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ABSTRACT: 

In the field of war studies there is an ongoing debate about the understanding of the doctrine. A 

common understanding of the doctrine is important not only within the field of research but also 

because it creates a common language among its users which reduces the risk of misunderstand-

ings. 

 

Harald Høiback, an important player in the matter, claims that a nations prolonged geostrategic 

situation predicts its doctrines content with regard to its function. These functions are to act as 

tools of command, education and change.  

 

The main aim of this essay is to make a contribution to the debate by testing Høiback´s predica-

tion. In a case study of the Swedish strategic doctrines MSD12 and MSD16, Høiback´s predication 

is tested using qualitative text analysis. 

 

The main finding of this essay is that a doctrine can change its function as tool of command faster 

than Høiback's assertion predicts. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Idag pågår en debatt inom forskarvärlden om hur doktrinen skall förstås. Høiback menar att 

doktrinen som forskningsområde befinner sig i en så kallad pre-paradigmatic state, ett stadi-

um många vetenskapliga discipliner befunnit sig i innan en grund hunnit etablera sig.
1
 En 

gemensam grund är fundamental. Inomvetenskapligt eftersom det är på den gemensamma 

grunden övrig forskning vilar och utomvetenskapligt bl.a. för att makthavare, författare och 

läsare av doktriner skall förstå varandra. På så vis minskar risken för missförstånd. En gemen-

sam förståelse gör det även lättare att avgöra kvalitén av en doktrin.
2
  

 

Innehållet i en doktrin kommer alltid att behöva diskuteras. "In order to be able to discuss the 

content of modern doctrine in a fruitful way, we need to agree on its nature."
3
 Debatten kan 

inte lösas av ett enskilt vetenskapligt arbete hur genial den än må vara då doktrinen är en sub-

jektiv, av människan skapad artefakt byggd på förväntningar och värderingar. Istället måste 

den pågående debatten få ha sin gång. För att diskussionen rörande doktrinens natur skall 

kunna fortgå behövs bland annat näring i form av nya rön debattörerna kan hänga upp sina ar-

gument på. Förhoppningen är att denna uppsats skall bidra och ge näring till debatten i fråga. 

En av de mer tonsättande forskarna inom området är Harald Høiback. Att utvärdera hans syn 

på doktrinen är därför av intresse för diskussionen nämnd ovan. I artikeln What is a Doctrine 

beskriver han ett teoretiskt ramverk där doktrinen har tre funktioner vilka bildar en triangel 

han kallar doktrinens användbarhetssnurra. Doktrinens funktioner är att fungera som verkty-

gen för förändring, utbildning och ledning där ordet ledning är översatt från engelskans com-

mand. Vidare påstår han: 

 

"As a longue dure´e different geostrategy has influenced the weight laid on the 

command side of the triangle. Nations with homogenous strategic challenges over 

time, for instance Germany, have tended to use doctrine, or at least doctrine like 

devices, as a tool of command, while nations with heterogeneous and shifting stra-

                                                 

1
Harald Høiback, 2016, The Anatomy of Doctrine and Ways to Keep It Fit Journal of Strategic Studies,39:2, 188 

2
Høiback, 2016, 188 

3
Høiback, 2016, 186 
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tegic environment, such as Britain and the United States, have tended to use doc-

trine mainly as a tool of education."
 4

 

 

Påståendet, vilket är centralt för denna uppsats, förutsäger att Sverige med dess statiska geo-

strategiska läge under kalla krigets dagar och fram till cirka 1990-talet bör haft en doktrin 

främst avsedd som ett verktyg för ledning.
5
 Givet att de tjugo åren mellan 1990 och 2010 i 

detta sammanhang betraktas som en längre period bör innehållet i doktrinerna under perioden 

hunnit svänga till att snarare verka som ett verktyg för utbildning eftersom försvarsmakten 

under denna tid hade ett stort internationellt fokus. År 2011 kom MSD12 (militärstrategisk 

doktrin 2012)
6
 som ett svar på just den nya internationella fokuseringen. Denna doktrin bör 

alltså enligt Høiback främst ha funktionen som ett verktyg för utbildning. Den första frågan 

som väcks är om så är fallet? Redan 2016 kom på grund av återtagandet av den nationella för-

svarsförmågan en ersättande doktrin, MSD16.
7
 Den andra frågan som väcks är om den senare 

doktrinen är författad som ett verktyg för ledning eller utbildning? Å ena sidan sägs stater 

med nationellt fokus oftare ha doktriner med fokus på ledning vilket talar för en förändring av 

doktrinens funktion. Å andra sidan menar Høiback att det är den geostrategiska situationen 

under en längre tid som avgör detta. Här finns alltså inte bara möjligheten att undersöka om 

MSD12 främst är utbildande vilket påståendet förutsäger utan även om det finns någon skill-

nad mellan doktrinerna med avseende på dess funktion trots att endast en kort tid gått mellan 

deras utgivning. Bägge dessa frågor kommer utredas i uppsatsen. Visar det sig att MSD12 

trots lång tid av internationellt fokus inte är formad som ett verktyg för utbildning skulle re-

sultatet falsifiera Høibacks påstående. Skulle det visa sig att MSD16 väsentligt skiljer sig från 

MSD12 med avseende på funktion trots det korta tidsspannet dem emellan innebär det att en 

nations doktrin kan skifta funktionellt fokus snabbare än vad Høiback förutser. Detta skulle 

falsifiera tidsaspekten i hans påstående. 

 

Sammanfattningsvis har följande aspekter av vikt för uppsatsen belysts: 

1) En brist på gemensam förståelse för doktrinen, ett behov av att debatten fortgår och ett be-

hov av näring till denna. 

2) Høibacks teori om att innehållet i en doktrin går att klassificera i tre typer. 

                                                 

4
Harald Høiback, 2011, What is Doctrine? Journal of Strategic Studies, 34:6, 888 

5
Ordet ledning är översatt från engelskans command 

6
Militärstrategisk doktrin, 2011, MSD 12, Stockholm, Försvarsmakten 

7
Militärstrategisk doktrin, 2016, MSD 16, Stockholm, Försvarsmakten 
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3) Høibacks påstående att det är en nations geostrategiska situation över en längre tid som av-

gör doktrinens typ. 

4) Ett lämpligt fall för att testa påståendet på vilket utgörs av den Svenska doktrinen MSD12 

samt den snabba övergången till MSD16. 

 

1.2 Uppsatsens syfte 

Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie av Sveriges doktrin MSD12 och övergången till 

MSD16, stärka eller falsifiera Høibacks påstående att det geostrategiska läget sett över en 

längre tid förutsäger en doktrins funktion. Därmed avses ett inomvetenskapligt teoretiskt bi-

drag till forskningsdebatten om hur doktrinen skall förstås ges. Att lämna ett bidrag till forsk-

ningsdebatten skall ses som huvudsyftet. 

 

1.3 Frågeställning 

 

1.3.1 Huvudfråga: 

Hur förhåller sig MSD12 respektive MSD16 till Høibacks användbarhetssnurra med avseende 

på de tre funktionerna? 

 

1.3.2 Följdfråga: 

Hur styrker eller falsifierar studien Høibacks påstående att det geostrategiska läget sett över 

en längre tid förutsäger en doktrins funktion? 

 

Följdfrågan avser att både pröva påståendet i sin helhet mot MSD12 och tidsaspekten i påstå-

endet genom att pröva påståendet mot skillnaderna mellan MSD12 och MSD16. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Uppsatsens syfte är att ge ett bidrag till forskningsdebatten kring förståelsen av doktrinen. För 

att visa att det idag råder oenighet i frågan och därmed legitimera denna uppsats belyses med 

utgångspunkt från Høibacks ståndpunkt några olikheter mellan hans och några andra författa-

res syn på doktrinen.  
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När det gäller doktrinen som verktyg för förändring menar Høiback att en doktrin kan använ-

das för att förändra en organisation. Detta stöds av Kronvall och Petersson som lyfter fram ett 

antal exempel där doktriner har lett till stora förändringar.
8
 Skillnaden är att doktrinerna 

Kronvall och Peterssons undersökt inte var avsedda att förändra organisation, författarna visar 

bara att doktrinen har kraften att förändra.  

 

Bjerga och Haaland hävdar att små länder på grund av akademisk resursbrist och behov av att 

förlita sig på samarbete med större stater, inte har frihet eller behov att skapa egna militära 

koncept. Det innebär att deras doktriner oftare används för att föra fram politiska budskap än 

som verktyg för att optimera den operativa förmågan. Därmed ser de små länders doktriner 

främst som ett redskap för förändring och utbildning riktat utåt snarare än inåt till den egna 

organisationen.
9
 En doktrin som på detta sätt lämnat slagfältet kallar Høiback fjärde genera-

tionens doktrin.
10

 Honig å andra sidan menar att små stater på grund av sin flexibilitet i kom-

bination med att större stater ofta är inlåsta i doktrinsystem aldrig haft större möjligheter än 

nu att bidra och påverka den doktrinella utvecklingen.
11

 

 

Både Høiback och Winton betonar vikten av teoretisk grund. Enligt Høiback skapar en teore-

tisk förklaring till det som står i doktrinen både tro och förståelse. Winton menar att den teo-

retiska grunden är en viktig ingrediens i formandet av det han kallar för the military mind och 

att det därmed är en extremt viktig faktor för doktrinskapare att ta hänsyn till.
12

 Samtidigt 

menar Widén och Ångström att förhållningssättet vid författandet av doktriner ofta är anekdo-

tiskt snarare än vetenskapligt vilket kan sägas stå för motsatsen till en doktrin baserad på teo-

retisk grund.
13

 Specifikt gäller detta användandet av allmänt vedertagna grundprinciper för 

krigföring. Ett exempel på detta är TRM-1(a) (taktiskt reglemente marinstridskrafterna)
14

 vil-

                                                 

8
Olof Kronvall & Magnus Petersson, 2016, Doctrine and Defence Transformation in Norway and Sweden, Jour-

nal of Strategic Studies, 39:2, 280-296 
9
Kjell Inge Bjerga & Torunn Laugen Haaland, 2010, Development of Military Doctrine: The Particular Case of 

Small States, The Journal of Strategic Studies, 33:4, 506 
10

Høiback 2011, 895 
11

Jan Willem Honig, 2016, The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double 

Bind, Journal of Strategic Studies, 39:2, 276 
12

Harold R. Winton, 2011, An Imperfect Jewel: Military Theory and the Military Profession, Journal of Strategic 

Studies, 34:6, 853-877 
13

Jan Angstrom & J. J. Widen, 2012, Adopting a Recipe for Success: Modern Armed Forces and the Institutiona-

lization of the Principles of War, Comparative Strategy, 31:3, 263-285 
14

Taktikreglemente för marinstridskrafterna, 2010, TRM (1A), Stockholm, Försvarsmakten 
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ken innehåller tio principer för marinkrigföring.
15

 Principer likt dessa är lätt att uppfatta som 

teorier men Widén och Ångström menar att forskning som bevisar de kausala sambanden 

mellan orsak och verkan för dessa saknas vilket innebär att principer de flesta tar för givna 

snarare i vetenskaplig bemärkelse bör ses som teser. Även om en doktrin vid första anblicken 

ter sig förankrad i teorin kan den alltså ur ett perspektiv ändå sägas sakna teoretisk förankring. 

Därmed ifrågasätts förklaringskraften av innehållet i doktrinerna. 

 

Høiback har enligt Widén och Ångström en rationalistisk och instrumentell syn på doktrinen. 

Kunskaperna i doktrinen är enligt det rationalistiska perspektivet grundade på förnuft och lo-

gik vilket innebär att det som sägs, inte nödvändigtvis behöver vara prövat i verkligheten. 

Den instrumentella synen innebär att doktrinens största värde är som ett instrument för att 

maximera de egna styrkornas effekt. Widén och Ångström kallar en sådan doktrin force-

multiplier. Om det rationella perspektivet ses som en ytterlighet i sättet att förstå doktrinen 

positionerar sig Widén och Ångström längst ut på andra kanten. Høibacks rationalistiska 

doktrin får kraft genom att användaren tror på dess teoretiska underbyggnad och validiteten i 

teorierna. Då validiteten i Høibacks doktrin enligt Widén och Ångström inte går att varken 

verifiera eller falsifiera menar de att det istället är bättre att se på doktrinen ur ett konstrukti-

vistiskt perspektiv. Enligt detta synsätt skapar människan sin egen verklighet beroende på vad 

man väljer att tro på genom att se på doktrinen som ett religiöst dokument med en uppsättning 

idéer som fungerar om alla i församlingen tror på dem. Tron på doktrinen blir därmed ett 

självändamål. Syftet är att skapa tro och identitet. Enligt Widén och Ångström finns forskning 

som visar att religion har en enande effekt och att en doktrin skulle kunna ha samma effekt.
16

  

Doktrinen skall dock inte ses likt bokstavstroende ser bibeln utan som en guide snarare utan 

direkta styrningar. 
17

 Sammanfattningsvis menar de att doktrinen bör ses som ett religiöst do-

kument och att det rationalistiska perspektivet bör bytas ut till ett inifrånperspektiv med reli-

giösa förtecken där fokus på identitet och meningsskapande står i centrum.
18

 Det finns en in-

byggd problematik i det konstruktivistiska synsättet. I princip skulle en doktrin med uppen-

bart dåligt innehåll kunna klassas som god så länge alla anser att den är god. Ångström och 

Widéns menar själva att doktrinen som ett religiöst dokument kan leda till ja-sägande och in-

                                                 

15
TRM (1A), 2010, 01-21 

16
 Jan Angstrom & J.J. Widen, 2016, Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of 

doctrine, Journal of Strategic Studies, 39:2, 206 
17

Angstrom & Widen, 2016, 207 
18

Angstrom & Widen, 2016, 198-212 
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doktrinering. Det kan vara svårt för någon att framföra kritik vilket kan leda till en statisk 

doktrin fast i gamla banor. Även en saklig framföring av kritik som strider mot en helig skrift 

kan ses som djävulens påfund.  

 

Både Kier och Høiback pratar om den kulturella faktorn men ur olika perspektiv. Høiback 

pratar om den inifrån och ut med tyngdpunk på att författaren av en doktrin måste förstå den 

kulturella kontexten i vilken den skall verka.
19

 Den måste knyta an till rådande diskurs. Kier 

pratar istället om kulturen utifrån och in med tyngdpunkt på att den kulturella kontexten på-

verkar doktrinens innehåll.
20

 

 

Då det inte råder någon enighet i hur doktrinen skall förstås ligger det i sakens natur att det 

inte heller finns någon gemensam definition för begreppet doktrin. 

NATO definierar doktrinen som "fundamental principles by which the military forces guide 

their actions in support of objectives."
21

 Høibacks definition är inte helt olik, i hans korta va-

riant menar han att doktrinen är en organisations fastställda uppfattning om vad som fungerar 

i krig.
22

 Mer utförligt definierar han doktrinen som ”...institutionalized knowledge of how, for 

what and why military resources should be utilized.”
23

 Widén och Ångströms syn skiljer sig 

inte heller markant. De definierar doktrinen som "institutionalized knowledge of how, for 

what and why military resources should be utilized."
24

 I MSD12 sägs den svenska definitio-

nen vara: 

 

”En på kunskaper och erfarenheter grundad och dokumenterad vilja hur För-

svarsmakten inriktar uppbyggnad och bruk av det militära maktmedlet. Den är 

normativ men kräver i varje situation tillämpning med förnuft och eftertanke”
25

 

 

I MSD16 har inte någon explicit definition hittats, istället läggs vikt vid att förklara begreppet 

samt att förklara syftet. Det närmsta en definition som hittats är: "...tydliggjord lära, i politiska 

och militära sammanhang..."
26

  

                                                 

19
Høiback, 2016 

20
Elizabeth Kier, 1995,Culture and Military Doctrine:France between the Wars International Security,19:4,65-93 

21
Høiback, 2011, 879 

22
Høiback, 2011, 897 

23
Angstrom,Jan & Widen, J. J,2015,Contemporary Military Theory:The dynamics of war.Abingdon, Routledge,5 

24
Angstrom & Widen, 2016, 198 

25
MSD12, 2011, 11 
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1.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Høibacks idéerna går ofta in i övrigas och vice versa men även om de flesta befinner sig på 

samma planhalva är det tydligt att åsikterna spretar. Den gemensamma förståelsen av doktri-

nen är som ett illa tillverkat pussel, bitarna passar inte riktigt med varandra men det går att få 

en uppfattning om vad bilden föreställer om bitarna läggs ut bredvid varandra.  

 

1.6 Avgränsningar 

Val och avgränsningar av teori och material motiveras i teori respektive metodkapitlet.  

Teorin är begränsad till: 

a) Høibacks användbarhetssnurra med avseende på de tre funktionerna ledning, utbildning 

och förändring. 

b) Det Høiback kallar den fjärde generationens doktrin.  

Empirin är begränsad till:  

a) MSD12, b) MSD16 

 

1.7 Disposition  

Kap 2 I detta kapitel motiveras och presenteras valet av Høibacks teori om doktrinens grund-

läggande funktioner. 

Kap 3 I detta kapitel presenteras forskningsdesign. Valet och motivering av kvalitativ text-

analys som metod redovisas. En diskussion hålls om metodens för och nackdelar samt om 

andra möjliga metoder. Empirin och valet av fallet Sveriges doktriner MSD12 och MSD16 

motiveras. Vidare tas forskningsetiska aspekter av undersökningen upp. Slutligen redovisas 

operationaliseringen samt analysverktyget där en förklaring till hur analysen skall gå till och 

hur slutsatser från analysarbetet skall dras. 

Kap 4 I detta kapitel presenteras analys, samt analysens resultat. Analysens resultat svarar ut-

förligt på uppsatsens huvudfråga.  

Kap 5 I detta kapitel sammanfattas huvudfrågan kortfattat. Därefter besvaras följdfrågan ge-

nom att dra slutsatser från resultatet av analysen vilket är att likställa med svaret på huvudfrå-

gan. Därefter redovisas dragna slutsatserna kopplat till studiens syfte och problemformule-

ring. Studiens generaliserbarhet diskuteras också. Därefter presenteras en diskussionsdel in-

                                                                                                                                                         

26
MSD16, 2016, 9 
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nehållandes förslag på ny forskning kopplat till dragna erfarenheter från detta arbete. Diskus-

sionen innehåller även en reflektion innehållandes den huvudsakliga självkritiken till studien 

där främst reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kopplat till uppsatsens operationalisering 

och metod diskuteras. I diskussionsdelen lyft slutligen uppsatsens relevans för officersprofes-

sionen. 

2.Teori  

2.1 Val av teori 

Uppsatsen avser pröva Høibacks påstående, att en nations geostrategiska läge under längre tid 

styr doktrinens funktionella fokus. Påståendet och förutsägelse bygger på hans egen teori om 

doktrinens grundläggande funktioner. Valet av teori i denna undersökning kan därför inte vara 

någon annan än hans egen utan att undersökningen tappar all validitet.  

2.2 Høibacks teori  

Høiback menar att doktrinen är uppbyggd av tre element, vilka är teoretisk förankring, aukto-

ritet samt kulturell kontext. Beroende på proportionerna av dessa antar doktrinen en av tre 

funktioner eller en kombination av dessa tre funktioner. De tre funktionerna innefattar doktri-

nen som verktyg för ledning, utbildning och förändring. Vilken funktion som är dominerande 

beror på vilka element som är dominerande. Høiback illustrerar detta med figuren nedan vil-

ken han kallar doktrinens användbarhetssnurra.  
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I figuren framgår exempelvis att en doktrin främst avsedd som verktyg för ledning bör ha en 

fokusering på elementen teori och auktoritet och att elementet auktoritet inte är speciellt vik-

tigt i en doktrin främst avsedd att användas som verktyg för utbildning.
27

  

 

2.2.1 Elementet teoretisk förankring 

Høiback delar in de recept eller rekommendationer doktrinen ger i två kategorier. De generel-

la och de praktiska mer specifika. Det senare kommer av ackumulerad praktisk kunskap om 

hur specifika situationer skall lösas. Här behövs nödvändigtvis ingen teoretisk förklaring om 

hur eller varför någonting fungerar, allt läsaren behöver veta är att det fungerar.
28

 I de gene-

rella fallen sägs den teoretiska förankringen krävas för att läsaren på ett objektivt sätt behöver 

veta vad som fungerar samt hur och varför det fungerar. En upplevd teoretisk förankring leder 

till en ökad tro på att doktrinen är god. Tron sägs ge doktrinen kraft medans förståelsen sägs 

ge flexibilitet då en aktör med god förståelse kan nyttja doktrinen i ett bredare spektrum av 

situationer. Just förståelsen av varför ett handlingssätt i doktrinen är bättre än övriga är något 

Høiback trycker på.
29

 Doktrinens uppgift i detta avseende är således att ge "...the best availa-

ble thought that can be defended by reason".
30

 

 

2.2.2 Elementet auktoritet 

I ett krig finns ofta många åsikter som pekar åt olika håll. Doktrinen är bara en röst av många. 

Doktrinen behöver därför auktoritet för att stå ut och göra sig hörd. En trovärdig teoretisk un-

derbyggnad ger doktrinen kraft vilket nämnts tidigare.
31

 Ett annat sätt att ge doktrinen aukto-

ritet är om den skrivs under av en trovärdig person eller myndighet.
32

 Exempel på detta ges 

under rubriken doktrinen som ett verktyg för utbildning. En i auktoritär mening svag doktrin 

riskerar att ersättas av ett flertal inofficiella doktriner.
33

 

 

2.2.3 Elementet kulturell kontext 

Det kulturella elementet i doktrinen handlar om doktrinskaparnas medvetenhet och förståelse 

för den kulturella kontexten i vilken doktrinen skall verka. Skaparna måste känna till och för-

                                                 

27
Høiback, 2011, 884 

28
Høiback, 2011, 884 

29
Høiback, 2016, 189 

30
Høiback, 2011, 885  

31
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32
Høiback, 2016, 193 

33
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stå användarna samt vilka resurser dessa besitter. Lyckas inte författarna med detta riskerar 

doktrinen att stanna kvar i bokhyllan.
34

 Många beteenden sitter i väggarna vilket också kan 

sägas vara ett uttryck för kultur. Att med doktrinen försöka åstadkomma en förändring kräver 

alltså särskild kulturell medvetenhet. Høiback citerar i sin artikel What is a Doctrine Paul 

Johnston som ytterligare belyser detta.  

" It is not enough to write new doctrine, if the purpose is to change 

the way an army will fight. Ultimately, an army’s behaviour in  

battle will almost certainly be more a reflection of its character or 

culture than of the contents of its doctrine manuals.
35

 

 

Høiback menar att ett kulturellt perspektiv i vissa fall kan förklara något som inte går att för-

klara rationellt. Det kan exempelvis handla om innehållet i en doktrin eller en persons beslut. 

Ett beslut fattat på kulturell snarare än rationell grund kallar Høiback för ett a-rationellt be-

slut. Med rätt kulturell förståelse är det lättare att skilja på irrationella och a-rationella förete-

elser. 

 

2.2.4 Doktrinen som ett verktyg för ledning - Vad som skall göras (Høiback)
36

 

Att leda eller styra ses enligt Høiback ofta som den mest grundläggande funktionen för en 

doktrin. Syftet är att minska friktionerna i strid genom att i förväg fastställa hur saker och ting 

skall gå till och på så sätt öka de egna styrkornas effekt. Därigenom minskar också behovet av 

detaljstyrning uppifrån vilket innebär att ledtider kan hållas nere. Den som handlar enligt 

doktrinen när direkta styrningar saknas sägs med stor sannolikhet handla enligt högre chefs 

vilja. 
37

 

"If everybody, almost instinctively, comprehends the situation similarly 

(i.e. has a common situational awareness), knows how to handle a situa-

tion, and trust everyone else know the it as well, measures can be taken 

more swiftly."
38

  

 

                                                 

34
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35
Høiback, 2011, 885 

36
Høiback, 2016, 190 

37
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38
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De allra första doktrinlika dokumenten var framtagna som verktyg för ledning. Frankrike ut-

vecklade tidigt ett dokument som kan liknas med ett recept för framgång vilket såg som nöd-

vändigt för att undvika upprepning efter en stor förlust mot Preussarna 1870
39

. Svagheten i en 

allt för detaljerad instruktion är att egna styrkor kan agera på ett för fienden förutsägbart sätt. 

Ett recept för framgång kan bli ett recept för misslyckande. Andra sidan av myntet är att en 

instruerande doktrin i alla fall leder till att en aktör vet vad de egna styrkorna gör. Ett recept 

kan alltså avslöja dig men vara ett nödvändigt ont. Balansgången kallas det doktrinella di-

lemmat.  

 

Lösningen är att skapa en doktrin som är instruerande på ett allmängiltigt sätt så att den inte 

avslöjar något. Risken med detta är att den blir intetsägande och fylld av floskler. I forsk-

ningsdebatten kallas fenomenet enligt Høiback the doctrine of no doctrine, ett uttryck han fått 

från Pope-Hennessy.
40

 

 

Riskerna till trots är enligt Høiback den officiella doktrinen absolut nödvändig eftersom alter-

nativet, flera inofficiella motsvarigheter är värre.
41

 Vissa beslut som i en viss situation kan an-

ses vara rätt kan i en annan situation, beroende på vilka beslut andra fattar vara fel och vice 

versa. För att ta ett vardagsproblem som exempel, vem är det som skall ringa upp och åter-

upprätta kontakten ifall ett telefonsamtal bryts? Problemet kan enligt Høiback lösas på tre oli-

ka sätt. Det enklaste är genom en överenskommelse vilket motsvarar doktrinens funktion som 

ett verktyg för ledning. Det andra är att fatta beslutet beroende på kontexten, har den ene sagt 

att dennes batteri kan ta slut när som helst är det givetvis upp till den personen att återuppta 

kontakten. Det sista sättet att fatta ett beslut på är att grunda beslutet på kutym, exempelvis 

kan det anses artigt att den som valt att ta kontakt från första början är den som skall ringa 

upp igen eftersom det historiskt har varit förknippat med en viss kostnad att ringa ett telefon-

samtal. I de två senare fallen är det tydligt att det kan uppstå konflikter, samtidigt inses att en-

dast sunt förnuft kan lösa vissa situationer. En doktrin bör därför likställa sättet att tänka men 

utan att kväva idéer och initiativ eller begränsa det sunda förnuftet. Ett annat liknande exem-

pel är hockeylaget som för att skapa framgång som lag behöver ett gemensamt tänk för hur de 

vanligaste situationerna skall förstås och lösas. En spelare bör exempelvis veta var en annan 
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spelare är utan att titta och passa dit i trängda lägen. Samtidigt kan kreativitet leda till stordåd 

i situationer där inte ett recept fungerar. I sportanalogin innebär det att hockeyspelaren hittar 

en magisk väg framåt även om medspelaren inte står där den ska.
42

 

 

Doktrinen skall idealt likställa det militära tänkandet men inte säga exakt vad som skall göras, 

istället bör den tala om hur man kan göra det man själv väljer att göra genom att ge hand-

lingsalternativ. Doktrinen skall kort och gott säga vilka problem som kan dyka upp samt hur 

de kan lösas. Doktrinen är för militär verksamhet vad grammatiken är för språk, gemensamma 

regler för att förstå en situation och för att förstå varandra.
43

 

 

2.2.5 Doktrinen som ett verktyg för utbildning - Vad vi gör och varför (Høiback)
44

 

Nationer som utkämpat krig i skiftande miljöer och mot skiftande motståndare har ofta inrik-

tat sina doktriner till att utbilda snarare än att leverera ett recept för hur en situation bör lö-

sas.
45

 Den kunskap som bör förmedlas är inte specifik kunskap som ofta återfinns i handböck-

er och manualer utan generell grundläggande kunskap som alla i en försvarsmakt bör känna 

till. Även en doktrin främst avsedd för ledning utbildar läsaren men istället för att lära ut reg-

ler och principer riktar doktriner med striktare fokus på utbildning in sig på att läsaren lättare 

skall kunna komma till egna slutsatser i nya situationer. Stor vikt läggs vid förståelse eftersom 

en individ med förståelse anses kunna använda sin kunskap i ett bredare spektrum av situatio-

ner. Detta kallar Høiback för det Jomainianska sättet att se på doktrinens utbildande roll. Ett 

annat tankesätt är det Clausewitziska tankesättet där vikten ligger mer på inspiration och 

känsla.  

"People heading for an adventurous vacation should bring both the 

(Jomanian) guidebook, telling how to get from A to B, and the (Clau-

sewitzian) travelogue, describing mores, scenery and culture."
46

 

 

Oavsett synsätt är enligt Høiback militär historieberättning av nutida händelser ett exempel på 

innehåll som leder till lärande. Även litteratur utanför doktrinen kan om den är berättad av en 

känd och populär person få näst intill doktrinell betydelse. Rätt person kan dessutom ge en of-
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ficiell doktrin kraft och auktoritet. General Patraeus har exempelvis satt sin personliga prägel 

på doktrinen US Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual från 2007 genom att 

ha skrivit förordet. Høiback kallar dessa personer militära superstjärnor och nämner ytterliga-

re några, bl.a. den Amerikanska generalen Colin Powell.
47

 Därmed suddas i någon mening 

gränsen mellan officiell och inofficiell doktrin ut.
48

 Skillnaden mellan utbildning och indokt-

rinering är värd att betona. Høiback menar att det handlar om indoktrinering om doktrinen får 

dig att tro på saker utan att använda det sunda förnuftet. Ett exempel som ges är hur officerare 

under första världskriget fick soldater att från en låst position anfalla mot motståndarens skyt-

tegravar. Seger skulle vinnas med viljestyrka. En utbildande doktrin bör istället rikta sig till 

läsarens rationella sida samt förklara varför ett problem skall lösas på ett visst sätt. På så sätt 

skapas förståelse vilket gör det lättare att föra över kunskapen till nya situationer.
 49

 

 

2.2.6 Doktrinen som ett verktyg för förändring - Vad vi skall vara (Høiback)
50

 

Som nämnts i exemplet med Fransmännens förlust mot Preussarna kan doktrinlika dokument 

födas av nödvändighet när en förändring krävs. Høiback ger ytterligare ett exempel på detta. 

1806 var rollerna ombytta och Preussarna led ett stort nederlag mot Fransmännen. I den 

Preussiska armén sågs överlägsenhet i järvhet som en självklarhet och synen var djupt rotat i 

deras armékultur. Man ställde upp på led, laddade fort men siktade dålig. Efter nederlaget be-

skrevs detta istället som överlägsenhet i dumhet och Preussarna insåg att armens tankesätt be-

hövde ändras i grunden. Detta lyckades man med genom en publikation vilken kan liknas med 

en doktrin. Ytterligare exempel på doktrinens förändrande förmåga har getts i forskningsöver-

sikten. Konkret menar Høiback att påverkan kan ske på tre sätt. Antingen stipulerar doktrinen 

vad som behöver förändras eller så hjälper doktrinen den militära organisationen att förändra 

sig själv eller så skapar doktrinen ny mening åt en militärmakt, exempelvis vid en identitets-

kris till följd av ett nederlag 
51

 

 

2.2.7 Fjärde generationens doktrin 

De flesta av dagens doktriner sägs tillhöra den tredje generationen. Fjärde generationens dokt-

rin har fått sitt namn eftersom den utgör en relativt ny typ av doktrin vars främsta målgrupp 

                                                 

47
Høiback, 2011, 889 

48
Høiback, 2011, 889 

49
Høiback, 2013, 157 

50
Høiback, 2016, 190 

51
Høiback, 2011, 892 



Michael Jungestrand OP SA 15-18 2018 05 09 

 

16 

 

befinner sig utanför den egna organisationen. Doktrinen definieras alltså främst av målgrup-

pen till vilken den vänder och inte av vilken funktion den har. Syftet kan exempelvis vara sig-

naleffekten gentemot andra nationer eller för att öka den egna befolkningens befolknings stöd 

för den egna verksamheten vilket kan vara avgörande för att vinna ett krig.
52

 

2.3 Kritik mot teorin 

Den mest uppenbara kritiken går att rikta mot Høibacks rationella syn på doktrinen som ett 

verktyg för ledning. Det är lätt att hävda att denna funktion spelat ut sin roll då det sällan är 

som förr där samma typ av krig upprepades gång på gång. Risken finns att man förbereder 

sina styrkor för fel krig. Ett annat argument kommer från Widén och Ångströms vilka menar 

att det inte går att bedöma kvalitén hos den rationella doktrinen. Det finns ingen feedbackpro-

cess vid skapandet. Erfarenheter från krig är ovanliga och det är dessutom svårt att isolera och 

bedöma faktorerna som avgör deras utgång.
53

 Vidare menar Høiback att feedback, kritik och 

erfarenhetsdelning hindras på grund av personalens rädsla att sätta sig själva eller andra i då-

lig dager.  

 

Vikten av den teoretiska förankringen måste indirekt anses vara ifrågasatt av Widén och Ång-

ström då de ifrågasätter förklaringskraften av en viss typ av teorier i doktrinen. Detta har för-

klarats mer utförligt i forskningsöversikten.
54

 

 

Widén och Ångström motsätter sig inte doktrinens utbildande funktion men de anser det pro-

blematiskt att det inte går att veta vad som är gott nog att läras ut av skäl som nämnts tidigare. 

Funktionen faller då på eget grepp.
55

 Med samma resonemang finns det en uppenbar risk att 

förändring som sker med hjälp av doktrinen sker åt fel håll. Även om det inte går att bestrida 

doktrinens förändrande kraft faller även denna funktion på eget grepp.
56
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3. Metod  

3.1 Forskningsdesign 

För att svara på huvudfrågan hur MSD12 respektive MSD16 förhåller sig till Høibacks an-

vändbarhetssnurra kommer en kvalitativ textanalys av de aktuella doktrinerna att göras där 

indikatorer för de olika funktionerna i användbarhetssnurran söks. Funktionerna är ledning, 

utbildning och förändring. Analysens resultat svarar på uppsatsens huvudfråga. 

 

Av svaret på huvudfrågan dras sedan slutsatser som svarar på följdfrågan huruvida studien 

styrker eller falsifierar Høibacks påstående, att det geostrategiska läget sett över en längre tid 

förutsäger en doktrins funktion. Med detta avses ett bidrag ges till forskningsdebatten om hur 

doktrinen skall förstås. 

För att inte försitta möjligheten till mer nyanserade slutsatser i diskussionsdelen kommer även 

analysen innefatta funktionen att förmedla kunskap eller sända signaler till allmänheten eller 

andra stater. Detta är enligt Høiback typiskt för den fjärde generations doktrin. Denna funk-

tion ligger utanför Høibacks användbarhetssnurra och bidrar därför inte till att besvara forsk-

ningsfrågorna. 

 

3.2 Metod 

Valet av textanalys som metod har gjorts med hänsyn till det empiriska materialet i kombina-

tion med vilka svar som söks. När det gäller materialet består empirin av doktriner vilkas in-

nehåll kan anses vara kvalitativ data snarare än rådata lämplig för matematiska beräkningar 

vilket ofta kännetecknar kvantitativt innehåll.
57

 En lämplig kvantitativ metod trots det empi-

riska materialets kvalitativa karaktär hade varit den kvantitativa motsvarigheten till textanalys 

benämnd innehållsanalys. Innehållsanalys handlar om att identifiera frekvensen av enkla indi-

katorer utan underliggande mening som t.ex. ett specifikt ord. På grund av de svar som söks 

har den metoden bedömts mindre lämplig. Hade istället svaret på vilken doktrin som kan an-

ses vara mest auktoritär sökts skulle exempelvis antal ord av befallande karaktär kunnat räk-

nas. I sådant fall hade innehållsanalys varit en lämplig metod.
58

 I en textanalys är istället in-
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nebörden, syfte och helhet i ett textstycke det som ligger till grund för analysen vilket har be-

dömts passa bättre för att svara på forskningsfrågan i denna uppsats. Det finns i huvudsak två 

typer av textanalyser, systematisk eller kritisk, syftet med undersökningen styr valet. I vårt 

fall är syftet att systematisera texten för att ta reda den övergripande meningen med dess in-

nehåll och inte att kritiskt granska texten.
59

 Ett annat vanligt namn för denna typ av analys är 

den mer talande benämningen meningsanalys.
60

   

 

Det finns inget universellt mått för att mäta i vilken grad en doktrin är ett verktyg för ledning, 

utbildning eller förändring. Doktrinerna kommer därför i viss mån att använda varandra som 

referenspunkt. Det som är mest relevant är doktrinernas position relativt varandra i använd-

barhetssnurran. Speciellt för att utreda tidsaspekten i Høibacks påstående som handlar om hur 

mycket doktrinen hunnit förändras på den korta tiden mellan utgivningarna av doktrinerna. 

Vid analysarbetet har doktrinerna lagts bredvid varandra så att de jämförts parallellt. I största 

möjliga mån har innehållet från en doktrin jämförts med motsvarande innehåll i den andre. På 

så vis är det lättare att få fram skillnaderna mellan doktrinerna. 

 

Alternativet hade varit att analysera dem var för sig för att sedan jämföra resultaten. Det sena-

re upplägget hade passat utmärkt med ett kvantitativt verktyg vilket inte används i denna ana-

lys. Det finns dessutom några praktiska svårigheter förknippat med ett sådant kvantitativt 

upplägg. Skalan mellan att vara ett verktyg för ledning respektive utbildning är ofta helt fly-

tande vilket gör det svårt att ta fram ett användbart kvantitativt analysverktyg. Samtidigt får 

den kvantitativa aspekten i denna textanalys inte glömmas bort helt. Rimligtvis måste mäng-

den text författarna lagt på ett visst verktyg ges betydelse. Detta leder oss in på ytterligare ett 

kvantitativt problem. MSD12 är på 164 sidor medans MSD16 är på 80 sidor. En kvantitativ 

jämförelse kan alltså inte göras rakt av utan hänsyn till skillnaden i omfattning. Ett sätt att 

hantera detta är att resonera i termer av relativ förekomst av exempelvis en indikation snarare 

än absolut förekomst.
61

 I vårt fall blir på grund av doktrinernas olika omfattning den relativa 

aspekten viktigast.  
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Sist men inte minst behöver problemet med godtycklighet adresseras. Även med ett analys-

verktyg av hög kvalitet går det inte att utesluta att analysen kan påverkas av exempelvis dags-

formen eller av vem som gör analysen. En undersöknings reliabilitet sägs vara låg och risken 

för sådan påverkan är hög och vice versa. Genom att undvika att analysera doktrinerna var för 

sig på olika dagar och istället jämföra dem parallellt minimeras effekterna av ett sådant god-

tycke, åtminstone när det gäller skillnaderna doktrinerna emellan. 

 

En annan möjlig metod med kvantitativ ansats är en enkätstudie vilken hade varit mer lämplig 

om forskningsfrågan hade haft fokus på hur de olika doktrinerna uppfattas av läsaren.
62

 Som 

forskningsfrågan är konstruerad handlar det snarare om författarnas uppfattning av doktrinen.  

Hade fokus legat på läsarens uppfattning hade även en kvalitativ intervjustudie varit tänk-

bar.
63

 

3.3 Material och forskningsetik 

MSD12 och MSD16 är varandras motsvarighet från samma organisation, de ligger nära var-

andra i tiden och har tydligt internationellt respektive nationell fokus. Därmed ges inte bara 

möjligheten att testa Høibacks påstående generellt utan specifikt tidsaspekten av den vilket få 

andra kombinationer ger. Dessutom är de undersökta doktrinerna på den strategiska nivån vil-

ket är viktigt för validiteten då Høiback i sitt påstående pratar om den geostrategiska miljön. 

 

Teorin kommer från en av Høibacks egna utgivna böcker samt två peer reviewed-artiklar. 

Äkthetskriteriet får därmed anses var uppfyllt. Det samma gäller forskningsöversikten som 

bygger på peer reviewed-artiklar och doktrinerna som är officiella. Det finns ingen anledning 

att misstänka att någon författare påverkats på något sätt som påverkar studien eller att någon 

har en dold agenda, därmed uppfylls även oberoende och tendenskriterierna. Allt material är 

från 2010 eller senare med undantag för Elizabeth Kiers artikel som är från 1995. Hon bygger 

sin forskning på händelser rund 1920 till 1940. Att gå tillbaks i tiden är något de flesta förfat-

tare gör i mer eller mindre utsträckning. Vidare diskuterar hon samma frågor som övriga. 

Skillnaderna i tid har inte bedömts göra hennes artikel mindre relevant. Därmed anses även 

samtidighetskriteriet uppfyllt.
64
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Det finns inget i diskussionen om doktrinens natur som kan anses kontroversiell och alla an-

vända källor i uppsatsen är öppna. Ingen kunskap produceras som kan skada någon nation, 

person eller organisation. Därmed finns inga etiska betänkligheter när det gäller denna studie. 

 

3.4 Operationalisering och analysverktyg 

Under denna rubrik fastställs de operationella indikatorer som tillsammans utgör verktyget för 

analysen. I fallstudien skall analysverktyget ses som regelverket för hur kopplingen av Høi-

backs teorier och doktrinerna skall identifieras. Ju fler kopplingar som identifieras till exem-

pelvis funktion utbildning i en doktrin, desto större funktion som ett verktyg för utbildning 

anses den aktuella doktrinen fylla. I sammanhanget är också styrkan i kopplingarna mellan te-

ori och empiri viktig. För att bedöma styrkan i kopplingarna måste ett resonemang föras för 

var och en av kopplingarna. Ett hjälpmedel till detta är att beakta det underliggande syftet 

med textavsnitten där kopplingarna identifierats. Beskrivningar av syften redovisas tillsam-

mans med indikatorerna i analysverktyget nedan. 

 

Det finns ingen summativ funktion i analysverktyget som per automatik ger ett sammanvägt 

resultat av analysen. Ett exempel på ett sådant verktyg skulle kunna vara en matris där antal 

kopplingar räknas samtidigt som en viktning av respektive koppling sker enligt ett poängsy-

stem. I denna uppsats bygger resultatet istället en helhetsbedömning av analysarbetet. 

 

Resultatet av analysen beskriver kopplingen mellan respektive doktrin och vart och ett av de 

tre funktionerna samt skillnaderna doktrinerna emellan. Det svarar på huvudfrågan om hur 

doktrinerna förhåller sig till användbarhetssnurran med avseende på de tre funktionerna. 

 

Precisionen i operationaliseringen är per definition avgörande för begreppsvaliditeten i studi-

en eftersom formuleringen av våra indikatorer avgör vad det är som mäts. Begreppsvaliditeten 

tillsammans med hur väl analysverktyget appliceras i analysen (reliabiliteten) avgör studiens 

resultatvaliditet.
 65

 Stor vikt har därför lagts på precisionen i operationaliseringen av funktio-

nerna ledning och utbildning eftersom dessa är viktigast för att besvara uppsatsens huvudfrå-

ga. Precisionen i operationaliseringen av verktyget förändring och den fjärde generationens 
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doktrin har lagts på en lägre nivå eftersom dessa inte antas påverka svaret på frågeställningen 

i samma utsträckning.   

 

 

3.4.1 Doktrinen som ett verktyg för ledning  

Med utgångspunkt från teoriavsnittet har fyra indikatorer fastställts vilka definieras nedan. 

Det övergripande syftet för detta verktyg är att texten skall bidra till att minska friktionerna 

som uppstår i krigets dimma.  

De understrukna orden är nyckelord som återfinns i analyskapitlet, detta för att öka transpa-

rensen av analysarbetet.  

 

* Finns innehåll som likställer det militära tänkandet? 

Innehåll i doktrinen som kan anses likställa det militära sättet att tänka genom ökad förståelse 

för andra och olika situationer. Syftar till att läsaren av doktrinen skall kunna förutsäga vad 

andra gör för att själv kunna fatta passande beslut därefter.  

 

* Finns innehåll som besvaras frågan vad som skall göras? 

Innehåll i doktrinen som kan anses säga vilka problem som kan dyka upp eller vad läsaren av 

doktrinen behöver kunna lösa för sorts problem. Syftar till att förbereda läsaren av doktrinen 

för de vanligaste situationerna. 

 

* Finns innehåll som besvaras frågan hur något skall göras?  

Innehåll i doktrinen som kan anses förklara hur något kan, bör eller skall gå till. Syftar till att 

ge läsaren av doktrinen handlingsalternativ genom att presentera alternativa lösningar. 

 

* Finns innehåll i doktrinen med en befallande ton eller som är utformat som ett recept 

eller instruktion? 

Innehåll i en doktrin där tonen är befallande, eller instruerande, exempelvis genom använd-

ning av ord som ska med betydelsen att någon skall göra på ett anbefallt sätt.  
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3.4.2 Doktrinen som ett verktyg för utbildning 

Med utgångspunkt från teoriavsnittet har tre indikatorer fastställts vilka definieras nedan.  

Det övergripande syftet för detta verktyg är att läsaren av doktrinen skall kunna handla på 

bästa möjliga sätt i nya situationer. 

De understrukna orden är nyckelord som återfinns i analyskapitlet för att öka transparensen av 

analysarbetet.  

  

* Finns innehåll som sägs vara nödvändig grundläggande kunskap? 

Innehåll i doktrinen som kan anses förmedla grundläggande kunskap alla i totalförsvaret 

behöver känna till. Kunskapen skall vara av generell art och inte specifik kunskap som ofta 

återfinns i exempelvis handböcker och manualer. 

 

* Finns innehåll med fokuserat på att skapa förståelse? 

Innehåll i doktrinen som kan anses öka läsares förståelse exempelvis genom att svara på frå-

gan varför eller genom att förklara begrepp.  

 

*Finns innehåll av typen storytelling? 

Innehåll i doktrinen som förklarar något genom att ta upp historier eller exempel från verklig-

heten.  

 

3.4.3 Doktrinen som ett verktyg för förändring 

Med utgångspunkt från teoriavsnittet har en indikator fastställts vilken definieras nedan.  

De understrukna orden är nyckelord som återfinns i analyskapitlet för att öka transparensen av 

analysarbetet.  

*Finns innehåll som syftar till att åstadkomma en förändring? 

Innehåll i doktrinen som kan anses försöka påverka utvecklingen eller förändra den egna or-

ganisationen. 
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3.4.4 Doktrinen som en fjärde generations doktrin 

Med utgångspunkt från teoriavsnittet har en indikator fastställts vilken definieras nedan.  

De understrukna orden är nyckelord som återfinns i analyskapitlet för att öka transparensen av 

analysarbetet.  

*Finns innehåll riktat utåt till en målgrupp utanför den egna organisationen? 

Innehåll i doktrinen som kan anses vända sig till allmänheten eller till andra nationer. Innehål-

let kan vara utbildande eller vara formulerat för att skapa en signaleffekt. 

4. Analys 

Kapitlet är uppdelat i delkapitel, ett för varje verktyg. I delkapitlens inledning presenteras 

analysens resultat kopplat till det aktuella verktyget. Resultaten svarar på uppsatsens huvud-

fråga. Därefter redovisas analysarbetet. Ett resonemang förs där empiri och teori kopplas 

samman med hjälp av analysverktyget. För att öka transparensen har värdeord, förekomman-

de i analysverktyget använts löpande i texten. Dessa är precis som i presentationen av analys-

verktyget understrukna, exempelvis: hur, ska, likställande eller varför. 

 

4.1 Doktrinen som verktyg för ledning 

Bägge doktriner kan anses vara verktyg för funktionen ledning. Vid en jämförelse i absoluta 

termer är det inte självklart vilken doktrin som innehåller störst textmassa som kan sägas fun-

gera som verktyg för ledning. Gränsen mellan ett verktyg för utbildning och ledning är dess-

utom flytande vilket gör uppskattningen svårbedömd. I relativ bemärkelse däremot, där 

MSD16 är hälften så omfattande som sin föregångare, pekar analysen på att det finns mer ma-

terial I MSD16 som kan sägas ha funktionen ledning men detta går inte att säga med säkerhet 

i denna uppsats. I rent kvalitativ bemärkelse är resultatet tydligare. De kopplingar till verkty-

get ledning som identifierats i MSD16 är betydligt starkare jämfört med kopplingarna i 

MSD12. Texten i MSD16 är mer renodlad som antingen verktyg ledning eller verktyg för ut-

bildning. I MSD12 finns stora mängder material som vid ett första ögonkast verkar vara verk-

tyg för ledning som vid en närmre undersökning snarare visar sig vara verktyg för utbildning.  

Sammanfattningsvis kan bägge doktriner anses vara verktyg för ledning men MSD16 i större 

utsträckning jämfört med MSD12. 
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4.1.1 MSD12 verktyget ledning 

I förhållande till den totala textmassan i MSD12 är innehållet med stark koppling till verkty-

get ledning är lågt. För att visa att antalet kopplingarna till verktyget ledning är lågt presente-

ras nedan samtliga tydliga fall där en sådan koppling hittats. 

 

I MSD12 beskrivs manöverkrigföring. Effekt sägs uppnås med uppdragstaktik, indirekt metod 

samt genom att sträva efter att ha initiativet. Vidare sägs förståelse för begreppen tyngdpunkt 

och kritisk sårbarhet vara viktigt vilka presenteras mer utförligt på samma ställe. Att det 

trycks på förståelse indikerar att texten är utbildande men det sägs också hur vi skall göra 

samt att försvarsmakten skall utnyttja manöverkrigföring varför textstycket kan sägas ha 

funktionen ledning.  

 

I MSD12 beskrivs effekttänkandet vilket är ett sätt att resonera i termer av vad som ger mest 

effekt. Genom att likställa sättet att resonera på detta sätt ökar sannolikheten att två officerare 

fattar liknande beslut i en given situation. Officerare får därmed lättare att förutse vad andra 

kommer att göra och kan på så sätt anpassa sitt handlande därefter. Detta kan anses likställan-

de och därmed ses som ett verktyg för utbildning.
66

  

 

I MSD12 beskrivs direkt och indirekt metod vilket förklaras med både syfte och alternativ till 

handlingar vilket är en tydlig indikation för funktionen ledning.
67

 

 

I MSD12 handlar ett avsnitt om att komma innanför fiendens beslutscykel. Där sägs vad som 

skall göras. Vilket är en indikation på ledning. Det sägs dessutom att fienden ständigt skall ut-

sättas för nya hot. Att säga vad som skall göras kan liknas vid ett recept som måste följas. Re-

cept är inte Høibacks idealversion av ledning men ledning inte desto mindre. 
68

  

 

I ett avsnitt i MSD12 beskrivs elva principer för krigföring samt ytterligare fem som gäller 

hybridkrigföring, exempelvis principen om kraftsamling. Det följer även en förklaring på hur 

de skall appliceras. Ex. "Koncentrera nödvändiga effekter till tid och rum."
69

 Detta är ett tyd-
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68
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69
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ligt exempel på likställning och svar på hur något ska gå till vilket innebär att det kan ses som 

ett verktyg för ledning. Dessa grundprinciper finns ej i MSD16. 

 

I bägge doktriner är det som skrivs om uppdragstaktik goda exempel på verktyg för ledning 

av likställande natur. "Uppdragstaktik bygger på att uppdragets avsikt förstås så att under-

ställd personal kan agera i chefens anda."
70

 Detta innebär att en chef måste vara tydlig med 

syfte samt att anställda måste förstå mandatet som kommer med uppdragstaktik. Genom att 

lära ut konceptet uppdragstaktik sker en likställning. 

 

4.1.2 MSD16 verktyget ledning 

MSD16 skiljer sig inte avsevärt från sin föregångare gällande det absoluta antalet konkreta 

kopplingar till funktionen ledning men de kopplingar som finns är oftast tydligare.  

 

Ordet ska används i avsevärt större omfattning. Ex: "Svensk manöverkrigföring ska därför 

bygga på den ändamålsenliga kombinationen av fysisk bekämpning, informationsoperationer, 

rörelse och skydd på alla nivåer."
71

 Den går även ofta mer rakt på sak jämfört med sin före-

gångare. Mer vikt läggs på applikationen av ett begrepp än till själva förklaringen av begrep-

pet. Detta svarar ofta mot vad eller hur och kan alltså ses som ett verktyg för ledning.  

 

Förordet i MSD16 öppnar med fraser som: doktrinen "... inriktar hur militära maktmedel ska 

användas..."
72

 och " MSD16 beskriver således hur vi med våra tillgängliga resurser ska för-

svara Sverige".
73

 Förordet avslutas med "Doktrinen är en vägledning för Försvarsmaktens 

personal om hur vi bör tänka, inte vad vi bör tänka. En kompass - inte en rigid ram."
 74

 Dess-

utom möts läsaren av en rubrik med stora bokstäver som säger att Sverige skall försvaras. Ci-

terade delar ur MSD16 ovan svarar på frågan hur och signalerar att doktrinen har ett likstäl-

lande syfte. Samtidigt framgår det att det handlar om vägledning och inte tvingande recept, 

allt överensstämmande med Høibacks idealbild av funktionen ledning. 
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I MSD16 beskrivs precis som i MSD12 manöverkrigföring men tillsammans med ett flertal 

punkter av mer direkt karaktär som beskriver vad som skall göras, exempelvis splittra och av-

skära. Dessutom med utförlig förklaring om hur detta skall göras. Detta avsnitt kan betraktas 

som omfattande och svarar på frågan vad samt hur vilket indikerar verktyget ledning.  

 

I MSD16 beskrivs genom begreppet kulminationspunkt hur striden skall vinnas vilket gör det 

till en indikation för verktyget ledning.
75

 

 

I MSD16 beskrivs ansvarsförhållanden ofta på ett sätt som förklarar både vad som skall göras 

och hur det skall göras, exempelvis hur ledningsförhållandena skall se ut eller vad en chefs 

ansvar är ur ledarskapssynpunkt.
76

  

 

I MSD16 radas de militärstrategiska utmaningarna upp följt av vad försvarsmakten måste kla-

ra av i en rad olika situationer och under olika stadier i eskalationstrappan. Exempelvis sägs 

att: "Viljan och förmågan att ge militärt stöd ska användas för att avskräcka en motståndare 

att angripa oss eller de vi samarbetar med."
77

 Detta avsnitt kan betraktas som omfattande och 

svarar på frågan vad samt hur vilket indikerar verktyget ledning. 

 

I MSD16 finns ett flertal uppradningar, exempelvis radas förtäckt verksamhet, hybrida hot 

och gråzonsproblematik upp som problem man måste vara beredd att möta, dessutom följs 

uppradningarna ofta upp av förklaringar. Detta svarar på frågan vad som skall lösas och upp-

fyller syftet att förbereda läsaren för vanliga situationer och därmed minska friktionerna i kri-

gets dimma.  

 

4.2 Doktrinen som verktyg för utbildning 

I bägge doktriner går den större delen av textmassan att se som utbildande. Det råder därför 

ingen tvekan om att bägge doktrinerna kan ses som verktyg för utbildning. Det är tydligt att 

MSD12 i större utsträckning lägger fokus på att förklara och skapa förståelse vilket enligt 

Høibacks teori är centralt för funktionen utbildning. Således kan MSD12 relativt MSD16 i 

större utsträckning anses vara ett verktyg för utbildning. 
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Vid analysarbetet upptäcktes att det fanns skillnader mellan doktrinerna när det gäller innehåll 

där kopplingen till verktyget utbildning är mindre tydligt, oftast för att det gränsar mot verk-

tyget för ledning I analysarbetet nedan redovisas detta under rubriken innehåll med vag kopp-

ling till verktyget utbildning. Resultatet av denna del av analysen visar att MSD12 innehåller 

mer svårkategoriserat innehåll som gränsar mot att vara verktyg för ledning. I MSD16 är in-

nehållet mer renodlat som antingen verktyg för ledning eller utbildning. 

 

4.2.1 MSD12 verktyget utbildning 

MSD12 kan mer eller mindre beskrivas som läromedel anpassad för nya medarbetare. Den 

innehåller de grundläggande kunskaperna alla medarbetare bör känna till. Där MSD16 går 

rakt på sak med vikt på applikationen av ett begrepp utan att förklara begreppet lägger 

MSD12 stor vikt på själva förklaringen av begreppet. I MSD12 beskrivs exempelvis begrep-

pet komprimering utförligt men hur begreppet skall realiseras saknas. I MSD16 får läsaren di-

rekt veta vad komprimering kan innebära i en krigssituation men utan samma förklaring av 

själva begreppet. Genom hela doktrinen läggs stor vikt på förstålelse av doktrinen. "Förståelse 

för krigets natur är en viktig förutsättning för att kunna hantera väpnade insatser."
78

 "All per-

sonal i Försvarsmakten måste förstå och kunna hantera krigets skiftande karaktär. Det ligger i 

krigets natur att dess karaktär ständigt skiftar och aldrig upprepar sig exakt."
79

 Det är just det-

ta som uppnås genom utbildning enligt Høiback. Utbildning ger förståelse vilket gör att läsa-

ren kan hantera helt nya situationer. Vidare finns det i doktrinen tre fall av storytelling, enkelt 

uttryckt exemplifieringar med hjälp av verkliga fall. Detta är enligt Høiback ett typiskt sätt att 

förmedla kunskap vilket ytterligare indikerar att MSD12 är tänkt som ett verktyg för utbild-

ning. 

 

Innehåll från MSD 12 med vag koppling till verktyget utbildning 

Innehållet i MSD12 är mer svårkategoriserat jämfört med MSD16. Det visar sig ofta att mate-

rial som vid en första anblick kan tolkas som verktyg för ledning snarare bör ses som verktyg 

för utbildning. Nedan följer ett antal exempel. 

 

I MSD12 finns precis som i MSD16 flera ställen med uppradningar. Exempelvis framgår på 

ett ställe med all tydlighet, punkt för punkt vad ett insatsförband skall kunna lösa för uppgif-
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ter. Därmed besvaras frågan om vad som skall göras vilket låter som funktionen ledning. Pro-

blemet jämfört med MSD16 är att syftet med verktyget ledning inte uppfylls. En simpel upp-

räkning varken likställer eller förbereder läsaren på de vanligaste uppkomna problemen eller 

ger alternativa lösningar. Därmed bidrar det inte till att lindra friktionerna i krigets dimma 

vilket är det övergripande syftet med denna funktion. Då det sällan följer någon mer informa-

tion som syftar till detta är dessa typer av uppradningar snarast att betrakta som utbildning. På 

detta sätt är det ofta upplagt i MSD12. Ytterligare exempel är uppräkning av de strategiska 

målen och de operativa förmågorna. Där sägs att uppgift skall lösas med hjälp av andra men 

inget mer om hur det skall gå till.
80

 I ett avsnitt om grundläggande expeditionära förmågor 

sägs vad försvarsmakten skall kunna klara av på ett för funktionen ledning något mer passan-

de sätt. Logiken i kombinerade vapen, vikten av operationskonst och vikten av att kunna an-

passa sina metoder nämns men inget mer konkret.
81

  

 

I MSD12 betonas ofta att utbildning är viktigt men ibland sker det utan att utbilda. Följande 

citat visar ett exempel på detta och understryker samtidigt ytterligare doktrinens utbildande 

syfte vilket tycks genomsyra doktrinen. "Utbildning, övning, erfarenheter, information och 

målmedvetenhet kan hjälpa oss att hantera krigets natur och friktioner."
82

  

 

I frågan om yrkesidentitet sägs "Förtroende till det egna och kollegornas yrkeskunnande."
83

 

och "Trygghet i det egna och kollegornas omdöme."
84

 vara viktigt. Sådan trygghet och förtro-

ende kommer enligt Høiback av likställande innehåll vilket skall leda till mindre friktioner 

men det finns inget i doktrinen som ser till likställning sker i detta fall.  

 

I ett avsnitt sägs "Vid hantering av irreguljära konflikter och vid fredsfrämjande insatser med 

mera bör kampanjerna vara multifunktionella".
85

 Ordet bör kan tolkas som en anvisning eller 

instruktion och skulle i så fall indikera verktyget ledning men ingen mer ledningsrelaterad in-

formation ges. Kopplingen till verktyget ledning för därför betraktas som lågt. Istället kan det 

betraktas som grundläggande kunskap alla bör känna till. Därmed kan det ses som funktionen 

för utbildning. I MSD12 används ofta ordet bör istället för ska eller så saknas ord med befal-
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lande ton helt vilket gör en text som med ett annat ordval skulle kunna anses vara en indika-

tion för verktyget ledning istället snarare kan ses som utbildning.  

 

I ett avsnitt om samband sägs: "Chef regional ledning har dock möjlighet att med del leda från 

annan plats med begränsad ambition under begränsad tid."
86

 Hade doktrinen stipulerat hur 

ledningsförhållandena skall se ut hade detta kunnat ses som en receptlik instruktion och där-

med som ett verktyg för ledning. Istället läggs stort fokus på att förklara begrepp som exem-

pelvis ledningskompression vilket man i doktrinen säger är något alla måste känna till vilket 

enligt Høiback är precis det som utmärker verktyget för utbildning. 

 

4.2.2 MSD16 verktyget utbildning 

Generellt är den större textmassan i MSD16 precis som i MSD12 ett betrakta som ett verktyg 

för utbildning. Vikten av förståelse för att kunna hantera nya situationer lyfts fram men inte 

alls i samma utsträckning som i MSD12.  

 

Innehåll från MSD16 med vag koppling till verktyget utbildning 

Nedan följer några problematiseringar kring kopplingar till verktyget utbildning från MSD16. 

Dessa kopplingar är betydligt färre till antalet jämfört med de vaga kopplingarna i MSD12, 

dels på grund av att textmassan är hälften av den i föregångaren men framför allt för att texten 

är mer renodlad som antingen verktyg för ledning eller utbildning jämfört med MSD12. 

 

"Bra ledning innebär att hantera friktion, skapa sammanhang och dra nytta av olika perspek-

tiv."
87

 Detta kan låta som en instruktion eller ett recept för att skapa goda ledningsförhållan-

den men innehållet är för trivialt och säger inte hur läsaren av doktrinen skall bära sig åt rent 

praktiskt, varför det snarare kan ses som utbildning än ledning. 

 

I slutet av doktrinen sägs att chefer skall arbeta för en jämnare könsfördelning vilket på grund 

av sin befallande karaktär skulle kunna tolkas som verktyget ledning men eftersom inget i öv-

rigt sägs som visar att syftet med detta verktyg uppfylls är detta snarare att betrakta som verk-

tyget förändring.
88
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4.3 Doktrinen som verktyg för förändring  

Bägge doktrinerna påstår explicit att de är verktyg för förändring men exempel på detta har 

endast hittats i MSD16. Då endast två exempel har hittats anses inte underlaget vara tillräck-

ligt för att dra några vidare slutsatser. 

 

4.3.1 MSD12 verktyget förändring 

Anledningen till att doktrinen författats sägs vara försvarsmaktens nya roll i samhället och 

försvarsmaktens utveckling mot ett insatsförsvar vilket implicerar att doktrinen i detta fall va-

rit på efterhand och anpassat sig efter verkligheten. Samtidigt sägs det i förordet att doktrinen 

skall vara vägledande för den fortsatta utvecklingen.
89

 Detta innebär att doktrinen av författa-

ren anses ha funktionen att förändra men inget konkret som påvisar detta har hittats i doktri-

nen. 

 

4.3.2 MSD16 verktyget förändring 

Försvarsmakten fastställer i MSD16 det utvecklande ledarskapet som officiell ledarskapsmo-

dell vilket på grund av den befallande tonen låter som verktyget ledning men eftersom syftet 

inte kan sägas vara att minska friktionerna i krigets dimma uppfylls inte kravet för detta.
90

 

En annan tolkning är att doktrinen i detta avseende är avsedd att verka som ett verktyg för 

förändring. Var modellen vid tidpunkten för doktrinens utgivning inte fullt implementerad är 

det tänkbart att författarna avsåg att använda doktrinen för att så skulle ske. 

 

Försvarsmakten ska enligt MSD16 arbeta för en jämnare könsfördelning vilket tyder på att 

författarna vill se en förändring. Tolkningen kan styrkas med hjälp av uteslutningsmetoden 

genom att resonera kring syftet. Det är uppenbart att syftet varken är att minska friktionerna i 

stridens dimma eller att skapa förståelse så att okända situationer kan lösas vilket hade indike-

rat att texten fyllt funktionen som ett verktyg för ledning respektive utbildning. 

 

                                                 

89
MSD12, 2011, 5 

90
MSD16, 2016, 71 



Michael Jungestrand OP SA 15-18 2018 05 09 

 

31 

 

4.4 Doktrinen som en fjärde generations doktrin 

MSD16 säger sig fylla denna funktion men endast ett konkret fall har identifierats. I MSD12 

har inget fall identifierats. Underlaget anses inte vara tillräckligt för att dra några vidare slut-

satser. 

 

4.4.1 MSD12 fjärde generations doktrin 

I analysarbetet av MSD12 har inget tydligt exempel på innehåll som är riktat till omvärlden 

hittats. 

 

4.4.2 MSD16 fjärde generations doktrin 

Författarna av MSD 16 säger att doktrinen syftar till att signalera, utbilda, förändra och skapa 

en gemensam utgångspunkt. Därmed har upphovsmakarna avsett att doktrinen skall användas 

som samtliga verktyg beskrivna i operationaliseringen inklusive Høibacks fjärde generations 

doktrin. När det gäller doktrinen som en fjärde generations doktrin har få exempel på detta 

hittats. Det tydligaste exemplet i MSD16 är där Ryssland och dess agerande pekas ut som det 

största hotet och indirekt som anledningen av behovet av en ny doktrin. Detta kan ses som ett 

exempel på ett sätt att skapa en signaleffekt riktad utåt och därmed en indikation på en fjärde 

generations doktrin.
91

 

 

5. Avslutning 

5.1 Svar på frågeställningarna 

Huvudfråga: 

 Hur förhåller sig MSD12 respektive MSD16 till Høibacks användbarhetssnurra med avseen-

de på de tre funktionerna? 

Svar:  

*Bägge doktriner kan anses vara verktyg för ledning. I förhållande till varandra är MSD16 ett 

verktyg för ledning i större utsträckning på ett tydligt sätt. 

*Bägge doktriner kan anses vara verktyg för utbildning. I förhållande till varandra är MSD12 

ett verktyg för utbildning i större utsträckning på ett tydligt sätt. 

*Ingen av doktrinerna kan på ett tydligt sätt anses vara verktyg för förändring. 
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*Ingen av doktrinerna kan på ett tydligt sätt anses verka som en fjärde generations doktrin. 

 

Följdfråga: 

Hur styrker eller falsifierar studien Høibacks påstående att det geostrategiska läget sett över 

en längre tid förutsäger en doktrins funktion? Frågan avsåg att både pröva påståendet i sin 

helhet mot MSD12 och tidsaspekten i påståendet genom att pröva påståendet mot skillnaderna 

mellan MSD12 och MSD16. 

Svar: 

*MSD12 är precis som Høibacks påstående förutser, ett verktyg för utbildning. I detta avse-

ende stärker därför studien hans påstående. 

*MSD16 är på ett tydligt sätt i större utsträckning ett verktyg för ledning jämfört med 

MSD12. Detta går stick i stäv med tidsaspekten i Høibacks påstående som på grund av den 

korta tiden mellan doktrinernas utgivning inte förutspår någon skillnad. Undersökningen falsi-

fierar därför denna del av påståendet. 

 

5.2 Slutsatser 

I uppsatsens inledning konstaterades att det inom forskarvärlden inte råder konsensus om hur 

doktrinen skall förstås. Ett konkret exempel är att det inte finns någon gemensam syn på hur 

doktrinen skall definieras. Nyttan med en gemensam förståelse och därmed vikten av att 

forskningsdebatten fortsätter förklarades också. Uppsatsen har syftet att understödja denna 

debatt. En av de mest tonsättande forskarna är Harald Høiback. Många av hans teorier och på-

ståenden används på olika sätt av andra forskare i debatten. Genom en fallstudie av de Svens-

ka doktrinerna MSD12 och MSD16 har Høibacks påstående att det är den geostrategiska kon-

texten för en nation, sett över en längre period, som påverkar vilken funktion nationens strate-

giska doktrin fyller. Huvudsyftet med undersökningen är att ge ett inomvetenskapligt teore-

tiskt bidrag till den nämnda forskningsdebatten om hur doktrinen skall förstås. Två fynd har 

gjorts varav framför allt det andra fyndet är intressant för ovan nämnd debatt. Det som gör 

fynd två intressant är för att den falsifierar en allmänt vedertagen teori.  

 

Fynd 1) MSD12 gavs ut som ett svar på en lång period av internationalisering av försvaret. 

Høibacks påstående förutser att en sådan doktrin har ett funktionellt fokus på utbildning. Un-

dersökningen visar att MSD12 är ett tydligt exempel på en doktrin med funktionen att utbilda. 
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Fokus ligger på att skapa förståelse vilket sägs ge förutsättningarna för att lösa nya problem i 

nya miljöer, något som krävas i en geostrategisk dynamiskt miljö. Därmed styrker undersök-

ningen Høibacks påstående i sin helhet. 

 

Fynd 2) Undersökningen visar att den Svenska militärstrategiska doktrinen har förändrats 

med avseende på dess funktionella innehåll trots att endast fem år gått mellan utgivningarna. 

Fem år får i doktrinella sammanhanget anses vara en kort period. Høibacks påstår att det geo-

strategiskt läget skall vara långvarigt för att doktrinens funktionella innehåll skall påverkas. I 

denna uppsats visar resultatet att så inte behöver vara fallet. Därmed falsifieras själva tids-

aspekten i Høibacks påstående.  

 

En teori eller som i detta fall ett påstående, står inte och faller för att den falsifieras i ett ensta-

ka fall. Eftersom studien endast omfattar ett fall är inte resultatet generaliserbart i bemärkel-

sen att Høibacks påstående kan anses helt falsifierat, det finns inget som säger att samma re-

sultat skulle uppnås om ett nytt fall undersöktes.
92

 Studien ensam kan därför inte antas ha nå-

gon större påverkan på forskningsdebatten. Detta gör inte upptäckten mindre intressant men 

frågan måste utredas vidare genom att pröva påståendet mot fler fall. Fynd nummer två kan 

ses som ett frö i en intressant fråga. Inom ramen för en mindre uppsats av detta slag får där-

med syftet anses vara uppfyllt. 

 

Den huvudsakliga slutsatsen av denna studie är att en doktrin kan förändras snabbare än Høi-

backs påstående förutser. 

 

5.3 Diskussion 

 

5.3.1 Erfarenheter och fortsatt forskning 

I uppsatsens slutsatser konstateras att framför allt tidsaspekten i Høibacks påstående behöver 

undersöka vidare. Går tidsaspekten att falsifiera i fler fall skulle det indikera att den avgöran-

de faktorn för doktrinens funktion är en nationens nuvarande geostrategiska förhållanden sna-

rare än hur situationen sett ut under en längre period. Kopplat till forskningsdebatten skulle ett 
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sådant resultat ha stor inomvetenskaplig betydelse eftersom mycket av det Høiback säger ges 

stort utrymme i forskningsdebatten. Forskning är kumulativ och många bygger sina resone-

mang på hans teorier. Kopplat till de erfarenheter som dragit kring metod och analys i denna 

uppsats föreslås ett antal förändringar, nedan följer en diskussion i frågan.  

 

I undersökning användes inget kvantitativt verktyg vilket har upplevts som ett handikapp. 

Rimligtvis måste mängden text författarna viger för de respektive verktygen spela roll i be-

dömningen av en doktrin. Denna aspekt har inte åsidosatts i undersökning men eftersom inget 

verktyg funnits för att hantera denna aspekt kan hanteringen anses godtycklig. Genom att i en 

efterföljande undersökning skapa ett verktyg som vid sidan av de kvalitativa aspekterna även 

hanterar de kvantitativa skulle en högre grad av reliabilitet uppnås. 

 

Det räcker att läsa doktrinernas inledande delar för att förstår att doktrinerna är mycket annor-

lunda när det gäller geostrategiskt fokus. Skillnaden i internationellt respektive nationellt fo-

kus genomsyrar även övriga delar av doktrinerna. I MSD16 finns exempelvis ord med natio-

nell koppling som inte nämns alls eller endast någon enstaka gång i MSD12. Ett sådant ord är 

tröskel. Vidare är MSD16 genomgående mer auktoritär och har en underton som går att för-

knippa med verktyget ledning. Gemensamt för skillnaderna beskrivna ovan är att de har varit 

svåra att fånga in i analysarbetet. För att fånga in skillnaderna skulle analysverktyget utöver 

tidigare förslag behöva breddas ytterligare. De auktoritära inslagen är exempelvis mycket in-

tressanta eftersom auktoritet är ett av de tre elementen i Høibacks användbarhetssnurra. Enligt 

teorin finns det en koppling mellan proportionerna av elementen i doktrin och doktrinens hu-

vudsakliga funktion. Genom att inkorporera indikationer för de tre elementen i analysverkty-

get skulle sådana nyanser kunna fångas upp. Ett sista förslag innefattar att komplettera under-

sökningen med en kvantitativ innehållsanalys där specifika ord söks. Som nämnts finns skill-

nader i språkbruket. Som ett exempel, förutom ordet tröskel, skiljer sig bruket av orden bör 

och skall mellan doktrinerna. Orden skall och bör indikerar olika grad av auktoritet och hade 

därför varit intressanta att undersöka. En sådan undersökning hade kunnat komplettera en i 

övrigt kvalitativ undersökning. 
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5.3.2 Reflektion 

En annan svårighet har varit att skapa ett analysverktyg som är lagom öppet för att på bred 

front fånga in tillräckligt många aspekter för att kunna göra en nyanserad analys. Det är svårt 

att gå på hårda indikatorer och samtidigt ta ett vidare grepp för att komma åt meningsinnehål-

let som ofta står mellan raderna. Ofta har det varit nödvändigt att analysera vad det underlig-

gande syftet med texten är. Samtidigt är det viktigt att analysverktyget inte brister i sin preci-

sion. Även om den som gör operationaliseringen förstår vad som avses i analysverktyget mås-

te studien kunna upprepas av någon annan med liknade resultat. Reproducerbarhet är en av 

grundpelarna i forskning. Precisionen i operationaliseringen är direkt avgörande för hur väl 

någon annan kan reproducera studien med samma resultat. I ett försök att ha ett öppnare ana-

lysverktyg och samtidigt behålla en hög precisionen i analysverktyget har indikatorerna kom-

binerats med syften som texten måste uppfylla för att kunna kopplas till teorin. För den som 

skapar ett sådant verktyg känns applikationen av verktyget självklart men det kan kännas svå-

rare för en utomstående. I dessa frågor ligger den huvudsakliga självkritiken i uppsatsen.  

 

Ytterligare svårigheter har varit att särskilja innehåll som kan betraktas vara verktyg för led-

ning och innehåll som kan betraktas vara verktyg för utbildning. Innehåll som fungerar som 

verktyg för ledning kan ofta även ses som verktyg för utbildning. 

 

De svårigheter som mötts i studien påverkar naturligtvis reliabilitet, validitet, resultatvaliditet 

och generaliserbarhet. Operationaliseringen påverkar validiteten (att rätt saker mäts) och 

oklarheter som görs det svårt att förstå och använda analysverktyget påverkar reliabiliteten 

(tillförlitligheten i analysen). Tillsammans ligger dessa till grund för resultatvaliditeten. Mäts 

inte rätt sak samtidigt som mätningen är undermåligt utförd fås ett resultat med undermålig 

tillförlitlighet. Med ett dåligt resultat kan naturligtvis inte dragna slutsatser sägas vara genera-

liserbara. Författaren av denna uppsats bedömer att det finns mer att önska av operationalise-

ringens precision samt tydligheten i analysverktyget men att bristerna inte är allvarliga nog att 

påverka de dragna slutsatserna. Generaliserbarheten i uppsatsen är låg men detta har att göra 

med uppsatsens metod där endast ett fall undersökts vilket diskuterats tidigare.
93

,
94
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5.4 Betydelse för officersprofessionen 

Syftet med studien var att lämna ett inomvetenskapligt bidrag till forskningsdebatten genom 

att falsifiera eller styrka Høibacks påstående. Detta är inte direkt överförbart till att vara av 

betydelse eller nytta för den stora massan av officerare. Få officerare arbetar med doktrinen 

på en abstraktionsnivå där fynden i undersökningen tillför något. Indirekt och på längre sikt 

kan den sägas påverka professionen då fynd likt de som gjorts i denna uppsats är nödvändiga 

för den pågående forskningsdebatten om förståelsen av doktrinen. En gemensam förståelse 

och en gemensam grund är viktig för alla inblandade. I officerskåren och bland övriga dokt-

rinanvändare är det viktigt för det gemensamma språkets skull, vilket bland annat minskar 

risken för missförstånd. Inomvetenskapligt är det viktigt att den gemensamma grunden är so-

lid då forskning är kumulativ och bygger på tidigare forskning. Visar det sig att en teori har 

brister måste detta rättas till så fort som möjligt. 
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