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ABSTRACT: 

Israel has fought over 20 wars or conflicts since 1948. Israeli doctrines have always been classified, 

until recently. For the very first time ever the IDF released a public version of the IDF Official 

Strategy in 2015. The problems of small state doctrines are two-folded. First, all states are con-

fronted with several military theoretical problems on how to efficiently distribute military resources. 

Second, doctrinal tool development theories have tended to examine only friendly small state doc-

trines. The IDF 2015 defines Israel’s threat as heterogenous and therefore, according to Høiback’s 

doctrinal tool development theory, the IDF doctrine should serve as a tool of education.  

 

The aim of this study is to test Høibacks theoretical applicability on small state doctrines by analyz-

ing The IDF 2015. The result is indicating that Høiback’s theory is not applicable on small state 

doctrine regarding heterogenous threats, however the theory can be used to examine the purpose on 

what tool the IDF doctrine serves.  

 

The conclusion is that Høiback’s theoretical applicability on IDF 2015’s purpose doesn’t comply 

with defined Israeli strategic threats, but Høiback is still relevant for examining and determine what 

tool the IDF doctrine serves.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Doktriner har varit det sammanfattande begreppet som beskriver institutionaliserade trosupp-

fattningar om vad som fungerar i krig och militära operationer.1 Stater har valt att betrakta 

doktriner genom att skriftligt föra fram sina tankar och idéer. Andra stater har betraktat dokt-

riner genom ett muntligt resonemang. Oavsett om doktriner är skriftliga eller muntliga är 

doktriners syfte att tala om hur man löser militära problem, och hur man ska slåss för att 

vinna nästa krig.2 

 

Israel har sedan självständighetsförklaringen 1948 deltagit i över tjugo krig eller konflikter.3 

Israeliska militära doktriner har hittills varit hemligstämplade och enbart skrivna på hebreiska. 

År 2015 släpptes, som helhet, den första offentliga versionen av IDF4 Official Strategy (IDF 

2015)5 någonsin och 2016 översattes versionen till engelska. Trots det har forskningen i dokt-

rinutvecklingsteori inte undersökt den nya israeliska doktrinen, och i dag saknas till dags dato 

doktrinforskning om IDF 2015. 

1.2 Problemformulering 

Större stater har historiskt sett format militära allianser med syfte att bli starkare än sina fien-

der. Småstaternas öde har varit att välja mellan alliansens paraplyskydd eller att stå utanför 

alliansen och försöka avvärja mångfacetterade hot. Småstater har en begränsad frihet att ut-

veckla egna tankesätt kring militär våldsanvändning samt begränsad institutionell kapacitet 

till doktrinutveckling.6 Samtidigt anser forskning att småstater äger outnyttjade möjligheter att 

gå i bräschen för ny doktrinutveckling; de kan med sin begränsade institutionella storlek 

snabbare ändra kurs och gå mot nya uppsatta mål jämfört stora stater.7  

 

                                                 
1 Harald Høiback, The Anatomy of Doctrine and Ways to Keep It Fit, Journal of Strategic Studies 39 (2), 

Routledge, Abingdon, 2016, sid 187.  
2 Ibid, sid 188.  
3 https://www.idf.il/en/minisites/wars-and-operations/.  
4 Israeli Defence Forces.  
5 Belfer Center, Deterring Terror: How Israel Confronts the Next Generation of Threats; English Translation of 

the Official Strategy of the Israel Defense Forces, Harvard Kennedy School, Cambridge MA, 2016. (IDF 2015).  
6 Kjell Inge Bjerga och Torunn Laugen Haaland, Development of Military Doctrine: The Particular Case of 

Small States, The Journal of Strategic Studies 33 (4), Routledge, Abingdon, 2010, sid 505. 
7 Jan Willem Honig, The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double Bind, 

Journal of Strategic Studies 39 (2), Routledge, Abingdon, 2016, sid 279. 

https://www.idf.il/en/minisites/wars-and-operations/
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Forskning om småstater och deras doktrinutveckling karaktäriseras av främst två problem. 

För det första konfronteras alla stater av olika militärteoretiska perspektiv hur resurser bäst 

inriktas och vilket syfte en doktrin bör tjäna för att vinna nästa krig. För det andra har forsk-

ningen försummat vissa fall av småstater, genom att studera mest nordiska fredliga småsta-

ter.8  Problemet med fredliga småstater är att de endast tillhör en sida av doktrinutveckling, 

nämligen förändringsprocesser under stabilitet och fred, samtidigt som flera doktrinverktygs-

teorier gör anspråk på att vara allmängiltiga och generaliserbara. För att kunna påstå att en te-

ori är allmängiltig måste den också testas på olika typer av fall, först då kan generaliserbar-

hetsgraden fastställas.9 Småstaters doktrinutveckling kan inte enbart förstås genom att under-

söka nordiska fredliga småstater, och därför är Israel ett intressant fall.  

 

Harald Høibacks doktrinverktygsteori bidrar med att förstå doktriners syfte. Stater med homo-

gena hot bör utforma doktrinverktyg som syftar till att leda. Stater med heterogena hot bör ut-

forma doktriner som syftar till att utbilda. Stater som är i en övergångsfas mellan homogena 

eller heterogena hot bör utforma doktriner som syftar till att förändra. Israel har historiskt be-

traktat hotbilden som homogen, men idag anses hotbilden vara heterogen med stora gråzoner 

där både statliga, mellanstatliga och enskilda aktörer hotar nationen.10 Det strategiska ramver-

ket i IDF 2015 beskriver att doktrinen utgör en konceptuell och en praktisk grund för alla mi-

litära dokument samt att hotbilden är heterogen.11 Høibacks doktrinverktygsteori skulle anta 

att Israel bör utforma en doktrin som syftar till att utbilda men eftersom forskningen inte ka-

raktäriserades av att undersöka fall som Israel vet man inte om Høibacks teori är generaliser-

bar och applicerbar på IDF 2015. 

 

Att undersöka IDF 2015 relaterat genom Høiback är intressant av två anledningar. För det 

första skulle en sådan undersökning bidra till ökad förståelse om krigande småstaters doktrin-

utveckling och på så sätt bidra till den övergripande forskningen om doktrinutveckling. För 

det andra skulle Høibacks verktygsteori bidra till en diskussion om vad IDF 2015 egentligen 

tjänar för syfte.  

                                                 
8 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad; femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, sid 33. 
9 Ibid, sid 155. 
10 Yehezkel Dror, A Breakout Political-Security Grand-Strategy for Israel, Israel Affairs, 12:4, 2006, sid 875.  
11 IDF, 2015, sid 3-4.   
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1.3 Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till att pröva Høibacks generaliserbarhet samt applicerbarhet genom att 

analysera IDF 2015. Undersökningen kommer relateras genom Høibacks verktygsteori på 

IDF 2015 som ett doktrinutvecklingsfall. Forskningsfrågan delas upp i två delar. Den ena de-

len handlar om att förstå hur hörnstenarna Auktoritet, Kultur och Teori relaterar till IDF 2015. 

Den andra delen handlar om att undersöka och förstå doktrinverktygens relation till IDF 2015. 

Genom att analysera relationen kan författaren diskutera om IDF 2015 följer Høibacks verk-

tygsteori och vilket huvudsakligt syfte doktrinen tjänar. 

 

Frågeställningar:  

 

- Hur relaterar Høibacks hörnstenar om Auktoritet, Kultur och Teori till IDF 2015?  

 

- Vilket huvudsakligt syfte tjänar IDF 2015?    

 

1.4 Tidigare forskning 

Det råder doktrinär dissonans mellan doktriner och det faktiska beteendet på slagfältet. En rå-

dande kultur inom en officerskår har större påverkan än den aktuella doktrinen. Doktrinrefor-

mer tenderar inte få den verkan som efterfrågas. Doktrinär förändring tenderar vara svårare 

under fredstid. Storbritannien agerade statiskt långt in i andra världskriget, trots en manöver-

doktrin från 1935. Frankrikes doktrin mellan 1914–1940 ledde till tysk ockupation.12  

Få militära organisationer verkar förstå vad förändring verkligen innebär, då bristande måtten-

heter och otillräckliga incitament för ansvarstagande leder till motsträvighet. Problemet beror 

på att militära organisationer inte själva kan definiera och rama in utmaningarna de står inför 

och det är därför inte troligt att de åtgärder som vidtas kommer att leverera önskad effekt.13  

 

Småstater har begränsad frihet att utveckla egna tankesätt kring militär våldsanvändning, samt 

begränsad institutionell kapacitet att utveckla egna militära doktriner. Deltagande i större mul-

tilaterala operationer har främst varit motiverade genom politisk symbolism.  

                                                 
12 Paul Johnston, Doctrine Is Not Enough: The Enough of Doctrine on the Behavior of Armies, Parameters. Au-

tumn. 30;3, 2000, sid 38.  
13 Derrick J. Neal, Do We Really Understand What Is Meant by Transformational Change for Defence, 

Routledge, 2007, sid 94.  
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De senaste femton åren har västerländska akademiska institutioner gjort doktriner mer teore-

tiskt orienterade. Nordiska doktriners syfte följer den anglosaxiska kulturen och har blivit 

central i militärutbildning.14 Norska och svenska doktriner visar att akademierna varit mer in-

fluerade av internationella trender än nationella beprövade erfarenheter.15  Legitimering av 

nordiska doktrinförändringar har analyserats genom alliansteori. När kalla kriget tog slut 

minskade den militära legitimiteten, vilket ledde till minskade försvarsanslag, materiella re-

surser, som i sin tur ledde till minskad aktionsfrihet.16 Nordiska länder tenderar att skriva 

doktriner som syftar till både förändring och utbildning, vilket skapat problem eftersom län-

derna inte har ekonomiska resurser att driva igenom förändringarna fullt ut.  

 

Den globala trenden av våldsanvändning visar på maktdecentralisering genom att militär 

våldsanvändning är mer demokratiserad idag än tidigare.17 Överstatliga och byråkratiska or-

ganisationer som FN, NATO och EU tenderar att låta småstater slippa undan att forma egna 

strategiska koncept. Ett exempel är Norges och Sveriges ISAF-bidrag i Afghanistan. ISAF an-

tog felaktigt att funktionell västorienterad byråkrati var eftersträvansvärd i Afghanistan. Dokt-

riner som förenklar en komplex verklighet är djupt rotade i värderingar.18 Det betyder att nor-

diska doktriner tenderar säga mer om den egna nordiska kulturen än den miljö de befinner sig 

i. För att lyckas med doktrinutveckling krävs att politiker inser att deras generaler är en för-

längning av deras egen politik.19 

 

Harald Høiback anser att framtiden för doktriner ser ljusare ut än vad många kritiker påstår.20 

För att kunna producera en doktrin måste man först förstå vilket syfte en doktrin har.21 Ge-

nom att ge en konceptuell kompass och en mental motvikt kan organisationen förhoppnings-

vis hantera kaos och förvirring bättre jämfört om det inte fanns en doktrin. Att undersöka sta-

ters doktriner i relation till teorier handlar om att förstå om doktriner verkligen gör den nytta 

de syftar till.  

                                                 
14 Olof Kronvall och Magnus Petersson, Doctrine and Defence Transformation in Norway and Sweden. 

Routledge, 2015, sid 280.  
15Bjerga och Laugen Haaland, 2010, sid 528.   
16 Magnus Petersson, Defense Transformation and Legitimacy in Scandinavia after the Cold War; Theoretical 

and Practical Implications, Armed Forces and Society 37(4), Sage Publications, Thousand Oaks, 2011, sid 702.  
17 Honig, 2016, sid 265.  
18 Ibid, sid 268.  
19 Ibid, sid 276. 
20 Høiback, 2011, sid 879.  
21 Ibid, sid 880.  
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Doktriner är en komponent av auktoritär teori om krig vilken tillåter kulturella egenheter och 

alla stater har en doktrin oavsett om den används i praktiken eller inte.22 Stater bör identifiera 

vilka geostrategiska utmaningar landet står inför och sedan utforma en egen doktrin. Formule-

ring av doktriner bör omfatta ett teoretiskt, kulturellt anpassat och auktoritärt perspektiv för 

att få önskad effekt. 23 Stater med homogena strategiska utmaningar bör använda doktriner 

som stöd för ledning. Tyska doktriner har använts som stöd för ledning eftersom man stridit i 

samma terräng och mot jämbördiga motståndare. Stater med heterogena utmaningar bör an-

vända doktriner som verktyg för utbildning. Anglosaxiska doktriner har utbildat nya office-

rare eftersom USA och Storbritannien har haft olika geostrategiska utmaningar och olika ty-

per av motståndare. En stabil doktrin bidrar främst till förmågan att improvisera. Genom dokt-

rinutvecklingsprocesser vässas också språket och klargör koncept vilket är särskilt viktigt för 

gemensamma operationer. Aktuella doktriner bör kunna kritiseras i syfte att utvecklas. 24  

 

Ångström och Widén argumenterar att doktriner bör läsas som religiösa- och inte kunskaps-

orienterade dokument. Problemet med doktriner är att förstå deras syfte, till exempel vilken är 

målgruppen och vad är en kvalitativt bra doktrin.25 Normativa doktriner saknar naturliga feed-

back-loopar som hjälper till att ge klarhet och kvalitet. Høibacks verktygsteori kan tolkas som 

normativ av vad som är bra och dåligt innehåll i doktriner. Officerare förväntas förstärka den 

militära hierarkin och överlåta kritiskt tänkande till akademiker. Verktygsteorin guidar inte 

försvarsmakter hur doktriner ska bidra till användningen av våldsmakt.26 Doktriner används 

inte enbart för krig utan skapar också identitet, mening och syfte med tillvaron. 

 

Israel är ett modernt konkret exempel på hur en småstat tvingats av den externa miljön till 

doktrinär förändring. Efter Yom Kippur 1973 drog Israel slutsatsen att det krävdes en ny de-

fensiv doktrin inriktad på mer eldkraft och egentillverkad försvarsmateriel.27 Efter första Inti-

fadan 1987 drog Israel slutsatsen att småskaliga krig bör utkämpas i syfte att slippa behöva 

hantera storskaliga krig.  

                                                 
22 Høiback, 2011, sid 883.  
23 Høiback, 2016, sid 190.  
24 Ibid sid 190.  
25 Jan Ångström och J.J Widén, Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine, Journal of Strategic Studies, 39 (2), Routledge, Abingdon, 2016, sid 198.  
26 Ibid, 2016, sid 201.  
27 Efraim Inbar, Israel´s National Security; Issues and challenges since the Yom Kippur War, Routledge, Abing-

don, 2008, sid 23.  
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Större fokus på avskräckning började riktats mot bland annat Palestina och terrororganisat-

ioner.28 Misslyckandet i första Libanonkriget 1982–1985 bidrog till att Clausewitz och manö-

verkrigföring fick större utrymme inom IDF. Gulfkriget innebar nya geomilitärstrategiska ut-

maningar för Israel samtidigt syntes tendenser av ökad islamsk radikalisering.29 Efter andra 

Libanonkriget 2006 insåg Israel att krig inte kan vinnas om inte segern definieras av politi-

ken.30  

 

Dan Meridor hade börjat utreda framtidens IDF (Meridor-dokumentet) samtidigt som andra 

Libanonkriget började. IDF:s kulturella förändring 2006 kan vara en förklaring bakom miss-

lyckandet i andra Libanonkriget. Konsekvensen blev att Meridor-dokumentet fick mer bär-

kraft.31 Slutrapporten som helhet är hemlig men delar av Meridor-dokumentet läcktes 2006 ut 

till allmänheten. Dokumentet anger att IDF ska utveckla en doktrin som hanterar både (Supra-

konventionella) och (Sub-konventionella) hot.32 Problemet med att förändra IDF:s beteende 

har varit att israeliska regeringar varit ad hoc sammansatta regeringar som trivialiserat militär-

strategi.33 Israeliska folkets förtroende för IDF minskar men anses fortfarande vara en integre-

rad del av samhället.34 En förklaring kan finnas i att IDF historiskt planerat för ett worst-case 

scenario efter erfarenheterna från 1973. Inom IDF råder en offensiv kultur som är svår att 

ändra på samt starka influenser om Deep-operations.35 Efter Meridor-dokumentet har IDF ut-

tryckt en vilja att bli mer flexibel. Ett flexibelt IDF bygger på konceptuella element, som 

krigskonst och fysiska element som organisationsstruktur och teknologi samt kognitiva ele-

ment som beskriver befälhavarens tankeprocesser.36 Meridor-dokumentet ska resultera i en 

doktrin som ska hjälpa IDF till att förberedas inför krig samt kunna fatta beslut i mycket svåra 

situationer, specifikt i konflikter med stora gråzoner.37 Sammanfattningsvis kan tidigare 

forskning konstatera att Israel är ett intressant fall då krig har tvingat IDF att anpassa sig. 

IDF:s doktrinutvecklingsprocess har varit nödvändig i syfte att Israel ska överleva nästa krig.  

                                                 
28 Inbar, 2008, sid 54. 
29 Ibid, sid 116.  
30 Ibid, sid 235. 
31 Stuart A. Cohen, Israel and its Army; From cohesion to confusion, Routledge, Abingdon, 2008, sid 162. 
32 Cohen, 2008, sid 39.  
33 Ibid, sid 167. 
34 Stuart A. Cohen, Changing Civil – Military Relations in Israel: Towards and Oversubordinate IDF?, Israel 

Affairs, 12:4, 2006, sid 784.  
35 Cohen, 2008, sid 161. 
36 Meir Finkel, Flexible Force Stucture: A Flexibility Oriented Force Design and Development Process for Is-

rael, Israel Affairs, 12:4, 2006, sid 799.  
37 Yehezkel Dror, A Breakout Political-Security Grand-Strategy for Israel, Israel Affairs, 12:4, 2006, sid 875. 
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1.5 Avgränsningar 

Undersökningen kommer endast analysera IDF 2015. Syftet är att avgränsa undersökningen i 

rum. Undersökningen kommer inte att använda teorin om fjärde generationens doktriner i 

analysen av IDF 2015. Författaren väljer istället att fokusera denna undersökning på teorins 

kärna, att undersöka IDF 2015:s syfte.  

1.6 Disposition 

Kapitel 2 Teori: Redogör för Høibacks doktrintriangel, hörnstenarna Auktoritet, Kultur och 

Teori, doktrinverktygen förändring, ledning och utbildning. I slutet kritiserar och diskuterar 

författaren teorivalet.  

 

Kapitel 3 Metod: Redogör för forskningsdesignen, metod, materialdiskussion och forsknings-

etik. Operationaliseringen beskriver hur författaren använder teorin för att bygga ett analys-

verktyg. I slutet kritiserar och diskuterar författaren metodvalet.   

 

Kapitel 4 Analys: Analyserar IDF 2015. Resultatet sammanfattas med analysverktyget. I slu-

tet diskuterar författaren resultatet om vilket huvudsakligt syfte IDF 2015 har.  

 

Kapitel 5 Avslutning: Återkopplar till syftet och svarar på forskningsfrågan. I slutet diskuteras 

resultatets relevans för professionen och författaren ger förslag på fortsatt forskning.  
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2. Teori 

2.2 Høibacks doktrintriangel  

 

Modellen ovan föreställer Høibacks doktrintriangel. Alla militära strukturer består av teore-

tiska och kulturella element. Ett tredje element, den auktoritära rätten håller samman teorin 

och kulturen. Alltså består doktriner av tre stycken hörnstenar Auktoritet, Kultur och Teori, 

vilka formar militär våldsutövning. Høibacks teori går ut på en doktrin bör ses som ett objekt 

fångat mellan tre självständiga krafter upphängd mellan tre magneter.38 Normativt är att varje 

doktrin bör vila på alla hörnstenar, i någon grad, i syfte att skapa en solid grund att stå på. 

Vad som är relevant för undersökningen är att bryta ned respektive hörnsten i syfte att kunna 

analysera IDF 2015. Analysverktyget redovisas under i 3.4 Sammanfattning analysverktyg, 

viktningsschema, grafiskt resultat 

  

2.2.1 Hörnstenen Auktoritet 

 

”What we have to do.” 39 

 

Hörnstenen Auktoritet talar om vad vi ska göra. I modellens översta hörn ser vi att orden aut-

hority (auktoritet) och subordination (underordnande) förekommer.  

                                                 
38 Harald Høiback, Understanding Military Doctrine; A multidisciplinary approach, Routledge, Abingdon, 2013, 

sid 56.  
39 Ibid, sid 57.  

Figur 1: The Doctrinal Triangle 
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En militär organisation måste bygga sin hierarki på att auktoritära krafter ger order som lyds 

av underordnande. Om doktrinen inte anses vara auktoritär kan den heller inte följas. En dokt-

rin som inte är auktoritär har svårare att få legitimitet för dem som förväntas följa fastställda 

åtgärder. Syftet med fastställda åtgärder är att genom åtgärder öka koordinering av stridskraf-

terna inom alla arenor. Varseblivning handlar om åtgärder en organisation måste vidta för att 

aktualisera situationsuppfattningen om miljön och hotbilden.40 Officiella doktriner som sak-

nar auktoritet och inte definierar vem som ska följa den ökar graden av friktioner.41 En ökad 

grad av friktioner inom olika stridskrafter och arenor riskerar att försvåra genomförandet av 

operationer. Syftet är att med en gemensam fastställd begreppsflora reducera friktioner på 

slagfältet.42 Konsekvensen kan bli att det uppstår en inofficiell doktrin jämsides en officiell 

vilket leder till intressekonflikter. Ett exempel som stödjer hörnstenen Auktoritet är att för-

svarsmakter väljer sina doktriner, och inte tvärtom, vilket innebär att doktriner fundamentalt 

bidrar mer till effekt än orsak. 43 Ett teoretiskt exempel är att en regering eller riksdag fastslår 

militärstrategiska inriktningar, uppgifter, miljö och hotbild som en försvarsmakt förväntas 

verka i. 

     

2.2.2 Hörnstenen Kultur 

 

”Tells us who we are.” 44 

 

Hörnstenen Kultur talar om vilka vi är. I modellens nedre högra hörn ser vi att begreppen a-

rationality (a-rationalitet) och culture (Kultur) förekommer. För att veta vilka vi är måste må-

len med verksamheten förklaras. Vetskapen om vilka vi är och vilka mål verksamheten har 

bidrar till att identifiera vilken kultur som bör råda inom den militära organisationen. Det be-

tyder till exempel att en doktrin bör förklara vilka beteenden och handlingar som är rättfärdi-

gade och önskvärda men också vilka beteenden som anses olämpliga. Kulturen skapar en 

bättre organisation genom att uppmärksamma eftersträvansvärd etik och moral.45 Hörnstenen 

Kultur kan antingen beskriva hur vi är nu, vilka vi vill vara i framtiden eller hur vi vill upp-

fattas. 

                                                 
40 Høiback, 2013, sid 136.  
41 Ibid, sid 146.  
42 Ibid, sid 132.  
43 Ibid, sid 57.  
44 Ibid sid 57.  
45 Ibid, sid 128. 
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Ett exempel är att militära organisationer väljer ofta att efterlikna den kulturen och de värde-

ringar till det samhälle organisationen ska försvara.46 

 

2.2.3 Hörnstenen Teori 

 

“What we ought to do.” 47 

 

Hörnstenen Teori är det den bästa tanken som kan försvaras med rationalitet och talar om vad 

vi bör göra. I modellens nedre vänstra hörn ser vi att begreppen rationality (rationalitet) och 

theory (teori) förekommer. Begreppen skall alltså bidra till att identifiera vilken eller vilka mi-

litärteoretiska tankar och kunskaper som är bäst lämpade för att möta krigets verklighet. 

Kopplat mot normativa rationella tankar tar Høiback stöd mot US Army och deras syn på vil-

ken roll teorier spelar inom doktrinen. Genom att doktriner redogör för hur den konceptuella 

tankeprocessen bör gå till kommer man därigenom att fatta beslut snabbare.48 Ett teoretiskt 

exempel är att en armé i sin doktrin använder manöverteori för att förstå hur förbanden skall 

inriktas i syfte att förstå varför vilka grundläggande förmågor som just nu är prioriterade.49  

 

 

 

 

 

                                                 
46 Høiback, 2013, sid 105.  
47 Ibid, sid 57.  
48 Ibid, sid 68.  
49 Ibid, sid 92.  



Kd 154 Daniel Sävland  Självständigt arbete 1OP415 2018-05-09 

OP15-18    

Sida 14 av 48 

 

2.3 Doktriner som verktyg 

 

 

Modellen ovan visar Høibacks doktrinverktygteori. Genom att balansera hörnstenarna med 

varandra på olika sätt får man fram tre doktrinära idealtyper. Doktriner som verktyg för för-

ändring, ledning och utbildning.50 Vad som är viktigt att förstå är att doktriner sällan före-

kommer endast som ett verktyg. Doktriner bör normativt tjäna som ett huvudsakligt verktyg 

med inslag av de andra verktygen.51 

 

2.3.1 Doktriner som verktyg för förändring 

 

”As a tool of change, it says authoritatively what to be.” 52 

 

Förändringsdoktriner bör syfta till att erbjuda en ny mening med tillvaron för militära för-

band. En ny officiell mening skapar en sorts kontrollerad revolution.53 Vad som är relevant är 

doktrinens kapacitet att hjälpa brukarna att förstå händelser rätt när något väl inträffar. Bland 

annat bör förändringsdoktriner formulera essentiella behov genom att kunna förklara, upp-

mana, samråda och inspirera till den nya omvärldsuppfattningen. 54  

                                                 
50 Høiback, 2013, sid 156.  
51 Ibid, sid 157. 
52 Ibid, sid 157. 
53 Høiback, 2011, sid 893. 
54 Ibid, sid 894. 

Figur 2: The doctrinal utility span 
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Doktriner bör därför förklara vad är det för typ av förändring som sker och om förändring be-

höver ske nu eller senare i framtiden. Förändringsdoktriner kan bidra med organisationsupp-

byggnad, materielutveckling och nya konceptuella förhållningssätt i form av nya utbildningar 

och reglementen.55 Exempelvis har doktrinförändring skett på grund av militära katastrofer. 

Frankrikes seger över Preussens 1806 bidrog till bland annat Auftragstaktik. Preussens seger 

1870 tvingade Frankrike till doktrinärt stålbad. Vietnamkriget ledde till att USA institutional-

iserade ett systematiskt militärt tänkande genom TRADOC. Kalla krigets slut innebar att 

NATO behövde genomgå doktrinär förändring.56 Vad som är relevant är att förstå att föränd-

ring tillkommer genom negativ feedback antingen via erfarenheter på slagfältet, via staber, via 

akademier eller i en kombination av alla tre. 57  

 

2.3.2 Doktriner som verktyg för ledning  

 

”As a tool of command, doctrine says authoritatively what to do.” 58 

 

Ledningsdoktriner syftar främst till att öka sammanhållningen inom stridskrafterna, öka möj-

ligheten till koordinering, reducera detaljerade orderverk samt reducera friktioner.59 Genom 

ökad varseblivning kan alla inblandade uppfatta situationer på liknande sätt, då förtroende 

möjliggör att handlingar på slagfältet snabbare kan äga rum.60 Det betyder att doktriner för-

klarar vilka militära problem som måste lösas och hur dom ska lösas. Doktrinen som verktyg 

för ledning bör inte göra agerandet förutsägbart eller bidra till simpel offensivkultur, utan ett 

fundament att ta stöd emot.61 Ett annat sätt att förklara det på är att ingen tjänar något särskilt 

på att ha en regel vilken sida bilar kör på, men det är rationellt eftersom alla förlorar på att 

inte göra så.62 En försvarsmakt kan ha flera doktriner och det behöver inte vara motsägelse-

fullt. Om så är fallet måste doktrinstrukturen vara tydligt utmärkt i syfte att reducera friktioner 

inom organisationen.  

                                                 
55 Høiback, 2013, sid 169. 
56 Ibid, sid 170. 
57 Ibid, sid 172. 
58 Ibid, sid 157. 
59 Ibid, sid 161. 
60 Høiback, 2011, sid 889. 
61 Ibid, sid 891. 
62 Høiback, 2013, sid 161. 
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Historiska exempel på ledningsdoktriner är Fredrik den stores Instruction for his Generals 

och Lord Nelsons Colloquiums, som presenterade hur de underställda skulle tänka. Förenklat 

skulle ledningsdoktriner kunna sägas konstruktivt uppmuntra till Group Think. Du kanske 

aldrig kan gissa vad motståndaren kommer att göra, men med en egen doktrin kan du i alla 

fall gissa vad dina egna trupper kommer att göra.63 Utmaningen är att skapa metoder för 

varseblivning och situationsuppfattning utan att bli förutsägbar i sitt agerande i syfte att bibe-

hålla kreativiteten och flexibiliteten.64  

 

2.3.3 Doktriner som verktyg för utbildning 

 

”As a tool of education, it says and explain why we do what we do and are who we are for the 

time being.” 65 

 

Utbildningsdoktriner syftar till att presentera essentiell kunskap. Om kunskaper riktar sig till 

alla stridskrafter bör dessa också binda samman stridskrafterna. Utbildningsdoktriner bör till-

tala människors rationella förmåga. Här kan utbildningsdoktriner förstås på tre sätt, antingen 

genom Clausewitz, Jomini eller i en kombination. All militär verksamhet innefattar tama, 

konstiga och kritiska problem. Å ena sidan löser Jomini de tama problemen. Å andra sidan 

behövs Clausewitz för de konstiga och kritiska problemen. En sådan doktrin syftar till att för-

klara hur man bör tänka och känna. Exempelvis förklarar Jominis perspektiv hur du tar dig 

från A till B. Clausewitz beskriver kulturen och landskapet mellan A och B.66 Gemensamt för 

alla beskrivna problem är att de bidrar med övertygelse till den målgrupp som förväntas läsa 

doktrinen.67  

 

Bra historiska exempel på utbildningsdoktriner är The Exercise of Arms (de Gheyn) och The 

Blue Book (Von Stueben). Verken bidrog till en gemensam grund att resonera kring militära 

problem. Moderna exempel är STANAG:s68 och syftar till att öka interoperabiliteten.69  

                                                 
63 Høiback, 2013, sid 162. 
64 Ibid, sid 168. 
65 Ibid, sid 157. 
66 Ibid, sid 160.  
67 Høiback, 2011, sid 889. 
68 Standard NATO agreement, http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html.  
69 Høiback, 2013, sid 158 

http://nso.nato.int/nso/nsdd/listpromulg.html
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Det betyder att utbildningsdoktriner bör tala om vilka vi är genom att förklara målen, identifi-

era uppgifter samt forma konceptuella verktyg för organisationen.70 

 

Kritiken mot utbildningsdoktriner är att det finns ett signifikant etymologiskt samband mellan 

indoktrinering och doktriner. Utbildningsdoktriner balanserar mellan sund och osund indokt-

rinering. Osund indoktrinering innebär att en organisation skapar orubbliga uppfattningar om 

något som inte kan bevisas.71 Motvikten för att lyckas skapa sund indoktrinering anser 

Høiback är att doktriner presenterar problem av specifika fall. De studerande uppmuntras till 

att kritiskt studera fallet på olika djup i syfte att komma fram till olika slutsatser. 72  

2.4 Kritik mot vald teori 

Kopplat mot undersökningens syfte och frågeställning kommer Høibacks doktrinverktygsteori 

relateras till IDF 2015, vilket betyder att normativ teori talar om hur man bör se på fenomen. 

Normativa teorier relaterar till utilitarism, vilket betyder att det finns bra och dåliga doktriner. 

Problemet kvarstår dock eftersom det är svårt att mäta vad som är doktrinärt bra och dåligt. 

Relevant kritik som riktas mot normativa teorier är att de saknar naturliga feedback-loopar.73 

 

Ytterligare relevant kritik som kan riktas till valet av en normativ teori är hur de flesta doktri-

ner förhåller sig till ontologiska argument. Ångström och Widén hävdar att doktriner oftare 

läses som religiösa. Det betyder att doktriners budskap liknar mer religion än vetenskap. Ång-

ström och Widén anser att principerna i många doktriner bygger på att du måste tro på dem. 

Det betyder att det inte krävs särskilt mycket bevis varför krigets natur förhåller sig på ett 

visst sätt.74 Innebörden av religiöst skrivna doktriner handlar om att förstå svårigheten att 

mäta kvaliteten i doktriner.  

2.5 Teoridiskussion och val av teori  

För att kunna göra relevanta feedback-loopar behöver författaren först reda ut hur IDF 2015 

ska tolkas. Om en doktrin ska kunna kritiseras måste man förstå vad en doktrin syftar till.75  

Av den anledningen är undersökningens syfte pröva verktygteorins generaliserbarhet och ap-

plicerbarhet på IDF 2015.  

                                                 
70 Ångström och Widén, 2016, sid 202.  
71 Høiback, 2013, sid 157. 
72 Høiback, 2011, sid 889.  
73 Ångström och Widén, 2016, sid 201. 
74 Ibid, sid 208. 
75 Ibid, sid 208.  
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För att kunna operationalisera verktygsteorin på IDF 2015 behöver författaren utveckla ett 

analysverktyg med stöd av teorin. Tidigare forskning och uppsatser har operationaliserat 

Høibacks verktygsteori på svenska doktriner med goda resultat och därför väljer författaren 

att ta stöd mot tidigare uppsatser i operationaliseringsprocessen.76 

 

Teorin har valts av fem anledningar. För det första beskriver verktygsteorin doktrinutveckl-

ingsmönster med väl underbyggda och rimliga antaganden under relevant överskådlig tid.77  

För det andra möjliggör doktrinverktygsteorin till förenkling och generalisering genom att be-

skriva syften.78 Teorin gör det lättare att förstå doktriners syften när teorin förklarar varför en 

doktrin bör innehålla vissa hörnstenar. Teori är därför lämplig för operationalisering och tolk-

ning av doktriner. För det tredje ger verktygsteorin konventionella, institutionella, sociolo-

giska, strategiska förklaringar i relation till syftet med doktriners uppbyggnad.79 För det fjärde 

är denna teori lämplig kopplat mot undersökningens syfte om teorins generaliserbarhet och 

applicerbarhet på IDF 2015. För det femte även om ett ontologiskt synsätt präglar doktriner är 

det eftersträvansvärt att undvika. Ångström och Widén har en relevant poäng att doktriner lä-

ses som religiösa. Med den anledningen anser författaren att normativa teorier är mer rätt uti-

från ett vetenskapligt perspektiv. Vetenskapligt perspektiv syftar till att granska omvärlden 

kritisk. Ett kritiskt förhållningssätt bidrar till att utveckla doktriner. Doktrinutveckling handlar 

om att förstå vilka kausala mekanismer som behövs för att utveckla doktriner på rätt sätt.80 

3. Metod  

3.1 Forskningsdesign och metod 

Forskningsdesignen är en enfallsstudie tolkad genom kvalitativ textanalys.81 I detta kapitel 

redogör författaren hur analysen av IDF 2015 kommer gå till samt analysverktygets 

uppbyggnad. Undersökningen bygger på hermenueutisk tradition och materialet som 

undersöks tolkas. Det betyder att författaren analyserar IDF 2015 och sedan relaterar till teo-

rin.  

                                                 
76 Emil Persson, Vad syftar militärstrategisk doktrin 2016 egentligen till? En kvalitativ uppsats, Självständigt 

arbete, Självständigt arbete, Försvarshögskolan, 2017. 
77 Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskapligmetod, Liber AB, Malmö, 

2003, sid 31. 
78 Ibid, 2003, sid 31.  
79 Esaiasson et.al, 2017, sid 39. 
80 Ibid, sid 40.  
81 Ibid, sid 56.  
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Relationen är själva mätningen och den empiriska insamlande texten är grunden för mät-

ningen.82 Kopplat mot undersökningens syfte, frågeställning och materialets begränsade 

storlek är en kvalitativ metod lämplig.83 Syftet med kvalitativa metoder är att kunna gå 

djupare än själva materialet och försöka förstå budskapet. I analysen används en systematise-

rande ansats. Det betyder att författaren systematiskt och tematiskt formaliserarar IDF 2015:s 

komplexa innehåll på ett logiskt sätt. Metoden syftar till att klargöra tankestrukturen för det 

valda materialet. Vad som är relevant är två faktorer, dels de frågeställningar arbetet försöker 

besvara, men också de avgränsningar som redogjorts enligt tidigare.84 I denna undersökning 

handlar det helt enkelt om att göra innehållet begripligt och fånga huvudbudskapet.85  

Mätningen av IDF 2015 utgår ifrån definitionen av hörnstenarna Auktoritet, Kultur och Teori. 

Definitionerna fungerar som avgränsning för vad som är relevant i textmaterialet. För att göra 

undersökningen lättöverskådlig sammanställs ett analysverktyg se figur 3, sid 23. 86  

Författaren har valt att tolka Høibacks verktygsteori som normativ. Normativ tolkning innebär 

att materialet relateras till teorin. Valet att relatera är lämpligt när en teori finns på plats från 

början och då kan teorin konsumeras av den som undersöker något, vilket bär mot undersök-

ningens syfte att undersöka om Høibacks generaliserbarhet och applicerbarhet kan säga något 

om fallet Israel.87 Slutligen redovisar författaren resultatet av undersökningen och använder 

analysverktyget som stöd för diskussion.  

3.2 Val av fall 

Empirin utgörs av IDF 2015 och doktrinen är 62 sidor lång. Kopplat mot äkthetskriteriet är 

originaldoktrinen skriven på hebreiska och sedan översatt till engelska. Översättningen är 

gjord av Susan Rosenberg på Belfer Center via Harvard Kennedy School.88 Den engelska 

versionen av IDF 2015 är inte en primärkälla, men texten är den bästa sekundärkällan som går 

att hitta kopplat mot undersökningens syfte. Kopplat mot tidskriteriet är texten producerad 

nära i tid vilket gör att referenser som görs i doktriner till personer eller fenomen går att spåra.  

 

 

                                                 
82 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt; Metodbok i samhällsvetenskaplig text och 

diskursanalys, Studentlitteratur AB, Lund, 2012, sid 375. 
83 Esaiasson et.al, 2017, sid 50 och 211. 
84 Ibid, sid 30. 
85 Ibid, sid 213.  
86 Bergström och Boréus, 2012, sid 373. 
87 Esaiasson et.al, 2017, sid 89.  
88 https://www.belfercenter.org/experts/all/person.  

https://www.belfercenter.org/experts/all/person
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Kopplat mot beroendekriteriet bekräftas doktrinens existens av flera oberoende källor,  

främst genom Belfer Center och Israels överbefälhavare, generallöjtnant Gadi Eizenkot.89 

Kopplat mot tendenskriteriet vill källans upphovspersoner påverka en opinion i en viss rikt-

ning. I den här undersökningen är det precis sådana tendenser författaren vill mäta. Samman-

fattningsvis kan källan bedömas som äkta och relevant kopplat mot undersökningens syfte. 

3.3 Operationalisering  

För att kunna operationalisera teorin måste författaren skapa ett analysverktyg med empirisk 

validitet och som disciplinerar undersökningen. Då behövs variabler som hjälper författaren 

att analysera relevanta delar i textmaterialet.90. Analysverktyget består av tre variabler Aukto-

ritet, Kultur och Teori. Varje variabel ges en definition och fyra dimensioner som benämns 

A1-A5, K1-K5 samt T1-T5. Syftet är att bidra till att författaren bättre fångar in IDF:s bud-

skap relaterat till verktygsteorin.91  

3.3.1 Dimensioner av Auktoritet (A) 

Høiback använder hörnstenen Auktoritet för att beskriva doktriner som talar vad som ska gö-

ras. I denna analys kommer Auktoritet utgå ifrån frågan: Vad ska IDF göra (A1)?  

Enligt ett normativt perspektiv utgörs en bra auktoritär doktrin av att den utförligt beskriver 

vad, vem och hur något ska göras. Så fort något ska göras finns det risk för friktioner och då 

behövs ett gemensamt språk som ökar varseblivningen. Nedan redovisas dimensionerna av 

Auktoritet.    

• (A2) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åtgärder för ökad koordinering?  

• (A3) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åtgärder för reducering av friktioner?  

• (A4) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åtgärder för ökad varseblivning?  

• (A5) I vilken utsträckning beskrivs operationsmiljön och hotbilden som IDF förvän-

tas verka i?  

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 https://www.idf.il/en/minisites/general-staff/.  
90 Esaiasson et.al, 2017, sid 64.  
91 Bergström och Boréus, 2012, sid 157.  

https://www.idf.il/en/minisites/general-staff/
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3.3.2 Dimensioner av Kultur (K) 

Høiback använder hörnstenen Kultur för att beskriva doktriner som talar om vilka vi är. I 

denna analys kommer Kultur utgå ifrån frågan: Vilka är IDF (K1)? Enligt ett normativt per-

spektiv utgörs en bra kulturell doktrin av att den beskriver och identifierar vilka värderingar 

som uppfattas skyddsvärda av IDF. För att bevara värderingar måste idealbeteenden beskriva 

och inspirera personalen till rätt ageranden. Nedan redovisas dimensionerna av Kultur.      

• (K2) I vilken utsträckning beskrivs målen med verksamheten?  

• (K3) I vilken utsträckning identifieras önskad kultur och värderingar?  

• (K4) I vilken utsträckning inspireras personalen till rätt beteenden?  

• (K5) I vilken utsträckning beskrivs hur vill IDF uppfattas?  

3.3.3 Dimensioner av Teori (T) 

Høiback använder hörnstenen Teori för att beskriva doktriner som talar om vad som bör gö-

ras. I denna analys kommer Teori utgå ifrån frågan: Vad bör IDF göra (T1)? Enligt ett nor-

mativt perspektiv utgörs en bra teoretisk doktrin av att den förklarar vad som bör göras och 

varför. Teoretiskt behöver då syften och principer beskrivas med kunskap som anses rationell. 

För att kunna tänka rätt behövs därför konceptuella verktyg som hjälper brukaren att agera rätt 

efter fastställda principer. Nedan redovisas dimensionerna av Teori.   

• (T2) I vilken utsträckning beskrivs varför IDF ska göra på ett visst sätt?  

• (T3) I vilken utsträckning eftersträvas rationell förmåga?  

• (T4) I vilken utsträckning presenteras viktig kunskap?  

• (T5) I vilken utsträckning beskrivs konceptuella verktyg?  

 

Varje variabel kommer att analyseras efter tre kriterier. Först analyseras normativ beskriv-

ning, sedan mäts frekvens och sist undersöks regelbundenhet.  Det viktigaste kriteriet är nor-

mativ beskrivning därefter följer frekvensen och sist regelbundenheten.  

 

Normativ beskrivning relateras genom verktygsteorin. Vad som är relevant är hur IDF 2015 

argumenterar när något anses viktigt och hur väl den argumentationen stämmer överens med 

verktygsteorin. Den normativa beskrivningen tolkas efter skalan (ingen), (inte viktig), (viktig) 

och (mycket viktig).  
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Frekvensen mäter hur ofta författaren tolkar en variabels specifika budskap. Frekvensen delas 

in i skalan från (0), (0–10), (10–20) och (20 och över). Den totala frekvensen kommer att stå 

till höger om viktningen. Syftet med att författaren visar frekvensen är att påvisa transparens i 

undersökningen. Sist mäts regelbundenheten. Regelbundenheten innebär att en variabel före-

kommer i alla kapitel.  

 

Sammanfattningsvis tolkar författaren den normativa beskrivningen, frekvensen och regel-

bundenheten och gör en sammanlagd viktning. Viktningen består av en fyra-gradig skala, 

0(Ingen grad), 1(Låg grad), 2(Viss grad), 3(Hög grad). Resultatredovisningen adderar varia-

belns och dimensionernas sammanlagda viktning till en totalsumma. Resultatredovisningen 

kommer se ut på följande sätt. Till exempel benämns K1 som normativt viktigt, har en fre-

kvens på 18 och förekommer regelbundet: Variabeln redovisas enligt följande: K2 2(18). 

Vid situationer där variabler har en låg frekvens men anses vara mycket viktiga kommer för-

fattaren ta stöd mot viktningsschemat och argumentera varför en viss viktning ges.  

 

I analysverktyget är vänstra kolumnen variablerna Auktoritet, Kultur och Teori.  

I den mellersta kolumnen står definitionen överst och nedanför finns dimensionerna.  

Den högra kolumnen är IDF 2015. Den högra kolumnen kommer redovisa viktning och fre-

kvens. Alla viktningar i varje variabel kommer att summeras ihop i syfte att kunna identifiera 

tendenser inom hörnstenarna.  

 

Viktade dimensioner bidrar till högre samvariationsvaliditet.92 I Høibacks doktrintriangel med 

Auktoritet, Teori och Kultur kommer ett högre värde betyda att hörnstenarna dras ut mot 

varsitt hörn. Ett lägre värde betyder att hörnstenarna stannar kvar i mitten. Syftet med det gra-

fiska resultatet är att underlätta för läsaren att förstå författarens resonemang i resultatdiskuss-

ionen. Den totala maximalsumman varje hörnsten kan få är summan 15. Resultatet av analys-

verktyget och det grafiska resultatet visas i 4.5 Sammanfattning resultat. På följande sidor 

presenteras sammanställningen av analysverktyget, viktningsschemat och det grafiska resulta-

tet. 

 

                                                 
92 Esaiasson et.al, 2017, sid 64. 
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3.4 Sammanställning av analysverktyg, viktningsschema, grafiskt resultat 

Variabel  IDF 2015: Viktning 

(frekvens) 

AUKTORITET  (A1) Vad ska IDF göra?  Exempel: 1 (15)  

  

Dimensioner av Auktoritet 

 

 

 • (A2) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åt-

gärder för ökad koordinering? 

X  

 • (A3) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åt-

gärder för reducering av friktioner?  

X  

 • (A4) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åt-

gärder för ökad varseblivning?  

X  

 • (A5) I vilken utsträckning beskriv operationsmiljön 

och hotbilden som IDF förväntas verka i? 

X  

  Summa: 

 

KULTUR  (K1) Vilka är IDF?  X 

  

Dimensioner av Kultur 

 

 

 • (K2) I vilken utsträckning förklaras målen med 

verksamheten?  

X 

 • (K3) I vilken utsträckning identifieras önskad kultur 

och värderingar?   

X 

 • (K4) I vilken utsträckning inspireras personalen till 

rätt beteenden?   

X 

 • (K5) I vilken utsträckning beskrivs hur vill IDF upp-

fattas?  

X 

  Summa: 

 

TEORI  (T1) Vad bör IDF göra? X 

  

Dimensioner av Teori 

 

 

 • (T2) I vilken utsträckning beskrivs varför IDF bör 

göra på ett visst sätt?  

X 

 • (T3) I vilken utsträckning eftersträvas rationell för-

måga?  

X 

 • (T4) I vilken utsträckning presenteras essentiell 

kunskap? 

X 

 • (T5) I vilken utsträckning beskrivs konceptuella 

verktyg? 

X 

  Summa:  

 

 

Figur 3: Sammanställning analysverktyg  
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Viktning  Nivå av grad 

0 Ingen grad: 

• Förekommer inte.  

  

1 Låg grad: 

• Beskrivs inte som normativt viktig. 

• Förekommer inte frekvent (0–10 gånger).  

• Förekommer inte regelbundet.  

 

2 Viss grad:  

• Beskrivs som normativt viktig  

• Förekommer i viss frekvens (10–20 gånger).  

• Förekommer regelbundet.  

 

3 Hög grad:  

• Beskrivs som normativt mycket viktig.  

• Förekommer frekvent (Över 20 gånger).  

• Förekommer regelbundet.  

 

 

 

Auktortitet

KulturTeori

IDF 2015

Ledning Förändring

Utbildning

Figur 4: Sammanställning viktningsschema  

Figur 5: Sammanställning grafiskt resultat   
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3.5 Kritik mot vald metod  

Ett hermeneutiskt perspektiv betyder att undersökningen påverkas av vem som genomför 

undersökningen och vad som undersöks.93 Textmaterialet påverkar den som undersöker, ef-

tersom texten med stor sannolikhet utmanar den undersökandes egna föreställningar om verk-

ligheten. Till exempel är IDF 2015 på engelska och analysen påverkas av författarens språk-

kunskaper. Syftet med en klassificerande metod är att skapa större insikt till en komplex text. 

I en normativ teori finns det inte några självklara operationaliseringar och därför är det viktigt 

att författaren förklarar analysverktygets uppbyggnad samt påvisar transparens mellan ana-

lysen och resultatet.94 95  

3.6 Metoddiskussion och val av metod  

Fallstudier bedöms generellt ha hög validitet. Validitet innebär att det finns en god överrens-

stämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella dimensioner.96 Genom god validi-

tet skapas trovärdiga slutsatser om verkligheten.97 I denna undersökning återknyter alla vari-

abler och dimensioner till Høibacks verktygsteori. Eftersom författaren har valt att tolka 

Høiback som normativ med en kvalitativ, klassificerande metod uppnås undersökningens 

syfte genom att mäta hur verktygsteorin relaterar till IDF 2015.98 

 

Reliabilitet handlar om att skapa tillförlitlighet hos en mätning. Det viktigaste i denna under-

sökning är möjligheten att kunna skapa replikerbarhet. Det betyder att andra undersökningar 

kommer fram till samma svar. En bra fallstudie kännetecknas av att det finns ett utvecklat 

analysverktyg som är lättbegripligt, förankrad i en teori och relevant mot vad som ska analys-

eras. Med ett bra analysverktyg kan studien replikeras av andra och därmed ökar teorins grad 

av generaliserbarhet om småstaters doktrinära uppbyggnad. Utmaningen för kvalitativa 

metoder är att förklara hur tolkningen av datan har gått till.  

 

 

                                                 
93 Bergström och Boréus, 2012, sid 31.  
94 Esaiasson et.al, 2017, sid 56.  
95 Peter och Britt-Marie Sohlberg, Kunskapens former; Vetenskapsteori och forskningsmetod, Liber AB, Stock-

holm, 2013, sid 266. 
96 Bengt Flyvberg, Five Misunderstandings About Case-Study Research, Qualitative Inquiry, 12 (2), Sage Publi-

cations, Thousand Oaks, 2006, sid 241.  
97 Esaiasson et.al, 2017, sid 57.   
98 Ibid, sid 58.  
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Om datan tolkas fel blir reliabiltiteten låg och därför är operationaliseringen viktig i syfte att 

skapa intersubjektivitet. Operationaliseringens dimensioner måste därför hänvisas till 

verktygsteorin.99 För att uppnå intersubjektivitet i denna undersökning har författaren tagit 

stöd mot tidigare forskning och genomgående förklarat hur analysverktyget, viktningsschemat 

och det grafiska resultatet är utvecklat, uppbyggt och hur det kommer att användas i analysen. 

 

Kopplat mot forskningsetiska överväganden utgör IDF 2015 inget hemligt eller känsligt 

material. Inga intervjuer har genomförts och därför behöver ingen anonymisering göras. Av-

slutningsvis har författaren inte erhållit någon ersättning för att genomföra undersökningen.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 Bergström och Boréus, 2012, sid 42.  
100  Vetenskapsrådet, God forskningsed, Vetenskapsrådet, 2017, Sid 8.  
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4. Analys 

Med hjälp av Høibacks teoretiska ramverk ska nu IDF 2015 analyseras. Resultatet av Aukto-

ritet, Kultur och Teori hjälper författaren att svara på den första frågeställningen och samman-

fattas i slutet av varje hörnsten. Resultatet av analysen sammanfattas med analysverktyget ef-

ter alla hörnstenar. Slutligen förs en resultatdiskussion i syfte att kunna svara på vilket huvud-

sakligt verktyg IDF 2015 tjänar.  

4.1 Bakgrund IDF 2015  

Introduktionen redogör att syftet med IDF 2015 är att vara en kompass för ledning och ut-

veckling av IDF.101 Doktrinen är uppbyggd efter fem kapitel.  

• Kapitel 1 Beskriver det strategiska ramverket.  

• Kapitel 2 Beskriver den strategiska och operationella miljön.  

• Kapitel 3 Beskriver gruppering av IDF:s styrkor i REW102 och CBW103. 

• Kapitel 4: Beskriver IDF:s ledningskoncept i strid. 

• Kapitel 5: Beskriver uppbyggnad av IDF:s förmågor.  

4.2 Auktoritet 

 

(A1) Vad ska IDF göra? 

 

”IDF will provide answers to two types of requirements from the political echelon: First – to 

achieve a complete and clear-cut military victory against the military organization on the other 

side. Second – to strike at the enemy in a limited and circumscribed manner.” 104 

 

Kapitel tre handlar vad IDF gör när IDF grupperas under alla faser i REW. Kapitel fyra redo-

gör för generalstaben och ansvarsförhållanden. Generalstabens syfte är att kunna gruppera 

IDF:s alla stridskrafter under samtliga faser i REW samt utveckla IDF:s samlade förmågor 

under Routine.105 Frekvensen av (A1) är 49 och överlag beskriver doktrinen vad IDF ska göra 

i hög grad. (A1) förekommer regelbundet kopplat mot strategi för våldsanvändning av IDF 

och IDF:s ledningsförhållanden i hela REW.106  

                                                 
101 IDF, 2015, sid 1.  
102 Routine, Emergency, War.  
103 Campaign Between Wars.  
104 IDF, 2015, sid 15.  
105 Ibid, sid 30.  
106 Ibid, sid 1.  
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Vikten av våldsanvändningen och ledningsförhållanden är normativt fundamentala för att IDF 

ska behålla sin legitimitet som försvarare av Israels existens.   

 

(A2) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åtgärder för ökad koordinering? 

 

”Great importance is given to a constant process of dialogue between commanders and HQs 

aimed at developing shared knowledge, war games, study sessions and exercises. All these can 

create joint infrastructure that will serve as a basis for D-Day.” 107 

 

Dialogen mellan chefer sker på principerna transparens av information och befälsordning. Be-

greppet D-Day omfattar hela REW. I Routine kan D-Day vara starten på en begränsad operat-

ion. I Emergencies och War kan D-Day omfatta dagen då Israel blir invaderade eller påbörjar 

en operation mot en begränsad fiende i tid och rum. Koordinering ska leda till att IDF på ett 

så optimalt sätt som möjligt löser de uppgifter som ges. Koordineringssprocesser bygger på 

att länken mellan strategiska och taktiska order sker med en gemensam begreppsapparat och 

uttrycks på ett så enkelt och klart språk som möjligt. Syftet är att ge underställda taktiska che-

fer möjlighet att kunna fokusera på att lösa uppgiften för att kunna bidra till den strategiska 

segern.108 Frekvensen av (A2) är 31 och överlag återfinns koordination i hög grad. (A2) före-

kommer regelbundet och beskrivs normativt väsentlig eftersom koordineringen på strategisk 

och taktisk nivå är avgörande för att kunna klara av den fastslagna nationella säkerhetsstrate-

gin.  

 

(A3) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åtgärder för reducering av friktioner? 

 

”IDF as an organization, and IDF units in all their missions, operate under a permanent 

constraint on resources which is accentuated in Emergencies and Wartime.” 109 

 

Doktrinen konstaterar att IDF har begränsade resurser. Stödjande resurser syftar till att stödja 

offensiva och defensiva operationer genom logistik och datorteknologi.110 För att effektivare 

hushålla med resurserna nämns begreppet stridsekonomi samt flexibilitet.  

                                                 
107 IDF, 2015, sid 33.  
108 Ibid, sid 33.  
109 Ibid, sid 37.  
110 Ibid, sid 22.  
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I IDF 2015 beskrivs flexibilitet att med logistik möjliggöra att resurser kan fördelas mellan 

operationer på alla nivåer inom IDF. Doktrinen förklarar att stridekonomi och flexibilitet upp-

nås främst genom integration mellan förband. Syftet är att genom inarbetade kommunikat-

ionskanaler snabbare kunna försörja taktiska förband med logistik utan högre chefers inbland-

ning så länge det sker inom ramen för målen med operationen.111 Frekvensen av (A3) är 18 

och överlag förekommer (A3) i viss grad. Dock beskrivs fenomenet friktioner mindre regel-

bundet men samtidigt betonas friktioner viktigt att studera.    

 

(A4) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åtgärder för ökad varseblivning? 

 

”High quality intelligence at all levels for the purpose of formulating a national defense strat-

egy, for designing and planning campaigns, and for the use of force at the system-wide and tac-

tical level.”112 

 

Doktrinen förklarar att främst i Routine läggs grunden för lyckade operationer i Emergency 

and War. I Routine etableras Operational know-how. 113 Operational know-how tillsammans 

med underrättelser ska leda till tidigare förvarningar om fiendens beteendemönster. Syftet 

med underrättelseförmågan är att bibehålla IDF:s relativa övertag på fienden och inte bli över-

raskade av fiendens förmågor i Emergency och War. Doktrinen delar in underrättelser i tre 

subkategorier. Nationella underrättelser, strategiska underrättelser och systemunderrättelser. 

Nationella underrättelser syftar till att fortsätta formulera och utveckla den nationella säker-

hetsstrategin. Strategiska underrättelser syftar till att designa operationer i hela REW. System-

underrättelser syftar till att analysera fiendens kritiska massa och kritiska sårbarhet.114 Åtgär-

der för ökad varseblivning anses dock vara underordnad förmågan till koordinering och vad 

som måste göras. Frekvensen av (A4) är 25 och överlag förekommer (A4) i viss grad. Varse-

blivning förekommer regelbundet i doktrinen men anses inte vara mycket viktigt då flera 

andra förmågor och aktiviteter beskrivs som normativt viktigare. 

 

 

                                                 
111 IDF, 2015, sid 18.  
112 Ibid. sid 19.  
113 Ibid, sid 32.  
114 Ibid, sid 11.  
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(A5) I vilken utsträckning beskrivs operationsmiljön och hotbilden som IDF förväntas verka 

i? 

 

”The enemy aspires to impose Islamic rule in the Middle East, including inside Israel. It works 

to erode and exhaust Israeli society on the assumption that its steadfastness is low.” 115 

 

Hotbilden beskrivs utgöras av:116  

• Stater främst Iran (långt bort) och Libanon (nära) 

• Fallerade stater främst Syrien 

• Mellanstatliga organisationer som Hezbollah och Hamas (HoH) 

• Terroristorganisationer som Islamiska Jihad, Palestinska Islamska Jihad och ISIS 

 

Det största hotet idag mot Israel kommer från HoH. Miljön som HoH verkar i förklaras åter-

kommande i doktrinen och vad det ställer för krav på IDF:s förmågor. Samtidigt beskriver 

doktrinen att ett visst mått av fokus måste fortfarande finnas på Iran och Libanon.117 IDF:s 

strategiska operationsmiljö har på senare år förändrats. Tidigare försökte fienden påtvinga Is-

rael en arabisk nationalism och slå IDF genom konventionella reguljära metoder, idag har fi-

enden bytt skepnad och kombinerar guerillakrig, terror och påverkansoperationer. Fienden 

verkar inom eller invid Israels territorium.118 Frekvensen av (A5) är 22 och överlag återfinns 

det definierade hotet och operationsmiljön i hög grad. (A5) förekommer regelbundet och be-

skrivs normativt som mycket viktigt för IDF:s verksamhet.  

4.2.1 Sammanfattning resultat Auktoritet 

I doktrinen förekommer hörnstenen Auktoritet i hög grad. A1-A5 förekommer regelbundet 

och betonas som viktiga eller mycket viktiga. Analysen visar att IDF  2015 lägger särskild 

tyngdpunkt på A1, A2 och A5 genom att: 

• Beskriva i hög grad vad IDF ska göra. 

• Beskriva i hög grad nödvändiga åtgärder för ökad koordinering. 

• Beskriva i hög grad operationsmiljön och hotbilden som IDF förväntas verka i.  

 

                                                 
115 IDF, 2015, sid 7. 
116 Ibid, sid 4.  
117 Ibid, sid 8.  
118 Ibid, sid 9.  
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Tillsammans motsvarar A1, A2 och A5 hälften av doktrinens samlade innehåll. Budskapet är 

att främst redogöra för det strategiska ramverk som doktrinen utgår ifrån. Doktrinen lägger 

stor vikt på att definiera hotbilden som IDF verkar i och vad som ska göras för att hantera ho-

tet. Hotbilden återkopplar regelbundet mot hela REW-spektrumet och förhållningssätt till de 

olika beredskapsgraderna. Åtgärder för varseblivning och åtgärder för reducering av friktioner 

beskrivs först i samband efter vad som ska göras.    

4.3 Kultur 

 

(K1) Vilka är IDF? 

 

”IDF operates according to principles of war that embody the IDF spirit, and of these stress will 

be put on the principle of preserving with the mission keeping the goal in mind, maximizing 

force, and striving for victory.”119  

 

IDF:s anda knyts starkt till vad som ska göras. Vidare konstateras att kvaliteten hos officerare 

att utföra uppdrag fullt ut som viktig.120 Varken kvaliteten eller uppdragets utförande utveck-

las något djupare, vilket innebär att författaren tolkar begreppen kvalité och uppdrag endast 

som ett konstaterande från IDF. Det är mycket svårt att förstå vad som anses vara kvalitet i 

IDF:s organisation, det finns inte några mekanismer som mäter eller förklarar när ett uppdrag 

är utfört. Vilka IDF är kan inte enbart tolkas genom Kultur utan behövs kompletteras med 

Auktoritet. Om författaren börjar komplettera med Auktoritet avviker analysen ifrån varia-

belns syfte. Frekvensen av (K1) är 5 och överlag beskrivs vilka IDF är i låg grad. (K1) före-

kommer i mycket begränsad utsträckning och IDF:s anda beskrivs inte som normativt viktig. 

 

(K2) I vilken utsträckning förklaras målen med verksamheten? 

 

”The guidance from the government is the basis for strategic thinking processes in the General 

Staff but also influenced by them – there is reciprocal impact.” 121 

 

 

                                                 
119 IDF, 2015, sid 17.  
120 Ibid, sid 17.  
121 Ibid, sid 6.  
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Staten Israel har fyra nationella säkerhetsmål.122  

• Säkra Israels existens genom att försvara den territoriella integriteten och värna om sä-

kerheten för invånarna. 

• Upprätthålla värderingarna för staten Israel kopplat mot sin karaktär som en judisk de-

mokratisk stat och vara ett hemland för det judiska folket.  

• Säkra Israels sociala och ekonomiska styrka.  

• Stärka Israels internationella och regionala status samt sträva för fred med sina gran-

nar. 

 

De nationella säkerhetsmålen kan argumenteras främst som kulturella argument eftersom de 

utgör kärnan för IDF:s verksamhet. Samarbetet med den politiska ledningen ses som reci-

prokt. Det betyder att politiker och militärer har ett ömsesidigt utbyte för den strategiska ut-

vecklingsprocessen. Frekvensen av (K2) är 39 och överlag återfinns målen med IDF:s verk-

samhet i hög grad. (K2) förekommer regelbundet och vikten av de nationella säkerhetsstrate-

giska målen beskrivs som normativt essentiella eftersom doktrinen återkommer till samma 

mål som styr helt och hållet vad IDF gör.   

 

(K3) I vilken utsträckning identifieras önskad kultur och värderingar? 

 

”Uphold the values of the State of Israel and its character as a Jewish and democratic state and 

as the homeland of the Jewish people.” 123 

 

Det judiska folket betonas som mycket viktigt i doktrinen men kopplat mot viktningsschemat 

förekommer inte denna typ av resonemang frekvent. Resonemanget förkommer endast i det 

strategiska ramverket. Det judiska folket kommer först på femte plats i prioriteringsordningen 

i den nationella säkerhetsstrategin, efter staten Israel existens, Israels geografiska territorium, 

integriteten av Israel territorium och samtliga invånare.124 Det är alltså först efter alla invånare 

som det judiska folket specifikt pekas ut som skyddsvärda. Resonemanget måste också ställas 

i relation till att det judiska folket eller judiska värderingar nämns mycket begränsat genom 

hela doktrinen.  

                                                 
122 IDF, 2015, sid 3.  
123 Ibid, sid 3.  
124 Ibid, sid 3.  
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Det är i hörnstenen Auktoritet som den definierade hotbilden och operationsmiljön relateras 

till staten Israels fiender med avvikande värderingar. Värderingar har enligt verktygsteorin en 

kulturell och auktoritär natur och IDF beskriver värderingar djupare med hörnstenen Auktori-

tet. Frekvensen av (K3) är 23 och överlag återfinns (K3) i viss grad. (K3) förekommer inte re-

gelbundet men beskrivs som normativt viktig.   

 

(K4) I vilken utsträckning inspireras personalen till rätt beteenden? 

 

”The use of fire will be tested against the principles of proportionality and ethics, and consider-

ations of legitimacy will be secondary.” 125 

 

Doktrinen lägger inget större fokus på inspiration. Viss inspiration kopplas ihop med beteen-

den i krig och krigets lagar, främst humanitet. Det är inte särskilt mycket inspiration, utan 

doktrinen stannar vid att konstatera vad som gäller, utan att utveckla sitt resonemang kring 

humanitet. 126 I REW och IDF:s våldsutövning beskrivs begreppet ”fighting spirit”, men ut-

vecklas inte på djupet.127 Frekvensen av (K4) är 12 och överlag återfinns inspiration till rätt 

beteenden för personal inom IDF i låg grad. (K4) förekommer inte regelbundet och betydel-

sen av inspiration beskrivs sällan som viktig.  

 

(K5) I vilken utsträckning beskrivs hur IDF vill uppfattas? 

 

”National public perception, and legal efforts to maintain and improve the legitimacy of the op-

eration will begin in the preparations stage and will continue during the campaign to maintain 

and improve the legitimacy of the operation both in Israel and in the international community.” 

128 

 

Doktrinen beskriver legitimitet som ett tillstånd som ger IDF, under hela REW, handlingsfri-

het i operationer samtidigt som fienden nekas handlingsfrihet.129 Även om citatet ovan kan 

uppfattas som allomfattande beskrivs legitimitet endast som en detalj i genomförandet i hela 

REW.  

                                                 
125 IDF, 2015, sid 21.  
126 Ibid, sid 4.  
127 Ibid. sid 17.  
128 Ibid, sid 22.   
129 Ibid, sid 23.  
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Beskrivningen är placerad i ett stycke som redogör endast för detaljer för ansatser i hela 

REW.130 Om IDF:s framgång, kopplat mot de nationella säkerhetsmålen, vilar på legitimitet 

borde begreppet och förklaringar bakom begreppet förekommit mer frekvent och beskrivits 

som viktigare. Offentlighetens uppfattning om IDF beskrivs som sekundär. Frekvensen av 

(K5) är 9 och överlag återfinns K5 i låg grad. Legitimitet förekommer inte regelbundet.   

4.3.1 Sammanfattning resultat Kultur 

I doktrinen förekommer Kultur i viss grad. K1, K4 och K5 förekommer inte regelbundet. K2 

och K3 beskrivs som normativt viktiga eller mycket viktiga. Analysen visar att IDF 2015 läg-

ger särskild tyngdpunkt på K2 och K3 genom att.  

• Förklara i hög grad målen med verksamheten.  

• Beskriva i viss grad identifierad önskad kultur och värderingar. 

 

I doktrinen är målen med IDF:s verksamhet starkt sammankopplad med det första nationella 

säkerhets målet. Målet med all IDF:s verksamhet är att säkra Israels existens genom att för-

svara den territoriella integriteten och värna om säkerheten för invånarna. Önskad kultur och 

värderingar kan i doktrinen tolkas som tvådelad. En del är att IDF bidrar till att säkra staten 

Israels existens och därigenom upprätthåller de värderingar som karaktäriserar en judisk stat, 

men att bevara de judiska värderingarna är inte överordnad all annan verksamhet. En annan 

del är att upprätthålla de värderingar som symboliseras av en sekulär demokratisk stat.  

4.4 Teori  

 

(T1) Vad bör IDF göra? 

 

”IDF’s principal approach to achieving victory is the maneuver approach. This approach is 

based on components of pin-pointed offensive actions against the enemy’s weak spots while ex-

ploiting the relative advantages with emphasis put in momentum, speed of action, and initiative, 

the combination of which achieve shock and awe.” 131 

 

I doktrinen förekommer principer för olika typer av verksamheter, alltså något som IDF bör 

göra enligt doktrinens egna interna logik.  

                                                 
130 IDF, 2015, sid 20. 
131 Ibid, sid 16.  
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Syftet med manöverkrigföring till exempel är att störa fiendens beslutcykel och på så sätt på-

verka effektiviteten hos fiendens operationer så tidigt som möjligt. Framgång mäts i hur re-

surseffektivt fiendens operationer påverkas kopplat mot tillgänglig tid och tilldelade resur-

ser.132 Frekvensen av (T1) är 36 och överlag återfinns principer för IDF:s verksamhet i hög 

grad. (T1) förekommer regelbundet och vissa utvalda principer, som exemplet ovan är norma-

tivt bärande för att IDF ska lyckas med sina uppsatta mål. 

 

(T2) I vilken utsträckning beskrivs varför IDF ska göra på ett visst sätt? 

 

”IDF Strategy is based on operations that enable it to achieve what it has set out to do. This is 

accomplished by organizing the tasks, the resources, and the command authority in a way that 

permits optimal action and achievement of the defined goals.” 133 

 

I IDF 2015 återkopplas (T2) till syften. I hela IDF 2015 förekommer syften och delsyften var-

för något ska göras eller bör göras. Överlag har IDF tre syften när organisationen används.134 

 

1. I Routine skjuta upp nästa konfrontation genom militär våldsmakt.  

2. Bevara eller förbättra den strategiska situationen efter fienden har genomfört en akt-

ion karaktäriserad genom förändring i fiendens beteendemönster och intentioner.  

3. Radikalt förändra situationen tills den strategiska balansen har förändrats. Föränd-

ringen handlar om att signifikant förändra eller neutralisera fiendens kapacitet.  

 

IDF:s syften beskrivs först i kapitel tre och nämns därefter regelbundet. Doktrinen tar även 

upp syftet med varför REW är indelat som det är, syftet med generalstaben samt syftet med 

den strategiska och taktiska nivåns verksamheter. Frekvensen av (T2) är 26 och överlag åter-

finns (T2) i hög grad. (T2) förekommer regelbundet och IDF:s syften beskrivs som normativt 

mycket viktiga.  

 

 

 

 

                                                 
132 IDF, 2015, sid 16.  
133 Ibid, sid 13.  
134 Ibid, sid 13.  
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(T3) I vilken utsträckning eftersträvas rationell förmåga? 

 

”Any use of force is carried out in context, using logic and unique operational patterns.” 135 

 

Alla militära operationer och koncept antas utföras på politiskt grund i enlighet med internat-

ionell rätt och krigets lagar. Vad som är relevant i internationell rätt och krigets lagar kopplat 

mot rationalitet är främst militär nytta och proportionalitetsprincipen.136 Även om rationell 

förmåga bör eftersträvas så nämns inte den rationella förmågan som särskilt viktig eller regel-

bundet i doktrinen. (T3) är i doktrinen svår att tolka och frekvensen är låg. Enligt verktygsteo-

rin kan rationell förmåga också vara starkt kulturellt betingad. Vad om är förnuftigt i ett sam-

hälle behöver inte vara det i ett annat men sådana underliggande strukturer beskrivs sällan i 

IDF 2015. Kopplat mot viktningsschemat återfinns rationell förmåga överlag i låg grad i dokt-

rinen. Frekvensen av (T3) är 10 och (T3) förekommer inte regelbundet eftersom de rationella 

resonemangen inte alltid intersubjektivt går att spåra. Kunskap beskrivs sällan i doktrinen, vil-

ket innebär att författaren antar att rationaliteten kan vara kulturellt betingad. 

 

(T4) I vilken utsträckning presenteras essentiell kunskap? 

 

”Offensive military concept – The basic assumption is that the enemy cannot be defeated 

through a defensive posture. Therefore, it is necessary to use force in an offensive posture to 

achieve clear-cut military results.”137 

 

I doktrinen kretsar kunskapen kring främst tre begrepp REW, avskräckning samt offensiva- 

och defensiva operationer.138 REW har en auktoritär och teoretisk karaktär som uttrycks i vad 

REW faktiskt är.139 Samma sak gäller avskräckning. Vad gäller offensiva- och defensiva op-

erationer har i doktrinen olika tyngd bakom sig beroende på vilket stadium i REW IDF befin-

ner sig i. Regelbundet beskrivs båda stridssätten anfall och försvar, med viss övervikt åt an-

fall, kopplat mot IDF:s applicering av manöverkrigföring.140  

                                                 
135 IDF, 2015, sid 14.  
136 Ibid, sid 4.  
137 Ibid, sid 4.  
138 Ibid, sid 24.  
139 Ibid, sid 13.  
140 Ibid, sid 16.  



Kd 154 Daniel Sävland  Självständigt arbete 1OP415 2018-05-09 

OP15-18    

Sida 37 av 48 

 

Även om flera begrepp klargörs är det endast manöverkrigföring med stridssättet anfall som 

betonas som mycket viktig, samtidigt som REW och avskräckning förekommer mer frekvent 

men beskrivs endast som viktiga. Frekvensen av (T4) är 27 och överlag återfinns essentiell 

kunskap i viss grad. (T4) förekommer regelbundet och de begrepp som beskrivs anses överlag 

vara normativt viktiga.  

 

(T5) I vilken utsträckning beskrivs konceptuella verktyg?  

 

”IDF Strategy is a conceptual and practical foundation for all basic military documents.” 141 

 

Fastställda principer och syften definieras och beordras genom generalstaben, som i sin tur tar 

fram beslutsunderlag med hjälp av konceptuella verktyg beskrivna i doktrinen.142 Bland annat 

beskrivs konceptuella verktyg för användning av IDF inom alla respektive dimensioner av 

REW.143 144 145 I Emergency och War ska IDF verka baserat på ett antal principer, som ska 

vägleda och underlätta planering samt användning av IDF. Verktyg som beskrivs är Networ-

king, War economy och Flexibility och syftar till att ta fram kritiska sårbarheter för egna för-

band och motståndaren.146 Frekvensen av (T5) är 27 och överlag återfinns flera olika koncep-

tuella verktyg i hög grad. (T5) förekommer regelbundet och beskrivs som mycket viktig. 

4.4.1 Sammanfattning resultat Teori 

I doktrinen förekommer hörnstenen Teori i hög grad. T1, T2, T4 och T5 förekommer regel-

bundet och beskrivs normativt som viktiga eller mycket viktiga. Analysen visar att IDF 2015 

lägger särskild tyngdpunkt på T1, T2 och T5 genom att:  

• Beskriva i hög grad vad IDF bör göra.  

• Beskriva i hög grad varför IDF ska göra på ett visst sätt.  

• Beskriva i hög grad konceptuella verktyg.  

 

 

                                                 
141 IDF, 2015, sid 3.  
142 Ibid, sid 32.  
143 Ibid, sid 11.  
144 Ibid, sid 17.  
145 Ibid, sid 23.  
146 Ibid, sid 18.  
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Doktrinen syftar till att vara en konceptuell och praktisk grund för hela IDF:s verksamhet. 

Doktrinen klargör att manöverkrigföring är den teoretiska grunden för hur chefer på taktisk 

nivå bör tänka och hantera verkligheten. Syftet med varför IDF valt att använda manöver-

krigföring är att störa fiendens beslutcykel i syfte att påverka fienden i ett tidigt skede. Manö-

verkrigföring och fastställda syften utgör grunden i IDF 2015:s konceptuella verktyg. Princi-

perna syftar till att stötta tanke- och beslutsprocessen för befälhavare på främst strategisk nivå 

i både planering och genomförande.  
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4.5 Sammanfattning resultat 

Variabel  IDF 2015  

AUKTORITET  (A1) Vad ska IDF göra?  3 (49)  

  

Dimensioner av Auktoritet 

 

 

 • (A2) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åt-

gärder för ökad koordinering? 

3 (31) 

 • (A3) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åt-

gärder för reducering av friktioner?  

2 (18) 

 • (A4) I vilken utsträckning beskrivs nödvändiga åt-

gärder för ökad varseblivning?  

2 (25) 

 • (A5) I vilken utsträckning beskriv operationsmiljön 

och hotbilden som IDF förväntas verka i? 

3 (22) 

  Summa: 13 

 

KULTUR  (K1) Vilka är IDF?  1 (5) 

  

Dimensioner av Kultur 

 

 

 • (K2) I vilken utsträckning förklaras målen med 

verksamheten?  

3 (39) 

 • (K3) I vilken utsträckning identifieras önskad kultur 

och värderingar?   

2 (23) 

 • (K4) I vilken utsträckning inspireras personalen till 

rätt beteenden?   

1 (12) 

 • (K5) I vilken utsträckning beskrivs hur vill IDF upp-

fattas?  

1 (9) 

  Summa: 8 

 

TEORI  (T1) Vad bör IDF göra? 3 (36) 

  

Dimensioner av Teori 

 

 

 • (T2) I vilken utsträckning beskrivs varför IDF bör 

göra på ett visst sätt?  

3 (26) 

 • (T3) I vilken utsträckning eftersträvas rationell för-

måga?  

1 (10) 

 • (T4) I vilken utsträckning presenteras essentiell 

kunskap? 

2 (27) 

 • (T5) I vilken utsträckning beskrivs konceptuella 

verktyg? 

3 (27) 

  Summa: 12 

 

 

Figur 6: Sammanfattning resultat  
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4.6 Resultatdiskussion 

Syftet med resultatdiskussionen är att med stöd av analysen diskutera vilket huvudsakligt verk-

tyg IDF 2015 tjänar. Genom att relatera till Høibacks verktygsteori bidrar också diskussionen 

till att uppnå undersökningens syfte.  

 

Høibacks doktrintriangel beskriver att bra doktriner bör innehålla alla hörnstenar i någon grad. 

Resultatet visar på att IDF 2015 innehåller alla tre hörnstenar. Auktoritet och Teori förekommer 

i hög grad och Kultur i viss grad. Återkopplat till Høibacks magnetexempel visar resultatet att 

krafterna Auktoritet och Teori drar något starkare åt varsitt håll än kraften Kultur. Vad som är 

relevant är att diskutera om IDF 2015 uppnår det syftet doktrinen säger sig vilja uppnå.  

 

Kapitel 1 och IDF 2015:s strategiska ramverk beskrivs och utgörs av främst Auktoritet med 

inslag av Kultur. Doktrinen talar om vad ska göras (Auktoritet) och talar om vad som ska för-

svaras, staten Israel och judiska värderingar (Kultur och Auktoritet). I det strategiska ramverket 

beskriver doktrinen Auktoritet som mer normativt än Kultur. Visserligen har IDF:s strategiska 

ramverk tillkommit genom negativ feedback, efter 2006, men den förändringsprocessen iden-

tifierades av IDF redan innan andra Libanonkriget. Doktrinen erbjuder inte en helt ny kulturell 

mening kopplat mot det strategiska ramverket, doktrinen ska istället bevara de värderingar som 

redan finns (Auktoritet och Kultur). Däremot bidrar den Auktoritära delen med vad som ska 

göras för att öka varseblivningen, öka koordineringen samt reducera friktioner. Både Auktoritet 

och Kultur används för att beskriva den interna och externa operationsmiljön och hotbilden som 

finns mot Israel. Det finns kulturella och religiösa värderingar som starkt skiljer Israel från sina 

definierade fiender. Doktrinen beskriver att IDF skall upprätthålla demokratiska värderingar 

och judisk tradition samt att en islamsk radikalisering är ett uppenbart hot mot staten Israel. 

IDF 2015:s beskrivning i kapitel 2 av operationsmiljön och hotbilden domineras dock av vad 

problemen är samt hur dom ska och bör lösas (Auktoritet och Teori). För att lösa den definierade 

hotbilden med tillgängliga resurser beskrivs strategin för gruppering av IDF. Det strategiska 

ramverket och operationsmiljön utgörs främst av verktyget förändring eftersom Auktoritet och 

Kultur är de hörnstenar som beskrivs som viktigast. Sammanfattningsvis beskrivs kapitel 1 och 

2 som verktyg för förändring.  
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I kapitel 3 och gruppering av IDF domineras doktrinen av Auktoritet och Teori. Grupperingen 

handlar om att lösa konstiga och kritiska problem. Komplexiteten i definierade problem pre-

senteras först genom hur militärstrategiska chefer bör tänka och varför IDF används på ett visst 

sätt i REW (Teori). I kapitel 4 utgör de normativa tankesätten och beteendena essentiell kun-

skap (Teori) och ledning av IDF i REW för strategiska chefer (Auktoritet). IDF 2015 beskriver 

i kapitel 5 principer och förmågor som bör utvecklas av IDF inför nästa konflikt (Teori). Dokt-

rinen beskriver hur och varför viss verksamhet bidrar till att lösa de komplexa problemen IDF 

står inför (Teori). Visserligen beskriver Teori i högre grad strategisk användning av IDF och 

formulerar utvecklingsbehov av specifika förmågor, men doktrinen beskriver att syftet med 

Teorin är att IDF ska kunna lösa två uppgifter, att vinna en klar seger i nästa krig mot en statlig- 

eller mellanstatlig organisation och att slå en begränsad aktör i en begränsad operation (Aukto-

ritet). Det betyder att Teori skall bidra till IDF:s huvudverksamhet som beskrivs genom alla 

dimensioner av Auktoritet (A1-A5). Sammanfattningsvis beskrivs kapitel 3, 4 och 5 som verk-

tyg för ledning eftersom Auktoritet och Teori är de dominerande hörnstenarna. 

 

Analysen visar att Auktoritet och Teori båda förekommer i hög grad. Vad som är relevant är att 

IDF 2015 genomgående beskriver de två hörnstenar som skall bidra till att leda IDF. Strategin 

för gruppering av IDF, vem som leder IDF och vilka principer eller förmågor som ska utveckla 

IDF utgörs främst av verktyget ledning eftersom Auktoritet och Teori är de hörnstenar som 

beskrivs som mycket viktiga. Vad som är intressant är att om IDF 2015 hade följt verktygsteorin 

skulle doktrinen dominerats av Teori och Kultur på grund av en heterogen hotbild. Nu beskriver 

IDF 2015 hotbilden som heterogen men samtidigt syftar doktrinen till att tjäna som verktyget 

ledning. 

 

Verktyget utbildning har inte beskrivits i diskussionen eftersom verktyget förekommer i mycket 

begränsad utsträckning. Diskussionen visar att doktrinen beskriver främst två doktrinverktyg 

om ledning (Auktoritet och Teori) och förändring (Auktoritet och Kultur). Relaterat till 

Høibacks verktygsteori beskriver doktrinen hörnstenarna Auktoritet och Teori som normativt 

mycket viktiga. Författaren drar slutsatsen att IDF:s egna uttalade syfte uppnås. 

 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att IDF 2015 tjänar främst som verktyget ledning. 

Auktoritet och Teori är de dominerande hörnstenarna i doktrinen. Kultur förekommer och be-

skrivs men dominerar inte normativt vad IDF ska göra.    
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Figur 7: Sammanfattning grafiskt resultat  
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5. Avslutning 

5.1 Återkoppling syfte och svar på frågeställning. 

Undersökningen syftar till att pröva Høibacks generaliserbarhet och applicerbarhet genom att 

analysera IDF 2015. Undersökningen relateras genom Høibacks verktygsteori på IDF 2015 

som ett doktrinutvecklingsfall. Tre slutsatser har konstaterats. 

 

För det första visar analysen att IDF 2015 beskriver Auktoritet, Kultur och Teori i olika gra-

der och uppfyller normativt kriteriet för en bra doktrin.  

 

För det andra har Høibacks verktygsteori en begränsad generaliserbarhet angående hur hetero-

gena hot relaterar till småstater och fallet Israel. 

 

För det tredje kan verktygsteorin generaliseras och appliceras i högsta grad på hur fallet IDF 

2015:s uttalade specifika syfte relateras till vilket verktyg som doktrinen faktiskt tjänar. Sam-

manfattningsvis gör doktrinen det den vill göra   

 

- Hur relaterar Høibacks verktygsteori om Auktoritet, Kultur och Teori till IDF 

2015?  

 

Auktoritet relateras främst genom att doktrinen i hög grad beskriver vad IDF ska göra, vilka 

åtgärder som krävs för ökad koordinering samt operationsmiljön och hotbilden IDF förväntas 

verka i. Kultur relateras främst genom att doktrinen i hög grad beskriver målen med IDF:s 

verksamhet och i viss grad beskriver identifierad önskad kultur och värderingar. Teori relate-

ras främst genom att doktrinen i hög grad beskriver vad IDF bör göra, Varför IDF ska göra på 

ett visst sätt samt i hög grad beskriver konceptuella verktyg.  

 

- Vilket huvudsakligt syfte tjänar IDF 2015?    

 

IDF 2015 tjänar som huvudsakligt verktyg för ledning. I doktrinen dominerar hörnstenarna 

Auktoritet och Teori och beskrivs som normativt mycket viktiga. Verktygen förändring före-

kommer i viss grad och utbildning förekommer i mindre eller begränsad utsträckning.  
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5.2 Resultatets relevans för professionen och etikdiskussion 

Undersökningen har gett författaren ökad förståelse om demokratiska krigande småstaters 

doktrinutveckling. Ökad förståelse om Israels doktrinutveckling bidrar till diskussionen om 

svenska doktriner verkligen åstadkommer rätt tankar och rätt viljor kopplat mot deras syfte.  

 

Undersökningen bidrar också till en etisk professionsdiskussion om hur kritiskt tänkande offi-

cerare egentligen förväntas vara. Ångström och Widén argumenterar att officeren förväntas 

förstärka hierarkin, vilket sätter doktriners ontologiska natur och normativa teoriers kritiska 

förhållningssätt i ett dilemmaförhållande. Det behöver inte betyda att förhållandet mellan för-

stärkt kultur och kritiskt förhållningssätt är i ett motsatsförhållande, men om Försvarsmakten 

vill bevara ett akademiskt förhållningssätt på lång sikt måste verksamheten tåla mer kritisk 

granskning i större utsträckning. Författaren anser att den kritiska granskningen främst bör 

komma inifrån Försvarsmakten. Om officerskåren inte kan definiera och formulera problem 

eller utmaningar kommer Försvarsmakten inte kunna genomföra lyckade doktrinförändringar 

när det verkligen behövs, något som Israel har tvingats till flera gånger.    

5.3 Slutsatser och självkritik 

Att använda en normativ teori som Høibacks verktygsteori för att mäta kvaliteter i doktriner 

visade sig svårare än vad författaren hade förväntat sig. Det som är svårt är att förstå vad är 

som är kunskap och vad som är religion. Ångström och Widén lyfter fram en viktig poäng att 

en doktrins kvalitet beror helt på vem doktrinen riktar sig till och vad som kan anses vara en 

tillräckligt bra doktrin.  

 

Under det självständiga arbetet har författaren insett att undertecknad har begränsad förståelse 

om doktrinutveckling. Blivande mer erfarna officerskollegor som skriver doktrinerna har en 

mycket komplicerad uppgift framför sig. Doktrinutveckling kräver breda kunskaper om pro-

fessionen och ledning av förband. Författaren anser att ett steg i rätt riktning och öka profess-

ionens egen kompetens är att börja källhänvisa vart de essentiella kunskaperna kommer ifrån i 

syfte att hjälpa yngre blivande kollegor att förstå vad yrket och professionen verkligen går ut 

på.  
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5.3 Förslag på fortsatt forskning 

I syfte att öka resultatets generaliserbarhet på IDF 2015 kan undersökningen med fördel upp-

repas.  För att ytterligare pröva Høibacks verktygteori kan en doktrinjämförelse göras mellan 

en fredlig småstat och en krigande småstat. En liknande undersökning skulle kunna tillföra 

verktygsteorin mer generaliserbarhet och applicerbarhet om teorin bakom fjärde generation-

ens doktriner användes som ett analysverktyg.  
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