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Var ska vi försvara Sverige? 

En jämförelse av nationellt och internationellt fokus i arenadoktrinerna 

I tolkningen av vad en doktrin är, så finns både ett inriktande syfte och en slags ensning av 
det förhållningssätt som gäller och förväntas av Försvarsmaktens personal. Det innebär att 
man skulle kunna förvänta sig en tydlig viktning mot det internationella fokus som faktiskt 
klart kan sägas gälla efter försvarsbeslutet 2004. Frågan blir då om de tre svenska 
arenadoktrinerna är tillräckligt tydliga i att poängtera detta. Denna uppsats försöker därför 
analysera doktrinerna och utröna om det egentligen finns något fokus avseende nationella 
och internationella insatser och om det i så fall finns någon skönjbar förklaring till detta i 
doktrintexterna. Undersökningen består av en kvantitativ textanalys samt en kvalitativ 
undersökning av doktrinerna för luft-, mark- och marina operationer, som tillsammans 
angriper texterna baserat på två definierade indikatorer av fokuseringarna. 

Analysen i uppsatsen ger vid handen att doktrinen för marina operationer visar en märkbart 
större fokusering vid internationella insatser än vad de andra gör. Detta kan bero på 
skillnader i påverkan av stridens genomförande av att insatsen sker nationellt eller 
internationellt. 

Nyckelord: Doktrin, Arena, Jämförelse, Nationellt, Internationellt, Fokus 
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Where are the Swedish Armed Forces to protect Sweden – a comparison of the national 
and international focal points in the arena specific doctrines 
 
Abstract 
In the interpretation of the meaning of a doctrine, there is both a purpose of direction as well 
as unifying the posture that all personnel in the Swedish Armed Forces are expected to have. 
That means that a corresponding prioritization could be equally expected of international 
missions, which are safe to say is the focal point for the Swedish Armed Forces after the 
defense policy decision made in 2004. The question therefore arises whether or not the three 
Swedish arena doctrines are adequate in showing these postures. This essay comprises both a 
quantitative and a qualitative text analysis of the arena doctrines, which together penetrates 
the texts based on two defined indicators of these focal points. 
 
The results of this essay are that the doctrine for maritime operations shows a noticeable 
larger focusing on international missions than the other two does. This might come from the 
difference in how the arena is affected in the basic tasking depending on whether the mission 
is conducted nationally or internationally. 

Keywords: Doctrine, Arena, Comparison, National, International, Focal point
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 
De senaste årens ominriktning av Försvarsmakten är utan tvivel en mycket omvälvande och 
omfattande förändring. Ur en dylik förändring följer naturligt en militärpolitisk debatt kring 
hur man bäst försvarar landet och hur man bäst disponerar sina militära resurser för att 
säkerställa stabilitet och säkerhet i landet. Efter ominriktningen från invasionsförsvar till 
insatsförsvar så har försvarsdebatten haft många inslag av ifrågasättande kring förmågan att 
hävda det egna territoriet samtidigt som man deltar i internationella insatser. Här återfinns 
argument såsom att en minskad mängd resurser i form av personal och materiel innebär en 
ökad risktagning när man avdelar delar av dessa resurser till internationella insatser.1 Omvänt 
så motiveras det internationella engagemanget exempelvis med att andra länders väl och ve 
påverkar Sveriges säkerhet, där ett sönderfallande land riskerar att hamna i händerna på 
organisationer och sammanslutningar som kan relateras med terrorverksamhet.2  

Den idag gällande doktrinhierarkin behandlar olika delar och nivåer av den militära 
förmågan.3 Den överordnade Militärstrategiska doktrinen beskriver sitt syfte bl.a. som att 
”förklara och förmedla ett gemensamt förhållningssätt inklusive en gemensam nomenklatur 
för användande av militära medel och metoder”.4 Ur detta syfte kan förstås att doktrinen både 
ska inrikta Försvarsmakten samtidigt som den ska ensa det gemensamma förhållningssättet 
för alla verksamma i myndigheten för att alla ska arbeta mot samma mål. Doktrinen ska 
vidare vara ”av generell och övergripande karaktär, till skillnad från direktiv, order, 
riktlinjer...” 5 m.m. Detta, tillsammans med ovanstående resonemang, tyder än mer specifikt 
på att man ur doktrinen klart ska kunna uttyda den valda inriktningen av försvarets uppgifter 
baserat på de generella militära och säkerhetspolitiska bakgrunderna. 

Syftet med de tre arenadoktrinerna6 är att för respektive arena beskriva ”de ställningstaganden 
som Försvarsmakten gjort avseende vår syn på motståndaren, operativa koncept, 

                                                             
1 Internet, Anders Ferm & Thage G. Peterson, ”LO-Tidningen - Sverige ut ur Afghanistan” 
http://lotidningen.lo.se/?id_item=22034.html, Åtkomstdatum 2009-11-13. 
2 Internet, Sten Tolgfors, ”Därför strider svenska soldater i Afghanistan”,  
http://www.dn.se/opinion/debatt/darfor-strider-svenska-soldater-i-afghanistan-1.920034.html, Åtkomstdatum 
2009-11-13. 
3 Försvarsmakten, ”Doktrin för gemensamma operationer”, 2005, M 7740-774003 s.12. Här beskrivs 
Militärstrategisk doktrin som överordnad doktrinen för gemensamma operationer samt de tre arenaspecifika 
doktrinerna, samt Grundsynerna och Militärteorins grunder som utgörande doktrinstödjande dokument. 
4 Försvarsmakten, ”Militärstrategisk doktrin”, 2002, M 7740-774002, s.10. 
5 Militärstrategisk doktrin, s.10. 
6 Försvarsmakten, ”Doktrin för markoperationer” (benämnes framgent DMarkO), 2005, M7740-774004; 
”Doktrin för luftoperationer” (benämnes framgent DLuftO), 2005, M7740-774022 och ”Doktrin för marina 
operationer” (benämnes framgent DMarinO), 2005, M7740-774021. Som sammanfattande benämning av dessa 
tillsammans används framgent även ”arenadoktrinerna”. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS xxxxx.xxxx 
SA 09 ht 
Christian Jäderlund 2009-12-09 Sida 5 (24) 

 

ledningsfilosofi och de sex grundläggande förmågorna”.7 I dessa ställningstaganden kan 
förstås en sammanfattande beskrivning av de gällande politiska inriktningarna och hur det 
gemensamma förhållningssättet till dessa förutsätts vara, fast nu nedbrutet till respektive 
arena. 

I försvarspropositionen 2004 görs bedömningen att de internationella militära engagemangen 
bör öka med hänsyn till de nya hot och konflikttyper man ser framför sig.8 Beredskapen skall 
dimensioneras för att kunna ”genomföra internationella insatser och upprätthålla vår 
territoriella integritet”.9 Doktrinerna hänvisar också till en direkt konsekvens av 
försvarsbeslutet 2004 (även benämnt FB04) som varandes att Försvarsmakten primärt skall 
dimensioneras för internationella insatser.10 I de senaste gällande regleringsbreven11 har 
Försvarsmaktens mål med denna inriktning förklarats i termer av uppfyllandet av tre operativa 
förmågor. Mycket grovt kan dessa operativa förmågor sägas beskriva förmågekrav som följer 
av en ökande grad av försämrat omvärldsläge. En kort sammanfattning visar att  

 operativ förmåga I ställer krav på förmåga att hävda egen territoriell integritet och 
agera förebyggande genom deltagande i fredsfrämjande insatser 

 operativ förmåga II ställer krav på att kunna hantera olika händelseutvecklingar vid ett 
försämrat omvärldsläge såväl nationellt som internationellt vilka kan påverka Sverige 

 operativ förmåga III ställer krav på att kunna hantera ”mer omfattande militära 
operationer”12 efter en längre och mer omfattande omvärldsförsämring. 

Av detta skulle kunna utläsas ett förhållande mellan insatstyper och omvärldsförsämring som 
i stort sett innebär en jämn fördelning av nationella och internationella insatser under fredstid, 
en likaledes jämn fördelning men med en högre beredskap, uthållighet och ambition i ett 
försämrat omvärldsläge, men en minskning av de internationella insatserna efter ”en allvarlig 
och varaktigt försämrad omvärldsutveckling”13 till förmån för hävdandet av territoriell 
integritet. Med andra ord ska Försvarsmakten fördela uppgifter och resurser i stort sett jämt 
mellan nationella och internationella verksamheter, men där de internationella prioriteras 
främst, intill dess de scenarier aktualiseras som operativ förmåga III målar upp. 

                                                             
7 Lydelsen går att finna i samtliga tre arenadoktriner, ex. DMarkO, s.8. De sex grundläggande förmågorna som 
avses är ledning, verkan, rörlighet, skydd, underrättelser och uthållighet. 
8 Regeringen, Proposition 2004/05:5, ”Vårt framtida försvar”, s.25. 
9 Ibid, s.12. 
10 DMarkO, s.14, DLuftO, s.14. 
11 Regeringen, ”Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten”, Regeringsbeslut 12,  
2008-12-18. 
12 Ibid, s.3. 
13 Ibid. 
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1.2.  Problemformulering och syfte 
Med förutsättningen att doktrinernas syfte både är att vara inriktande och 
förhållningsförmedlande så inställer sig frågan om den valda utrikes- och säkerhetspolitiska 
inriktningen framgår tillräckligt tydligt i dem. I och med att båda uppgifterna som ställs till 
Försvarsmakten14 ska lösas, varav en är den uttalat primära, så skulle det kunna vara svårt att 
se denna uppgift som just primär om den inte lyfts fram och accentueras tillräckligt.  

Det kan sägas finnas ett behov av att det ensade förhållningssätt som doktrinen ska förmedla 
görs på ett så tydligt och lättförståeligt sätt som möjligt för att både vara ett stöd i 
försvarsdebatten och för att den egna personalen ska kunna ha samma bild av de 
ställningstaganden som doktrinen gör. Om de egna doktrinerna, dvs. de ställningstaganden 
och förhållningssätt som fastställts, inte tydligt klargör inriktningarna och hur de prioriteras, 
så riskerar förhållningssätten att dra åt olika håll. Frågan blir då om det går att använda 
doktrinerna som detta stöd och hur samstämmigheten är mellan de politiska inriktningarna 
och de doktrintexter som de sen mynnar ut i. Om det nu visar sig att doktrinerna visar upp 
skillnader gentemot varandra i fråga om fokusering så inställer sig också frågan vad detta kan 
bero på.  

Syftet med denna uppsats är således att utröna huruvida de tre arenadoktrinerna uttrycker en 
målbild mot mer internationella eller nationella insatser mot bakgrund av den utrikes- och 
säkerhetspolitiska inriktning mot internationella insatser som rådde vid framtagandet av 
doktrinerna och således speglar denna inriktning. Därutöver avser uppsatsen söka efter 
tänkbara orsaker till skillnaderna, om dessa kan påvisas.  

För att närma sig problemformuleringen och söka uppnå uppsatsens syfte kommer därför 
följande frågeställningar att angripas: 

- I vilken utsträckning är doktrinerna (DMarkO, DLuftO och DMarinO) inriktade mot 
internationella respektive nationella uppgifter? 

- Finns det i doktrintexterna någon uttydbar förklaring till varför sådana skillnader i så 
fall uppstår dem emellan? 

1.3.  Metod 
I sökandet av ett fokus åt det ena eller andra hållet i doktrinerna så har fyra huvudsakliga 
delmoment detekterats för att skapa en lämplig analysmetod. Först och främst så ska 
definitioner på vad en nationell resp. internationell insats bestämmas för att kunna gå vidare 
med urvalsprocessen. Här ställs ett antal befintliga formuleringar mot varandra varefter 
definitionerna tas fram och fastställs som gällande för undersökningen.  

                                                             
14 Med dessa avses uppgifter inom ramen för nationella eller internationella insatser. 
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Därefter kommer ett antal indikatorer fastställas utifrån definitionerna, vilket innebär korta 
och koncisa meningar, ord eller fraser som kan visa på förekomsten av begreppen nationellt 
resp. internationellt fokus. Sedan vidtar en kvantitativ textanalys där indikatorerna söks upp 
med hjälp av indikatorerna och jämförs kapitelvis doktrinerna emellan.  

Slutligen görs en kvalitativ textanalys av de avsnitt i doktrinerna där indikatorerna har 
återfunnits för att utröna om de, bortsett från det kvantitativa måttet på befintligheten, 
indikerar en lutning åt det nationella eller internationella hållet. Även den kvalitativa 
textanalysen görs kapitelvis kopplat till den första frågeställningen, men för den andra 
frågeställningen analyseras doktrinerna mot varandra som helheter. 

Därmed så har doktrinens texter både jämförts sinsemellan och analyserats för att kunna 
fastställa svaret på den första frågeställningen. Samtidigt så har den kvalitativa textanalysen 
lett till såväl slutsatser som resonemang som kan ligga till grund för att besvara den andra 
frågeställningen, vilket innebär att uppsatsens syfte kan uppnås. 

1.4.  Avgränsningar 
För att på bästa sätt kunna angripa problemställningen har studien avgränsats till att behandla 
den inriktning som kan sägas ha fastslagits i och med försvarsbeslutet 2004 och som rådde 
fram till den vid tiden för denna uppsats skrivande framlagda försvarspropositionen.15 
Avsikten med denna avgränsning är att inte blanda in tidigare eller kommande stora 
förändringar som berört Försvarsmakten. Denna uppsats rör sig främst kring den senaste 
tidens omställning från invasionsförsvar till insatsförsvar och mer specifikt det ökande 
engagemanget i internationella insatser. 

Militärstrategisk doktrin beskriver definitionen av militär doktrin som ”ett formellt uttryck för 
den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för verksamheten inom 
det militära försvaret”.16 Här kan två viktiga grundbegrepp utläsas som varandes doktrinens 
bas, nämligen kunskap som grund för nyttjande och utveckling, samt föreställningar om hur 
framtiden ser ut och hur dessa föreställningar bäst omsätts för att utvecklingen ska gå åt rätt 
håll. I doktrinserien17 kan man även utläsa en gemensam hållning för vad doktriner är såsom 
varande Försvarsmaktens ställningstagande avseende vår syn på olika fundamentala ting kring 
nyttjandet av väpnad makt. I Militärstrategisk doktrin beskrivs doktriner vidare mer utpekat 
som en beskrivning av hur stridskrafterna ska användas och utvecklas idag och de närmaste 
åren.18 I det längre tidsperspektivet beskrivs motsvarande utveckling och nyttjandeinriktning i 
målbilder och visioner.19  

                                                             
15 Regeringen, Försvarsproposition 2008/09:140, ”Ett användbart försvar”, 2009-03-19. 
16 Militärstrategisk doktrin, s.9. 
17 Innefattande Militärstrategisk doktrin, Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), DMarkO, DLuftO och 
DMarinO. 
18 Militärstrategisk doktrin, s.11. 
19 Ibid. 
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Det leder till antagandet att doktrinerna, utöver att förmedla det gemensamma 
förhållningssättet och nomenklaturen som beskrevs ovan, även kan sägas utgöra den samlade 
bilden av hur Försvarsmakten ska styras och utvecklas inom respektive arena och förmåga 
idag och de närmaste 5-10 åren framöver baserat på den aktuella utrikes- och 
säkerhetspolitiska inriktningen. Detta kommer vara den avgränsade definition av 
doktrinbegreppet som uppsatsen tar sin utgångspunkt i.  

1.5.  Forskningsläge 
Om doktriner finns en uppsjö av forskning, alltifrån vad de egentligen är och står för, till 
jämförelser mellan olika doktriner i olika sammanhang. Ingen forskning med tydlig 
anknytning till den valda problemformuleringen för denna uppsats har hittats under det här 
arbetets gång. Dock kan ur detta material två arbeten särskilt lyftas fram: 

Peter Östbrings uppsats från 2008 studerar i vilken omfattning som erfarenheter från såväl 
skarp som övningsverksamhet ligger till grund för en doktrin, i det här fallet mer specifikt två 
brittiska marina doktriner. I sökandet efter olika tolkningar och förklaringar av vad en doktrin 
kan tänkas stå för och tjäna till så visar Östbring på flera exempel på olika definitioner som är 
vägledande i detta arbetes tolkningar.20 

Ett arbete som tyligt jämför doktriner mellan varandra är Patrik Norbergs uppsats från 2006, i 
vilken han jämför den svenska marina doktrinen med en brittisk motsvarighet. I detta arbete 
presenteras en strukturerad metod för jämförelse av de båda doktrinerna mot varandra. 

Norberg drar även slutsatser kring vad som kan tänkas påverka en marin doktrins innehåll, 
vilket stödjer arbetets kommande analys. 21 

Sammanfattningsvis handlar det alltså övervägande om metodmässigt stöd som dessa 
uppsatser gett till detta arbete. 

1.6.  Disposition 
Detta inledande kapitel har försökt ge en bakgrund till problemformuleringen och precisera 
studiens syfte, metod och avgränsningar samt i vilken omfattning annan forskning stödjer 
undersökningen. Här har också det i studien vitala doktrinbegreppet definierats för att ge 
ramen till den fortsatta metoden och diskussionen 

Det andra kapitlet beskriver definitioner och operationalisering av ämnets grundläggande 
begrepp på vilka analysen bygger på. 

                                                             
20 Östbring, Peter, ”Doktrin – prövad kunskap?”, 2008-03-31, C-uppsats, FHS bet. 1437/7:1. 
21 Norberg, Patrik, ”Olika men lika – En jämförelse mellan Sveriges och Storbritanniens marina doktriner”, 
2006-05-30, C-uppsats, FHS bet. 305/6:1.  
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I det tredje kapitlet återfinns själva undersökningen, där de kvantitativa och kvalitativa 
textanalyserna genomförs och appliceras på problemformuleringens frågeställningar och 
begreppsdefinitioner. 

Det fjärde och sista kapitlet innehåller en sammanfattning av studiens resultat och de 
slutsatser som dras av diskussionen. Vidare lämnas även några förslag till fortsatt forskning 
inom området. 

 

2. Begrepp och indikatorer på fokuseringarna 
För att kunna hitta ett fokus formulerat i en text behövs någon form av stöd för detta för att 
sökandet inte ska bli planlöst. Ett sådant stöd kan skapas genom att ta fram indikatorer som 
karaktäriserar fokuseringarna och gör dem utmärkande. Det innebär att det först måste 
klargöras vad som egentligen avses med ett nationellt resp. internationellt fokus. Mot 
bakgrund av uppsatsens problemformulering kan detta definieras som ett större inriktande av 
innehållet mot nationella eller internationella insatser. Häri kan bl.a. förstås val av 
exemplifieringar och hänvisande konkretiseringar i texterna. 

Av denna definition följer ett nytt behov av att definiera vad som avses med nationell och 
internationell insats. Därefter kan indikatorerna på motsvarande fokus formuleras och 
användas i analysen. 

2.1.  Vad är en nationell resp. internationell insats? 
En tydlig formulering av internationella insatser formuleras av Överbefälhavaren som 
”medverkande i fredsfrämjande arbete tillsammans med andra länder direkt på de platser där 
oro och kriser uppstår”.22 I denna fras finns två huvudsakliga delmängder – samarbete med 
andra länder och att detta kan ske globalt och mer specifikt utanför det egna landets gränser. 
Det finns självklart en möjlighet att kriserna ifråga kan uppstå i Sverige, men med ordet 
”medverkande” finns en underförstådd betydelse av att det handlar om något annat än 
egenförsvar eller skyddandet av den egna befolkningen. Om Sverige skulle hamna i en kris så 
skulle den egna försvarsmakten inte medverka i det fredsfrämjande arbetet på samma sätt – 
den skulle ha det som sin enda uppgift. Det grundläggande syftet med en internationell insats 
är alltid ytterst att stärka det egna landets säkerhet.23  

De nationella uppgifterna har återigen av ÖB definierats som hävdandet av territoriell 
integritet och stöd till samhället.24 Det är med naturlighet lättare att se kopplingarna mellan 

                                                             
22 Överbefälhavaren, ”Både och – en liten bok om dubbla uppgifter och framtidens krav”, M 7737-356001, 
2007, s.18. 
23 Regeringen, Försvarsproposition 2004/05:5 ”Vårt framtida försvar”, s.12 samt Försvarsproposition 
2008/09:140, ”Ett användbart försvar”, s.9. 
24 Både och – en liten bok om dubbla uppgifter och framtidens krav”, s.18. 
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nationella insatser och försvaret av samt stödet till riket då hävdandet av territoriell integritet 
torde vara den uppgift som är mest synonym med att försvara Sverige mot angrepp. Här finns 
en tydlig geografisk koppling till det egna territoriet samt klara tecken på att det endast är den 
egna försvarsmakten som utan internationellt samband står för detta stöd. Vad gäller 
hävdandet av det egna territoriet så finns ingenting i formuleringen som pekar på att det vare 
sig ska genomföras i samarbete med andra länder eller inte. Det torde dock vara rimligt att 
anta att det först och främst sker på egen hand när det kommer till militärt försvar. 

Trots att båda uppgiftsställningarna syftar till att försvara Sverige mot angrepp, så sker detta 
på två helt olika sätt. De fundamentala skillnaderna ligger således i var man geografiskt väljer 
att nyttja sina militära resurser samt om det sker i samarbete med andra länder eller inte. Den 
likaledes självklara likheten är att både nationella och internationella insatser i grund och 
botten syftar till samma sak.  

2.2.  Hur uttrycks ett nationellt resp. internationellt fokus? 
Med utgångspunkt i vad en nationell resp. internationell insats definierats som enligt ovan, så 
behöver nu detta sättas i en kontext för att utröna hur man kan väga insatstyperna mot 
varandra och se om det finns någon av dessa som prioriteras högre, dvs. en fokusering på 
endera nationella eller internationella insatser. Hur formuleras sålunda en inriktning för att 
endera sägas stå för ett mer nationellt eller internationellt fokus? 

2.2.1. Internationellt fokus 
I en beskrivning av de internationella engagemang som Försvarsmakten har idag så kan två 
huvudsakliga anledningar skönjas. En är att man med militära medel vill avbryta en redan 
pågående konflikt eller situation, vilket idag företrädelsevis är aktuellt för svenskt 
vidkommande under FN- eller EU-operationer. Därutöver finns alltid det bakomliggande 
syftet att genom de insatser vi deltar i skapa bättre förhållanden och förutsättningar för 
Sveriges egen del. Det är med största säkerhet alltid av båda dessa anledningar som vi kan ha 
ett intresse av att involvera svensk militärmakt i en konflikt. 

En skillnad i internationella insatser som de tett sig hittills är att de inleds i olika skeden av en 
konflikt. Endera så är konflikten redan ett faktum i varierande grad, eller så söker man 
förhindra att den uppkommer. FN skiljer på detta sätt mellan fredsfrämjande och 
fredsframtvingande operationer, där det förra är av förebyggande karaktär och den senare 
avvärjande. 

Slutligen kan en tredje utmärkande faktor anges som att den internationella insatsen sker i 
någon form av samarbete, t.ex. inom ramen för EU-samarbete eller under FN-mandat. Den 
gemensamma nämnaren är att det rör sig om flera olika länders militära resurser som knyts till 
en situation och samarbetar för att nå ett slutläge. 
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Utan att ta hänsyn till FN:s definitioner, så framträder en möjlig operationalisering i form av 
påståendet att ett internationellt fokus i detta sammanhang uttrycker något om endera 
fredsfrämjande eller fredsframtvingande verksamhet som sker i multinationella samarbeten. 
Ett fredsfrämjande aspekt kan även ses i deltagandet i övningar samt främjandet av fred och 
säkerhet i Sverige genom vårt internationella engagemang. 

2.2.2. Nationellt fokus 
För nationella insatser är syftet än mer uttalat att skapa säkerhet i Sverige, men det är ändå 
detsamma som med de internationella insatserna. Av den anledningen så upplevs inte själva 
syftet i sig utgöra en skillnad dem emellan. Däremot så innebär en nationell insats med större 
tydlighet att det är Sveriges folk och territorium som ska skyddas, varför det kan sägas 
föreligga en viss skillnad i vad som är det primära och det bakomliggande syftet. 

En tydligare skillnad är att detta skydd av det egna folket och territoriet inte förutsätts ske i 
någon form av samarbete med andra länder, utan av den egna försvarsmakten själv. Den 
främsta anledningen till de internationella insatserna kan förvisso sägas vara att Sverige inte 
ska hamna i en konfliktsituation, men intill dess en sådan situation uppstår i Sverige så 
förutsätts den egna försvarsmakten stå som garant för att det aldrig sker. Därigenom kan även 
skydd av landet och dess befolkning förstås som upprätthållandet av goda förbindelser med 
andra länder och organisationer, vilket åligger landet själv att åstadkomma. 

Härav följer en tredje skillnad, nämligen den att Sveriges långa tid av fredstillstånd kan ses 
som en faktor vilken utmärker en nationell insats, då den enbart kan sägas syfta till att 
förhindra att en konflikt uppstår i Sverige snarare än att avbryta en befintlig konflikt. 

Av detta följer alltså även här en möjlig operationalisering i form av påståendet att ett 
nationellt fokus uttrycker något om skyddet av Sveriges territorium och ytterst det svenska 
folket från lidande och nöd. 

2.2.3. Val av indikatorer 
Med dessa operationaliseringar kan därför två kännetecknande indikatorer formuleras för 
nationellt respektive internationellt fokus som kan nyttjas i en kvantitativ textanalys. 

 Ett internationellt fokus har en text som beskriver en inriktning av Försvarsmakten 
mot endera ett fredsfrämjande eller fredsframtvingande militärt samarbete eller insats 
utomlands. 

 Ett nationellt fokus har en text som beskriver en inriktning av Försvarsmakten mot 
skydd av endera svenskt territorium eller Sveriges befolkning. 

Mot bakgrund av uppsatsens inriktning avgränsas i och med dessa definitioner de 
formuleringar i texten som är mer generellt beskrivande eller exemplifierande av sin karaktär. 
Arbetet blir mer strukturerat och har högre sannolikhet att träffa rätt i slutsaterna eftersom 
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flera formuleringar då sållas bort med motiveringen att de sålunda inte tydligt markerar något 
fokus. 

Norberg har i sin komparativa metod tagit utgångspunkt i en definition av en doktrins 
beståndsdelar, vilka kan sammanfattas som föreställningar om världsbild, hot om konflikter 
och hur hoten kan motverkas.25 Eftersom denna metod upplevs som koncis och lättapplicerad, 
görs nu en kort prövning om de valda fraseringarna täcker doktrinens innehåll på ett 
tillräckligt sätt. 

Fortsättningsvis förutsätts att man i en doktrin, för att uppfylla syftet med att uttala en 
inriktning, behöver beskriva föreställningarna om omvärlden, hoten och hur de motverkas i 
termer av vilka förmågor som måste finnas för att hantera detta. Det innebär att de valda 
indikatorerna kan ses som signifikanta även för doktrinens mer abstrakta innehåll. 

Om det i doktrinerna förekommer inriktande formuleringar om fredsfrämjande eller 
fredsframtvingande insatser, så kan dessa utan svårigheter spåras tillbaka till förändrade syn 
på vår omvärld som övergången från invasions- till insatsförsvar bygger på. Det är den 
förändrade synen på hotet mot Sverige och hur vi bäst hanterar den förändringen som är 
grunden till att vi nu engagerar oss i internationella operationer i olika konstellationer. Således 
borde varje inriktning eller beskrivning som berör samarbeten i syfte att skydda Sveriges 
intressen genom att främja eller framtvinga fred utomlands baseras på föreställningen om att 
världen har förändrats efter det kalla kriget och att nya hot kräver nya motåtgärder. 

Trots detta kvarstår alltjämt Försvarsmaktens roll som unik garant för att Sverige inte ska 
drabbas av kriser och angrepp inom det egna territoriet. Ställt mot Norbergs definition så 
täcker formuleringar kring skyddet av det egna landet och dess befolkning väl upp mot 
doktrinens föreställningar om hoten och dess motverkan. Kopplingen till världsbild är i det 
närmaste egal, då en nations försvar alltid torde vara given i vilken omvärld vi än lever i. 

Med detta som grund kan alltså ovanstående fraser anses som tillräckligt täckande och därför 
väljas som indikatorer för den vidare analysen. 

3. Diskussion 
Efter att ha definierat vad som förstås med en nationell och en internationell insats samt med 
vilka indikatorer som ett fokus åt det ena eller andra hållet kan skönjas, kan så analysen 
påbörjas. Texterna genomsöks först efter indikatorerna, varefter de analyseras i nästa steg 
efter det sammanhang och egentliga innehåll som de framkommer i. Doktrinerna jämförs i 
detta skede kapitelvis, eftersom de uppvisar ett näst intill enhetligt upplägg. Därpå följer ett 
resonemang kring frågeställningen om det kan skönjas någon förklaring till de eventuella 

                                                             
25 Norberg, s.13. De uttryck som nämns här bygger avsiktligt på Norbergs förenkling av Agrell och Brodin, då 
denna förenkling upplevs vara bättre anpassade till denna jämförelse. 
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skillnaderna baserat på de slutsatser som analysen av nationellt eller internationellt fokus i 
doktrinerna leder till. 

3.1.  Vad skiljer de tre arenadoktrinerna åt i stort? 
För att ge en initial bild av hur doktrinerna är strukturerade så jämförs de först övergripande 
med varandra.  

Samtliga tre doktriner innehåller fyra kapitel vardera, men med varierande innehållsstruktur. 
Kapitlen är i det närmaste identiskt namngivna och innefattar ett inledande kapitel där bl.a. 
doktrinens grunder, roll och konsekvenser förklaras; ett kapitel för beskrivandet av grunderna 
till respektive arenas natur, miljö, egenskaper och grundläggande principer; ett kapitel som 
förklarar operativa koncept och arenans roll i flerdimensionella operationer, samt ett kapitel 
för beskrivandet av genomförandet av operationer inom arenan. I respektive kapitel kan 
däremot skillnader i indelning i underkapitel, layout och arenaspecifikt innehåll spåras. 
Sidantalet i respektive doktrins kapitel fördelar sig enligt följande: 

 DMarkO DLuftO DMarinO 

Kapitel 1 Inledning 
11 sidor 

Inledning 
11 sidor 

Inledning 
16 sidor 

Kapitel 2 
Grunder för 

markoperationer 
22 sidor 

Grunder 
luftoperationer 

15 sidor 

Grunder för 
operationer i maritim 

miljö 
35 sidor 

Kapitel 3 Operativa koncept 
22 sidor 

Operativa koncept 
33 sidor 

Marina operationer 
18 sidor 

Kapitel 4 
Genomförande av 
markoperationer 

22 sidor 

Genomförande av 
luftoperationer 

46 sidor 

Genomförande av 
marina operationer 

36 sidor 

 

I det första kapitlet utmärker sig DMarinO genom att ha nio helt unika sidor där framförallt 
den marina miljön och de marina resursernas rättsliga grunder behandlas. DMarkO och 
DLuftO är däremot till sidantalet exakt lika i det första kapitlet. Det är endast marginella 
formuleringar som skiljer dem åt, vilka inte bedömas innebära någon innehållslig skillnad. I 
de övriga kapitlen syns flera likheter mellan DMarkO och DLuftO som inte förekommer i 
DMarinO. DMarinO skiljer sig även från de andra genom att ha en bilaga om åtta sidor efter 
sista kapitlet som beskriver svensk marinkrigförings utveckling från andra världskriget fram 
till idag. 
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DMarinO ger således intrycket av att ha tagits fram mer oberoende av DMarkO/DLuftO än 
vad DMarkO & DLuftO gjorts.  

Genom att helt enkelt räkna förekomsten av enskilda ord i texterna26 så kan en initial bild 
skapas av dess fokus, som senare endera kan verifieras eller falsifieras av den fortsatta 
analysen. För ett internationellt fokus så söks nu därför efter orden ”internationell” (inklusive 
med ändelserna – t och – a), ”multinationell”, (inklusive ändelserna – t och – a), 
”fredsfrämjande”, ”fredsbevarande” och ”fredsframtvingande”. För nationellt fokus söks 
orden ”nationell” (inklusive med ändelserna – t och – a), ”svenskt territorium” och ”eget 
territorium”. Även om orden kan tyckas orättvisa för en jämförelse, så ska detta som sagt 
endast påvisa en övergripande bild som senare vidareutvecklas. 

 DMarkO DLuftO DMarinO 

Internationell (-t, -a) 43 35 106 

Multinationell (-t, -a) 7 8 22 

Fredsfrämjande 7 13 12 

Fredsbevarande 1 0 6 

Fredsframtvingande 0 0 6 

Summa 58 56 152 

Nationell (-t, -a) 19 18 52 

Svenskt territorium 3 3 5 

Eget territorium 1 4 2 

Summa 23 25 59 

 
DMarkO innefattar sammanlagt 92 sidor, DLuftO 122 sidor och DMarinO 136 sidor .27 

                                                             
26 För enkelhetens skull så har orden räknats i den digitala pdf-versionen av doktrinerna med avancerad 
sökfunktion med matchning endast på hela ord. 
27 Siffrorna avser de digitala versionerna. De tryckta versionerna har tre-fyra sidor färre än de digitala, vilket inte 
bedömts som avgörande här. 
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Av denna sammanställning kan följande logiska slutsatser dras: 

 DMarkO och DLuftO påvisar näst intill exakt samma summa av de sökta orden. 

 I DMarkO är förhållandet mellan förekomsten av de valda internationella orden och 
det totala antalet sidor 0,63 ord per sida, medan motsvarande förhållande för de valda 
nationella orden är 0,25 ord per sida. 

 I DLuftO är förhållandet mellan förekomsten av de valda internationella orden och det 
totala antalet sidor 0,46 ord per sida, medan motsvarande förhållande för de valda 
nationella orden är 0,2 ord per sida. 

 I DMarinO är förhållandet mellan förekomsten av de valda internationella orden och 
det totala antalet sidor 1,12 ord per sida, medan motsvarande förhållande för de valda 
nationella orden är 0,43 ord per sida.  

 Skillnaden mellan antalet internationella och nationella ord per sida är således störst i 
DMarinO, näst störst i DMarkO och minst i DLuftO. 

Vid första anblick så kan alltså DMarinO sägas ha förutsättningar att visa tecken på ett större 
internationellt fokus än de andra. 

3.2.  Vad står det i doktrinerna om nationellt/internationellt fokus? 
Den följande kvantitativa analysen syftar alltså till att visa förekomsten av indikatorerna på ett 
nationellt eller internationellt fokus i respektive doktrins kapitel. Varje punkt under denna 
rubrik hänvisar till en sammanfattning av vad kapitlen behandlar. Rörande analysen bör det 
påpekas att det kan anses finnas andra ställen än de här utpekade som delar av indikatorerna 
återfinns, men flera har sållats bort med hänsyn till att de inte tolkats innebära indikation på 
själva inriktningen av Försvarsmakten eller att de står tillsammans med en efterföljande eller 
föregående mening som pekar på motsatt fokus. I de sistnämnda fallen kan man säga att 
meningarna tar ut varandra, då de tillsammans inte tydligt pekar åt det ena eller andra hållet. 

3.2.1. Doktrinernas grunder och roll 
Då DMarkO och DLuftO i stort sett är identiska i detta kapitel så kan dessa jämställas här i 
analysen, medan DMarinO analyseras separat.  
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 DMarkO DLuftO DMarinO 

Internationellt fokus 28 7 7 10 

Nationellt fokus 29 12 12 9 

 

DMarkO och DLuftO påvisar merparten av de nationella indikatorerna under beskrivningarna 
av de militärstrategiska målen. Under punkterna ”Skydda” och ”Försvara” hittas nio av de 
tolv ställen där ett nationellt fokus kan utläsas. Detta kapitel är det enda där dessa båda 
doktriner visar på flera nationella än internationella indikatorer. 

I DMarinO hittas nästan samma antal indikatorer, men här främst i samband med 
beskrivningar av svensk säkerhetspolitik i stort samt de grunder på vilka Försvarsmakten får 
användas som maktmedel. 

3.2.2. Arenornas egenskaper och grundläggande principer 
Återigen utmärker sig DMarinO med mer än tio sidors extra text än de övriga, men här har 
alltså även DMarkO ett utökat antal sidor jämfört med DLuftO. Samtliga påvisar en mer 
beskrivande hållning än inriktande i texten, varför det inte finns så många indikatorer i någon 
av doktrinerna i detta kapitel. 

 DMarkO DLuftO DMarinO 

Internationellt fokus 30 5 1 2 

Nationellt fokus 31 2 1 2 

                                                             
28 DMarkO, s.10, andra stycket, första och sista meningen; s.14, andra stycket, sista meningen; fjärde stycket, 
sista meningen; femte stycket, mening ett-två samt s.16, sista stycket, första meningen. 
DLuftO, s.10, andra stycket (exkl. textruta), första och sista meningen; s.14, första stycket, sista meningen; tredje 
stycket, sista meningen; fjärde stycket, mening ett-två samt s.16, sista stycket, första meningen. 
DMarinO, s.12, första stycket, första och sista meningen; s.20, fjärde stycket, mening 2-6; s.21; sista stycket, 
första och sista meningen samt s.22, andra stycket, första meningen. 
29 DMarkO, s.14, sista stycket, sista meningen; s.16, näst sista stycket, tredje meningen; s.17, första stycket, sista 
meningen; tredje stycket, mening ett-tre samt fjärde stycket, mening ett-sex. 
DLuftO, s.14, sista stycket, sista meningen; s.16, näst sista stycket, tredje meningen; s.17, första stycket, sista 
meningen; tredje stycket, mening ett-tre samt fjärde stycket, mening ett-sex. 
DMarinO, s.20, första stycket, tredje och femte meningen; andra stycket, första och andra meningen; tredje 
stycket, sista meningen; s.21, första stycket, punkt två-fyra samt s.22, andra stycket, sista meningen. 
30 DMarkO, s.21, andra stycket, mening två-fyra; s.22, första stycket, första meningen samt s.34, andra stycket, 
första meningen. 
DLuftO, s.21, första stycket, första meningen. 
DMarinO, s.39, sista stycket, sista meningen (forts. på s.40) samt s.45, tredje stycket, första meningen. 
31 DMarkO, s.21, tredje stycket, tredje och fjärde meningen. 
DLuftO, s.24, tredje stycket, andra meningen. 
DMarinO, s.30, andra stycket, första meningen samt s.58, sista meningen (forts. på s.59). 
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DMarkO använder detta kapitel till att beskriva markarenans karaktär samt dess miljö. 
Merparten av indikatorerna speglas i den variation av konflikter som stridskrafterna har att 
förhålla sig till. 

DLuftO talar mindre om arenans karaktär och mer om hur luftoperativ kontroll kan uppnås. 
Indikatorn för internationellt fokus hittas i definitionen av lydnadsförhållanden, vilka är 
anpassningar av NATO-begrepp. Motsvarande indikator för nationellt fokus återfinns i 
definitionen av luftherravälde. 

DMarinO liknar DMarkO i detta kapitel, men lägger till förklaringar om de marina 
stridskrafternas karaktär utöver arenans. De få indikatorerna som ses är utspridda över 
kapitlet. 

3.2.3. Arenornas operativa koncept 
 

 DMarkO DLuftO DMarinO 

Internationellt fokus 32 1 5 4 

Nationellt fokus 33 0 3 11 

 

DMarkO beskriver här grunderna för gemensamma operationer och manöverteorin. En enda 
indikator hittas avseende ledningsstrukturers interoperabilitet, vilket visar på ett internationellt 
fokus.  

DLuftO har samma upplägg som DMarkO initialt, men beskriver även de olika typer av 
luftförsvarsoperationer som kan genomföras. Indikatorerna kan sägas koncentrera sig till de 
sistnämnda delarna. 

                                                             
32 DMarkO, s.44, andra stycket, sista meningen. 
DLuftO, s.38, andra stycket, sista meningen; s.53, sista stycket, sista meningen (forts. på s.54); s.54, första 
stycket, sista meningen; s.56, första stycket, tredje meningen i fjärde punkten samt s.66, sista stycket, sista 
meningen. 
DMarinO, s.64, sista stycket, andra meningen; s.65, tredje stycket, första meningen; fjärde stycket, sista 
meningen samt s.72, första stycket, andra meningen. 
33 DLuftO, s.56, tredje stycket från slutet, första meningen; näst sista stycket, sista meningen samt s.63, tredje 
stycket, sista meningen. 
DMarinO, s.63, tredje stycket, mening ett-tre; fjärde stycket, första och andra meningen; s.65, fjärde stycket, 
andra och femte meningen; s.70, tredje stycket, tredje meningen från slutet; s.71, första stycket, sista meningen; 
andra stycket, sista meningen samt tredje stycket, sista meningen. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS xxxxx.xxxx 
SA 09 ht 
Christian Jäderlund 2009-12-09 Sida 18 (24) 

 

DMarinO väljer också att förklara grunderna till marina operationer och hur marina 
stridskrafter nyttjas i militära operationer i stort. Här återfinns merparten av indikatorerna i 
inledningen.  

3.2.4. Genomförande av arenaoperationerna 
 

 DMarkO DLuftO DMarinO 

Internationellt fokus 34 1 0 18 

Nationellt fokus 35 1 0 0 

 

DMarkO nyttjar det sista kapitlet till något som i det närmaste kan liknas vid en manual i 
markstrid, där de sex grundläggande förmågorna appliceras i ett markperspektiv. Den 
internationella indikatorn hittas under förmågan ledning och den nationella under förmågan 
verkan. 

DLuftO beskriver i detta det största kapitlet luftoperationerna på motsvarande sätt som 
DMarkO, men med ett upplevt större inslag av militärteori. Här beskrivs också 
luftstridskrafternas funktioner mer ingående, men utan att någon indikator kan uppfattas. 

DMarinO däremot påvisar det största antalet internationella indikatorer här samtidigt som 
inga nationella indikatorer kan hittas alls. Beskrivningarna av de marina operationerna 
upplevs något mer konkreta än i DLuftO och indikatorerna återfinns spridda över kapitlet. 

 

3.3.  Vilket fokus har doktrinerna - egentligen? 
Nedan följer så den kvalitativa analysen av respektive kapitels innehåll såsom det kan 
uppfattas i termer av nationellt eller internationellt fokuserade formuleringar och 
sammanhang. Här gås varje kapitel igenom efter det huvudsakliga innehållet och upplägget i 
texten, dels för att se om den kvantitativa analysen kan sägas visa rätt, dels för att ge en 
översiktlig bild av de beskrivningsmodeller som används och i vilken kontext de återfinns. 

                                                             
34 DMarkO, s.63, sista stycket (innan rutan), sista meningen. 
DMarinO, s.79, tredje stycket, första meningen; s.82, andra stycket, första punkten; tredje stycket från slutet, 
andra meningen; s.88, fjärde stycket, andra och tredje meningen; s.91, andra stycket, andra meningen; s.96, 
första stycket (under rutan), tredje meningen; andra stycket, andra meningen; s.98, första stycket, andra 
meningen; andra stycket, andra meningen; s.100, andra stycket, första och andra meningen; s.102, sjätte stycket, 
första meningen; s.108, sista stycket, första och andra meningen; s.109, sista stycket, sista meningen; s.112, 
tredje stycket, fjärde meningen samt s.113, sista stycket, första meningen. 
35 DMarkO, s.68, sista stycket, sista meningen (forts. på s.69). 
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Analysen tar avstamp i de ställen i texten där indikatorerna förekommer och inkorporerar 
därefter det totala sammanhanget i innehållet för att få fram ett rättvisande resultat.  

3.3.1. Doktrinernas grunder och roll 
En stor skillnad mellan DMarkO/DLuftO och DMarinO i inledningskapitlet är att DMarinO 
lägger betydligt större vikt vid att beskriva och förklara de rättsliga och politiska grunderna 
för marin krigföring. Den genomlysning av de militärstrategiska målen som DMarkO och 
DLuftO gör nämns mer i bisats i DMarinO, samtidigt som motsvarande detaljerade 
genomgång av de nationella grunderna för Försvarsmaktens nyttjande och den 
säkerhetspolitiska beskrivningen inte hittas lika tydligt i DMarkO och DLuftO som i 
DMarinO. Fokuseringen som DMarinO gör omfattar dock endast en mindre del av hela 
kapitlet, men trots det så ges ett intryck av att ett internationellt fokus framhävs. På samma 
sätt ger de mer djuplodande nedbrytningarna av de militärstrategiska målen i 
DMarkO/DLuftO många tecken på att baseras på eller emanera i försvaret av Sverige och 
därför mer tyda på ett nationellt fokus. 

I övrigt så behandlar inledningstexterna den egna arenadoktrinens syfte och roll i den svenska 
militära doktrinhiearkin som helhet, vilket görs i generella termer. Det är därmed mindre 
frekvent och möjligen slumpmässigt som man kan hitta tecken på något fokus i de övriga 
delarna i kapitlet. 

3.3.2. Arenornas egenskaper och grundläggande principer 
I detta kapitel skiljer sig de tre arenadoktrinerna åt tydligare. Då det i större omfattning än det 
tidigare kapitlet handlar om att förklara hur arenorna och dess element är beskaffade och 
beskriva hur man militärt kan kontrollera dem, så används inte samma inriktande 
formuleringar om nationellt eller internationellt. Överlag så upplevs DMarkO och DLuftO 
som mindre abstrakt än DMarinO i sina beskrivningar av arenorna. Den senare kan också 
sägas behandla mer militärteoretiska områden och begrepp än vad de övriga gör.  

DMarkO tar i sina beskrivningar av konfliktmiljöer utgångspunkt i de svårigheter som det 
innebär att förutse dessa miljöer och deras påverkan i och med att verksamheten mer och mer 
sker utomlands. Där DMarkO behandlar konflikter med olika intensitet så kan det uppfattas 
som att det görs med en internationell insats som bakgrundsbild. Det är svårt att veta, mot 
bakgrund av bristen på tidigare svenska militära doktriner, om detta med naturlighet hade 
förklarats i termer av invasionsförsvar när detta var aktuellt. Trots det så kan det tolkas som 
att de insatser som bedrivits internationellt fram till dags dato är såväl lättare som lämpligare 
att nyttja som exempel i dylika förklaringar. Även om assymetriskt hot i form av terrorism 
mot det egna landet behandlas som hastigast, så ger de ovan nämnda faktorerna ett större 
intryck av ett internationellt fokus. 

DLuftO kan sägas hålla en betydligt mer generell linje i beskrivningarna av hur luftarenan 
kontrolleras, varför ett tydligt fokus är svårt att hitta i detta kapitel. 
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På samma sätt är DMarinO neutral i förhållande till hur den maritima miljön och de marina 
stridskrafterna karaktäriseras. Däremot så berör DMarinO i detta kapitel manöverteorin och 
även de begrepp som härrör från GOP-processen36 i beskrivningar av densamma. Denna 
process får anses ha aktualiserats och anammats mot bakgrund av vårt deltagande i 
internationella insatser. Det kan således sägas att ett litet men vagt internationellt fokus kan 
skönjas här. 

3.3.3. Arenornas operativa koncept 
I detta kapitel återfinns motsvarande beskrivning av manöverteorin och begreppen från GOP i 
DMarkO och DLuftO som DMarinO behandlade i förra kapitlet. Därutöver tar de även upp 
uppdragstaktik såsom varandes förhärskande i svensk doktrin. Uppdragstaktik får anses som 
väl beprövad i Försvarsmakten och kan även i viss mån ses som en kontrast till de 
internationella insatsernas tydligare kommandostruktur. Det skulle alltså kunna tolkas som ett 
mer nationellt fokus att inrikta mot uppdragstaktik och således hänvisa till den långa tid av 
nationell verksamhet där den nyttjats framgångsrikt. Dock väger detta lika mot GOP-
begreppen och manöverresonemangen i DMarkO, varför något fokus inte kan hittas här. 

Vad gäller DLuftO så behandlar den i detta kapitel som tidigare nämnts även olika typer av 
luftförsvarsoperationer. Här visar ett fåtal exemplifieringar av defensiva luftoperationer 
tecken på nationellt fokus. Till skillnad från DMarkO så upplevs DLuftO dock har ett något 
större internationellt fokus med hänsyn till GOP-hänvisningarna och de i övrigt neutrala 
beskrivningarna av luftoperationerna. 

I DMarinO förekommer i detta kapitel förklaringar av hur marina stridskrafter kan nyttjas i 
militära och stödjande operationer snarare än de typer av företag som kan genomföras. I det 
avseendet så påvisar DMarinO fler kopplingar till Försvarsmaktens stöd till det civila 
samhället, samtidigt som stridskrafternas nyttjande i militära operationer tydligt kopplas till 
försvar mot väpnat angrepp och skydd av svenskt territorium. Därmed så ger detta kapitel, till 
skillnad från de övriga i DMarinO, ett uppenbart nationellt fokus. 

3.3.4. Genomförande av arenaoperationerna 
I detta avslutande kapitel i DMarkO förklaras tillämpningen av de sex grundläggande 
förmågorna samt stridssätt och indelning av ett operationsområde ur markarenans perspektiv. 
Det är svårt att uttyda någon inriktande text, utan främst ter det sig handla om väl beprövade 
och grundläggande instruktionsmässiga förklaringar till markstridens utövande. 

DLuftO väljer här att behandla manöverteorins grundprinciper och GOP-begreppen, men 
endast inledningsvis. Därefter vidtar motsvarande tillämpningsbeskrivning av 
grundförmågorna som i DMarkO. I DLuftO är de däremot betydligt mer utökade och 

                                                             
36 Guidelines for operational planning. 
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diskuteras än mer generellt och teoretiskt. Även här blir det svårt att tydligt urskilja något 
klart fokus. 

Avseende DMarinO så är den ännu något utökad i sin beskrivning av hur en marin operation 
kan te sig. Till skillnad från de övriga så ger DMarinO dock ett betydligt större intryck av att 
basera dessa beskrivningar på internationella erfarenheter. På flera ställen återfinns 
internationella begrepp och termer som anammats, vilka inte kan ses lika tydligt i de andra 
doktrinerna.  

3.4.  Sammanfattning av textanalys 
När nu undersökningen är klar kan resultatet sammanfattas på följande sätt: 

DMarkO och DLuftO uppvisar många likheter som inte finns i DMarinO. Den kvantitativa 
textanalysen ger vid handen att i stort sett samma antal indikatorer kunde hittas i DMarkO och 
DLuftO, dock något skilt över kapitlen. DMarinO sticker ut med betydligt fler indikatorer 
funna, men här ska även det utökade sidantalet beaktas. 

Samma liknelser kan dras mellan DMarkO och DLuftO när det gäller kvantitativt fokus. De 
har båda nära nog samma tendens till fokusförskjutningar i kapitlen och kan inte sägas ha 
något fokus åt nationellt eller internationellt håll efter den kvantitativa analysen. DMarkO kan 
förvisso påvisa ett internationellt fokus i det att kapitel 2 och 3 resulterar i en marginell 
övervikt av denna, samtidigt som kapitel 4 inte visar på något fokus alls. Detta kan dock anses 
som just marginellt. DMarinO å andra sidan indikerar oftast motsatta fokus i kapitlen än de 
övriga gör och visar även upp större skillnader mellan förekomsten av indikatorer. 

Mot bakgrund av de valda indikatorerna så kan undersökningens resultat säkerligen 
ifrågasättas avseende exaktheten i analysen. Dock kan det mot samma bakgrund sägas ge en 
bild av en eventuell fokusering och således ändå svara mot uppsatsens syfte. 

Den kvalitativa analysen visar i stort sett samma sak som den kvantitativa gör. DMarkO visar 
på ett kapitel av vardera jämnstort nationellt och internationellt fokus, och kan således inte 
sägas ha någon åt endera hållet. DLuftO indikerar samma sak, men med ett kapitel där 
fokuseringen är vag. Det innebär att man krasst kan säga att DLuftO därför visar ett mycket 
svagt men ändå nationellt fokus. 

DMarinO har två kapitel med mer tydliga internationella fokuseringar och ett med en mindre 
tydlig åt samma håll. Det kan alltså sägas att DMarinO har ett internationellt fokus med en 
tydlighet som de andra inte har. 

3.5.  Eventuella orsaker till skillnader i fokus mellan doktrinerna 
Efter att ha ställt den kvantitativa mot den kvalitativa textanalysen av respektive doktrin så 
har alltså en skillnad kunnat detekteras. För att uppnå uppsatsens syfte kommer nu den andra 
frågeställningen avseende varför denna skillnad kan tänkas ha uppstått att behandlas.  
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I doktrinerna framkommer att det är en försvarsgemensam arbetsgrupp som stått för 
framtagandet av doktrinerna.37 Denna arbetsgrupp styrde upp hur innehållet strukturellt sett 
skulle se ut samt delade upp sakansvaret i respektive arena, där det doktrinära innehållet togs 
fram. Skulle det därigenom finnas en möjlighet att belysa orsakerna till skillnaderna genom 
att se till vilken grund som de olika delarna av arbetsgruppen haft i sitt arbete?38 

Den marina doktrinen utgick till största del från den brittiska motsvarigheten, BR 180639, och 
implementerades i den svenska där det befanns tillämpligt. Anpassningarna som gjordes 
skulle kunna sammanfattas med resultaten från Norbergs jämförelse mellan sagda doktriner, 
dvs. likheter i utnyttjande och grundläggande karaktär för marina stridskrafter men olikheter i 
förmågeambition.40 Med det senare förstås främst utformningen och omfattningen av bidragen 
till multinationella insatser, där Sverige inte har samma ambition som Storbritannien avseende 
försörjning av en insatsstyrka.41  

Doktrinen för markoperationer tog för det markoperativa konceptet sin grund i ett taktiskt 
arméreglemente42, vilket även kan tänkas förklara den mer manualbetonade beskrivningen av 
genomförandet av markoperationer i sista kapitlet i DMarkO. Luftdoktrinen baserades mycket 
grovt mer på vedertagna dogmer än på befintliga doktriner eller reglementen. 

Den påvisade innehållsmässiga skillnaden mellan främst DMarinO och de övriga två skulle 
alltså kunna bero på i vilken grad man utgått ifrån andra doktrinära texter. Ett arbetssätt som 
bygger på anpassning och implementering av en liknande extern produkt till en egen måste 
kunna anses ge förutsättningar att nå samma mål som produkten man utgick ifrån. Den 
återkommande anknytningen till manöverteorin och GOP-begreppen har i den genomförda 
analysen ansetts som en viss indikation på ett mer internationellt fokus och möjligen skulle 
det även kunna fungera som indikation på en utgångspunkt i internationella doktriner.  

Då det vare sig finns någon källförteckning eller beskrivning i arenadoktrinerna av hur arbetet 
med framtagandet har genomförts så kan ovanstående potentiella orsak dock inte fastslås. Det 
finns ingenting i doktrinerna som tydligt markerar ett ursprung i någonting. Att 
arbetsgrupperna studerade flera olika utländska doktriner inför sitt eget arbete kan bekräftas, 
men på intet sätt står det klart uttryckt i arenadoktrinerna i vilken omfattning detta studium 
har påverkat texten, om alls.  

                                                             
37 DMarkO, s.85, DLuftO, s.115 och DMarinO, s.123. 
38 De följande beskrivningarna av doktrinframtagandet bygger på utsagor från olika deltagare i sagda arbete. För 
sammanställningen av dessa utsagor står författaren själv för. Med hänsyn till det informella sätt på vilket 
uppgiftslämnarna bidragit samt doktrinarbetets och dess effekters ibland något laddade natur hänvisas inte till 
källorna direkt. Förf. sammanställning är dock av mycket övergripande karaktär, vilket bedömts som tillfyllest 
för denna del av analysen. 
39 British Maritime Doctrine. 
40 Norberg, s.37. 
41 Ibid. s.38. 
42 Arméreglemente del 2 Taktik från 1995 (upphävd). 
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En annan förklaring till skillnader i fokus skulle däremot kunna ligga i olikheter i stridens 
elementa mellan arenorna. Uppgiftsställningar och uppträdande mellan nationella och 
internationella insatser för markförband upplevs som mer lika än för marina förband. I 
nationell kontext förekommer för marina förband större inslag av uppgifter kopplat till väpnad 
strid än vad som är fallet i internationella marina missioner, där det mer har visat sig handla 
om eskorteringar och patrulleringar. I marina uppgifter kopplade till territoriell integritet finns 
ett större inslag av vapenutnyttjande än i motsvarande uppgifter för internationella insatser. 
Detta kan sägas gälla även för luftarenans uppgiftsställningar. Mycket grovt sagt visar också 
DMarkO att genomförandet i allt väsentligt är likadant oavsett om det genomförs inom ramen 
för nationell eller internationell verksamhet. Den stora skillnaden för markförbanden i 
internationell insats förklaras mer i termer om det humanitära läget i insatsområdet, där den 
psykiska ansträngningen blir kan bli påfallande stor.43  

Detta skulle kunna sägas vara en förklarande orsak till varför en doktrin får ett mer 
internationellt fokuserat innehåll, även om det inte uttrycks i klartext. I och med att detta är 
områden som de facto behandlas i texterna kan det således ses som en uttydbar förklaring men 
inte som en formulerad dito. Det är rimligt att anta att om skillnaderna mellan nationellt och 
internationellt uppträdande kan ses som små, så torde behovet vara likaledes litet av att lyfta 
fram en inriktning av endera fredsfrämjande insatser eller skydd av eget territorium. 

Mycket av skillnaderna mellan doktrinerna kan säkert förklaras i den valda arbetsmetoden för 
framtagandet, men det är alltså ingenting som framgår ur doktrinerna. Däremot framstår 
skillnaderna mellan respektive arenas stridselementa som både uttydbara ur doktrinerna och 
som rimliga förklaringar till varför fokuseringarna skiljer dem åt. 

 

 

                                                             
43 DMarkO, s.26. 
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4. Avslutning 
Med detta är analysen slutförd och samtliga frågeställningar har behandlats. Avslutningsvis 
återstår nu endast att kort sammanfatta de slutsatser som kan dras av arbetet samt lämna några 
korta förslag till fortsatta undersökningar i ämnet. 

4.1.  Slutsatser 
Sammanfattningsvis så visar undersökningen på att det går att se en tendens till att DMarinO 
uttrycks mer mot internationella än nationella uppgifter. Vad gäller DLuftO och DMarkO så 
kan det däremot inte påvisas någon sådan tendens. 

Att ur doktrinerna utläsa prioriteringen av internationella insatser, som i uppsatsens inledning 
presenterats som den då gällande säkerhetspolitiska inriktningen, kan således delvis göras i de 
fall ovanstående tendenser är tydliga. Samtliga tre doktriner innehåller många 
exemplifieringar och begrepp från internationella insatser. Det faktum att exempelvis GOP-
begreppen numera ingår i doktrinen, att lednings- och lydnadsförhållandena beskrivs i 
NATO-termer i stället för de tidigare svenska begreppen samt att det på många ställen tydligt 
förklaras att dessa doktriner ska harmonisera med internationella doktriner, leder till 
slutsatsen att det finns tecken på ett gemensamt förhållningssätt som lyfter fram vikten av 
internationella insatser.  

4.2.  Förslag till fortsatt forskning 
För att ytterligare bidra till förståelsen och diskussionen kring doktrinbegreppet så torde en 
fortsatt fråga att studera kunna vara huruvida en doktrin kan göras så hållbar som möjligt för 
att det inte ska behöva tas fram helt nya doktriner vid varje tillfälle den säkerhetspolitiska 
inriktningen förändras. 

I kommande doktrinarbeten så kan det även vara intressant att definiera vilken balans en 
doktrin ska ha mellan inriktning och förmedlande av förhållningssätt, där det senare torde ha 
mer inslag av argument för den gällande försvarspolitiska inriktningen. 

Det kan också synas fruktbart att ta reda på om det finns motsvarande fokuseringar i andra 
doktriner. 

 


