellan organisationen och kunden. För icke-

vinstdrivande företag och statliga myndigheter handlar marknadskommunikation om att skapa 

en kommunikation med utvalda mottagare i syfte att skapa medvetenhet och främja 

verksamheten samt att minska förekomsten av oönskade beteenden.50 Idag ses 

marknadskommunikation utifrån relationsperspektivet som fokuserar mer på ett immateriellt 

värdeutbyte vilket syftar till att en publik ska uppleva ett värde av organisationen och därmed 

komma tillbaka och att det ska uppstå ett samspel. 51 Det finns två undergrupper inom 

marknadskommunikation: social marknadsföring respektive samhällskommunikation.52 Både 

social marknadsföring och samhällskommunikation är den typ av marknadsföring och 

information som offentliga organisationer och statliga myndigheter arbetar med. Istället för att 

fokusera på köpare och säljare ligger fokus på beteendeförändring, t.ex. att påverka vanor eller 

handlingar, både på det som organisationen vill ska ske men också på det som inte ska ske.53 

Begreppet samhällskommunikation omfattar även den offentliga sektorns samhällsinformation 

och dess rättighets-/pliktinformation.54  

                                                 
46 Hallahan. Defining Strategic Communication, 5 
47 Falkheimer. Strategisk kommunikation, 92 
48 Ibid, 92 
49 Ibid, 93–94 
50 Hallahan. Defining Strategic Communication, 6 
51 Falkheimer. Strategisk kommunikation, 94 
52 Larsson. Tillämpad kommunikationsvetenskap, 41–42 
53 Ibid, 41 
54 Ibid, 42 
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Den centrala idén som kommer att operationaliseras är att skapa medvetenhet och främja 

verksamheten samt att minska förekomsten av oönskade beteenden. 
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3. Metod 

Ett av studiens syften är att komplettera och utveckla Høibacks teori om doktrin. Inom 

teoriutveckling finns det två sätt att göra detta. Antingen sker det genom att hitta ytterligare 

förklaringsfaktorer eller genom att utveckla kausala mekanismer.55 Studien kommer göra det 

första av alternativen, att komplettera Høiback genom att presentera ytterligare 

förklaringsfaktorer. Inom ramen för att hitta ytterligare förklaringsfaktorer kan syftet vara att 

antingen föra fram kompletterande faktorer eller konkurrerande faktorer.56 Studien kommer att 

fokusera på det förstnämnda och genom att utveckla ett analysverktyg utifrån strategisk 

kommunikation och använda detta för analys av två svenska militärstrategiska doktriner. Det 

utvecklade och prövade analysverktyget kommer sedan att ligga till grund för diskussionen om 

hur Høibacks teori kan kompletteras med en kommunikativ aspekt. 

3.1 Val av fall 

Anledningen till att de svenska militärstrategiska doktrinerna används är att det är relativt kort 

tidsspann mellan dem samtidigt som de är olika i utformningen. Det ökar möjligheten att få 

olika utfall utifrån den kommunikativa aspekten i analysen. De är skrivna i samma land men i 

två olika kontexter, den första när Försvarsmakten hade ett tydligt internationellt fokus och den 

andra när Försvarsmakten har ett tydligt nationellt fokus. Det innebär att den kulturella och 

sociala kontexten är den samma medan den politiska kontexten förändrats. Studien har inte 

funnit några andra doktriner som uppvisar samma förändring utifrån tid, omslag mellan 

nationellt kontra internationellt och förändring i politisk kontext. Andra doktriner som var 

aktuella inför studien var strategiska doktriner i övriga Norden och Västeuropa. 

3.2 Teori till grund för metoden 

Grundteorin för idéanalys finns inom den samhällsvetenskapliga text- och diskursanalysen. 

Utifrån idéanalys definieras en idé som ”en tankekonstruktion” och som ”en föreställning om 

verkligheten”.57 För denna studie är idéanalys mest intressant utifrån att det är just de idéer, 

d.v.s. de ingående delar som presenteras i teori kring strategisk kommunikation som ska 

                                                 
55 Peter Esaiasson et al. Metodpraktikan. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012, 112 
56 Esaiasson. Metodpraktikan, sid 112 
57 Göran Bergström & Kristina Boréus. Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 140 
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studeras och där teori om strategisk kommunikation kommer att användas för att analysera den 

kommunikativa aspekten av MSD12 och MSD16. 

Vid en idéanalys är det ointressant vem som skapat teorin. Fokus ligger istället på att undersöka 

själva idén inom teorin och använda denna i förhållande till ett valt fall.58 Idéanalytiska 

undersökningar blir subjektiva tolkningar av fallet givet den valda teorin och det empiriska 

underlaget.59 Idéanalys gynnar en systematisk jämförelse, speciellt om analysverktyget med 

dess idéer av teorin är välkonstruerad och välutvecklad. För att reliabilitet och validitet inte ska 

kunna ifrågasättas är det viktigt att resultaten ska kunna spåras och återupprepas samt att det 

teoretiska analysverktyget verkligen mäter det som ska mätas.60 Eftersom denna studie har en 

tolkande ansats är det viktigt att belägga en viss ståndpunkt på ett övertygande sätt. Det finns 

dock alltid utrymme för subjektiv tolkning även om analysramverket är det samma. För att öka 

transparensen i studien beläggs ståndpunkter genom att citat från det empiriska materialet 

används för att underbygga analysen och slutsatserna. Det är också viktigt att kriterierna som 

använts i analysen redovisas och operationaliseras på ett tydligt sätt. Den här studien har en 

utpräglad deduktiv ansats men med en känslighet för det empiriska materialets kontext, vilket 

anses nödvändigt för att kunna genomföra en fruktbar analys. Operationaliseringen har således 

gjorts utifrån de idéer som är centrala för de tre kommunikativa delarna PR, organisation- och 

marknadskommunikation. För att stärka studiens validitet har arbetet med själva indikatorerna 

tagit hänsyn till den kontext från vilket det empiriska underlaget kommer. Det innebär att 

frågorna till materialet är konstruerade utifrån att det är Försvarsmaktens material som 

analyseras och inte något annat. För att ge ett exempel: PR relevant nyckelpersoner är i studien 

identifierat som politiker, myndigheter, allmänhet. Om studien hade undersökt t.ex. kursplaner 

i skolan hade nyckelpersoner t.ex. kunnat vara lärare, ämnesråd och studenter. Att utgå från en 

deduktiv ansats i skapandet av indikatorerna avhjälper en kritik mot idéanalys att 

analysramverket skapas för att passa det empiriska materialet.61 Samtidigt stärks ramverkets 

fruktbarhet och validitet genom en visad känslighet för materialets specifika kontext. 

                                                 
58 Esaiasson. Metodpraktikan, sid 218 
59 Ibid, sid 221 
60 Annika Eliasson. Kvalitativ metod från början. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2013, 14–16 
61 Bergström. Textens mening och makt, 166 
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Det finns ingen standardiserad och fastställd indelning eller arbetsmetod inom idéanalys. 

Analysen syftar till att undersöka en viss teori eller idé i ett empiriskt material, en grupp eller 

hos en utpekad aktör.62 Det finns inte heller ett färdigutvecklat standardverktyg för att 

genomföra idéanalys.63 Det finns dock tre grundstenar som förenar samtliga verktyg inom 

idéanalys: (1) vilka är de drag eller argument som utmärker idén, (2) skapandet av ett 

analysverktyg för att kunna genomföra en mätning och (3) ett material som undersöks.64 I 

studien tillgodoses detta genom att de centrala idéerna från strategisk kommunikation tas fram, 

att idéer och faktorer operationaliseras och att indikatorer tas fram. Dessa indikatorer används 

för att systematiskt analysera MSD12 och MSD16. 

Som alternativ till idéanalys skulle eventuellt en kvalitativ textanalys kunna ske utifrån 

”dimensioner” som analysverktyg. Detta alternativ har valts bort då det tolkas som mer 

applicerbart inom exempelvis politisk filosofi och vid syn på människor. 65  Exempel på 

dimensionsanalys är om en doktrin skulle kunna anses vara optimistisk eller pessimistisk, om 

en doktrin fokuserar på kollektivism eller individualism.66 Det är intressanta perspektiv men 

passar inte in i studiens frågeställningar och det binära dimensionsverktyget är inte lämpligt för 

teoriutveckling. 

3.3 Operationalisering 

Syftet med operationaliseringen är att lyfta fram de centrala delarna, eller idéerna som teorin 

beskriver, ur det valda teoretiska ramverket och omvandla dessa till konkreta indikatorer för att 

söka efter olika områden av strategisk kommunikation i det empiriska underlaget.67 Det är 

viktigt att de idéer som tas fram ur teorin definieras med hjälp av faktorer och indikatorer. I 

detta fall är faktorerna de beståndsdelar som respektive del innehåller. Indikatorerna är 

omsättningen av faktorerna till den valda kontexten.68 

Den första delen att operationalisera är PR och definieras i teorin som upprättande och 

upprätthållande av ömsesidigt fördelaktiga relationer med nyckelspelare.69 Utifrån definitionen 

                                                 
62 Bergström. Textens mening och makt, 146 
63 Ibid, 173 
64 Ibid, 173 
65 Ibid, 156 
66 Ibid, 156 
67 Ulf Bjerled et al. Varför vetenskap. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, 111–112 
68 Bjerled, Varför vetenskap, 112 
69 Hallahan. Defining Strategic Communication, 6 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2018-05-24 19 (50) 

Örlkn Gustav Reimfelt  

 

 

 

 

ser studien att nyckelspelare för Försvarsmakten är politiker, andra myndigheter och 

allmänheten. Den fördelaktiga relationen mellan dessa nyckelspelare och Försvarsmakten är att 

vara ett politiskt maktmedel, att vara ett stöd till andra myndigheter och att skapa ett förtroende 

och trygghet för allmänheten. Indikatorerna utifrån PR som valts utifrån detta är: 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten ser sig som ett maktmedel för den politiska nivån? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten stödjer andra myndigheter då dessa begär stöd? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten skapar förtroende och trygghet gentemot allmänheten? 

Den andra delen att operationalisera är organisationskommunikation och definieras i teorin som 

att underlätta organisationens samordnade verksamhet samt att skapa förståelse för 

organisationens uppdrag och målsättning.70 Utifrån definitionen ser studien att organisationens 

samordnade verksamhet är ramen för den militära verksamheten utifrån t.ex. ledningsfilosofi 

och etiska/moraliska aspekter. Organisationens uppdrag är att försvara Sverige mot väpnat 

angrepp och organisationens mål är att verka avskräckande så att en motståndare inte påbörjar 

ett väpnat angrepp. Indikatorerna på organisationskommunikation som valts utifrån detta är: 

 Hur beskrivs inom vilka ramar som Försvarsmakten kommer att göra sin verksamhet? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten ska försvara Sverige vid ett väpnat angrepp? 

 Hur beskrivs att Försvarsmaktens målsättning är att verka avskräckande? 

Den tredje delen att operationalisera är marknadskommunikation och definieras i teorin som att 

skapa medvetenhet och främja verksamheten samt att minska förekomsten av oönskade 

beteenden.71 Utifrån definitionen ser studien att skapa medvetenhet och främja verksamheten 

är att förklara nyttan med Försvarsmakten. Att minska förekomsten av oönskade beteenden är 

att påverka en motståndare att inte använda militära maktmedel mot Sverige. Indikatorer på 

marknadskommunikation som valts utifrån detta är: 

 Hur beskriver Försvarsmakten den externa hotbilden mot Sverige? 

 Hur beskriver Försvarsmakten att den kan hantera den externa hotbilden? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten försöker påverka en motståndare att inte angripa 

Sverige? 

                                                 
70 Hallahan. Defining Strategic Communication, 6 
71 Ibid, 6 
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Samtliga framtagna indikatorer syftar till att undersöka detta innehåll i det empiriska underlaget 

utifrån teori om strategisk kommunikation. Mätningen sker i huvudsak genom en kvalitativ 

textanalys av det empiriska underlaget men hänsyn tas till om något begrepp förekommer 

mycket eller lite samt om det återkommer genomgående eller bara på ett ställe.72 

  

                                                 
72 Esaiasson. Metodpraktikan, 210 
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4. Analys 

I denna del av studien sker analys av de valda doktrinerna utifrån den operationalisering som 

genomförts ovan. Först analyseras MSD12 och sedan MSD16 utifrån teori om strategisk 

kommunikation. Kapitlet avslutas med ett resultat av analysen som besvarar studiens 

frågeställning. 

4.1 MSD12 

MSD12 har inget uttalat explicit syfte att utgöra strategisk kommunikation utan syftet är att 

”[i]nrikta Försvarsmaktens verksamhet avseende analys, planering, genomförande och 

utvärdering av insatser samt att vara en referenspunkt för beslut på alla militära nivåer” samt 

att ”[b]eskriva och skapa bred förståelse för hur det militära försvaret används av 

statsmakten”.73 Det senare syftet kan ses som att doktrinen syftar till kommunikation, både från 

ett internt perspektiv, att förklara för Försvarsmakten, och från ett externt perspektiv, att 

förklara för t.ex. politiker, allmänhet, m.m. 

Det finns vissa explicita uttryck av begreppet kommunikation i MSD12. De flesta förekommer 

när doktrinen beskriver information och kommunikation inom ramen för konceptuella faktorer. 

Det framgår bl.a. att ”[d]en militärstrategiska kommunikationen ska utformas så att den 

politiska viljan och de intressen denna ger uttryck för, återspeglas i Försvarsmaktens budskap” 

samt att ”[s]trategisk kommunikation i en militär kontext avser samordning och koordinering 

av ’ord och handling’ på strategisk och operativ nivå samt koordinering av aktiviteter.74  

Det återfinns ingen text som explicit beskriver att doktrinen i sig ses som strategisk 

kommunikation, som t.ex. återfinns i MSD16. Strategisk kommunikation ses som ett medel 

inom ramen för militära operationer, inte som något som kan användas i ett bredare syfte. 

4.2 MSD12 som PR 

För att undersöka PR ställs tre frågor. Respektive fråga kommer att besvaras genom att påvisa 

hur delar, stycken och text i MSD12 beskriver det frågan undersöker. Frågorna är: 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten ser sig som ett maktmedel för den politiska nivån? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten stödjer andra myndigheter då dessa begär stöd? 

                                                 
73 Försvarsmakten. MSD12, 8 
74 Ibid, 91 
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 Hur beskrivs att Försvarsmakten skapar förtroende och trygghet gentemot allmänheten? 

Hur beskrivs att Försvarsmakten ser sig som ett maktmedel för den politiska nivån? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar sin relation till den 

politiska nivån. Det är inte vad den politiska nivån förmedlar för budskap utan det är 

Försvarsmaktens beskrivning. Kommunikationen handlar om att skapa en fördelaktig relation 

till den politiska nivån och omfattar vad Försvarsmakten är för instrument och hur det passar 

in bland statens maktmedel.  

Försvarsmakten beskriver sin relation utifrån att vara ett säkerhetspolitiskt verktyg. I det fjärde 

kapitlet, säkerhet och försvarspolitik, står det att ”Försvarsmakten är ett säkerhetspolitiskt 

verktyg som används för att […] skapa säkerhet både i vårt närområde och på den globala 

arenan”.75 Vidare beskrivs att ”Försvarsmakten representerar det militära maktmedlet, vilket är 

en stats yttersta medel för att utöva makt”.76 I det femte kapitlet beskrivs att ”[d]en 

militärstrategiska kommunikationen ska utformas så att den politiska viljan […] återspeglas i 

Försvarsmaktens budskap”.77 I det sjätte kapitlet, det militärstrategiska konceptet, står det att 

”Försvarsmakten används som ett säkerhetspolitiskt instrument och är i grunden ett militärt 

maktmedel” och ”[n]är Försvarsmakten används som ett militärt maktmedel måste alltid syftet 

[…] vara tydligt klarlagt och kommunicerat mellan den politiskstrategiska och 

militärstrategiska nivån. […] Bruket av militära medel måste därför kopplas mot det 

övergripande politiska målet”.78 Inom ramen för planering beskrivs att ”[d]en militärstrategiska 

ledningen ska kunna ge militära råd till den politiska ledningen avseende de militära resursernas 

utveckling och användande”.79 Beskrivningarna är tydliga och relationen till den politiska nivån 

handlar om att Försvarsmakten är ett maktmedel och används för att utöva politisk vilja och där 

Försvarsmakten även ger råd om hur det militära maktmedlet ska utnyttjas. 

Utifrån ovanstående framgår det att Försvarsmakten tydligt beskriver sig själva som ett politiskt 

maktmedel. Slutsatsen är att texten kommunicerar PR i syfte att upprätta och upprätthålla en 

fördelaktig relation till den politiska ledningen. 

                                                 
75 Försvarsmakten. MSD12, 56 
76 Ibid, 57 
77 Ibid, 91 
78 Ibid, 111 
79 Ibid, 117 
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Hur beskrivs att Försvarsmakten stödjer andra myndigheter då dessa begär stöd? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar sin relation till andra 

myndigheter. Kommunikationen omfattar Försvarsmaktens syn på vid vilka tillfällen och under 

vilka förutsättningar som stöd kan ske. 

Stöd till andra myndigheter beskrivs på ett övergripande plan och utan specifika detaljer. I det 

fjärde kapitlet, under multifunktionella strategier, beskrivs Försvarsmaktens stöd till samhället. 

Där står det att ”Försvarsmakten samarbetar i sitt dagliga arbete med många myndigheter och 

organisationer. Enligt särskilda författningar ska Försvarsmakten lämna stöd vid 

räddningstjänst, civil verksamhet och Polisen vid bekämpning av terrorism. Försvarsmakten 

ska vid behov lämna stöd vid räddningstjänst. […] Vidare kan Försvarsmakten under vissa 

förutsättningar lämna stöd direkt till Polisen vid insatser som kan innebära användning av våld 

eller tvång mot enskilda”.80 

Utöver detta beskriver doktrinen att kommuner kan avtala med frivilligorganisationer för at 

erhålla stöd vid t.ex. större olyckor, naturkatastrofer, m.m.81 Utifrån indikatorn är detta dock 

mer ointressant eftersom frivilligorganisationerna per se inte är en del av Försvarsmaktens 

organisation. 

Utifrån ovanstående så framgår övergripande och utan detaljer att Försvarsmakten ger ett stöd 

till andra myndigheter. I jämförelse med den första indikatorn är den kommunikativa aspekten 

mot andra myndigheter mycket liten. Slutsatsen är att PR i förhållande till andra myndigheter 

är nedprioriterat och inte i fokus för Försvarsmakten. 

Hur beskrivs att Försvarsmakten skapar förtroende och trygghet gentemot 

allmänheten? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar sin relation till 

allmänheten för att skapa förtroende och trygghet. 

Kommunikationen till allmänheten är vag och bred i förhållande till tidigare publiker. I det 

fjärde kapitlet, i svensk säkerhets- och försvarspolitik, beskrivs att ”[d]et övergripande syftet 

med svensk säkerhetspolitik [vilken Försvarsmakten är en del av] är att bevara fred och 

                                                 
80 Försvarsmakten. MSD12, 64 
81 Ibid, 64 
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självständighet för vårt land. Inom ramen för detta syfte finns en strävan att värna det svenska 

samhällets funktionalitet på ett sätt som gynnar den egna befolkningen”.82 I det femte kapitlet, 

under information och kommunikation, beskrivs att ”Försvarsmaktens värdegrund ska slå vakt 

om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och det fria ordet”.83 Vidare beskrivs att 

”Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara det öppna demokratiska samhället och de 

grundpelare på vilket detta vilar. Offentlighetsprincipen innebär att Försvarsmaktens 

verksamhet om möjligt ska ske i så öppna former som möjligt”.84 Beskrivningar kan ses som 

förtroendeskapande men det är svårare att se att budskapen är trygghetsskapande.  

Slutsatsen är att Försvarsmakten försöker skapa en relation till allmänheten utifrån PR som 

innefattar förtroende, men inte trygghet. Kommunikation är mycket nertonad i förhållande till 

t.ex. den politiska nivån och ses inte prioriterad. 

Sammanfattning av PR 

PR handlar om att upprätta och upprätthålla en fördelaktig relation till olika publiker. Det finns 

kommunikativa budskap utifrån public relation till andra myndigheter och till allmänheten men 

dessa förekommer i mindre utsträckning och med vaga formuleringar. Utifrån analysen framgår 

det att relationen till den politiska ledningen är den mest framträdande och slutsatsen är att den 

ses som viktigast för Försvarsmakten. 

4.3 MSD12 som organisationskommunikation 

För att undersöka organisationskommunikation ställs tre frågor. Respektive fråga kommer att 

besvaras genom att påvisa hur delar, stycken och text i MSD12 beskriver det frågan undersöker. 

Frågorna är: 

 Hur beskrivs inom vilka ramar som Försvarsmakten kommer att göra sin verksamhet? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten ska försvara Sverige vid ett väpnat angrepp? 

 Hur beskrivs att Försvarsmaktens målsättning är att verka avskräckande? 

                                                 
82 Försvarsmakten. MSD12, 55 
83 Ibid, 91 
84 Ibid, 91 
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Hur beskrivs inom vilka ramar som Försvarsmakten kommer att göra sin verksamhet? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten beskriver inom vilka ramar t.ex. 

ledningsfilosofi, etiska/moraliska aspekter som Försvarsmakten ska genomföra sin verksamhet. 

Kommunikation handlar om att förklara för den egna organisationen hur verksamheten ska 

genomföras för att underlätta för Försvarsmaktens samordnade verksamhet. 

Ramarna är uppdelade i moralfaktorer och konceptuella faktorer. Inom ramen för moraliska 

faktorer beskrivs att ”Varje individ har ett ansvar för att lära och utveckla sitt eget 

yrkeskunnande för att uppfylla professionens och samhällets krav. Individen är ansvarig för att 

utveckla sin förståelse för vilka effekter som ska uppnås och ansvarig för att ta nödvändiga 

initiativ och agera för att detta sker. […] Att ha en maktställning innebär också ett ansvar att 

inte missbruka denna, varken i yrkesrollen eller i övriga relationer”.85 Om värderingar beskrivs 

att ”[i] utövandet av den militära professionen ställs individer inför många moraliska dilemman 

där varken regler eller fullständig vägledning finns. I sådana situationer är den gemensamma 

värdegrunden vägledande för val av handlingar. […] Den militära professionen innebär att 

individen kan behöva bli beordrad eller kan behöva beordra andra att skada människor. Detta 

ställer extrema krav på moralisk handlingsberedskap, vilken ständigt ska utvecklas”.86 

Yrkesidentitet inom ramen för moral beskrivs som att ”[…] tillhöra den militära professionen 

gemenskap innebär att acceptera de uppgifter Försvarsmakten har. Det innebär att varje medlem 

i professionen är en del av ett förhållningssätt med personlig beredskap att genomföra insatser 

[…].87 De moraliska faktorerna är tydliga och syftar till eftertänksamhet och för att få 

personalen i Försvarsmakten att agera inom de beskrivna ramarna. 

Vid beskrivningen av konceptuella faktorer är uppdragstaktik och manövertänkande centrala 

begrepp. Vid beskrivning av uppdragstaktik skriver doktrinen att ”[u]ppdragstaktik är grunden 

för all ledning i Försvarsmakten” och att ”Försvarsmaktens ledningsförmåga ska utgå från 

behovet att leda väpnad strid”.88 Vidare kring uppdragstaktik beskrivs att ”[e]ffektivitet ska 

säkerställas genom att individer och chefer på alla nivåer tillåts ta och självständigt tar 

                                                 
85 Försvarsmakten. MSD12, 71 
86 Ibid, 72 
87 Ibid, 72 
88 Ibid, 93 
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nödvändiga initiativ samt agerar mot uppsatta mål och avsedda effekter, snarare än okritiskt 

agerar i enlighet med en specifik given order”.89 Doktrinen beskriver också att ”[k]lassisk 

uppdragstaktik med ledning genom uppdrag är effektiv vid väpnad strid med korta 

tidsförhållanden. […] Detta innebär att högre ledningsnivåer måste stödja lägre nivåer med 

information och kunskap”.90 Kring manövertänkande skrivs att ”Försvarsmakten och dess 

ingående förband ska sträva efter att tillämpa manöverkrigföring när så är möjligt. Den 

militärstrategiska nivån ska ge underlydande chefer handlingsfrihet och det stöd som krävs för 

att kunna använda konceptet och åstadkomma denna typ av avgöranden”.91 Därefter fortsätter 

doktrinen att beskriva manöverkrigföring utifrån tyngdpunktsanalys och operationsdesign.92 

Beskrivningarna av de konceptuella faktorerna är tydliga och ger, precis som de moraliska 

faktorerna, en ram för hur Försvarsmaktens verksamhet ska bedrivas. 

Utifrån ovanstående framgår att Försvarsmakten har en beskrivning av olika ramar i syfte att 

verksamheten ska bedrivas på samma sätt inom hela organisationen. Ramarna är både 

moraliska, t.ex. etiskt förhållningssätt, och konceptuella, t.ex. manöverkringföring. Slutsatsen 

är att det finns ett tydligt organisationskommunikativt budskap i det att Försvarsmakten 

beskriver teoretiska ramar i syfte att underlätta den samordnade verksamheten.  

Hur beskrivs att Försvarsmakten ska försvara Sverige vid ett väpnat angrepp? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar till den egna 

organisationen att Sverige ska försvaras vid ett angrepp i syfte att skapa förståelse för 

organisationens uppdrag och målsättning. 

Doktrinen beskriver inte tydligt att Försvarsmakten ska möta ett väpnad angrepp. Fokus ligger 

istället på territoriell integritet och tröskeleffekt. I den militärstrategiska inriktningen står det 

att ”Försvarsmakten ska genom flexibelt sammansatta, omedelbart tillgängliga och användbara 

insatsförband garantera vår territoriella integritet, bidra till tröskeleffekt mot regionala 

maktinitiativ […]. Över tiden ska Försvarsmakten, tillsammans med andra aktörer, kunna delta 

i hanteringen av incidenter och oförutsedda händelseutvecklingar […]. i Sverige […].93 Vidare 

                                                 
89 Försvarsmakten. MSD12, sid 93 
90 Ibid, 96 
91 Ibid, 98 
92 Ibid, 99–100 
93 Ibid, sid 109 
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beskrivs att ”[o]perationer i Sverige ska hävda landets suveränitet och territoriella integritet. 

[…] Väpnade incidenter och angrepp – även informationsangrepp – ska kunna mötas” och 

”Gotland ska kunna förstärkas och användas för basering av stridskrafter. Markstridskrafter, 

inklusive hemvärn med nationella skyddsstyrkor, ska över tid kunna vara närvarande i 

storstadsregionerna”.94 

Kommunikation i sig skapar förståelse för Försvarsmaktens verksamhet och målsättning, men 

kommunicerar inte explicit att det är att möta ett väpnat angrepp som är grunden för 

Försvarsmaktens verksamhet. Slutsatsen är att det finns ett organisationskommunikativt 

budskap utifrån att skapa förståelse för uppdrag och målsättning, men uppdrag och 

målsättningen är inte väpnat angrepp utan territoriell integritet. 

Hur beskrivs att Försvarsmaktens målsättning är att verka avskräckande? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar till den egna 

organisationen att Försvarsmaktens målsättning är att verka avskräckande. Indikatorn letar 

specifikt efter begreppet avskräckande eftersom att verka avskräckande är en av 

målsättningarna med Försvarsmakten.  

Begreppet avskräckning omsätts inte till praktik i doktrinen utan beskrivs bara övergripande 

och teoretiskt. I andra kapitlet, krigets natur, karaktär och miljö, beskrivs att ”[a]vskräckning 

har traditionellt fungerat som krigsdämpande till exempel mellan stater och reguljära militära 

organisationer”.95 Vidare beskrivs att ”[a]vseende irreguljär krigföring fungerar inte 

avskräckning på samma sätt, vilket måste beaktas vid kriser i den kontexten”.96  

Slutsatsen är att Försvarsmakten inte har en målsättning att verka avskräckande. Det finns inget 

kommunikativt budskap som försöker skapa förståelse för eller ange att Försvarsmakten 

målsättning är att vara avskräckande. 

Sammanfattning av organisationskommunikation 

Organisationskommunikation syftar till att förklara den egna organisations samordnade 

verksamhet och att skapa förståelse för organisations uppdrag och målsättning. För att förklara 

Försvarsmaktens samordnade verksamhet beskrivs både konceptuella faktorer, som t.ex. 

                                                 
94 Försvarsmakten. MSD12, 110 
95 Ibid, 16 
96 Ibid, 16 
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manöverkrigföring och uppdragstaktik, och moraliska faktorer, som t.ex. etiskt förhållningssätt, 

på ett tydligt och omfattade sätt. Det andra syftet med organisationskommunikation, att skapa 

förståelse för organisations uppdrag och målsättning förklaras inte tydligt. Väpnad strid som 

grund för Försvarsmaktens uppdrag framgår inte tydligt och att Försvarsmakten ska verka 

avskräckande beskrivs inte alls. 

4.4 MSD12 som marknadskommunikation 

För att undersöka marknadskommunikation ställs tre frågor. Respektive fråga kommer att 

besvaras genom att påvisa hur delar, stycken och text i MSD12 beskriver det frågan undersöker. 

Frågorna är: 

 Hur beskriver Försvarsmakten den externa hotbilden mot Sverige? 

 Hur beskriver Försvarsmakten att den kan hantera den externa hotbilden? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten försöker påverka en motståndare att inte angripa 

Sverige? 

Hur beskriver Försvarsmakten den externa hotbilden mot Sverige? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten beskriver den externa hotbilden 

utifrån att skapa medvetenhet och främja sin egen verksamhet. Kommunikationen handlar om 

att kommunicera externt och ska påvisa Försvarsmaktens syn på hotet mot Sverige. 

Vid beskrivning av det militära hotet beskrivs att ”[d]et militära hotet är för närvarande inte 

lika påtagligt som tidigare. Försvarsmakten är därför inte bara organiserad och inriktad mot att 

möta ett väpnat angrepp mot det svenska territoriet”.97 Doktrinen innehåller dock en betydande 

brasklapp när det står att ”[e]tt miliärt angrepp mot Sverige kan dock inte uteslutas”.98 Detta 

utvecklas dock inte mer. Hotbilden mot Sverige beskrivs istället som att ”[d]e hot som beskrivs 

inom ramen för svensk säkerhetspolitik är […] inte bara av militär natur. De är också 

föränderliga, komplexa och gränsöverskridande. En strategi för att möta dessa hot omfattar alla 

områden inom politiken och kräver samarbete mellan olika samhällssektorer”.99  

                                                 
97 Försvarsmakten. MSD12, sid 56 
98 Ibid, 56 
99 Ibid, 56 
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Utifrån ovanstående framgår det att Försvarsmakten inte ser ett externt hot mot Sverige. Hoten 

mot Sverige är inte bara militära utan av annan natur och behöver mötas på annat sätt än bara 

militärt. Slutsatsen är att det finns ett marknadskommunikativt budskap men syftet är att skapa 

medvetenhet kring ett större hot än bara det militära hotet. 

Hur beskriver Försvarsmakten att den kan hantera den externa hotbilden? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten hanterar den externa hotbilden 

utifrån att skapa medvetenhet och minska förekomsten av oönskade beteenden. 

Kommunikationen är riktad externt och ska påvisa hur Försvarsmakten hanterar hotet mot 

Sverige. 

Eftersom de externa hoten inte är tydligt definierade blir också hanteringen av dem otydliga. 

Istället för att beskriva hur hot ska hanteras blir det någon slags helgardering mot allt och alla. 

Doktrinen beskriver att Försvarsmakten ska: ”förebygga att konflikter uppstår”, ”kunna hävda 

Sveriges suveränitet och territoriella integritet”, ”bidra till att dämpa konflikter och förhindra 

spridning”, ”bidra till att skydda samhället och dess funktionalitet” och ”ensamt eller 

tillsammans med andra kunna försvara landet”.100 Vidare beskrivs att Försvarsmakten ska ha 

en omvärldsbevakning och att ”[d]et militära försvaret ska ha förmåga att anpassa sin kapacitet 

efter nya hot och utmaningar och även kunna hantera en försämrad omvärldsutveckling. 

Förmågan till väpnad strid – även för att möta en kvalificerad motståndare – måste därför 

upprätthållas”.101 

I den militärstrategiska inriktningen beskrivs att ”[o]perationer i Sverige ska hävda landets 

suveränitet och territoriella integritet. […] Insatsförband ska kunna delta i operationer i 

närområdet i händelse av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge”.102 

Utifrån ovanstående framgår att Försvarsmakten försöker beskriva hur olika hot kan hanteras, 

men eftersom de externa hoten inte är tydligt definierade blir också hanteringen av dem 

otydliga. Försvarsmakten ska kunna hantera allt, både ensamma och tillsammans med andra. 

Slutsatsen är att det finns marknadskommunikativa budskap i syfte att skapa extern 

                                                 
100 Försvarsmakten. MSD12, 59 
101 Ibid, 60 
102 Ibid, 110 
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medvetenhet om den egna organisationen, men budskapen är mycket breda och inte kopplade 

till identifierade hot. 

Hur beskrivs att Försvarsmakten försöker påverka en motståndare att inte angripa 

Sverige? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten försöker påverka en motståndare 

och minska förekomsten av oönskade beteenden. 

Eftersom att det inte finns en definierad extern hotbild med en motståndare finns det heller inga 

försök till att påverka denne. Istället för en slutsats blir det ett konstaterande att det finns inga 

marknadskommunikativa budskap som syftar till att minska förekomsten av oönskade 

beteenden hos en motståndare. 

Sammanfattning av marknadskommunikation 

Marknadskommunikation syftar till att skapa medvetenhet, att främja den egna organisationens 

verksamhet och minska förekomsten av oönskade beteenden. Försvarsmakten beskriver olika 

hot mot Sverige, men inte i en direkt militär kontext utan inom en bredare hotbild. 

Försvarsmakten beskriver också hur dessa hot kan hanteras, men i breda ordalag eftersom det 

inte finns ett precist hot att hantera. Det förekommer inga hårda skrivningar som kan tolkas som 

marknadskommunikation i syfte att påverka en motståndare och minska oönskade beteenden.  

4.5 MSD16 

Det finns flera explicita uttryck av begreppet kommunikation i MSD16. Det första exemplet 

finns i inledningen vid beskrivningen av vilka som är målgruppen. Där står det att ”dokumentet 

[utgör en] grund för militärstrategisk kommunikation om hur Sveriges försvar avses 

utnyttjas”.103 I det andra kapitlet beskrivs kommunikation mer övergripande då begreppet 

strategi definieras, då med syfte att ”binda ihop ett precist politiskt syfte med handling, resultat 

och kommunikation”.104 Ytterligare exempel är beskrivningen av nationell strategi där ”det 

svenska strategiska systemet består av politiska, ekonomiska, diplomatiska, psykologiska, 

okonventionella och militära medel samt strategisk kommunikation och totalförsvar”.105 I 

                                                 
103 Försvarsmakten. MSD12, 10 
104 Ibid, 13 
105 Ibid, 15 
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beskrivningen av strategi definieras åter igen kommunikation men denna gång som ”att skapa 

publikt och politisk sammanhang för nationella ansträngningar att kommunicera ett narrativ” 

samt att ”den militärstrategiska kommunikationen ska utformas så att den politiska viljan, och 

de intressen den ger uttryck för, återspeglas i Försvarsmaktens budskap”.106  

MSD16 är alltså, enligt syftet med doktrinen, ett explicit uttryck för svensk militärstrategisk 

kommunikation, men det är inte fastställt vilken typ av strategisk kommunikation som 

doktrinen sänder. Syftet med kommande del är att analysera MSD16 utifrån den 

operationaliserade teorin för att undersöka vilken typ av strategisk kommunikation som MSD16 

sänder. 

4.6 MSD16 som PR 

För att undersöka PR ställs tre frågor. Respektive fråga kommer att besvaras genom att påvisa 

hur delar, stycken och text i MSD16 beskriver det frågan undersöker. Frågorna är: 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten ser sig som ett maktmedel för den politiska nivån? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten stödjer andra myndigheter då dessa begär stöd? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten skapar förtroende och trygghet gentemot allmänheten? 

Hur beskrivs att Försvarsmakten ser sig som ett maktmedel för den politiska nivån? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar sin relation till den 

politiska nivån. Det är inte vad den politiska nivån förmedlar för budskap utan det är 

Försvarsmaktens beskrivning. Kommunikationen handlar om att skapa en fördelaktig relation 

till den politiska nivån och omfattar vad Försvarsmakten är för instrument och hur det passar 

in bland statens maktmedel.  

Försvarsmakten väljer att beskriva sin relation till den politiska nivån inom begreppet strategi. 

Det andra kapitlet i MSD16 inleds med texten ”[b]egreppet strategi definieras som ett tankesätt 

och en aktivitet för att i Försvarsmaktens fall realisera säkerhetspolitik i konkreta situationer 

genom att i ett sammanhang binda ihop ett precist politiskt syfte med handling, resultat och 

kommunikation”.107 Vidare beskrivs att ”strategi är inte detsamma som säkerhetspolitik, inte 

heller kan det reduceras till rena militära principer för operationer och resursfördelning. 

                                                 
106 Försvarsmakten. MSD16, 16 
107 Ibid, 13 
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Poängen med strategi är att det är en kombination av strategiska medel, främst politiska och 

militära” samt att ”[b]egreppet militärstrategi ska förstås som den militära aspekten av nationell 

strategi.108 Försvarsmakten beskriver en större kontext än sig själv men är tydliga med hur man 

ser på sin relation i den kontexten. Senare i det andra kapitlet beskrivs att ”[m]ilitärstrategi 

handlar om att bemästra komplex politisk och militär växelverkan, där orsak och verkan 

tenderar att vara otydlig eller tvetydig”.109 Angående relationen mellan riksdag, regering och 

ÖB beskriver doktrinen att ”ÖB är den ansvarige militärstrategen och regeringens rådgivare 

avseende militärstrategi”.110 Även här handlar texten om relationen mellan den politiska nivån 

och Försvarsmakten, där ÖB lyfts fram som en nyckelspelare i relationen. 

I samma kapitel finns en beskrivning av en nationell strategi och Försvarsmaktens roll beskrivs 

som att ”[d]en militära aspekten måste förstås i sitt sammanhang med övriga delar så att 

Försvarsmakten vidtar lämpliga militära åtgärder för att främja helheten för svensk säkerhet”.111 

Även här förmedlar Försvarsmakten budskap till den politiska nivån om kontexten och 

relationen. För att ytterligare beskriva Försvarsmakten som politiskt instrument skrivs att 

”Försvarsmaktens stridskrafter och personal ska därför i principiell mening förstås som 

nationella sändebud”.112 

Utifrån ovanstående framgår det tydligt att Försvarsmakten ser sig som ett maktmedel för den 

politiska nivån. En intressant observation är att Försvarsmakten beskriver en politisk kontext 

för politikerna och sedan sin roll i kontexten. Slutsatsen är att texten kommunicerar ett tydligt 

budskap och kan med enkelhet anses vara en del av kommunikation utifrån PR i syfte att 

upprätta och upprätthålla en fördelaktig relation till den svenska politiska ledningen. 

Hur beskrivs att Försvarsmakten stödjer andra myndigheter då dessa begär stöd? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar sin relation till andra 

myndigheter. Kommunikationen omfattar Försvarsmaktens syn på vid vilka tillfällen och under 

vilka förutsättningar som stöd kan ges. 
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Beskrivningar av stöd till andra myndigheter ser ut på två sätt, först övergripande och sedan 

specifikt utifrån lagstöd. Utifrån ett övergripande perspektiv beskrivs att ”[m]ilitärstrategi ska, 

beroende på graden av antagonism, förstås å ena sidan inom begreppet krishantering, å andra 

sidan inom begreppet krigföring, i hela skalan mellan fred och krig” samt att ”[k]ris kan 

definieras som allvarligare påfrestningar på samhället i sin helhet eller på vissa kritiska 

samhällsfunktioner, exempelvis till följd av olyckor, massflyktsituationer eller 

naturkatastrofer”.113 Här ramar Försvarsmakten in det faktum att det finns uppgifter som ligger 

utanför ramen för väpnat angrepp och krig.  

Försvarsmakten definierar ett antal centrala begrepp och en trappa för Försvarsmaktens 

uppgifter beroende på graden av antagonism: påfrestningar på samhället, säkerhetshot, 

krigsfara och väpnat angrepp.114 Doktrinen illustrerar Försvarsmaktens stöd vid påfrestningar 

på samhället, d.v.s. kriser och extraordinära händelser och vid säkerhetshot, d.v.s. bl.a. 

kriminalitet och terrorism.115 Detta bygger upp Försvarsmaktens syn på när och hur 

Försvarsmaktens resurser kan användas till annat än vid väpnad strid. 

Vidare beskriver doktrinen att ”[s]vensk krishantering utgår från allomfattande ansats som 

innebär att våra stridskrafter ska underbygga, integreras med och skydda civila ansträngningar. 

[…] Beroende på miljö, konfliktnivå och gällande lagrum skiljer sig dock ansvar och 

befogenheter åt, vilket kräver anpassning och omdöme i genomförandet”.116 Här övergår 

Försvarsmakten till att förklara specifikt vilka situationer och inom vilket lagrum som stöd kan 

ske, t.ex. ”[h]ändelser som innebär svåra påfrestningar på vårt samhälle ska hanteras av de som 

normalt har ansvaret lokalt, regionalt och centralt. Vid behov stöds andra myndigheter och 

organisationer, vilket bl.a. regleras i Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och i Förordningen 

(2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap”.117 Andra exempel på lagar som nämns är 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.118 Stöd till Polisen beskrivs i Lag (2006:343) om 
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Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.119 Eftersom doktrinen specificerar 

enskilda lagar är bedömningen att lagstödet är en viktig faktor vid stöd till andra myndigheter. 

Utifrån ovanstående framgår det att Försvarsmakten beskriver ett stöd till andra myndigheter, 

både övergripande men också mer specifikt. Det framgår med mycket stor tydlighet inom vilka 

lagar och förordningar som stödet får ske. Detta kan indikera att Försvarsmakten ser lagstödet 

som en viktig fråga när det kommer till stöd till andra myndigheter. Slutsatsen är att texten 

kommunicerar ett budskap och anses vara en del av kommunikation utifrån PR i syfte att 

upprätta och upprätthålla en fördelaktig relation till andra myndigheter. 

Hur beskrivs att Försvarsmakten skapar förtroende och trygghet gentemot 

allmänheten? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar sin relation till 

allmänheten för att skapa förtroende och trygghet. 

Kommunikation riktad till allmänheten är inte omfattande men budskapen är tydliga. I kapitlet 

utgångsvärden beskrivs att ”[s]äkerhetspolitikens yttersta syftet är att värna medborgarna och 

landets suveränitet, frihet och oberoende. Målsättningen för Försvarsmakten är att vara 

krigsavhållande i närområdet”.120 Med texten riktar Försvarsmakten budskap till allmänheten i 

syfte att skapa trygghet. För att skapa förtroende beskriver doktrinen att ”[m]ålen för Sveriges 

säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att 

värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet, 

jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter”.121 Dessutom beskrivs att ”[k]ärnan i [försvaret] 

tar sin utgångspunkt i en bred försvarsvilja i samhället.122 Det sista citatet kan ses som en 

kravställning från Försvarsmakten till allmänheten, d.v.s. Försvarsmakten behöver 

allmänhetens stöd för att kunna genomföra sin verksamhet.  

Utifrån ovanstående framgår det att Försvarsmakten övergripande kommunicerar i syfte att 

skapa förtroende och trygghet. Omfattningen av texten i doktrinen är i sig inte stor, men den 

text som identifierats är tydlig och kan tydligt ramas in av indikatorn. Slutsatsen är att texten 
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kommunicerar ett tydligt budskap och kan anses vara en del av kommunikation utifrån PR i 

syfte att upprätta och upprätthålla en fördelaktig relation till allmänheten. 

Sammanfattning av PR 

Alla tre aspekterna av PR finns i MSD16 i olika omfattning och ingen beskrivs otydligt, men 

omfattningen varierar. Den tydligaste och mest omfattande är PR i förhållande till den politiska 

nivån. Därefter är det i förhållande till andra myndigheter och sista i förhållande till 

allmänheten. Slutsatsen är att Försvarsmakten ser relationen, utifrån PR, till den politiska nivån 

som viktigare än de andra relationerna. En annan slutsats är också att relationen till andra 

myndigheter måste ske inom ramen för gällande lagrum då doktrinen tydligt beskriver dessa. 

4.7 MSD16 som organisationskommunikation 

För att undersöka organisationskommunikation ställs tre frågor. Respektive fråga kommer att 

besvaras genom att påvisa hur delar, stycken och text i MSD16 beskriver det frågan avser. 

Frågorna är: 

 Hur beskrivs inom vilka ramar som Försvarsmakten kommer att göra sin verksamhet? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten ska försvara Sverige vid ett väpnat angrepp? 

 Hur beskrivs att Försvarsmaktens målsättning är att verka avskräckande? 

Hur beskrivs inom vilka ramar som Försvarsmakten kommer att göra sin verksamhet? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten beskriver inom vilka ramar t.ex. 

ledningsfilosofi och etiska/moraliska aspekter som Försvarsmakten ska genomföra sin 

verksamhet. Kommunikation handlar om att förklara för den egna organisationen hur 

verksamheten ska genomföras för att underlätta för Försvarsmaktens samordnade verksamhet. 

MSD16 beskriver Försvarsmaktens verksamhet inom konceptuella ramar, t.ex. uppdragstaktik, 

manöverkrigföring, och moraliska ramar, t.ex. ledning och ledarskap samt etik.  

Kring konceptuella ramar beskrivs att ”[d]et militärstrategiska konceptet baseras på 

uppdragstaktik som ledningsfilosofi vilket innebär att Försvarsmaktens chefer med personal 

aktivt agerar utifrån rådande förutsättningar”.123 Vidare beskrivs uppdragtaktik som att det 

”bygger på enkla ledningsprinciper; välutbildade chefer och soldater/sjömän med initiativkraft, 
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beslutsamhet och vilja att ta ansvar; kontinuerlig taktikutveckling; god etik, och stort 

engagemang med bred ömsesidig tillit i vår organisation”.124 Texten kan tydligt ses som 

beskrivning av hur Försvarsmakten ser att verksamheten ska bedrivas. 

Utöver uppdragstaktik beskrivs att ”[s]vensk krigföring utgår operativt från 

manöverkrigföring” och att ”[m]anöverkrigföring bygger på att målmedvetet integrera verkan 

av fysisk bekämpning, informationsoperationer, rörelse och skydd. Kraften förstärks genom att 

proaktivt växla mellan att vara offensiv och defensiv på alla nivåer”.125 Försvarsmakten 

beskriver igen hur verksamheten ska bedrivas. 

Kring moraliska faktorer beskriver doktrinen att ”[g]ott ledarskap och ömsesidigt förtroende 

mellan chefer och underställda är en förutsättning för effektiv ledning genom uppdrag” samt 

att ”[c]hefen skapar förståelse för regler och normer genom personligt föredöme. […] 

Underlydande chefer ges stort utrymme för egna initiativ och eget ansvarstagande”.126 Vidare 

beskrivs ledarskapet som att det ”genomsyrar allt i den militära verksamheten och kräver 

långsiktighet, helhetssyn, kunskaper och erfarenheter samt kritiskt tänkande och 

reflektionsförmåga. […] Det militära ledarskapet kräver en väl utvecklad kunskap om 

människors, gruppers och organisationers beteenden och kultur”.127 Här ligger krav på 

ledarskapet utifrån att det krävs större förståelse. Ledarskapet är inte bara militärt utifrån att 

leda en pluton eller ett kompani, det är större utifrån t.ex. förståelse för beteenden, kultur, m.m. 

Den sista identifierade ramen är etik och moral som definieras i doktrinen som ”att bedöma och 

besluta om hur man ska handla i en situation, samt vilka åtgärder som därmed måste vidtas eller 

undvikas. Försvarsmaktens etiska förhållningssätt utgår från tillämplig svensk lagstiftning och 

internationell rätt”.128  

Utifrån ovanstående framgår att Försvarsmakten beskriver olika ramar som syftar till att skapa 

förutsättningar för att underlätta och genomföra organisationens samordnade verksamhet. 

Ramarna är både konceptuella, t.ex. uppdragstaktik, och moraliska, t.ex. genom att beskriva 

moral och etik. Slutsatsen är att texten kommunicerar ett tydligt budskap och kan anses vara 
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organisationskommunikation i syfte att skapa och beskriva ramar för att kunna genomföra 

samordnad verksamhet. 

Hur beskrivs att Försvarsmakten ska försvara Sverige vid ett väpnat angrepp? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar till den egna 

organisationen att Sverige ska försvaras vid ett angrepp i syfte att skapa förståelse för 

organisationens uppdrag och målsättning. 

Vid beskrivning av den säkerhetspolitiska inriktningen står det att ”Sverige ska försvaras. 

Hävdandet av landets suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig förutsättning för 

att Sverige ska kunna uppnå målen för säkerheten”.129 Här lägger Försvarsmakten grunden för 

uppdrag och målsättning. I det militärstrategiska konceptet förtydligar Försvarsmakten 

uppdraget och målsättningen genom att ”[k]ärnan i Försvarsmaktens uppdrag är att försvara 

Sverige […]”.130I mer detalj beskriver doktrinen olika inriktningar för det militära försvaret och 

hur försvaret ska ske genom att beskriva t.ex. offensiv, defensiv eller stabiliserande verksamhet. 

Offensiv inriktning definieras som ”verksamhet som syftar till att nå ett avgörande på egna 

villkor”.131 Defensiv inriktning definieras som ”verksamhet som syftar till att skapa bättre 

förutsättningar eller att förhindra att situationen förvärras”.132 Stabiliserande inriktning 

definieras som ”verksamhet [som ofta] syftar […] till att skapa en sådan situation så att andra 

maktmedel än det militära kan komma till verkan, och att normal ordning eller utveckling 

säkerställs”.133 Det som framkommer är att Försvarsmakten kommunicerar sitt uppdrag och 

målsättning utifrån egen verksamhet men också som stöd till andra maktmedel. 

Utifrån ovanstående framgår det att Försvarsmakten beskriver för den egna organisationen att 

Sverige ska försvaras. Slutsatsen är att texten kommunicerar till den egna organisationen i syfte 

att beskriva och skapa förståelse för Försvarsmaktens uppdrag och målsättning. 
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Hur beskrivs att Försvarsmaktens målsättning är att verka avskräckande? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten kommunicerar till den egna 

organisationen att Försvarsmaktens målsättning är att verka avskräckande. Indikatorn letar 

specifikt efter begreppet avskräckande eftersom att verka avskräckande är en av 

målsättningarna med Försvarsmakten.  

I doktrinen definieras avskräckning som ”att en aktörs krigsförberedelser är så stora och 

kompetenta att de i sig avhåller andra från aggression genom risken för vedergällning”.134 Detta 

omsätts av Försvarsmakten i kapitlet Utgångsvärden. Där skrivs att ”[f]örmågan till väpnad 

strid är grunden för Försvarsmaktens avskräckningseffekt. Med avskräckning menas att 

Försvarsmakten genom sitt uppträdande och förmågor ska få en eventuell motståndare att 

undvika angrepp, exempelvis genom att ändra sina planer och/eller avbryta fientliga eller 

provocerande handlingar”.135 Texten kommunicerar tydligt Försvarsmaktens målsättning med 

att vara avskräckande men erbjuder ingen möjlighet att mäta om avskräckning verkligen kan 

uppnås. Avskräckning är ett problematiskt begrepp eftersom att det inte kan mätas, men 

målsättningen finns vilket är det intressanta i denna studie. 

Utifrån ovanstående framgår det att Försvarsmakten beskriver och omsätter begreppet 

avskräckning. Slutsatsen är att texten kommunicerar till den egna organisationen i syfte att 

beskriva organisationens målsättning att vara avskräckande. 

Sammanfattning av organisationskommunikation 

Organisationskommunikation syftar till att underlätta organisationens samordnade verksamhet, 

d.v.s. hur Försvarsmakten bedriver verksamhet, och att skapa förståelse för organisations 

uppdrag och målsättning. Doktrinen beskriver ett antal ramar, Försvarsmaktens uppdrag och 

målsättning och syftet att vara avskräckande. Slutsatsen är att doktrinen innehåller 

organisationskommunikation i syfte att underlätta den samordnade verksamheten och att skapa 

förståelse för organisationens uppdrag och målsättning. 

                                                 
134 Försvarsmakten. MSD16, 34 
135 Ibid, 33 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2018-05-24 39 (50) 

Örlkn Gustav Reimfelt  

 

 

 

 

4.8 MSD16 som marknadskommunikation 

För att undersöka marknadskommunikation ställs tre frågor. Respektive fråga kommer att 

besvaras genom att påvisa hur delar, stycken och text i MSD16 beskriver det frågan avser. 

Frågorna är: 

 Hur beskriver Försvarsmakten den externa hotbilden mot Sverige? 

 Hur beskriver Försvarsmakten att den kan hantera den externa hotbilden? 

 Hur beskrivs att Försvarsmakten försöker påverka en motståndare att inte angripa 

Sverige? 

Hur beskriver Försvarsmakten den externa hotbilden mot Sverige? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten beskriver den externa hotbilden 

utifrån att skapa medvetenhet och främja sin egen verksamhet. Kommunikationen handlar om 

att kommunicera externt och ska påvisa Försvarsmaktens syn på hotet mot Sverige. 

För att rama i det externa hotet beskrivs i kapitlet Utgångsvärden att ”[f]örändringar i det 

säkerhetspolitiska läget med ökad konfrontation mellan Ryssland, Nato och EU kan leda tanken 

till det kalla kriget. […] Hot idag är varken entydiga eller enbart territoriellt fokuserade, en mer 

komplex bild måste ligga till grund för ordnandet av rikets säkerhet. Det får konsekvenser för 

utformandet av det militära försvaret”.136 Vidare beskrivs att ”[s]tridshandlingar i närområdet 

kan inledas med vilseledande aktiviteter med otydlighet som följd. Det försvårar möjligheterna 

att sammanställa en gemensam lägesuppfattning. […] Stridsavstånden bedöms långa och att 

över tid kontrollera svenskt territorium blir troligen inte ett självändamål för motståndaren”.137 

Bilden som Försvarsmakten påvisar är komplex med stora otydligheter och möjligheter för en 

motståndare. För att exemplifiera detta beskrivs att ”[d]e militära konfrontationerna i bl.a. 

Georgien och Ukraina är exempel på att militära operationer bedrivs i gråzonen kring väpnad 

strid, utan att det formellt är krig”.138 Med dessa exempel kommunicerar Försvarsmakten en 

bild till externa mottagare om hur en potentiell konflikt i Sverige skulle kunna se ut. 
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Angående vilken aktör som kommer att utgöra hot säger doktrinen att ”stater förblir 

huvudaktörer i det internationella systemet men den strategiska betydelsen av ickestatliga 

aktörer ökar”.139 Utifrån ett svenskt perspektiv är Ryssland motståndaren, vilket doktrinen 

förklarade i Utgångsvärden. Dessutom beskrivs det att ”[c]yberrymden utvecklas i snabb takt. 

Betydelsen av att förstå, kontrollera och agera inom cyberrymden ökar med dess utveckling. 

[…] Cyberrymden innebär strategiskt ett globalt gränslöst utrymme för att på distans genomföra 

attacker, […], påverkan, […] och propaganda”.140 Här nämns inte Ryssland, men inom 

cyberrymden genomför Ryssland redan idag påverkan och sprider proganda genom sina 

trollfabriker. 

Doktrinen tar även upp Sveriges geografiska läge och beskriver att ”[d]et svenska […] 

territoriet är den i gränsytan mellan Ryssland och Nato. Det bildar militärgeografiskt centrum, 

oavsett politisk hållning, för militära rörelser på eller över vårt närområde”. Dessutom beskrivs 

att ”Östersjön har en strategisk betydelse som gränsyta för Ryssland och Nato. Sverige har den 

längsta kuststräckan av alla Östersjöstater. De stora öarna, exempelvis Gotland, kan få operativ 

betydelse för kontrollen av sjö- och luftvägar i Östersjön”.141 Dessa vägar har i sin tur betydelse 

för Natos försvar av Baltikum, eller omvänt för det ryska försvaret av Kaliningrad. För 

Ryssland utgör Finska viken en trång passage”.142 Implicit säger Försvarsmakten att Sverige 

kommer att sitta på första parkett vid en eventuell konfrontation mellan Ryssland och Nato, 

men utvecklar inte explicit vad detta innebär för hotbild. Ytterligare beskrivning av icke-

konventionella hot är t.ex. hybrida hot som beskrivs som att ”[i]ckestatliga och statliga aktörer 

bildar i allt högre grad allianser för att skapa större strategiska möjligheter och handlingsrum, 

inte minst för att kunna förneka ansvar och motverka ogynnsam eskalation”.143 

Utifrån ovanstående framgår det att Försvarsmakten försöker skapa medvetenhet genom att 

beskriva ett mångfacetterat hot. Hoten kan delas upp i konventionella hot p.g.a. den ökande 

konfrontationen mellan Ryssland och västvärlden, cyberhot p.g.a. den tekniska utvecklingen 
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samt hybrida hot p.g.a. ickestatliga aktörer. Slutsatsen är att texten kommunicerar ett 

marknadskommunikativt budskap i syfte att skapa medvetenhet om hotet hos en extern publik. 

Hur beskriver Försvarsmakten att den kan hantera den externa hotbilden? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten hanterar den externa hotbilden 

utifrån att skapa medvetenhet och minska förekomsten av oönskade beteenden. 

Kommunikationen är riktad externt och ska påvisa hur Försvarsmakten ser att hot mot Sverige 

ska hanteras. 

För att hantera den större hotbilden, mer än bara konventionellt hot, skriver doktrinen att 

”Försvarsmakten har under lång tid fokuserat på försvar mot reguljära militära medel medan 

dagens hot kräver integrerad respons. Försvarsplaneringen måste kontinuerligt klarlägga 

gränsytor och samverkansformer med andra aktörer. […] [G]enom en bredare hot- och riskbild 

än den traditionellt militära som grund för försvarsförberedelserna kan ett bättre strategiskt 

sammanhang skapas för bruk av Försvarsmaktens olika förmågor”.144 Detta innebär att 

Försvarsmakten breddar sin palett för att hantera flera typer av hot, t.ex. de identifierade externa 

hoten. 

För att hantera en given hotbild och skapa medvetenhet om hur Försvarsmakten hanterar ett 

konventionellt hot skrivs att ”[v]id ett väpnat angrepp mot Sverige är det extra viktigt att 

Försvarsmakten agerar väl avvägt och långsiktigt med fokus på de övergripande strategiska 

målen”.145 Vidare beskrivs det att ”[u]pprätthålla territoriell integritet och visa solidaritet syftar 

till att aktivt värna Sveriges suveränitet och säkerhet” samt att ”Sverige kan använda väpnad 

makt för att motverka säkerhetshot och för att försvara landet”.146 

För att förklara hur en extern hotbild ska hanteras beskriver doktrinen ett ”militärstrategiskt 

koncept”. Konceptet innehåller tre delar och syftar till att förebygga krig genom att vara 

konfliktförebyggande och avskräckande. Om krig ändå utbryter ska ett angrepp snabbt mötas i 

syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Om kriget drar ut på tiden ska Försvarsmakten 

                                                 
144 Försvarsmakten. MSD16, 36 
145 Ibid, 41 
146 Ibid, 50 
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genomföra försvarsoperationer som syftar till att undvika att enskilt förlora kriget för att kunna 

vinna tillsammans med andra parter.147 

Utifrån ovanstående framgår att Försvarsmakten beskriver hur den externa hotbilden ska 

hanteras. Hoten som hanteras beskrivs som både konventionella, ickekonventionella och som 

cyberhot. Beskrivningarna innehåller inte detaljer men tillräckligt för att kommunicera att 

Försvarsmakten avser att hantera hoten. Slutsatsen är att det finns markandskommunikativa 

budskap i syfte att skapa medvetenhet om hur Försvarsmakten ska hantera hoten och i syfte att 

påverka en motståndare och minska förekomsten av oönskade beteenden.  

Hur beskrivs att Försvarsmakten försöker påverka en motståndare att inte angripa 

Sverige? 

Syftet med indikatorn är att undersöka hur Försvarsmakten försöker påverka en motståndare 

och minska förekomsten av oönskade beteenden. 

Det är mycket få tillfällen som kan kategoriseras som explicit kommunikation i syfte att påverka 

en motståndare. Det finns några enstaka tillfällen och dessa sammanfaller med 

organisationskommunikation och syftet med att verka avskräckande. Vidare finns det delar i 

det militärstrategiska konceptet som explicit och implicit skulle kunna ses som försök till 

påverkan av en motståndare. Explicit beskriver det militärstrategiska konceptet att ”[m]ålet är 

att tydliggöra att angrepp på Sverige medför orimliga kostnader för en angripare och därmed 

[verkar Försvarsmakten] krigsavhållande”.148 Vidare beskrivs att ”[v]id väpnat angrepp, krig, 

ska balans mellan offensivt och defensivt agerande säkerställa tillräcklig uthållighet för att 

kunna fortsätta striden under lång tid med bibehållen handlingsfrihet och med alla till buds 

stående medel”.149 Detta kompletteras sedan med vad dessa faktiskt innebär och med vilket stöd 

detta ska genomföras. Det senare citatet tolkas som implicit kommunikation i syfte att påverka 

en motståndare. 

Utifrån ovanstående framgår att Försvarsmakten försöker kommunicera externt i syfte att 

påverka en motståndare att inte angripa Sverige. Precis som tidigare nämnts kring avskräckning 

så kan inte effekt av kommunikationen mätas, men studien påvisar att den finns. Slutsatsen är 

                                                 
147 Försvarsmakten. MSD16, 55 
148 Ibid, 6 
149 Ibid, 57 
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att det finns markandskommunikativa budskap som syftar till att minska förekomsten av 

oönskade beteenden. 

Sammanfattning av marknadskommunikation 

Marknadskommunikationen syftar till att skapa medvetenhet, främja den egna verksamheten 

och att minska oönskade beteenden. Det finns en hotbild som beskrivs i syfte att skapa 

medvetenhet. Försvarsmakten beskriver sedan hur hotet ska hanteras i syfte att skapa 

medvetenhet och främja den egna organisationen. Därefter beskriver Försvarsmakten 

avskräckning som syftar till att minska förekomsten av oönskade beteenden. Slutsatsen är att 

det finns en tydlig marknadskommunikation.  

4.9 Resultat av analys 

Studien har ställt frågan om hur doktriner kan förstås utifrån teori om strategisk 

kommunikation. Resultatet av analysen påvisar att både MSD12 och MSD16 kan förstås utifrån 

alla tre ingående delarna i strategisk kommunikation. Båda doktrinerna innehåller PR, 

organisationskommunikation och marknadskommunikation men i olika omfattningar. MSD12 

har inte ett explicit syfte att förmedla strategisk kommunikation och är den av doktrinerna som 

uppvisat minst kommunikativt budskap medan MSD16 som har ett explicit syfte att förmedla 

strategisk kommunikation till större del uppvisat kommunikativt budskap. Denna skillnad har 

tydligt framkommit i studiens analys av hur mycket doktrinerna kunnat beskrivas utifrån de 

olika ingående delarna av strategisk kommunikation. 

PR 

Doktrinerna har undersökts utifrån tre aspekter av PR, relationen till den politiska ledningen, 

andra myndigheter och till allmänheten. Kommunikationen är främst riktad externt och syftar 

till att skapa och upprätthålla fördelaktiga relationer till olika publiker. Det finns stora likheter 

i PR mellan doktrinerna. Både doktrinerna har ett stort fokus på att beskriva relationen mellan 

Försvarsmakten och den politiska nivån i syfte att förklara Försvarsmakten som politiskt 

maktmedel. Denna aspekt av PR är betydligt större i båda doktrinerna än de andra aspekterna, 

andra myndigheter och allmänheten. I MSD12 är de andra aspekterna svepande beskrivna 

medan det finns tydligare kommunikation i MSD16. Exempel på detta är att MSD12 enbart 

beskriver att Försvarsmakten kan stödja andra myndigheter medan MSD16 förklarar inom vilka 
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lagrum som stödet kan ske. Slutsatsen av PR är att den finns i båda doktrinerna, men att den är 

tydligare i MSD16 än i MSD12. 

Organisationskommunikation 

Doktrinerna har undersökts utifrån tre aspekter av organisationskommunikation, ramverk för 

verksamheten, väpnad strid och avskräckning. Kommunikationen är främst riktad internt och 

syftar till att förklara den egna organisationens verksamhet och att skapa förståelse för 

organisationens uppdrag och målsättning. Båda doktrinerna beskriver ett konceptuellt och 

moraliskt ramverk som Försvarsmakten ska arbeta inom. Organisationskommunikativt innebär 

det att båda doktrinerna förklarar den egna organisationens samordnade verksamhet. Däremot 

saknas beskrivningar i MSD12 att grunden för Försvarsmaktens verksamhet är väpnad strid och 

att verka avskräckande. Det innebär att Försvarsmakten inte tydligt skapar en förståelse för den 

egna organisationens uppdrag och målsättning. I MSD16 återfinns beskrivningarna av väpnat 

angrepp och avskräckning, vilket gör att doktrinen, utifrån organisationskommunikation, 

skapar förståelse för organisationens uppdrag och målsättning. Slutsatsen är att båda 

doktrinerna innehåller organisationskommunikation, även om MSD12 bara förklarar den 

interna verksamheten medan MSD16 förklarar alla ingående delar utifrån 

organisationskommunikation. 

Marknadskommunikation 

Doktrinerna har undersökts utifrån tre aspekter av marknadskommunikation, beskrivningen av 

hotbild, hanteringen av hotbild och påverkan på en motståndare. Kommunikationen är främst 

riktad externt och syftar till att skapa medvetenhet, främja verksamheten och minska 

förekomsten av oönskade beteenden. Här skiljer sig doktrinerna mycket åt. MSD12 har ingen 

tydlig beskrivning av det externa hotet och inte heller hur det ska hanteras. Det är breda 

beskrivningar om olika typer av hot och möjligheter att hantera dessa, men inga detaljer 

kopplade till Sverige eller en motståndare. Det finns därmed inga budskap som kan anses 

riktade till en motståndare. MSD12 har inte marknadskommunikativa budskap utifrån att skapa 

medvetenhet, främja och påverka. MSD16 däremot har en beskrivning av hotbilden mot 

Sverige, hur Försvarsmakten kan hantera hoten och budskap som kan anses vara riktade direkt 

till en motståndare. MSD16 innehåller tydligt marknadskommunikativa budskap utifrån att 

skapa medvetenhet, främja och påverka.  
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Slutsats 

Studien ställde forskningsfrågan: 

 Hur kan doktriner förstås utifrån teori om strategisk kommunikation? 

 

Slutsatsen av analysen är att doktriner går att förstå utifrån alla tre ingående delar av strategisk 

kommunikation. Analysen av MSD12 och MSD16 påvisar att de innehåller mer eller mindre 

strategisk kommunikation beroende på om det är PR, organisationskommunikation eller 

marknadskommunikation. Vid vissa tillfällen passar alla delar in inom respektive del och vid 

andra tillfällen saknas kommunikativa budskap i sin helhet. Exempel på detta är att båda 

doktrinerna omfattar PR i större och mindre omfattning, men MSD12 saknar vissa delar av 

marknadskommunikation. MSD12 är den av doktrinerna som är minst kommunikativ, både i 

eget syfte och utifrån analysen medan MSD16 är den av doktrinerna som är mest 

kommunikativ, både explicit i syfte och utifrån analysen. Doktrinerna kan inordnas i olika fack 

utifrån Høibacks idealdoktriner, där MSD12 anses vara en utbildande doktrin och MSD16 en 

doktrin för befälsföring. Även om studien bara undersökt två doktriner så är slutsatsen att en 

utbildande doktrin kommunicerar mindre utifrån strategisk kommunikation än vad en doktrin 

för befälsföring gör. För att generalisera denna slutsats behövs vidare forskning kring olika 

idealtyper av doktriner i förhållande till strategisk kommunikation. 
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5. Diskussion 

Studien har, utöver ett empiriskt syfte, även ett metodologiskt syfte att teoriutveckla genom att 

komplettera Høibacks teori om doktrin. I diskussionen sker nu en återkoppling till Høiback 

utifrån den empiriska undersökningen och förslaget till komplettering presenteras nedan. 

5.1 Høiback och mervärdet av kommunikation 

Vid genomförandet av analysen har Høibacks teori funnits med i tankarna även om studien inte 

har operationaliserat några indikatorer för detta. Olika delar av doktrinerna går att passa in i 

och överlappar en eller flera av Høibacks aspekter ledning, teori och kultur. Samtidigt är de 

även kommunikativa. Ett exempel på detta är beskrivningen av uppdragstaktik. Utifrån 

Høiback kan beskrivningarna av uppdragstaktik tolkas som ledning eftersom det beskriver ett 

genomförande av verksamhet, man det kan också tolkas som teori utifrån Høiback eftersom det 

utbildar hur verksamhet genomförs. Det som studien har påvisat är att beskrivningen av 

uppdragstaktik även har en kommunikativ aspekt inom ramen för organisationskommunikation. 

Det innebär att det finns en överlappning mellan de olika aspekterna. Hur kategoriseringen ser 

ut beror på hur respektive analysverktyg ser ut. Slutsatsen är att den kommunikativa aspekten 

bidrar till en djupare förståelse för de delar som redan idag går att förstå och förklara med 

Høibacks nuvarande teori. 

I analysen har det också funnits delar som är direkt kommunikativa och därmed faller utanför 

Høibacks teori och därför inte kan analyseras med hans ramverk. I inledningen av MSD16, vid 

beskrivningen av det militärstrategiska konceptet, sägs att ”Sverige ska försvaras” och att 

”Tröskel skapas genom att kostnaderna för angrepp är orimliga för angriparen”.150 Dessa två 

beskrivningar faller inte inom ramen för varken ledning, teori eller kultur. Däremot faller de 

tydligt inom ramen för strategisk kommunikation, vilket analysen påvisat. Resultatet påvisar 

därmed möjligheten och behovet av att komplettera Høibacks teori ”The Utility of Doctrine”. 

Slutsatsen är att strategisk kommunikation går att använda för att komplettera Høiback. Som 

tidigare redovisats saknas aspekten strategisk kommunikation i Høibacks teori och den här 

studien har visat att strategisk kommunikation går att använda för att fånga in och förstå den 

aspekten av doktrin.  

                                                 
150 Försvarsmakten. MSD16, sid 6 
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5.2 The Evolved Utility of Doctrine Theory 

Studiens komplettering av Høibacks teori innebär en utveckling från en teoretisk trekant till en 

teoretisk tetraeder (tresidig pyramid). Aspekten kommunikation länkas till alla de tre tidigare 

delarna. Syftet med kompletteringen är att erhålla en djupare förståelse för doktrin.  

De tre ingående delarna i Høibacks triangel beskrivs och definieras som:151 

 Ledning   Why and how we do business 

 Teori   What we do 

 Kultur   Who we are 

 

Den fjärde, kompletterande kommunikativa aspekten som studien bidrar med definieras som: 

 Kommunikation What kind of message we send 

 

 
Fig. 2. The Evolved Utility of Doctrine 

 

Med den kompletterade modellen innehåller idealtyperna av doktrin tre delar istället för två 

som den tidigare teorin hade. Verktyg för befälsföring innehåller istället för bara ledning och 

teori även kommunikation. Varje sida på tetraedern representerar idealtypen och hörnen de 

ingående delarna. Studien föreslår inte fler idealtyper av doktriner utan kompletterar nuvarande 

typer och bidrar till djupare förståelse utifrån strategisk kommunikation. 

 

                                                 
151 Høiback. Understanding Military Doctrine, 157 
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5.3 Høibacks idealtyper av doktrin och kommunikation 

Vid valet av MSD12 och MSD16 gjordes en övergripande analys utifrån Høibacks teori. Utifrån 

analysen konstaterades att MSD12 fokuserar på teori och kultur vilket innebär att den är ett 

verktyg för utbildning medan MSD16 fokuserade på ledning och teori vilket innebär att den är 

ett verktyg för befälsföring. Denna kategorisering utifrån Høibacks idealdoktriner är intressant 

nu när resultatet av analysen är klar.  

I analysen framkommer det att MSD12 innehåller PR, främst i förhållande till den politiska 

nivån, samt att den till stor del innehåller organisationskommunikation. 

Marknadskommunikation är den del som är minst förekommande. Slutsatsen är att MSD12, 

eftersom den är utbildande, har större fokus på den interna kommunikationen, i detta fall 

organisationskommunikationen istället för den externa kommunikationen. 

I analysen framkommer det att MSD16 innehåller PR, främst i förhållande till den politiska 

ledningen, att den innehåller organisationskommunikation men också att den tydligt har ett 

marknadskommunikativt syfte. Slutsatsen är att MSD16, eftersom den är till för befälsföring, 

har ett större fokus på marknadskommunikation i förhållande till en utbildande doktrin. Dessa 

slutsatser kan i nuläget bara dras inom ramen för studien men öppnar upp för vidare forskning 

att undersöka vilket fokus den kommunikativa aspekten har inom respektive idealtyp av 

doktrin. Studien har inte grundats på någon doktrin som syftar till förändring och kan därmed 

inte diskutera hur det kommunikativa budskapet ser ut. Även detta öppnar för vidare forskning. 

5.4 Reflexioner kring studien 

Doktrin är något som förekommer i den militära officersutbildningen på alla nivåer. Det är dock 

första gången som jag som officer studerat doktriner i detalj. Studien har varit intressant och 

givande utifrån att jag nu bättre kan förklara doktrinens syfte, inte bara utifrån det skrivna syftet, 

utan även utifrån både Høibacks teori och strategisk kommunikation.  

Studien bidrar till att förstå innehållet i doktriner utifrån flera olika aspekter samtidigt som den 

sätter fingret på att teorier om doktrin är i fortsatt behov av utveckling. Kompletteringen av 

Høiback med strategisk kommunikation är gjord utifrån en övergripande ansats och kan göras 

än tydligare med vidare forskning. Ramverket för strategisk kommunikation kan dessutom 

användas helt fristående om andra typer av studier skulle genomföras. Studien har bara 

undersökt sändaren i kommunikationen. För att få en förståelse för effekten av den 
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kommunikativa aspekten behöver även mottagaren studeras. Detta öppnar upp för vidare 

forskning. 

5.5 Vidare forskning 

Med Høiback som grund har studien påvisat att MSD12, som är en utbildande doktrin, har 

större fokus på organisationskommunikation än vad MSD16 har. MSD16, som är en doktrin 

för befälsföring, har istället större fokus på marknadskommunikation.  Studiens förslag till 

vidare forskning är att undersöka kopplingen mellan de ingående delarna i strategisk 

kommunikation och idealtyperna av doktrin. Studien kan inte generalisera det resultat som 

framkommit utifrån att det bara är två empiriska fall som undersökts. För att kunna generalisera 

och koppla idealdoktriner till mer specifika delar av strategisk kommunikation behövs vidare 

forskning. 

Det behövs dessutom mer och djupare forskning som kombinerar doktrinforskning med 

strategisk kommunikation. För att undersöka effekten av den kommunikativa aspekten behöver 

även mottagaren inkluderas i vidare studier.  
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