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 Beteckning  
   

FM-doktrinens betydelse för operativ planering  
 
Resultatet från genomförd undersökning ger klara indikationer på att operativ planering inte bara 
är beroende av en doktrin utan även är en katalysator för densamma, dvs. det sker ständigt en 
samverkan mellan planering och de bakomliggande tankarna. Det centrala för en doktrin av idag 
är att vara normgivande för hur en officer bör förhålla sig till dessa två beståndsdelar och då på 
den operativa nivån. Resultat tyder på en förskjutning till förmån för metod och då på bekostnad 
av tankar bakom. Resultatet anger även att det inte är FM-doktrinen som fyller denna roll utan det 
är NATO:s AJP-01 som är dominerande. För att komma fram till undersökningens resultat har en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den förstnämnda har främst använts för 
att utifrån FM-doktrinen skapa en modell som legat till grund för den del av verkligheten som 
senare undersökts via den kvantitativa metoden. Modellen är ett resultat efter en analys av FM-
doktrin som utgjort själva teorin. Någon vedertagen teori nyttjas inte.  
 
Gemensamt för de olika forskningsfrågor är operativ planering och FM-doktrin, men ur olika 
perspektiv, nämligen hur det är tänkt att vara, hur det är samt hur det borde vara. Utifrån dessa 
frågor har jag hanterat ett övergripande syfte som har varit att kartlägga det som rubriken för C-
uppsatsen anger. Bakgrunden till denna ambition går att finna i en problemställning rörande hur 
vida FM-doktrinen används i den utsträckning som den borde göra med hänsyn tagit till dess 
tänkta verksamhetsområden.   
 
Nyckelord:  
Doktrin, operativ planering, (F)HQ, koncept för gemensamma operationer 
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Abstract 

The importance of the Swedish military doctrine for operational planning 

The result from my investigation indicates that operational planning not only are 
dependent upon a doctrine, it is also necessary for a development of the same. There 
is a close connection between those two parts. A doctrine of today has an importance 
of being a standard for in what way an operational planning is made as well in 
methods as in concept of how to think. The result indicates that the methods are used 
more frequently than the concept of thinking. The result also point to that the doctrine 
of NATO for multinational effort are more used than the Swedish military doctrine 
when handling with operational planning. 
 
The scientific method of this investigation is a combination of quantitative and 
qualitative method. The first one has been used for the main process of collecting 
facts about the condition for operational planning. The second one has been used to 
create a model for collecting the former.  
 
From a scientific point of view there is no established theory of which this 
investigation is performed. The Swedish doctrine has been used as a kind of theory 
for constructing the model.  
 
In common for all my questions have been operational planning and Swedish 
doctrine. These have been used in some different aspects, namely how it is thought to 
be used, how it is used in reality and how it ought to be used. The overall purpose to 
these questions is to make a survey of which the conditions are for using the Swedish 
doctrine in terms of operational planning.  
 
The circumstances for given purpose are possible to be found in the formulation of 
the problem about that our Swedish doctrine not is used in the way it is thought to be. 
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1. INLEDNING 

1.1 PERSONLIGT 
En observation som jag gjort efter att ha genomfört de grundläggande kurserna i 
gemensamma operationer (kursen B3 respektive C2) samt deltagit som stabsofficer på 
CJTF-nivå under GSÖ 2007, är att vår svenska Försvarsmaktsdoktrin1 (benämns i 
fortsättning för FM-doktrin) inte används i någon större utsträckning. Detta gäller alltså 
såväl vid utbildning i som vid genomförande av gemensamma operationer. Min undran 
är hur detta kan komma sig då en militär doktrin anses stå för att vara ”ett formellt 
uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för 
verksamheten inom det militära försvaret.”2 
 
Jag antyder att det är något som inte stämmer, dvs. att den formellt gällande avsikten och 
ambitionen med handlingen inte delas av dem som är satta att använda sig av densamma. 
Åter igen vill jag trycka på att observationen är helt och hållet min egen och inte någon 
dokumenterad sanning. Med ovanstående som en bakgrund har jag dock fått ett intresse 
av att undersöka vilken betydelse som vår FM-doktrin har och då främst bland officerare 
som genomfört utbildning inom ämnet gemensamma operationer och dessutom haft en 
möjlighet att både omsätta och reflektera över sina kunskaper. Egen erfarenhet efter 
utbildning i gemensamma operationer är att det krävs arbete för att uppnå en god 
kunskap men även att det krävs tid för att verkligen förstå och kunna omsätta den 
planeringsprocess som föreslås gälla. En annan aspekt av begreppet tid och då i 
förhållande till begreppet doktrin, är att tiden för att uppnå en fullständig implemente-
ring kan uppgå till ca 20 år.3 Ur denna angreppsvinkel med tiden som utgångspunkt 
hamnar det hela i en något annorlunda situation än vad min inledande reflektion gav vid 
handen. Det är kanske till och med är som så att FM-doktrinens budskap har nått ett 
större genomslag än vad planeringen för ett införande har satt som mål. Oavsett så har 
jag en avsikt att skapa en lägesbild av vilken betydelse FM-doktrinen har för en svensk 
officer med uppgift att genomföra operativ planering. Mitt ”snitt av verkligheten” är att 
mäta hur det förhåller sig just nu avseende FM-doktrin och då mot en begränsad 
målgrupp som bedöms arbeta med relaterade frågor dagligdags. Genom att skapa denna 
lägesbild hoppas jag dels uppnå fördjupade kunskaper inom det doktrinära området och 
dels åstadkomma något som kan vara en vägledning för fortsatt utbildning inom ämnet 
och därmed även utvecklingen av densamma. Jag hoppas i och med detta att bli en som 
bidrar till den inledande skrivningen i Doktrin för Markoperationer (benämns DMarkO), 
nämligen: 
 

                                                 
1 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 10-11 
2 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 8 
3 Mattsson, Peter (2007-12-04), Uttalat i samband med handledaremöte för undertecknad.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-06-12 FHS beteckning 1448/7:1 
ChP 06-08   Sida 6 (63) 
Mj Tony Petersson C-uppsats 
 
 
 

”Acceptans av doktrinens tankesätt och konsekvenser är en förutsättning för att 
åstadkomma effekt och genomslag i det dagliga arbetet. Doktrinen måste tillämpas 
för att kunna utvecklas.”4 

 

1.2 SYFTE 
Syftet med mitt enskilda arbete är att kartlägga svensk FM-doktrinens betydelse för 
operativ planering vid det insatta insatsförsvaret.  
 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur är svensk FM-doktrin tänkt att användas vid operativ planering? 
 
Vilka förutsättningar råder vid (F)HQ för att använda svensk FM-doktrin i operativt 
planeringsarbete? 
 
Vilka förutsättningar borde råda för att svensk FM-doktrin skall få genomslag vid 
operativ planering? 
 

1.4 DEFINITIONER  
I min första frågeställning använder jag mig av skrivningen ”tänkt att användas”. Med 
detta avser jag både det som går att utläsa av handlingen i sig, dvs. själva FM-doktrinen, 
men även hur den ansvariga arbetsgruppen för doktrinens framtagande, har resonerat i 
frågan. 
 
I den andra frågeställningen använder jag mig av skrivningen ”vilka förutsättningar 
råder”. Med detta avser jag att kartlägga vad som underlättar och möjliggör ett 
användande av FM-doktrin likaväl vad som då försvårar eller rent av omöjliggör ett 
användande och då specifikt vid just operativ planering.  
 
I den sista frågeställningen använder jag mig återigen av skrivningen ”förutsättningar” 
men då i kombination med ”borde råda”. Genom att jämföra hur något är tänkt att 
användas med hur något de facto används på grund av rådande förutsättningar, är min 
avsikt att förslå vilka förutsättningar som borde råda för att ett användande ska bli 
optimalt.  
 
I samtliga frågeställningar används skrivningen ”operativ planering”. I min formulering 
av det övergripande syftet använder jag dessutom ”det insatta insatsförsvaret”. Om 
hänsyn tas till dessa båda uttryck tydliggörs innebörden av det förstnämnda, nämligen att 
det som är av intresse är en planering som syftar till att uppnå ett antal effekter via insats 
av det militära maktmedlet.   

                                                 
4 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 7 
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1.5 CENTRALA BEGREPP 
Syftet med detta kapitel är att underlätta för den som läser denna undersökning genom 
att förtydliga vissa begrepp och dessutom ange hur dessa förhåller sig till varandra. Min 
avsikt och förhoppning är att det är lättare att förstå vissa delmoment i undersökningen 
när det finns en helhet, någon form av kontext, att förhålla sig till. 
 
Centralt för denna undersökning är begreppet doktrin, som kommer att förekoma i olika 
konstellationer. Begreppet doktrin i sig härstammar från latinet och betyder 
undervisning. Någon ytterligare fördjupning av civila tolkningar och definitioner 
genomförs ej. 
 
För att återgå till den militära världen är en militär doktrin alltså att betrakta som en 
institutionaliserad kunskap om hur, till vad och varför militära resurser utnyttjas. Inom 
Försvarsmakten anger vi idag att vi har en doktrin, nämligen en Försvarsmaktsdoktrin 
som i sig består av olika delar, där då varje del är unik beroende på dess huvudsakliga 
inriktning. Vilket även figur 1 visar så finns det en koppling mellan våra doktriner och 
militärteori.5 

 
         Figur 1. FM-doktrinens ingående delar. 

 

                                                 
5 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 11 
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Vilken är då kopplingen mellan militärteori och doktrin? Ett citat ur boken 
MILITÄRTEORINS GRUNDER som på ett relativt enkelt sätt beskriver förhållandet 
mellan teori och doktrin är ”medan teorier handlar om kokkonst, så är doktrinen mer 
fokuserad på dagens meny”.6 
 
Av bilden framgår att doktrin-delen DGemO befinner sig i mitten och är underordnad 
något som kallas för militärstrategisk doktrin. Precis som namnet anger så har denna 
doktrin till uppgift att länka ihop den militärstrategiska nivån med den politiskstrategis-
ka. Då denna som sagt är överordnad övriga doktriner så är det lämpligt att känna till att 
från denna högsta nivå av doktriner har en anpassning för multinationella insatser gjorts. 
Främst är det NATO:s Allied Joint Doctrine (AJP-01) som haft en viss inverkan. 
Konsekvensen av detta är då att även övriga doktrin-delar som ingår inom ramen för vår 
FM-doktrin, innehåller inslag med knytning till försvarsalliansen NATO. 
 
DGemO är i sin tur överordnad doktrinerna som är knutna till de tre arenorna luft, mark 
och sjö. Dessa sistnämnda har en tydligt taktisk inriktning. I denna korta beskrivning av 
olika förekommande doktriner, går det att utläsa att DGemO befinner sig mellan den 
abstrakta strategiska nivån med den betydligt mera konkreta taktiska nivån. Att vara en 
länk och därmed ”klämd mellan luddiga krav från ovan och tydliga från nedan” gör att 
DGemO har en svår uppgift att fylla vilket du som läsare måste vara medveten om.  
 
Avslutningsvis vill jag då göra en återkoppling till det multinationella inslaget i vår 
doktrin. I och med att vi anammat delar ur NATO:s AJP-01 så kommer man att på den 
operativa nivån att komma i kontakt med begreppet CJTF-koncept. Detta står för 
Combined Joint Task Force och anger hur man på en internationell nivå, och inte då 
bara inom NATO som förvisso tagit fram konceptet, väljer att organisera och leda fälttåg 
samt större operationer. Svenska Försvarsmakten har valt att använda sig av såväl 
konceptet som benämning på densamma, nämligen CJTF-koncept.  
 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
En doktrin har bland annat till uppgift att utveckla våra stridskrafter. Detta uppnås 
genom att en doktrin förutom att vara vägledande och i vissa avseende också är styrande. 
Områden som berörs är ledning och ledarskap, personal, taktik, materielsystem samt 
organisationsutveckling.7 Jag har valt att avgränsa mig till det som är det specifika för ett 
militärt maktmedel, nämligen att planera och genomföra operationer med vapenmakt. 
Fokus är alltså på själva genomförandet. Även om nu en doktrin har många olika 
områden att hantera så anser jag att mitt val är kärnan i den hela. Är nämligen som så att 
FM-doktrinen har kommit tillstånd på grund av att det fanns en efterfrågan bland 
Försvarsmaktens personal och då i synnerhet hos dem som tillhörde insatsorganisation 

                                                 
6 Widén, J. och Ångström, J (2005): Militärteorins grunder, s. 7 
7 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 10 
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och dessutom jobbade på den operativa insatsledningen.8 Utgångspunkten för dess 
framtagande är alltså den operativa planeringen, vilken denna C-uppsats avser att 
avhandla.  
 
Målgruppen för att avgöra vilket genomslag FM-doktrinen fått och därmed även grad av 
tillämpning, kommer att avgränsas till officerare i nivå 4 och uppåt som tjänstgör vid 
vårt (F)HQ9. Anledningen till att jag valt just officerare tillhörande (F)HQ är främst att 
denna kategori bedöms vara de som mest aktivt i sitt dagliga förvärv arbetar med att 
producera någon form av operationsplaner. Härvid avses allt från applex inom ramen för 
utbildning av egen stab, nationella och internationella stabsövningar samt ev. 
förberedande planering för möjliga insatsområden. Även kopplingen till Försvarsmak-
tens devis om det insatta insatsförsvaret, vilket i huvudsak sker utanför landets gränser, 
talar för att stab med multinationella åtaganden och inriktningar är att föredra.   
 
Officerare som tjänstgör vid operativa insatsledningen på HKV (högkvarteret) har valts 
bort m.h.t. bedömd tillgänglighet för att delta i undersökningen. Resonemanget grundar 
sig på dels att förbandet HKV genomgått omorganisation inklusive flytt från Uppsala till 
Stockholm och dels att aktuella officerare bedöms i relativt stor omfattning vara 
inblandade i den ordinarie fredsverksamheten.  
 
Ett alternativ som också valts bort är lärare och elever vid FHS. Argument för detta är att 
undertecknad själv är elev och på så sätt en del av någonting som skulle undersökas. 
Detta bedöms inte vara lämpligt och väljs bort till förmån för att gemomföra en 
undersökning där möjlighet finns att som extern betraktare ta del av den verksamhet som 
pågår och på ett betydligt mera objektiv sätt hantera den empiri som inkommer.  
 
Att jag väljer att avgränsa mig till officerare i nivå 4, dvs. major och uppåt, motiverar jag 
med att det är denna kategori av officerare som har viss utbildning i och erfarenhet från 
att utöva operationskonst. En naturlig orsak till detta är att det i skrivande stund är just 
major som är den nivå inom officershierarkin som kommit i kontakt med militärteori och 
doktriner. Efter 2009 kommer situation att förändras något när våra första officerare från 
det nya treåriga officersprogrammet tar sin examen.  
 
Ytterligare än avgränsning jag gjort är att enbart fokusera på svensk FM-doktrin. Ur ett 
internationellt perspektiv finns det en uppsjö av diverse nationella och multinationella 
doktriner. Detta beslut grundar sig främst på min ambition att fördjupa mig i det som jag 
finner vara av störst värde vid utbildning vid FHS Cp, nämligen operationskonst. Att 

                                                 
8 Martell, Joakim (2008-03-11), Intervju genomförd vid FHS  
9 FHQ står för ”Force Headquarter” och är ett högkvarter med en operativ inriktning. För att inte förväxla 
detta ledningsorgan med någon av NATO:s motsvarigheter för deras ”Force Command”, vilka då är 
betydligt mera omfattande till organisation och resurser, brukar FHQ med ansvar för att leda så kallade 
snabbinsatsförband anges med ”F” inom parantes, dvs. (F)HQ. Ibland upplevs strukturen som något 
förvillande då överordnad nivå, den med strategisk inriktning, går under just benämningen OHQ, dvs. 
”Operational Headquarter”.  
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välja den betydligt bredare ansatsen att hantera flera doktriner medför dessutom att 
undersökningen flyttar fokus från att genomföra något som är mätbart via empiri till 
något betydlig mera teoretiskt där doktrinutveckling och doktrinprocesser blir det 
centrala.  
 

1.7 TIDIGARE STUDIER och FORSKNING 
Mina efterforskningar avseende tidigare arbeten inom ämnet doktriner och då med 
inriktning mot operativ planering, har enbart gett två relevanta träffar. En anledning till 
detta är troligen att själva företeelsen doktrin är ganska ung inom vår försvarsmakt. Att 
nämna innan jag fördjupar mig i de två av mig bedömt relevanta träffarna, är att det ur 
ett generellt perspektiv avseende doktriner, så finns det massor att välja mellan och då 
främst litteratur som utgivits i USA och Storbritannien. Då doktriner ofta har en stark 
nationell knytning och att mitt fokus inte är generellt utan mer specifikt mot operativ 
planering, så har huvuddelen av denna utländska litteratur valts bort. 
 
Den första träffen jag fick är då en C-uppsats från 2002 som är författat av Mikael 
Frisell och innehar titeln ”Doktrinutveckling – en levande process”. En uppsats som är 
mycket heltäckande när det gäller begreppet doktrin. Jag kan även efter mina inledande 
studier inom ämnet, konstatera att många av Mikaels tankar har fått genomslag för den 
doktrinutveckling som skett inom svenska Försvarsmakten under 2000-talet. I C-
uppsatsen finns vissa delar som berör omsättande på en operativ nivå. Dessa är 
intressanta och relevanta för min undersökning, varvid jag återkommer till dessa.  
 
Ytterligare en C-uppsats, dvs. träff nummer två, är författat av Per Ohlsson och har 
rubriken ”Effects-Based Operations: Genomslagskraften hos nya försvarskoncept”. En 
del av syftet med denna uppsats anges av Per att vara ” att utifrån resultatet diskutera 
doktrinutveckling och implementering av nya koncept”. C-uppsatsen har som sagt sitt 
fokus på Effects-Based Operations men där finns en del beröringspunkter som är 
gemensamma med mitt arbete som har att hantera tankarna bakom en genomförd 
planering.  
 

1.8 DISPOSITION 
Detta första kapitel ”INLEDNING”, syftar till att ge dig som läsare en uppfattning om 
såväl vad jag vill uppnå som varför jag gör det jag gör. Dessutom är det min avsikt att 
via dels centrala begrepp och dels avgränsningar förtydliga i vilket kontext C-uppsatsen 
hör hemma. Avslutningen på detta kapitel, där du som läsare nu befinner dig, syftar till 
att ge en bild av hur denna handling är uppbyggd. Metod och teori, dvs. den 
vetenskapliga aspekten av arbetet, är två i sig omfattande moment som hanteras i 
separata kapitel. 
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I kommande kapitel ”BAKGRUND” är min avsikt att förklara att hur jag förhåller mig 
till aspekten teori. Då jag valt att skapa mig en egen modell utifrån doktrinen som teori 
så är detta en relativt omfattande del av arbetet. För att underlätta för dig som läsare att 
följa den röda tråden innehåller kapitlet en sammanfattning av tankar bakom och då även 
grunden för den valda teorin. Detaljer och fördjupning går då att finna i bilaga 1.  
 
Efterföljande kapitel, ”OPERATIONALISERING”, är att betrakta som en fortsättning 
på det förra. Här tar en fördjupad analys vid, där grunderna i min teori omformuleras till 
variabler. De variabler som sedan anses som mest relevanta att undersöka kopplat till 
ställt syfte och formulerade forskningsfrågor, blir så kallade indikatorer. Dessutom 
kommer dessa indikatorer just som rubriken anger, operationaliseras för att bli mätbara, 
dvs. hur gå tillväga för att erhålla ett värde som ger efterfrågad information. 
 
Därefter följer ett kapitel med rubriken ”METOD” och som i huvudsak syftar till att 
beskriva det vetenskapliga hantverket. Här beskrivs hur jag avser undersöka 
verkligheten och med hjälp av vilka instrument.  
 
Därnäst följer kapitlet ”RESULTAT” där min avsikt är att presentera det som anges, 
nämligen en sammanställning av empirin. Tyngdpunkten i detta kapitel är alltså att visa 
vad jag kommit fram till i min undersökning. Resultatet kommer att analyseras och 
tolkas för att därefter användas i det efterföljande kapitlet ”DISKUSSION”.    
 
I kapitlet som följer, ”DISKUSSION”, är min avsikt att gifta ihop resultatet med ställda 
forskningsfrågor och då främst fråga två och tre. Detta kapitel avslutas med att jag under 
slutsatser försöker väva ihop svaren på mina forskningsfrågor med undersökningens 
ställda syfte. 
 
Avslutningsvis under kapitlet ”REFLEKTION” kommer jag att med mitt uppnådda 
resultat göra en återkoppling till teorin för att se om jag kan finna några slutsatser som 
ev. innebär att ny kunskap erhållits och därmed underlag för en hypotesprövning. Under 
detta kapitel kommer jag även att reflektera över vad jag lärt mig, dvs. jag gör mig själv 
och mina beslut till objekt för mina tankar. Reflektionen kommer att vara såväl intern, 
dvs. mot valt ämne och metod men även extern för att öka förståelsen i vilket kontext jag 
arbetat. En strävan är här att ge rekommendationer inom området men även att peka på 
framtida lämplig forskning inom detsamma. 
 
Sammanfattningsvis är uppsatsen att betrakta som tredelad om jag bortser från den 
inledande delen som har till uppgift att beskriva och förklara vad denna uppsats 
avhandlar. De tre identifierade huvudområdena är då själva bakgrunden, insamling och 
strukturering av empirin samt analys och reflektion över undersökningens resultat.  
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2. BAKGRUND 

2.1 INLEDNING 
Enligt Bruzelius och Skärvad definieras en teori som “ett antal relaterade begrepp med 
vars hjälp verkligheten kan beskrivas, tolkas och förstås”.10  
 
Min avsikt är att uppnå det som dessa författare anger som det centrala för en teori. Att 
välja en lämplig teori för att lyckas i detta avseende och samtidigt skapa en logisk kedja 
till vald metod och empiri är dock inte så enkelt. Det stora vägvalet för min del var att 
fastställa om undersökningen skulle kopplas till någon teori som berör implementerings-
processer eller att skapa en modell som utgår från objektet, dvs. i detta fall FM-doktrin. 
Mitt val föll på det senare. Idén till att försöka skapa en egen modell fick jag genom att 
läsa Birgitta Rydén avsnitt om teori i FHS kompendium EN INTRODUKTION I 
METODLÄRA11.  
 
Då jag som sagt har för avsikt att skapa en egen modell för att finna svar på mina 
frågeställningar, vilket då är en produkt ur ”teorin” FM-doktrin, följer härnäst ett 
resonemang om hur jag förhåller mig till dessa begrepp. Kapitlet avslutas med att jag 
sammanfattar vad jag anser vara grundstenarna i denna teori och därmed värda att gå 
vidare med i strävan att åstadkomma en modell som är anpassad för min undersökning. 
Ett steg som beskrivs i det efterföljande kapitlet ”OPERATIONALISERING”. 
 

2.2 TEORI 
Det bärande motivet för vald teorianknytning är teorins relevans för att systematisera 
den empiriska delen av ett arbete och dessutom utgöra grunden för analys- och 
förklaringsmodeller. För att finna denna relevans har jag för avsikt att göra en noggrann 
analys av FM-doktrinen. En analys som kommer att bestå av dels en textanalys av FM-
doktrin och dels intervjuer av sakkunniga, dvs. dem som varit med och arbetat fram 
aktuell handling. Under denna analys har jag för avsikt att finna något som jag benämner 
för komponenter. Detta är alltså ett uttryck som skapats av mig i syfte att beskriva något 
som har en framträdande roll och enligt mitt tycke en avgörande betydelse för 
användandet av en doktrin under operativ planering. Komponenter som beroende på val 
av perspektiv omvandlas till variabler. Alla variabler kommer inte att var möjliga att 
undersöka med hänsyn till det enskilda arbetets storlek, utan vissa blir utvalda och 
därmed så kallade indikatorer. Indikatorerna är de som operationaliseras, dvs. omsätts 
till något som är mätbart genom att kunna erhålla ett värde. Värde är det som inbringar 
en viss mängd efterfrågad eller rättare sagt sökt information. Till skillnad från 

                                                 
10 Bruzelius L.H. och Skärvad P.H.(2005), Integrerad organisationslära, s. 30 
11 Hallenberg, J., Ring, S., Rydèn B. och Åselius, G. (2005), En introduktion i metodlära, s. 26 
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egenhändiga konstruerade begreppet komponenter, är övriga, dvs. variabler, indikatorer 
och värde vedertagna inom vetenskaplig metodik.12 
 
Min egenskapade modells uppgift är att vara vetenskapens verktyg.13 Ett annat sätt att 
uttrycka sig och då via en liknelse är att framtagen modell är den ”kikare” som jag väljer 
att betrakta ”verkligheten” med. Hur denna ”kikare” kommer att se ut för att betrakta 
och mäta vald verklighet kommer att framgå av efterföljande kapitel. Hur vida vald 
kikare är relevant för uppnå syfte med undersökningen kommer jag att ta ställningen till 
under det avslutande kapitlet ”REFLEKTION”.  
 

2.3 TEORIKRITIK 
I mitt resonemang från avsnittet ovan, framgår det att val av modell ger olika resultat då 
dess innehåll är styrande för vad som kommer att undersökas eller rättare sagt ur vilket 
perspektiv ett problem alternativt fenomen betraktas ur. Vilken kritik finns då att rikta 
mot mitt beslut att skapa en egen modell utifrån FM-doktrinen som en form av teori? En 
svaghet är att min modell inte utgår ifrån en etablerad teori med förankring i 
vetenskapen. Modellen kommer att vara en produkt där min tolkning av ett teoretiskt 
koncept blir avgörande. Förvisso kommer synpunkter och förslag på variabler att 
inhämtas från expertis men i sista led är det ändå min tolkning av deras synpunkter som 
kommer att skapa den modell utifrån vilken en verklighet skall betraktas. Då jag 
dessutom enbart kommer att genomföra djupintervju med 2-3 av dessa experter så är 
frågan om framtaget underlags representativitet klart befogad. Å andra sidan, kopplat till 
att ämnet är väldigt smalt, så behövs just den ansvariga kärnans synpunkter för att finna 
och återkoppla till den bakgrund som varit avgörande för FM-Doktrinens innehåll och 
tänkta verksamhetsområde. Att välja fler experter eller sakkunniga skulle förvisso ha 
kunnat ge fler intressanta aspekter och större tyngd åt eventuella gemensamma 
synpunkter. Mitt beslut att inte göra så grunder sig dels med anledning av rådande 
tidsförhållanden och dels att djupintervjuerna enbart är en del för att möjliggöra en 
efterföljande inhämtning av empiri. Med den sistnämnda synpunkten vill jag ge 
eftertryck för vad som är huvudsak och bisak med undersökningen, även om det är av 
stor vikt att skapa en modell som är värd namnet.  
 
Vår doktrin har förvisso sitt ursprung från en teori, dvs. militärteorin, men att koppla 
undersökning mot denna finner jag som mindre relevant då jag söker svar på frågor som 
rör en produkt av själva teorin. En produkt som jag anser vara relativt självständig med 
egna budskap och ståndpunkter. 
 

                                                 
12 Ståhl Tomas (okänt), ”Kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner”  
http://www.his.se/upload/45966/Kvalitativa%20och%20kvantitativa%20forskningstraditioner%20(2).pdf  
13 Patel, R.och Tebelius, U (1987), Grundbok i forskningsmetodik – Kvalitativt och kvantitativt, s. 16-17 
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För att ytterligare betona mitt val av teori och leda dig som läsaren in på vad det hela 
handlar om, väljer jag att kortfattat beskriva vad det inte handlar om. Kan kanske låta 
onödigt då inte kan omfatta en hel del. Mitt val grundar sig dock på att jag själv haft 
ganska många funderingar över gränsdragningen vid val av teori och då kopplat till 
undersökningens syfte och problemformulering. Min bedömning är därför att 
nedanstående kan förenkla för dig som läsare för att förstå kopplingen inom ämnet och 
beslut att skapa en egen modell.  
 
Efter att tagit del av tidigare enskilda arbeten som finns inom ämnet, har jag vid ett antal 
tillfällen funnit kopplingar, dvs. snarlika formuleringar till min från det inledande 
kapitlet avseende att ”en doktrin utvecklas genom att den används”. Mikael Frisell 
anger som ett exempel att ”en doktrin blir inte verklighet utan ett stort personligt 
engagemang av chefer i ledande positioner”.14 Dessa skrivningar för in tankarna på vad 
som är viktigt för att en doktrin ska bli funktionell, vilket i sig kan kopplas till ordet 
implementering, vilket jag i min tur ofta använder mig av. Här är dock en för mig viktig 
nyansskillnad. I mitt arbete med att finna vilka dem rådande förutsättningarna är för att 
hjälpa alternativt stjälpa ett användande, är det brukarnas upplevelser som kommer att 
utgöra empirin. Vissa av dessa brukare kommer förvisso att vara chefer men 
frågeställningarna har inte till uppgift att analysera beslut om att använda utan ser i 
vilken utsträckning FM-doktrinen faktiskt används. Att enbart undersöka chefer och 
deras beslut har fört mina tankar till att luta mig mot Allisons förklaringsmodeller15 som 
berör en beslutsprocess. Att nyttja av Allison beskrivna förklaringsmodeller eller synsätt 
(rationalistiska, organisatoriska och/eller strukturella) hade på ett tydligare sätt svarat på 
frågan varför själva implementeringen kommit så långt som den gjort och då ur ett 
beslutsfattarperspektiv. Låter intressant är inte syftet med denna undersökning.  
 

2.4 SLUTSATSER 
Efter att analyserat FM-doktrinen och dessutom intervjuat personal från arbetsgruppen 
som varit ansvariga för dess framtagande, anser jag att det finns elva (11) stycken 
relevanta komponenter att hantera i min valda teori. Sju av dessa går att spåra till 
doktrinen och dess budskap medan tre har sitt ursprung i den organisation som avses 
undersökas. Den elfte befinner sig någonstans mittemellan, påverkad av dem båda.  
 
Min utgångspunkt för att identifiera dem förstnämnda har varit Ångströms uttryck om 
att ”medan teorier handlar om kokkonst, så är doktrinen mer fokuserad på dagens 
meny”.16 
 

                                                 
14 Frisell, Mikael (2002), ”Doktrinutveckling – en levande process”, s. 61 
15 Allison, G och Zelikow, P (1999), Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile Crises, s. 19 
16 Widén, J. och Ångström, J (2005): Militärteorins grunder, s. 7 
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Om jag då betraktar min sammanställning från bilaga 1 punkten 1.2 SAMMANFATT-
NING av TEXTANALYS, kan jag konstatera att vissa av de gemensamma och 
genomgående kriterierna går att härleda direkt ur militärteorin. Vissa är däremot 
egenkonstruerade uttryck, vilka då mera har en koppling till det som bör betraktas som 
dagens meny. Min tanke är härvid att det är våra koncept, dvs. koncept för gemensamma 
operationer samt markoperativt koncept som utgör ”dagens meny”. De ”måltider” som 
då skapar denna meny anser jag vara: 

• Krigföringsförmåga 
• De grundläggande förmågorna 
• Effekttänkande 
• Manövertänkande  
• Operativ design17 

 
Ovanstående begrepp, varken de som faller under rubriken ”meny” eller ”måltid”, går 
nämligen inte18 att finna i vår militärteori och får därmed mera betraktas som att konsten 
omsatts till något som är aktuellt kopplat till dess samtid. Dessa angivna ”måltider” kan 
förvisso i sin tur brytas ned ytterligare för att därmed finna att dem är en del av 
militärteorin. Detta är inte andemeningen just nu utan det centrala är att konstatera att 
dessa är en produkt, styrda av sin samtid men framtagna med stöd av själva konsten. 
Dessa olika ”måltider” är då det som bildar ”dagens meny”. En ”meny” där då de 
ingående måltiderna skall kombineras för att erhålla största effekt eller upplevelse om 
jag ska beskriva det hela ur kulinariskt perspektiv.   
 
För att få ut mesta möjliga av ”dagens meny”, krävs det då, vilket även framgår tydligt i 
DMarkO, genomförda studier i militärteori.19 Vilket jag påtalat tidigare så är det först 
från nivån majorer och uppåt som denna grund formellt erhållits (just nu) inom svenska 
FM. Ingen regel utan undantag då vissa kurser inom ämnet är öppna även för civila och 
officerare som inte tillhör nuvarande stabsutbildning eller chefsprogram. Även HROK 
erbjuder utbildning inom området militärteori. För att då knyta ihop mitt resonemang 
anser jag att vårt system, läs FM, med formell utbildning före inträde i näst kommande 
nivå, skapar officerare med militärteoretisk kompetens. En kompetens som är nödvändig 
för att då kunna hantera och även utveckla doktrinärverksamhet. Så i den bästa av 
världar borde utexaminerade majorer och då även överstelöjtnanter bära med sig 
värdefull kompetens för kommande verksamhet i någon av våra operativa staber. 
Officeren är på så sätt en produkt som medför en personlig officerskompetens som har 
betydelse för vilket genomslag en doktrin har eller rättare sagt, kan ha. Finns ju fler 
                                                 
17 Av mig gjord ”liknelse” efter att konstaterat stora likheter mellan upptagna kriterier i doktrin för 
gemensamma operationer och dess avsnitt avseende planering av gemensamma operationer och beskriven 
lathund i GOP för framtagande av en operativ design.  
18 Manövertänkande är ett undantag. Nämns vid ett tillfälle i boken Militärteorins grunder men då i ett 
annat sammanhang än det som anges i FM-doktrinen. Finns en likhet i dess koppling till indirekt metod 
men initiativet berörs inte. Det sistnämnda går att finna i Militärteorins grunder, s.92.  
19 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 9 
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parametrar som påverkar. Ett logiskt samlande begrepp för att då fånga upp mina 
angivna ”rätter” är officerskompetens. Utöver denna angivna kompetens som medförs av 
den enskilde officeren till den stab där han eller hon är tänkt att tjänstgöra, spelar de 
organisatoriska förutsättningarna en avgörande roll för den doktrinära utvecklingen. 
Det är då här jag anser att de andra tre komponenterna går att återfinna, vilka då är: 

• Utbildning 
• Organisation 
• Orderverk 

 
Den återstående elfte komponenten av vikt för att få genomslag är på vilket sätt man 
förhåller sig till det hela, nämligen attityd. I inledning på mitt enskilda arbete finns 
följande utdrag ur DMarkO: 
 

”Acceptans av doktrinens tankesätt och konsekvenser är en förutsättning för att 
åstadkomma effekt och genomslag i det dagliga arbetet. Doktrinen måste tillämpas 
för att kunna utvecklas.”20 

 
Härvid möts alltså den enskildes kompetens där attityd är utgör en viktig del med en 
rådande organisationskultur vilket då resulterar i doktrinär utveckling eller dess motsats.  
 
Avslutningsvis presenteras i figur 2 en sammanfattning över vad jag anser vara relevanta 
och framträdande komponenter som bedöms värda att gå vidare med till nästa steg i 
processen. 
 
Officerskompetens  Organisatoriska förutsättningar 
Krigföringsförmåga   
De grundläggande förmågorna  Utbildning 
Effekttänkande Attityd Organisation och ansvarsområden 
Manövertänkande  Orderverk och stabsprocesser 
Operativ design   
Koncept för gemensamma operationer   
Markoperativt koncept   

Figur 2. Sammanfattning över komponenter med betydelse för FM-doktrins användande. 
 
Dessa komponenter utgår från mina slutsatser efter att vävt ihop egen textanalys av 
svensk FM-doktrin med inhämtat intervjuunderlag från dem som varit med om att 
producera densamma. För att finna bakomliggande tankar och motiv till gjorda val, 
hänvisar jag till bilaga 1 som mera ingående beskriver vägen fram till mitt gjorda val. 
I det efterföljande kapitlet, ”OPERATIONALISERING”, kommer nästa steg i processen 
att ta vid. Ett steg som innebär att vissa av komponenterna väljs ut och dessutom 
förädlas till något som rent praktiskt blir mätbart.  
 
                                                 
20 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 7 
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3. OPERATIONALISERING 

3.1 INLEDNING 
Med mig från kapitlet har jag ett antal komponenter. Min avsikt är nu att i tre steg 
omvandla dessa till något som är användbart vid insamling av empiri. Steg ett innebär att 
jag försöker se komponenter ur olika dimensioner för att finna möjliga variabler. Av 
dessa funna variabler kommer de som anses som mest relevanta att väljas ut, dvs. 
indikatorer har identifierats. Efter detta andra steg är det dags för den avslutande 
operationaliseringen. Genom att operationalisera en indikator har jag funnit ett 
tillvägagångssätt för att erhålla ett värde hos en person, dvs. något som är mätbart för 
aktuell indikator. Värdet är alltså att betrakta som erhållen information, vilken då kan 
vara av varierande storlek och kvalité beroende på typ av indikator och val av 
operationalisering.  
 

3.2 VARIABLER 
De utvalda komponenterna har lite olika innebörd beroende på val av dimension. I tabell 
1 följer en sammanställning av möjliga dimensioner. 
 
Tabell 1: Valda dimensioner av utsedda komponenter 
Komponent Dimension 
Krigföringsförmåga Kännedom Kunskap Omsätta/tillämpa
De grundläggande förmågorna Kännedom Kunskap Omsätta/tillämpa
Effekttänkande Kännedom Kunskap Omsätta/tillämpa
Manövertänkande Kännedom Kunskap Omsätta/tillämpa
Operativ design Kännedom Kunskap Omsätta/tillämpa
Koncept för gemensamma operationer Kännedom Kunskap Omsätta/tillämpa
Markoperativt koncept Kännedom Kunskap Omsätta/tillämpa
Utbildning21 Stab Sektionsvis Enskilt 
Organisation Befattning Enhet 
Orderverk Process Produkt 
Attityd Generellt Operativ planering 
 
Ovanstående dimensioner skall inte ses som ett försök till att gradera, dvs. vara ett mått 
på de olika komponenterna, utan olika sätt att betrakta dess existens.  
 
Ovan redovisade trettio (30) variabler kan dessutom dubbleras beroende på om dem 
utgår från en undersökt persons egen uppfattning, dvs. en självskattning, alternativt om 

                                                 
21 Avser härvid utbildning inom aktuellt förband och inte tidigare genomförda skolor alternativt kurser. De 
olika variablerna anger på vilket sätt utbildningen regleras och styrs.  
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variabeln kontrolleras t.ex. genom prov, granskning etc. Val av dimension får härmed en 
stor betydelse för den efterföljande operationaliseringen. Om jag då ser till syfte och 
ställda forskningsfrågor så är båda synsätten klart relevanta. En kombination av både 
kontrollerade variabler och upplevda variabler kommer att användas. Ytterligare en 
möjlighet som finns för att inhämta information för att få grepp på vilka förutsättningar 
som råder för att omsätta FM-doktrin i operativ planering, är att en och samma variabel 
får ett värde genom både egenskattning och via en yttre kontroll.  Förvisso är vissa 
svårare än andra att operationalisera, t.ex. är det relativt komplext att kontrollera någons 
förmåga att omsätta och tillämpa manövertänkande. Med hänsyn till tid och resurser som 
disponeras för detta arbete, kommer vissa variabler som troligen är ytterst intressanta, 
tyvärr att väljas bort. Det är något som jag kommer att beröra i det sista kapitlet när jag 
reflekterar tillbaka till gjort arbete. 
 

3.3 INDIKATORER 
I tabell 2 går det att utläsa vilka de utvalda indikatorerna är. Dessa är nio (9) till antalet 
och är angivna med A till M. Genom att läsa tabellen från vänster till höger ges ett 
sammanhang från komponent till insamling av empiri. Jag väljer att använda ordet 
faktisk för information som kontrolleras via prov eller granskning samt uttrycket upplevd 
för sådant som är en egenskattning från deltagarnas sida. Vissa av de utvalda variablerna 
avser jag att göra både och med. Mina bakomliggande motiv som varit styrande för den 
prioritering som jag då har gjort, framgår av texten som följer efter nedanstående tabell.  
 
Tabell 2: Utvalda indikatorer (A till M) och deras relation till utsedda komponenter. Förslag på metod för 
inhämtning av värde framgår längst ut till höger.  

Komponent Dimension INDIKATOR Inhämtas 
A) Faktisk 

 
Frågor/prov  

De grundläggande 
förmågorna 

 
Kunskap 

B) Upplevd 
 

Enkät 

C) Faktisk 
 

Frågor/prov  
Effekttänkande 

 
Kunskap 

D) Upplevd 
 

Enkät 

E) Faktisk 
 

Frågor/prov  
Operativ design 

 

 
Kunskap 

F) Upplevd 
 

Enkät 

G) Faktisk 
 

Frågor/prov  
Koncept för gemensamma 

operationer 

 
Kunskap 

H) Upplevd 
 

Enkät 
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I) Faktisk 
 

Frågor/prov  
Markoperativt koncept 

 
Kunskap 

J) Upplevd 
 

Enkät 

 
Utbildning 

 

 
Sektion 

 

 
K) Upplevd 

 
Enkät 

Generellt L) Upplevd Enkät 
 

 
Attityd 

Operativ vht M) Upplevd 
 

Enkät 

 
Inledningsvis något om helheten, dvs. valda indikatorer och dess representativitet för det 
jag avser undersöka och då med tyngdpunkten i forskningsfråga nummer två: 
 

Vilka förutsättningar råder vid (F)HQ för att använda svensk FM-doktrin i 
operativt planeringsarbete? 

  
Underrubriker till begreppet förutsättningar har jag tidigare identifierat som 
officerskompetens, dvs. något man för med sig från genomförda utbildningar och in i en 
stab, respektive organisatoriska. Den sistnämnda är då specifikt för den stab jag avser 
undersöka. Med påverkan från dem båda uppstår dessutom ett förhållningssätt, dvs. en 
attityd som också är att betrakta som en del av förutsättningarna för ett användande av 
en doktrin vid operativ planering. För att få ett så heltäckande resultat som möjligt, anser 
jag då att alla dessa aspekter, på ett eller annat sätt, måste vara representerade i själva 
undersökningen. Ett val som innebär mer bredd och mindre djup, vilket jag då anser vara 
nödvändigt för att styra det hela mot det som efterfrågas, nämligen vilka förutsättningar 
som råder i ett visst hänseende.  
 
Min prioritering bland de identifierade förutsättningarna som måste hanteras har då varit 
att officerskompetens är den viktigaste och därmed kommer att få mest utrymme. Alla 
aspekterna avseende förutsättningar är intressanta, men när jag läser frågan och sätter in 
den i sitt sammanhang, dvs. återkopplar till gjord problemformulering och framtaget 
syfte, så är det de doktrinära budskapen som är kärnan. Budskap som förhoppningsvis 
går att återfinna som en del av officerskompetensen. Utöver detta ställningstagande 
bland kategorier av förutsättningar, har jag även gjort en intern prioritering inom 
officerskompetensen. Tidigare har jag ju konstaterat att det doktrinära budskapet, dvs. 
”dagens meny” är våra koncept, nämligen koncept för gemensamma operationer och 
markoperativt koncept. Dessa måste alltså finnas med. För att kunna påvisa kunskap 
avseende angivna koncept krävs dessutom kunskap inom ett antal tankemodeller, mina 
så kallade ”måltider” som bygger upp ”menyn”. Av dessa har jag då valt ut de 
grundläggande förmågorna, effekttänkande samt det jag kallar för operativ design. 
Följaktligen har manövertänkande, uppdragstaktik och krigföringsförmågan valts bort. 
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Ett beslut som jag fattat utifrån att de grundläggande förmågorna är en förutsättning för 
att kunna genomföra effekttänkande, vilket i sig är en förutsättning för att förstå 
konceptet för gemensamma operationer, vilket i sig är grunden för hur vi bygger upp en 
operativ design, vilket i sig är ett uttryck för på vilket sätt operationskonst omsätts i en 
operativ planering. Styrande för mitt val har alltså varit den kedja av sammanhängande 
tankemodeller som är tänkt att utveckla en tanke till en operativ plan, genom att då 
passera ett antal ”doktrinära filter”, dvs. de valda tankemodellerna. Dessutom anser jag 
att de bortvalda, förutom att var mindre delaktiga i denna kedja, är något för omfattande 
och därmed troligen svåra att avgränsa till att bli hanterbara inom ramen för detta arbete. 
Förvisso anses krigföringsförmågan tillsammans med de grundläggande förmågorna 
utgöra den systemanalys som är en väsentlig del av effekttänkandet.22 Jag har som sagt 
nedprioriterat detta faktum och väljer att hänvisa till en intressant C-uppsats i ämnet 
krigföringsförmågan, som är författat av Gustaf Dufberg23. Likaså har jag under arbetets 
gång varit i kontakt med en motsvarighet för ämnet uppdragstaktik där författaren är 
Laura Svaan-Wrede.24 För den som då avslutningsvis vill fördjupa sig i den tredje och av 
mig bortvalda komponenten manöverteori, så är ett förslag en C-uppsats av Mats Berg.25  
 
När det gäller de organisatoriska förutsättningarna har dessa avgränsats till att enbart 
bestå av hur man upplever graden av utbildning avseende FM-doktrin och då från ett 
sektionsperspektiv. Detta val grundar sig på att verkligheten är mer intressant att 
undersöka än vad som står i eventuella utbildningsplaner eller stående stabsordrar. Hur 
ofta efterlevs en plan till punkt och pricka? Att dimension sektion får företräde är att jag 
anser att dessa är självständiga och på så vis även hoppas kunna fånga upp egna initiativ 
som bidrar till förbättrade förutsättningar för ett användande av FM-doktrinen.  
 
Attityd är något som enbart handlar om hur man upplever någonting och då ofta i 
jämförelse med något annat, dvs. det finns något att referera till. Härvid har jag då valt 
att försöka få ett värde både ur ett generellt och ett operativt planerings perspektiv. 
Möjligheten till jämförelse utgörs då av andra bedömt aktuella doktriner för en 
multinationell stab. 
 

3.4 OPERATIONALISERING av indikatorer 

3.4.1 Inledning 
Indikatorerna A, C, E, G och I mäts genom prov på teoretisk kunskap, dvs. dessa är så 
kallade kunskapsindikatorer. B, D, F, H, och J är egenskattningsindikatorer och utgår 
alltså ifrån hur den undersökta officeren själv upplever sin kunskap. K representerar 
utbildningsperspektivet medan då L och M avslutningsvis är attitydindikatorer.  
                                                 
22 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 73 
23 Dufberg, Gustaf (2005), ”Manöverkrigföring” 
24 Svaan-Wrede, Laura (2005), ”Uppdragstaktik – att leva som vi lär” 
25 Berg, Mats (2006), ”Manövertänkande inom Armén. Nytt namn på gammalt tänkande?” 
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I de följande rubrikerna, dvs. från 4.3.2 till 4.3.13 framgår ställda frågor för inhämtning 
av empiri. Dessa är fysiskt konstruerade via tabellverktyget i word men är inte att 
betrakta som någon tabell i en mening av att presentera information och därmed ingen 
tabelltext. Med anledning av att dessa frågor utgör grunden för utlämnad enkät väljer jag 
att inte bifoga densamma. Enkäten bestod utöver nedanstående frågor även av en del 
som berörde officerarnas bakgrund och då främst grad och vilket år examen tagits vid 
FHS eller motsvarande utbildning i annat land. Även information om ett eventuellt 
deltagande i arbetsgrupp eller särskild utbildning avseende FM-doktrin inhämtades i 
dessa inledande frågor. Övriga frågor följde ordningen egenskattningsindikatorer, 
kunskapsindikatorer, utbildningsindikatorer och avslutningsvis de som benämns som 
attitydindikatorer.  

3.4.2 Indikator A - faktisk kunskap avseende de grundläggande förmågorna 
Vilket påstående är korrekt avseende de grundläggande förmågorna? 
 Tankemodell med påverkan av faktiska system och funktioner 
 Tankemodell frigjord från faktiska system och funktioner  
 Tankemodell konstruerad utifrån faktiska system och funktioner 
 Vet ej 

 
Vilka av nedanstående förmågor tillhör de grundläggande förmågorna?  
  Bekämpning 
  Uthållighet 
  Verkan 
  Transport 
  Rörlighet 
  Skydd 
  Underrättelser och information 
  Logistik 
  Ledning 
  Effekt 
  Vet ej (alternativ om jag känner osäkerhet inför de grundläggande förmågorna) 

 
Vilket påstående är korrekt avseende de grundläggande förmågorna? 
 Samtliga är ständigt närvarande på stridsfältet 
 Samtliga är alltid närvarande men dock endast under strid 
 Någon av förmågorna kan vara frånvarande på stridsfältet 
 Vet ej 
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3.4.3 Indikator B - upplevd kunskap om de grundläggande förmågorna 
Jag anser att mina kunskaper avseende tankemodellen de grundläggande förmågorna är 
 Mycket goda 
 Goda, dvs. tillfredsställande  
 Brister 

 
Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende de grundläggande förmågorna att 
jag kan omsätta dessa i operativ planering? 
 Ja, dvs. på ett utmärkt sätt 
 Goda, dvs. tillfredsställande  
 Nej, dvs. anser mig ha brister 

3.4.4 Indikator C - faktisk kunskap avseende effekttänkande 
Effekttänkande används främst som ett instrument för att (ange endast ett svar) 
 Bibehålla initiativet 
 Underlätta för manövertänkande 
 Analysera motståndaren och oss själva 
 Vet ej 

 
Effekttänkande anges ofta som en kombination av två metaforer (tankemodeller). Vilka! 
 De grundläggande förmågorna i kombination med manövertänkande 
 Krigföringsförmåga i kombination med de grundläggande förmågorna 
 Manövertänkande i kombination med krigföringsförmåga 
 Vet ej 

3.4.5 Indikator D - upplevd kunskap avseende effekttänkande 
Jag anser att mina kunskaper avseende tankemodellen effekttänkande är 
 Mycket goda 
 Goda, dvs. tillfredställande 
 Brister 

 
Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende effekttänkande att jag kan omsätta 
dessa i operativ planering? 
 Ja, dvs. på ett utmärkt sätt 
 Goda, dvs. tillfredsställande  
 Nej, dvs. anser mig ha brister 
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3.4.6 Indikator E - faktisk kunskap avseende operativ design 
Oavsett om jag använder mig av engelska uttryck enligt GOP eller svenska så kallade 
operativa begrepp och då enligt Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), 
kopplas vissa av dessa ihop, som t.ex. offensiv och defensiv. Para ihop nedanstående 
operativa begrepp genom att sammanbinda dem med streck. Två alternativ i höger 
kolumn skall bli över 
  sekvenser 
Önskat slutläge och  direkt metod 
Tyngdpunkter och   tidsanpassning 
Indirekt och  kritiska sårbarheter 
Samordning och  operativa mål 
Skedesindelning och  avgörande punkter 
  effekter 

 
  Vet ej (alternativ om jag känner osäkerhet inför de operativa begreppen) 

 
Jag anser att följande förhållningssätt är mest korrekt när det gäller det operativa 
begreppet operationslinje (ange endast ett svar) 
 Sammanhållande koppling av fysiska och geografiska verksamheter 
 Planeringsstöd och tankemodell för att skapa sammanhang och förståelse 
 Lägger fast geografisk riktning eller framryckningslinje 
 Vet ej 

3.4.7 Indikator F - upplevd kunskap avseende operativ design 
Uttrycket operativ design är hämtad från GOP. Operativ design översätts i doktrin för 
gemensamma operationer med metoder i kapitlet planering. Jag anser att mina 
kunskaper i arbete som berör framtagande av en operativ design är  
 Mycket goda  
 Goda, dvs. tillfredställande  
 Brister  
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3.4.8 Indikator G - faktisk kunskap koncept för gemensamma operationer 
Ange de tre mest dominanta beståndsdelarna som utgör grunden i konceptet för 
gemensamma operationer 
 Effekttänkande  
 Manövertänkande 
 Direkt metod 
 Initiativ 
 Manöverkrigföring 
 Uppdragstaktik 
 Vet ej 

3.4.9 Indikator H - upplevd kunskap koncept för gemensamma operationer 
Jag anser att mina kunskaper avseende koncept för gemensamma operationer är 
 Mycket goda 
 Goda, dvs. tillfredställande 
 Brister 

 
Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende konceptet för gemensamma 
operationer så att jag kan omsätta konceptet i operativ planering? 
 Ja, dvs. på ett utmärkt sätt 
 Goda, dvs. tillfredsställande  
 Nej, dvs. anser mig ha brister 

3.4.10 Indikator I - faktisk kunskap avseende markoperativt koncept 
Tidigare har ett antal tankemodeller berörts. En av dessa har en mycket framträdande 
roll när det gäller genomförande av markoperationer enligt DMarkO. Vilken? 
 De grundläggande förmågorna 
 Effekttänkande 
 Operativ design 
 Vet ej 

3.4.11 Indikator J - upplevd kunskap avseende markoperativt koncept 
Jag anser att mina kunskaper avseende markoperativt koncept är 
 Mycket goda 
 Goda, dvs. tillfredställande 
 Brister 
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Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende markoperativt koncept så att jag 
kan omsätta konceptet i operativ planering? 
 Ja, dvs. på ett utmärkt sätt 
 Goda, dvs. tillfredsställande  
 Nej, dvs. anser mig ha brister 

3.4.12 Indikator K - upplevd utbildningssituation 
Jag upplever följande avseende utbildning i FM-doktrin vid (F)HQ 
 Gemensam utbildning har skett samordnat inom staben vid flera tillfällen 
 Gemensam utbildning har skett samordnat inom staben vid något tillfälle 
 Ingen gemensam utbildning har skett samordnat inom staben 

 
Inom egen sektion uppfattar jag följande om utbildning i FM-doktrin 
 Aktivt och återkommande för att bibehålla en god kunskap 
 Sporadiskt utbildning, dvs. när behov uppstår genomförs viss internutbildning 
 Ingen utbildning genomförs inom ramen för egen sektion 

3.4.13 Indikator L - attityd 
Vid arbete med operativ planering anser jag följande litteratur som mest värdefull för 
mig i mitt stabsarbete (rangordna där ett anses var mest värdefull – litteratur som inte 
anses ha någon betydelse anges med nolla) 
 Militärstrategisk doktrin 
 Doktrin för gemensamma operationer 
 Doktrin för markoperationer 
 GOP  
 Annan handling Vilken 

 
Vid operativ planering används vid min sektion följande doktriner till en grad av 
 Alltid Ofta Ibland Aldrig 
FM-doktrinen     
NATO AJP-01     
FM 3-0 OPERATIONS (US Army)     
Annan  Namn     

 
Generellt anser jag mig ha följande förhållningssätt till FM-doktrinen (endast ett val) 
 En hyllvärmare som plockas fram på order 
 Uppslagsverk och referens vid operativ planering och/eller utbildning 
 Aktivt – en självklarhet vid all planering och/eller utbildning 

 
Resultatet av genomförd enkät framgår av bilaga 2. Analys och tolkning av resultat 
genomför jag under kapitel 5 ”RESULTAT”. Innan dess kommer dock en fördjupning 
avseende hur det vetenskapliga hantverket kommer att utföras.  
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4. METOD 

4.1 INLEDNING 
Min avsikt med detta kapitel är att förklara att jag vet vad jag gör, dvs. hur jag valt att 
hantera och förhålla mig till den vetenskapliga metoden. Detta med en ambition att 
tydliggöra mina övervägande för att åstadkomma ett logiskt samband med uppställt syfte 
och valda forskningsfrågor.  Kapitlet innehåller inte någon allmän beskrivning om 
förekommande förhållningssätt och metoder utan strävan är att ange mina val och med 
för dessa avgörande motiv.  
 

4.3 VETENSKAPLIG METOD 
Jag bedömer att val av metod som bäst leder fram till mitt uppsatta syfte och ställda 
forskningsfrågor är en kombination av den kvantitativa metoden och den kvalitativa 
metoden. Min avsikt är ju att via ett antal indikatorer mäta en företeelse vilket talar för 
den kvantitativa metoden är dominerande för inhämtning av empiri. För att finna ut vad 
som skall inhämtas krävs dock insatser enligt den kvalitativa metoden.  
 
De tekniker, benämns även av en del som forskningsmetoder, som jag kommer att 
använda mig av är textanalys, intervju och enkät. Textanalys och intervju kan då kopplas 
till den kvalitativa metoden medan själva enkäten främst är en del av den kvantitativa 
metoden. 
 

4.4 METOD för SLUTLEDNING 
Mitt förhållningssätt till den data som jag avser samla in för att ge svar på mina 
frågeställningar är tydligt deduktiv. Jag väljer nämligen att utgå ifrån en av mig skapad 
modell för att inhämta empirin. En bild av ”verkligheten” som jag sedan jämför med den 
framtagna teorin. En teori som då är framtagen med stöd av litteratur och dem som jag 
kallar för experter, dvs. författarna till våra doktriner. I ett försök omsätta ovanstående 
något abstrakta resonemang till en hur jag mera konkret väljer att gå tillväga, så är min 
avsikt att följa principen som framgår av figur 3 (på nästa sida) och är framtagen av 
Sven Åke Hörte.26 

                                                 
26 Hörte, Sven Åke (1999), ”Hur kan man ge struktur åt rapporter och uppsatser?” s. 8 
http://www.ies.luth.se/org/Rapporter/AR9824.pdf  
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Alltså, jag avser först att fastställa vad som skall mätas (1), för att därefter gå ut i 
verkligheten och inhämta underlag (2) som då avslutningsvis ger en bild, ett ”fotografi” 
om hur det ser ut på en specifik plats vid ett specifikt tillfälle (3). Det som inte framgår 
av figuren och som förväntas bli själva essensen av arbetet är den efterföljande 
bearbetningen av framtaget resultat.  
 
Innan jag kan påbörja ovanstående, dvs. insamlingen av det jag anser vara huvuddata, 
måste jag dock genomföra en förberedande process som då kan beskrivas på ett liknade 
sätt den förra och då framgår av figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till skillnad från den första beskrivna ”snurran” är denna sistnämnda helt klart 
induktiv.27 Här handlar det om att låta en upplevd verklighet utgöra grunden för det som 
kan anses vara rådande, dvs. någon form av regel eller påstående. Sista steget i denna 
första induktiva ”snurra” är tillika första steget i den tidigare beskrivna efterföljande 
deduktiva ”snurran”. I förhållanden till varandra betraktar jag då den första, den 
deduktiva, snurran som huvudprocess och då klart dominant när det gäller fördelning av 
arbetsinsats. Den sist nämnda ”snurran”, den induktiva, är synnerligen viktig för kvalitén 
på den först nämnda, men i en jämförelse avseende arbetsinsats betydligt mindre 
omfattande.  
                                                 
27 Hörte, Sven Åke (1999), ”Hur kan man ge struktur åt rapporter och uppsatser?” s. 8 
http://www.ies.luth.se/org/Rapporter/AR9824.pdf  

2. Empiri  
3. Resultat 

1. Regel – ur teorin härlett påstående 

2. Resultat  

3. Påstående 

1. Empiri 

”De viktigaste beståndsdelarna som bör mätas är...” 

”Insamling av data via...” 
”Mätt del av verkligheten...” 

”Via observationer, samtal och intervjuer inhämta underlag i ämnet...” 

”Ur inhämtat underlag ser jag ett mönster…” 

”Mönstret bildar stommen i mitt ur teorin härledda påstående....” 

Figur 3. Princip för insamling av empiri för undersökningens huvudprocess. 

Figur 4. Princip för insamling av empiri för undersökningens huvudprocess. 
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Sammanfattningsvis anser jag att de båda processerna tillsammans, dvs. metoden som 
helhet, bör betraktas med ett abduktivt förhållningssätt.28 Även om ovanstående 
beskrivits som två skilda steg, processer, kommer arbetet att kännetecknas av en 
växelverkan mellan teori och empiri.   
 

4.5 DATAINSAMLING 
Datainsamling innebär för mig främst arbete med att samla in empiri för det jag tidigare 
angett som huvudprocess, dvs. att mäta rådande förutsättningar för att omsätta FM-
doktrinen vid operativ planering. Denna datainsamling kommer att ske via ett dokument 
som är en kombination av en enkät och ett frågeformulär, där aspekten enkät syftar till 
att få veta den undersöktes inställning och uppfattning om vissa saker medan själva 
frågedelen syftar till att mäta kunskap. 
 
För att hamna rätt i ovan angivna handling, vars uppgift är att bibringa mig ett resultat 
som utför grunden för C-uppsatsens diskussion, krävs vissa förarbeten. Förarbeten som 
på sitt sätt också handlar om att inhämta data men som sagt i ett annat syfte. 
Datainsamling i själva förarbetet utgörs av dels textanalys och dels intervjuer. Med 
anledning av denna uppdelning avseende datainsamling kommer det fortsatt arbetet 
under denna och nästkommande rubrik att följa strukturen enkät- och frågeformulär, 
textanalys samt intervju. Ordningen är inte kronologisk kopplat till forskningsprocessen 
utan till i vilken omfattning respektive insamlingsmetod haft för mitt forskningsarbete 
som helhet. 
 

4.6 DATAKVALITÉ 
Information inhämtad via enkät- och frågeformulär är att betrakta som primärdata. 
Uppgifterna har nedtecknats av den enskilde på pappersformulär på ordinarie arbetsplats 
utan någon övervakning, för att sedan samlas in av undertecknad. Ställda frågor har varit 
låsta, dvs. den enskilde har varit styrd till befintliga svarsalternativ. Ett val som grundar 
sig på min ansats att genomföra en undersökning med stöd av en kvantitativ metod.  
 
Textanalysen, vilket var mitt första steg i forskningsprocessen, har i huvudsak haft fokus 
på FM-doktrin och då främst dess delar MSG, DGemO samt DMarkO. I min egen 
utveckling för att få bättre förståelse för vad en militär doktrin är har Barry R. Posens 
bok The Sources of Military Doctrine haft en framträdande roll. Även Mikael Frisells C-
uppsats Doktrinutveckling – en levande process, har varit av betydelse för att fånga in 
fenomenet militär doktrin.  
 

                                                 
28 Alvesson, M. och Sköldberg, K (1994), Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och vetenskaplig 
metod, s. 42  
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I syfte att både utveckla och kontrollera mina tankar om vad som är mest relevant att 
undersöka för att mäta det doktrinära fenomenet, har två djupintervjuer genomförts av 
kollegor som deltagit i arbetsgruppen för gällande FM-doktrins framtagande. Båda 
intervjuerna har följt samma frågeformulär och enbart bestått av öppna frågor. Den data 
som inbringats går att ta del av i bilaga 1 och då under rubriken 1.4 SLUTSATSER av 
genomförda INTERVJUER. 
 

4.7 VALIDITET och RELIABILITET 
Hur väl mäter jag det som jag har en önskan om att mäta? Jag kommer att börja med att 
svara på frågan om jag mäter det som är relevant att mäta, dvs. validitet. Steg nummer 
två blir att svara på om jag gör detta på ett tillförlitligt sätt, dvs. med en god reliabilitet.  
 
Validiteten är i mitt fall detsamma som lämpligheten i valda indikatorer, dvs. har jag för 
det första funnit och för det andra valt dem som är mest relevanta för att kunna svara på 
mina forskningsfrågor? Här finns då två aspekter att hantera det hela ur, nämligen dels 
hur själva urvalsprocessen genomförts och dels vilket innehållsfokus som valts. Jag 
inleder med den förstnämnda. En styrka ur ett validitetsperspektiv är att valda 
indikatorer är en produkt efter en noggrann textanalys som kompletterats med 
synpunkter från representanter ur den ansvariga arbetsgruppen. Dessutom har 
indikatorerna valts ut bland ett stort antal variabler, dvs. ett övervägande med 
prioriteringar ligger bakom själva valet. Konkurrenssituationen har medfört en gallring 
för att finna dem mest relevanta. Valet är dock helt och hållet mitt eget utan någon 
återrapportering till arbetsgruppens intervjuade medarbetare och därmed eventuella 
förändringar vid val av indikatorer. Om jag då ser till innehållet i de utvalda 
indikatorerna, kan jag konstatera att en tydlig tyngdpunktsförskjutning åt de som har 
med kunskap, såväl uppskattad som faktisk, att göra. Att mäta undersökningspersoner-
nas förmåga att praktiskt tillämpa och omsätta doktrinära tankar hade troligen givit en 
högre validitet men detta har valts bort med hänsyn till disponibel tid. Nivån kunskap 
har därmed blivit bedömt att vara den nivå som är acceptabel för att hantera 
validitetsaspekten. Utöver förskjutningen mot nivån kunskap är frågor rörande det 
doktrinära innehållet i klar majoritet. Min prioritering har varit att främst undersöka 
genomslaget av de doktrinära budskapen och därefter i mindre grad omkringliggande 
förutsättningar som har direkt eller indirekt inverkan på själva genomslaget i sig. 
Validiteten anser jag främst bestå i officerarnas förutsättningar för och dessutom vilja att 
använda sig av sina doktrinära kunskaper.  
 
Om valda indikatorer är ett mått på validitet så anser jag att operationaliseringen av 
desamma är ett mått på reliabilitet, dvs. har jag funnit ett realistiskt och trovärdig 
tillvägagångssätt för att erhålla mina efterfrågade värden. Mitt vägval har medfört att två 
moment måste granskas för att kunna svara på frågan om reliabilitet. Den första rör valet 
att använda ett enkät- och frågeformulär för själva insamlingen som sådan och det andra 
berör dess innehåll, dvs. vilka frågor har ställts och dessutom på vilket sätt. Även antalet 
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frågor som berör respektive indikator är av betydelse reliabiliteten, medan fördelning 
dem emellan mera är att betrakta som en del av validiteten.  
 
Är då ett enskilt ifyllande av ett formulär en optimal metod för att på ett tillförlitligt sätt 
införskaffa värden på ställda indikatorer? Indikatorerna är som sagt ett urval bland 
variabler för att uppnå en god validitet kopplat till rådande förutsättningar där tid och 
resurs har stor inverkan, vilket även är fallet när det gäller val av tillvägagångssätt. 
Vägen till att få ett värde på indikatorerna kunde även ha gått via en intervjusituation, 
antigen i verkliga livet eller via telefon, för att på så vis få tillgång till mera information 
och eventuella oklarheter i gjorda frågeställningar. Ett alternativ till använd enkät och 
möjlig intervju var att erhålla värden på indikatorerna via en observationsstudie. Vid 
tillfället för inhämtning av data, var nämligen en OPG29 avdelad vid (F)HQ för planering 
av möjlig insats. En stor del av arbetet sker dock sektions- eller funktionsindelat, varvid 
tillgång till biträden med en fastställd bedömningsmall hade varit ett krav för att lyckas 
med denna typ av operationalisering. Reliabiliteten hade troligen blivit högre men 
återigen har disponibla resurser varit gränssättande. Enkätalternativet är dock en metod 
som erbjuder att alla deltagare, generellt sätt, har samma förutsättningar för lämnade av 
information. Påverkan av yttre omständigheter minimeras.  
 
Innehållet i använt enkät- och frågeformulär har bestått av frågor med förvalda 
svarsalternativ såväl när det gäller kunskapsfrågor, självskattning som upplevelser. 
Vilken betydelse har då detta för reliabiliteten? Denna typ av frågor tvingar 
undersökningspersonen att göra ett ställningstagande, vilket jag anser vara mer 
rättvisande än om jag tvingas till motsvarande i ett senare skede när en klassificering 
behöver göras av erhållna svar. Här finns dock några skillnader i reliabilitets-anseende 
beroende på typ av frågor. 
 
Kunskapsfrågorna är 2-3/indikator. Alla frågor erbjuder en möjlighet att svara ”vet ej”. 
Tanken med detta, vilket även framgår i förutsättningarna för ifyllandet, är att undvika 
att man gissar sig till rätt svar. Detta är förstås något som inte går att kontrollera och 
därmed inverkar på reliabiliteten. Altenativet att använda öppna svar hade varit en 
lösning men å andra sidan inneburit andra svårigheter som att vid otydliga svar tvingas 
göra en tolkning om rätt och fel. Vetskapen om man kan eller inte är störst hos den 
tillfrågade och därmed av betydelse för reliabiliteten.  
 
Självskattningsfrågorna är 1-2/indikator. Dessa frågor syftar inte till att vara 
kontrollerande utan dess uppgift är som sagt att enbart att ge ett mått på egenskattning av 
specifika kunskaper. Ett större antal frågor med olika formuleringar skulle kunna öka 
reliabiliteten men samtidigt innebär detta också en risk att något enkelt görs svårt. 
Enkelhet är i sig ett mått på reliabilitet. Svaren som erbjuds att välja mellan är mycket 
goda, tillfredsställande alternativt brister.  
                                                 
29 OPG är en förkortning som står för Operation Planning Group och används inom ramen för GOP. En 
OPG leds av J5 varvid övriga sektioner bidrar med ett antal stabsmedlemmar.  
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Frågorna som berör upplevelser erbjuder svarsalternativen aktivt, sporadiskt och aldrig. 
Dessa syftar till att ge ett mått på i vilken omfattning doktriner används vid planering 
eller är föremål för utbildning. Ett alternativ är att ta del av utbildningsplaner och 
kontrollera med chefer hur dem anser att denna typ av förhållanden regleras. Min 
uppfattning är dock att upplevelsen av deltagarna är ett mera realistiskt värde, då ofta 
planer endast är och förblir just planer. Reliabiliteten blir större med valet att mäta 
upplevelsen bland deltagarna då detta innebär att även icke reglerade initiativ avseende 
vår FM-doktrin kan fångas upp.  
 

4.8 ETIK 
Till skillnad från den vetenskapliga metoden, vilken är tydligt reglerad i definitioner och 
styrande dokument, är etiska övervägande mer knutna till en princip. I SOU (1 999:4) 
används uttrycket ”God sed i forskningen” med följande förklaring; ”det etiska 
medvetandet och ansvaret för etisk prövning av den verksamhet forskaren är inbegripen 
i måste bli en självklar del i den vardagliga reflektionen.” 
 
Hur avser då jag att omsätta denna ”självklarhet” i eget arbete? Jag finner två områden 
där denna reflektion är av särskild vikt. Det ena är intervjuerna av sakkunniga, dvs. 
producenterna av vår FM-doktrin och det andra har en koppling till brukarna av 
densamma, dvs. de som kommer att lämna uppgifter som utgör den avgörande empirin 
för undersökningen. 
 
Den förstnämnda målgruppen är vald för att vara ett medel för mig att öka min egen 
förståelse för fenomenet FM-doktrin och dess kontextuella sammanhang. Bakgrunder 
och tankar runt dess struktur och införande är det som är av intresse. För mig är det här 
viktigt att påtala dessa bakomliggande orsaker men även den för mig tänkta 
omarbetningen till en form av analysinstrument för en efterföljande inhämtning av 
empiri. De kopplingar som kommer att finnas mellan resultat och bakgrund kommer att 
anges såsom påverkande omständigheter och inte rätt eller fel. Känslan av att vara utsatt 
för någon form av utvärdering av genomfört arbete skall inte få förekomma hos de 
intervjuade. Vidare kommer målgruppens deltagare att anges i källförteckning och på så 
vis kunna användas som hänvisning och då främst för återgivande av väsentlig 
information som troligen kommer att framkomma under intervjuernas genomförande. 
Detta kräver dock en medgivelse från berörda efter det att intervjuerna är genomförda.  
 
Brukarna är i min undersökning avgränsade till endast ett förband, dvs. (F)HQ. Ett 
förband som dessutom ett helt nytt och således utan några tidigare traditioner, vilket har 
betydelse för dess doktrinära utveckling. För mig är det viktigt att påpeka att utvalda 
individer ur (F)HQ är att betrakta som ett medel, dvs. ett instrument för mig att kunna 
uppnå det jag vill, nämligen kontrollera vilket genomslag vår FM-doktrin har vid 
operativ planering. Min avsikt är inte att på något sätt betygssätta förbandet och deras 
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grad av tillämpningar av FM-doktrinen. Denna skillnad är viktig att tydliggöra för 
deltagarna innan ifyllande av enkät påbörjas. Vilken betydelse har då detta ur ett etiskt 
perspektiv? Alla förband har nämligen alltid en mer eller mindre utvecklad 
förbandsanda, vilken spelar en stor roll för hur dess medlemmar förhåller sig till 
enhetens kunskaper och förmågor. För mig gäller det här att tydliggöra att den enskilde 
är utvald m.h.t. utbildningsnivå och lämplig befattning just nu, dvs. möjligheten att 
arbeta med operativ planering som sin huvudsakliga sysselsättning.  
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-06-12 FHS beteckning 1448/7:1 
ChP 06-08   Sida 33 (63) 
Mj Tony Petersson C-uppsats 
 
 
 

5. RESULTAT 

5.1 INLEDNING 
Med stöd av mina framtagna indikatorer från förra kapitlet har jag inhämtat ett antal 
värden för att på så vis kunna beskriva mitt gjorda tvärsnitt av verkligheten.  
Huvudsyftet med detta kapitel är då att presentera vad jag kommit fram till och då främst 
i termer av siffror och statistik. Jag kommer att inleda med en sammanfattning om 
bakgrunden till dem som bidragit till mina erhållna värden. Genom att betrakta 
deltagarna via olika perspektiv, kopplat till deras bakgrund och därmed förutsättningar 
för lämnad information, kommer jag att skapa kategorier av stabsmedlemmar som blir 
ett stöd i efterföljande kapitel. Efter denna inledning med fokus på deltagnas bakgrund 
kommer jag att övergå till att själva huvudsyftet, dvs. presentera ett erhållet resultat. Ett 
resultat som kommer att utgöra essensen för den efterföljande diskussionen. Vägen till 
att finna denna essens går via två steg, nämligen resultatanalys och resultattolkning. 
Resultatanalysen är en ren sammanställning av resultat där dessutom viss fakta med 
inverkan på det hela anges. Den efterföljande resultattolkningen innebär att jag försöker 
förklara hur jag ser på resultatet i förhållande till dem som jag studerat., dvs. varför har 
resultat blivit som det blev. Principen jag följer anses vara en vedertagen metod för att 
hantera statik vid forskning med kvantitativ ansats, dvs. jag inleder med en så kallad 
beskrivande statistik och för att senare övergå till det som kallas för analytisk statistik.30 
Nedan framgår en översikt om var de olika delarna i processen går att återfinna.  
 

          
     

STATISTIK 
     

              
      
  

Beskrivande 
STATISTIK   

Analytisk STATISTIK 
  

              
      
 

Centralmått 
(rubrik 5.2)     

Sambands-ANALYS 
(kapitel 6)  

              
        
 Spridningsmåttet är resultat av två genomförda moment: 
 

Spridningsmått 
(rubrik 5.3) 
(rubrik 5.4) • Resultatanalys 

     • Resultattolkning 
Figur 5. Principskiss för hur insamlad data hanteras i uppsatsen.  

                                                 
30 Gunnarsson, Ronnie (2008), ”Att välja statistisk metod” 
 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000013.htm  
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5.2 BAKGRUND DELTAGANDE PERSONAL   
På min resa fram till utvalda indikatorer via ”stationerna” variabler och komponenter, 
om jag går baklänges i processen, kan jag konstatera att själva startpunkten för dessa var 
något som jag kallade för officerskompetens respektive organisatoriska förutsättningar. 
Den förstnämnda handlar då om något som en officer för med sig från genomförda 
utbildningar in i en stab. Då nuvarande FM-doktrin i sin helhet blev fastställd av ÖB31 
under början på 2005, har jag valt att dela in i kategorier efter examen, dvs. ”2004 och 
tidigare” samt ”2005 och senare”.  Själva faktum att FM-doktrin blir en formell handling 
och därmed av en helt annan betydelse för såväl förband som skolor kan det finnas en 
anledning att beakta detta under den kommande diskussionen när helheten åter skall 
byggas upp. Tabell 3 beskriver hur denna fördelning avseende grad och senaste 
utbildning ser ut.  
 
Tabell 3: Grad och senaste utbildning för i undersökningen deltagande officerare. 

Deltagande officerare 
20 

Major 
16 

Övlt32 och högre 
4 

Examen 2004 
11 

Examen 2005 
5 

Examen 2004 
0 

Examen 2005 
4 

FHS 
11 

Annat 
 

FHS 
5 

Annat 
 

FHS 
 

Annat 
 

FHS 
3 

Annat 
1 

 
Ytterligare aspekter som kan få betydelse för hur jag betraktar officerskompetens är 
eventuella specialuppdrag inom området doktriner. Av deltagande personal har 25 % 
någon erfarenhet av FM-doktrin från arbetsgrupp eller fältövning. Av dessa fem tillhör 
fyra av dem kategorin Major/FHS/Examen 2004 eller tidigare. I tabell 4 framgår hur 
denna erfarenhet varit fördelad.  
 
Tabell 4: Erfarenhet av FM-doktrin från arbetsgrupp alternativ deltagande i fältövning. 
Erfarenhet Antal Anm. 
A) Arbetsgrupp 1 Inom underrättelsefunktion 
B) Fältövning 3 En av dessa har examen 2005 eller senare 
C) Både erfarenhet från A och B 1  
 
Ett annat sätt att se på fördelningen av deltagarna är dess nuvarande sektionstillhörighet, 
dvs. aspekten organisatoriska förutsättningar. Sektionerna inom ett operativt högkvarter 
är i många avseende relativt autonoma och självständiga, dvs. det kan finnas ”lokala 
beslut och riktlinjer” som är av avgörande betydelse för vilket genomslag och inverkan 
en doktrin har. Inkommen empiri visade dock inget behov av att göra den indelning. 

                                                 
31 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 2 
32 Med övlt i min undersökning inkluderar jag dem som enligt svenska systemet är majorer i nivå 3 
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Ur ovanstående tabell går det då att utläsa att tjugo (20) st officerare deltagit i 
undersökningen. Mitt gjorda urval skulle kunna ha inbringat trettio (30) svar då 
målgruppen för undersökningen är så många, dvs. svensk officer med major eller 
överstelöjtnants grad. Trots upprepande påminnelser har tio (10) av dessa valt att inte 
svara.  
 

5.3 RESULTATANALYS 
Presenterad resultatbearbetning kommer att genomföras med stöd av fyra underrubriker, 
dvs. en för varje kategori av indikatorer. Ordningen kommer att vara indikatorer för 
egenskattning, kunskaper, utbildning samt förhållningssätt. Jag har valt att behålla 
samma bokstavsbenämning på indikatorerna som under föregående kapitel. På så vis är 
det enklare att härleda bakåt för den som så önskar. En konsekvens är dock att 
redovisningarna under denna och nästa rubrik inte kommer att följa den alfabetiska 
ordningen.  
 
Vidare kommer redovisningen att ske som dels en sammanställning i tabellform för 
respektive kategori av indikatorer och dels en verbal sammanfattning där viss fakta kläs 
på det erhållna resultatet. För en ökad upplösning hänvisar jag till bilaga 2 
”Resultatsammanställning”, där resultatet framgår tillsammans med respektive ställd 
fråga. 

5.3.1 Egenskattningsindikatorer 
För berörda indikatorer har i huvudsak två frågor/indikator använts. Syftet har härvid 
varit att den ena ger ett värde jobba vidare med, medan den andra mer var att betrakta 
som en referensfråga, dvs. för att ge en ökad reliabilitet. I tabell 5 framgår resultatet av 
samtliga frågor, varvid huvudfrågans (Hf) resultat anges först och referensfrågan (Rf) 
direkt efter och dessutom med en grå fyllning.  
 
B = indikator de grundläggande förmågorna (gf) 
D = indikator effekttänkande (et) 
F = indikator operativ design (od) 
H = indikator koncept för gemensamma operationer(gemo) 
J = indikator markoperativt koncept (mo) 
 
Tabell 5: Procentuell fördelning av erhållna svar på frågor rörande självskattning. 
Indikator B (gf) D (et) F (od) H (gemo) J (mo) 
Enkätfråga 7 8 10 11 9 12 13 14 15 
Nivå Hf Rf Hf Rf Hf Hf Rf Hf Rf  
Mycket goda 20% 0% 20% 10% 30% 10% 0% 0% 0% 
Tillfredsställande 60% 80% 30% 40% 50% 50% 50% 60% 50% 
Brister 20% 20% 50% 50% 20% 40% 50% 40% 50% 
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Sammanfattning: 

• Referensfråga för indikator F blev felformulerad och har därmed tagits bort 
• Generellt stämmer tanken om att referensfrågan skulle ligga något lägre i värde 

med hänsyn till gjord formulering om förmåga att omsätta kunskap, dvs. stärker 
mig i min uppfattning att frågorna lästs och värderats på ett bra sätt 

• Huvuddelen av de som upplevt brister är majorer med examen 200433 och 
tidigare. Ett undantag utgör dock en major med examen från 2007. Utöver dessa 
angivna har någon officer vid något enstaka tillfälle upplevt brister, varvid vissa 
procentsatser då uppgår till 50% i en del frågor.  

• Kategorin officerare med tidigare erfarenheter av FM-doktrin från arbetsgrupp 
eller fältövning, uppskattar inte sin egen kunskap som högre än övriga deltagare. 
En slutsats är dock att nivån avseende egen bedömd kunskap i stort sett är 
densamma som man erhållit utbildning i FM-doktrin vid FHS eller via arbets-
grupp alternativt deltagit i fältövning eller motsvarande, dvs. utbildning har är av 
betydelse för hur man värderar egen kunskap. Stabens sammansättning av i 
huvudsak arméofficerare av majors grad är tydlig om hänsyn tas till hur man 
värderar egen kunskap om de grundläggande förmågorna kontra effekttänkande. 
Den förstnämnda är det centrala i DMarkO avseende planering av operationer 
medan effekttänkande har en betydligt mera framträdande roll i DGemO.  

• Att GOP används som ett planeringsverktyg märks tydligt på den upplevda 
kunskapen avseende att arbeta med en operativ design.  

5.3.2 Kunskapsindikatorer 
Principen för frågornas ställande är densamma som ovan, dvs. en huvudfråga (Hf) är 
normgivande vilken i sig kompletterats med en till två referensfrågor (Rf). Resultatet 
presenteras i nivåerna rätt, fel alternativt vet ej. I tabell 6 framgår svaren på samtliga 
frågor. I den nedersta raden går det att se hur många procent av undersökningspersoner-
na med fel svar som ansåg sig ha tillfredställande kunskaper i aktuell tankemodell eller 
koncept. 
 
A = indikator de grundläggande förmågorna 
C = indikator effekttänkande 
E = indikator operativ design 
G = indikator koncept för gemensamma operationer 
I = indikator markoperativt koncept 
 

                                                 
33 Examen 1996, 2000, 2000 samt 2002 
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Tabell 6: Procentuell fördelning av erhållna svar på frågor rörande faktisk kunskap. 
Indikator A (gf) C (et) E (od) G (gemo) I (mo) 
Enkätfråga 17 18 16 22 21 20 19 23 24 
Nivå Hf Rf Rf Hf Rf Hf Rf Hf Hf 
Rätt 70% 70% 20% 30% 30% 100% 50% 30% 60% 
Fel 20% 30% 70% 30% 60% 0% 0% 50% 0% 
Vet ej 10% 0% 10% 40% 10% 0% 50% 20% 40% 
”fel svar” 100% 100% 85% 33% 33% 0% 0% 100% 0% 

 
Sammanfattning: 

• Indikator G och I består endast av vars en huvudfråga 
• Samtliga fel under indikator G beror på att initiativet angetts som svar istället för 

det efterfrågade effekttänkandet  
• Huvudfrågan för de grundläggande förmågorna bestod i att ange vilka dessa är. 

Av de erhålla felaktiga svaren ansåg sig samtliga ha tillfredsställande kunskaper. 
Samtliga vet ej svar erhölls från kategorin som tidigare angett sig uppleva brister. 
Av referensfrågorna går det att utläsa att kunskapen är god när det gäller att 
återge vad de grundläggande förmågorna är för något, medan att förklara tan-
kemodellen var avsevärt mycket svårare. Det redovisade resultatet skall alltså ses 
som kunskap att återge fakta. 

• Huvudfrågan för effekttänkande avhandlade i likhet med ovanstående om att 
återge kunskap, dvs. ange vilka två tankemodeller (metaforer) som utgör grunder 
för själva effekttänkandet. Referensfrågan var något mer komplicerad och gav 
indirekt en koppling till vilken kunskap som finns avseende koncept för gemen-
samma operationer, dvs. förstå sammanhanget som effekttänkande befinner sig i. 
För att få goda kunskaper om effekttänkande krävs nämligen utbildning i DGe-
mO och koncept för gemensamma operationer där effekttänkande har en central 
roll.  

• På frågeställningen som berörde konceptet för gemensamma operationer visade 
sig, för att återkoppla till punkten ovan, att återigen är kunskapen om effekttän-
kande är lågt. Att återge beståndsdelarna manövertänkande och uppdragstaktik 
kunde samliga men att definiera effekttänkande som den tredje viktiga bestånds-
delen i gällande koncept, visade sig vara svårt. Samtliga felaktiga svar berodde 
på att man valde begreppet initiativ istället för effekttänkande. Om man då har en 
skolning i markarenan med DMarkO och dess markoperativa koncept mest färskt 
i minnet, så är svaret förståeligt, då initiativ är något som är väldigt centralt och 
återkommande i just det markoperativa konceptet. Svaren tyder här på att DMar-
kO har en betydligt mera framträdande roll än DGemO. 

• Kunskapsfrågan avseende det markoperativa konceptet visade sig vara en antigen 
eller fråga, dvs. inga felaktiga svar erhölls. Återigen vid en jämförelse med 
koncept för gemensamma operationer framstår kunskapen om markoperativt 
koncept som mera utbredd.  
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• Kunskaperna om hur en operativ design är uppbyggd och i vilket avseende denna 
är tänkt att användas är mycket god. Även referensfrågan tyder på att så är fallet. 
Förvisso erhölls endast 50% rätt svar men av kommentarerna i marginalen 
framkommer att svårigheten inte bestod i sak utan i att svarsalternativen var på 
svenska, de så kallade operativa begreppen, istället för vad man normalt använ-
der sig av vid nyttjande av GOP, dvs. uttrycken är på engelska. Detta ger i sig en 
hänvisning om rådande förutsättningar för att använda FM-doktrin vid operativ 
planering. Återkommer till denna diskussion under kommande kapitel. 

5.3.3 Utbildningsindikator 
Denna indikator har som nämnts tidigare avgränsats till två frågor, nämligen en som 
berör staben som helhet (som referens) och en som berör de enskilda sektionerna 
(huvudfråga) då dessa enligt min bedömning är relativt självständiga och tillåts att agera 
efter egna behov och riktlinjer.  Nivåerna som används är regelbundet, sporadiskt 
alternativt aldrig. I tabell 7 framgår resultat av såväl huvudfråga som referensfråga.  
 
Tabell 7: Procentuell fördelning av erhållna svar på frågor rörande utbildning inom (F)HQ avseende FM-
doktrin. 
Indikator K 
Enkätfråga 26 25 
Nivå Sektion Stab 
Regelbundet 0% 0% 
Sporadiskt 10% 10% 
Aldrig 90% 90% 

Figur 6 Fördelning i procent på erhållna svar från frågor rörande utbildning inom (F)HQ 
 
Sammanfattning: 

• Av dem som upplevt sporadisk utbildning så har hälften, dvs. en upplevt att fallet 
varit så både i staben som helhet och inom egen sektion 

• Inkomna värde ger ett entydigt svar om att det inte förkommer någon organiserad 
utbildning, varken inom sektionerna eller då staben (som referens) avseende FM-
doktrin. Avsaknad av utbildning kan tyda på två saker, nämligen att kunskapen 
redan finns alternativt att dess innehåll inte värderas tillräckligt högt. Är en fråga 
som jag återkommer till under resultattolkningen 

5.3.4 Attitydindikator 
Dessa indikatorer redovisas som två skilda tabeller, dvs. en för varje indikator. För 
indikator L används endast en huvudfråga där resultat framgår av tabell 8 medan 
indikator M består av såväl en huvudfråga som en referensfråga. Resultat på 
huvudfrågan framgår av tabell 9 medan referensfrågans resultat går att utläsa ur tabell 
10.  
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Tabell 8: Procentuell fördelning av erhållna svar på frågor rörande generellt förhållningssätt till FM-
doktrin. 

 

 
Tabell 9: Procentuell fördelning av erhållna svar på fråga rörande vilken betydelse angivna doktriner har 
för operativ planering. 
Enkätfråga 28 (som referens till fråga 27 i tabell ovan) 
 FM-doktrin NATO AJP-01 FM 3-0 US 
Alltid 0% 20% 0% 
Ofta 0% 50% 0% 
Ibland 30% 30% 0% 
Aldrig 70% 0% 100% 

 
Tabell 10: Procentuell fördelning av erhållna svar på frågor rörande upplevd betydelse av olika handlingar 
och dess betydelse för operativ planering. 
Indikator M 
Enkätfråga 27 
Handling / nivå Mest värdefull Betydelselös 
MSD 0% (20% anger som nr 3) 80% 
DGemO 0% (30% anger som nr 2) 70% 
DMarkO 0% (30% anger som nr 2) 70% 
GOP 100 0 

 
Sammanfattning: 

• På frågan om vilken handling som är mest betydelsefull vid operativ planering är 
svaret entydigt GOP. Ingen ansåg någon av våra olika doktrin-delar som mest 
värdefull. GOP är dock en metod, ”guidlines operational planning”, som kräver 
bakomliggande tankar och förhållningssätt.  

• Ovanstående frågeställning var egentligen en huvudfråga men då erhållet svar 
var odiskutabel ansåg jag att mer information för helheten gick att hämta ur den 
tänkta referensfrågan. Med anledning av detta bytte dessa två frågor roll. I 
efterklokhetens tecken hittade jag dessutom detaljer som gör denna nya huvud-
fråga mer intressant ur ett attitydperspektiv vilket jag återkommer till under 
resultattolkningen.  

 

5.4 RESULTATTOLKNING 
Hur skall jag då förstå materialet, dvs. mitt erhållna resultat enligt föregående rubrik i 
förhållande till dem som jag studerat? Min avsikt är här att hantera respektive kategori 

Indikator L 
Enkätfråga 6 
Hyllvärmare 50% 
Uppslagsverk/referens 50% 
Ett måste 0 
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av indikatorer var för sig. Den rådande principen för att presentera detta är först en 
sammanfattande figur och därefter förklarande text. Tanken är att detta skall underlätta 
för en härledning av dragna slutsatser.   

5.4.1 Egenskattningsindikatorer  
B) Grundläggande förmågorna    
D) Effekttänkande    
F) Operativ design    
H) Gemensamma operationer    
J) Markoperativt koncept   

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
Figur 6. Sammanställning över hur stor del av de undersökta officerarna som känner en tillfredsstäl-
lande kunskap (mörkgrått) respektive mycket god kunskap (ljusgrått) inom angivna tankemodeller 
och koncept. Följaktligen anger den vita rutan hur stor del som anser sig ha brister. 

 

Slutsatser för egenskattningsindikatorerna 
Indikatorerna som innebär en egenskattning av kunskaper inom området doktrinära 
tankar, ger en bild av att det finns ett tillfredsställande självförtroende ute på bredden 
som är gynnsamt för att kunna omsätta vår doktrin. Resultatet tyder dock på att 
upplevelsen av kunskap om våra koncept, dvs. själva andemeningen med DGemO 
respektive DMarkO, är något längre än vad modellerna som bygger upp densamma är. 
Innebär i sin tur att helheten är något underordnad dess delmoment, vilket jag uppfattar 
som en svaghet. Min analys med stöd av mina indikatorer, säger mig att orsaken till 
detta har att göra med den relativt stora, i jämförelse med övriga ”måltider”, osäkerhet 
som råder runt effekttänkande. När då osäkerhet råder kring en ingående parameter blir 
även osäkerheten kring dess helhet påtaglig. Det som även talar för detta är då 
upplevelsen av större kunskap runt markoperativt koncept än koncept för gemensamma 
operationer, där då effekttänkande inte har en egen självständig roll i den förstnämnda.  
 
Jag angav tidigare att upplevda kunskaper är att betrakta som att det finns ett 
tillfredställande självförtroende inom organisationen avseende doktrinära kunskaper, 
vilket då i sin tur är gynnsamt för ett användande. Upplevd kunskap om operativ design 
är hundraprocentig, vilket i sin tur tyder på att kunskapen om helheten finns där. Den 
operativa designen är ju i sig ett uttryck för hur operationskonsten omsätts, dvs. 
resultatet efter att analyserat en situation med stöd av konceptens tankemodeller. Det jag 
antyder då är att den svagaste länken ur ett självskattningsperspektiv är kunskap om 
tankemodellen effekttänkande.  
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5.4.2 Kunskapsindikatorerna  
A) Grundläggande förmågorna Fel svar (100%) Vet ej  
C) Effekttänkande Fel svar (33%) Vet ej  
E) Operativ design  
G) Gemensamma op Fel svar (100%) Vet ej  
I) Markoperativt koncept Vet ej  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
Figur 7. Sammanställningen utvisande svarsfördelningen på ställd huvudfråga inom respektive 
tankemodell och koncept. Procentsiffran inom parantes i rutan för fel svar anger hur många av de 
felaktiga svaren som kom från individer som anser sig ha tillfredställande kunskaper i ämnet.  

 
Slutsatser för kunskapsindikatorerna 
Valda kunskapsindikatorer följer samma mönster som resultatet från de upplevda. 
Skillnaden är att här framstår mina angivna tankar ännu tydligare. Effekttänkande är den 
svaga länken. Att mönstret mellan egen självskattning och prövade kunskaper 
överensstämmer talar för ett rättvisande resultat, men till skillnad från frågorna avseende 
egenskattning är rätt fråga något svårare att finna när det gäller kunskap. Vilken kunskap 
i respektive delmoment skall anses vara mest representativ för ingående tankemodeller? 
Detta är något att fundera över när det gäller validitet och reliabilitet, men för mig 
innebär resultatet att det finns en officerskompetens avseende doktrinen och dess 
innehåll vilket är gynnsamt för ett användande av densamma.   

5.4.3 Utbildningsindikatorn  
Sporadiskt Aldrig  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
Figur 8. Upplevelse av utbildning avseende doktrinära budskap inom egen sektion 

 

Slutsatser för utbildningsindikatorn 
Använt diagram inrymmer endast två av nivåerna, nämligen sporadiskt alternativt 
aldrig. Orsaken till detta är att ingen upplevt någon kontinuerlig och återkommande 
utbildning inom området. Detta faktum kan vara svårt att utläsa och därav denna 
inledande anmärkning. 
 
Koppling från föregående kategorier av indikatorer är att såväl egenskattad som faktisk 
kunskap är en konsekvens utav utbildning i någon form. Att kategorin officerare med en 
examen från före 2004 är den dominerande gruppen i svarsalternativen ”brister” 
respektive ”vet ej”, tyder på detta. Att dra slutsatsen utifrån erhållet resultat att ingen 
utbildning genomförts avseende FM-doktrin vid (F)HQ är fullt möjlig, men troligen är 
inte så rättvisande. Här finns en faktor som talar för att utbildning faktiskt sker utan att 
man som officer medvetet reflekterar över detta faktum. Vår FM-doktrin innehåller 
inslag från NATO:s AJP-01.34 Under mina efterforskningar runt bakgrunden för FM-
doktrin visade det sig att förebilder har varit Storbritanniens och i viss mån Norges 
motsvarigheter. Att efter samtal med Joakim Martell dessutom konstatera att 
                                                 
34 Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 25 
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Storbritannien anses vara den nation med störst inflytande och informell makt avseende 
NATO:s doktrinutveckling35, gör att jag får en känsla av att eventuell utbildning i denna 
indirekt är en utbildning avseende FM-doktrin. Min indikator hade inte preciserat till den 
grad att detta är möjligt att ta hänsyn till i resultatet. Utan att föregå en jämförelse med 
övriga kategorier av indikatorer ger dock informationen från frågan rörande vilken 
doktrin som används i vilken utsträckning, en fingervisning. Då samtliga officerare som 
deltagit i undersökning anser att AJP-01 har betydelse för operativ planering i någon 
omfattning, allt ifrån ibland till alltid, så tyder detta på att utbildning har ägt rum i någon 
form. Detta är en frågeställning som jag kommer att återkomma till när samtliga 
kategorier av indikatorer vägs samman. 
 
Då FM-doktrinen endast varit fastställd i ca tre år så tyder det på att den utbildning som 
de facto sker ger resultat. Ett resultat som dessutom kommer att bli allt bättre efterhand 
som fler officerare med en senare examen från FHS kommer att ingå i våra operativa 
staber. Tiden talar alltså för att förutsättningarna för att använda vår doktrin vid operativ 
planering blir allt mer gynnsam såvida inga större förändringar i detta avseende sker vid 
FHS.  

5.4.4 Attitydindikatorn  
Alltid Ofta Ibland AJP-01 
Ibland Aldrig FM-

doktrin 
Aldrig FM 3-0 

 
Uppslagsverk och referens Hyllvärmare FM-

doktrin 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

Figur 9. Förhållningssätt till egen och andra doktriner. Figurens nedre del anger en generell 
uppfattning om FM-doktrin medan den övre delen anger olika doktriners nyttjande vid operativ 
planering och då i förhållande till varandra. Mest positiva svar till vänster vilket även anges med 
den mörkaste bakgrunden.  

 
Slutsatser för attitydindikatorn 
På frågan där ett ställningstagande måste göras avseende doktriner och då ur 
perspektivet operativ planering, framkommer det att NATO:s AJP-01 är den doktrin som 
används mest. Enligt Toni Holmberg36 så har britternas gällande doktrin varit en förebild 
och att det finns tydliga likheter härifrån med vårt koncept för gemensamma operationer. 
Hur stort genomslag har då britternas doktrinära tankar i AJP-01? Är det som så att 
samma konceptuella tankar som vi själva har går att återfinna i denna gemensamma 
doktrin? Varför väljer vi då bort vår egen? Återigen är svaren olika beroende på 
perspektiv. Ett svar kan vara rättvisa och hänsyn till utländska kollegor som ingår i den 
multinationella staben.  
                                                 
35 Martell, Joakim (2008-03-11), Intervju vid FHS 
36 Holmberg, Toni (2008-03-04), Intervju genomförd vid FHS 
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Den generella uppfattningen om FM-doktrinen är att hälften anser den vara ett 
uppslagsverk och en form av referens medan den andra hälften mer är av uppfattningen 
”hyllvärmare”. Om jag då kopplar detta värde med dem jag erhöll avseende vilken 
doktrin som används i vilken utsträckning under operativ planering, kan jag dra 
slutsatsen att FM-doktrin inte har det högsta anseendet. Bara för att något inte anges som 
framträdande behöver dock inte innebörden vara att det inte används. Är det som så att 
dessa svenska koncept och idéer redan finns där och inte behöver något stöd för att 
omsättas, medan GOP är något nytt som man känner stor osäkerhet inför och därav 
anger den som mest betydelsefull? Detta är också en fråga som får lite olika svar 
beroende på om jag ser till aktuell indikator som en enskild faktor eller om jag sätter den 
i relation till övriga. Resonemanget fördjupas under nästa kapitel.  
 

5.5 SLUTSATSER 
Under respektive kategori av indikatorer har jag presenterat ett antal slutsatser där 
resultat i kombination med fakta avseende omständigheter för dess inhämtande, legat till 
grund för dessa. Slutsatserna ska inte betraktas som ”några bevis” för att hävda ”att så 
här är det”, utan som en rimlig förklaring till ett uppkommet fenomen. Slutsatserna är 
det som utgör essensen för den efterföljande diskussionen i nästa kapitel. Att göra några 
sammanfattande slutsatser här innebär en risk för att jag då föregår det som komma 
skall. Ett konstaterande är dock att respektive kategori av indikatorer är att betrakta som 
enskilda företeelser där ett resultat kan få väldigt olika innebörd beroende på synsätt. 
Det är först när dessa företeelser sätts i samband med varandra som de mest troliga 
svaren går att frambringa.  
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6. DISKUSSION 

6.1 INLEDNING 
Min ambition är att kartlägga något så abstrakt som en FM-doktrin och dess betydelse 
för operativ planering och då inom ramen för det insatta insatsförsvaret. Även om 
angiven ambition innebär vissa avgränsningar för sådant som kan tänkas beröra 
doktrinära förhållanden, finns det en risk för att diskussionen blir för bred och därmed 
förlorar i djup. För att minimera denna risk avser jag att följa en röd tråd i form av mina 
ställda forskningsfrågor. När dessa hanterats var för sig, återkopplar jag till min ställda 
ambition enligt ovan för att med stöd att ett antal slutsatser summera upp resultatet av 
genomfört arbete.  
 

6.2 FORSKNINGSFRÅGA 1 
 

Hur är svensk FM-doktrin tänkt att användas vid operativ planering? 
 
Denna fråga har jag främst hanterat i bilaga 1 med dess underbilagor. Jag kommer här 
att sammanfatta de viktigaste slutsatserna i ett försök att svara på ställd fråga. 
 
Inom Försvarsmakten har vi en FM-doktrin, vilken är uppbyggd via ett antal olika 
doktrin-dokument. Budskapet är att denna enda FM-doktrin bör betraktas som ett 
doktrinträd där vissa bärande idéer går att följa från stammen, vilket då är vår MSD, och 
ut till våra grenar, dvs. de doktrin-delarna med mera taktisk inriktning men även något 
som benämns för grundsyn inom specifika funktionsområden. Dessa sistnämnda anges 
senare bli inarbetade i själva doktrinen. Förhållningssättet doktrinhierarki när det gäller 
de ingående delarna är inte att rekommendera, då vissa ingående moment kan vara av 
lika stor betydelse i respektive del beroende på vilka omständigheter som råder vid en 
tillämpning av dess tankar och idéer. För att förstå dessa bärande idéer, krävs alltså 
kunskap och förståelse för hela FM-doktrinen. Ett förhållande som råder såväl från 
stammen och ut till grenarna som vice versa. Att kunna omsätta tankemodellen de 
grundläggande förmågorna, vilken är en vital del av effekttänkande krävs en 
fördjupning i t.ex. DMarkO. Utöver denna beskrivna helhetsförståelse krävs en god 
militärteoretisk förståelse för att doktrinära budskap verkligen ska förstås och därmed 
kunna omsättas vid en tillämpning.  
 
Det centrala i vår FM-doktrin om jag ser till specifikt operativ planering, är att hantera 
en kombination av olika tankemodeller. Genom att kombinera dessa modeller, vilka då 
har sitt ursprung i militärteorin, skapas olika koncept som anges vara normgivande för 
hur vi idag ser på operativ planering. Att använda uttrycket operativa koncept är dock 
missvisande. Ett operativt koncept är betydligt mera omfattande och inkluderar ett antal 
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fler parametrar än ett förhållningssätt till planering, vilket jag anser att i FM-doktrinen 
föreskrivna koncept just handlar om.  
 
Koncepten som vår FM-doktrin föreskriver är dels koncept för gemensamma 
operationer och dels det så kallade markoperativa konceptet. Två skilda koncept som 
har vissa gemensamma komponenter men även med vissa skillnader och då främst val 
av tankemodell vid en tillämpning, dvs. planering av verksamhet. Tyngdpunken i det 
förstnämnda konceptet ligger i att åstadkomma en operativ design medan det senare har 
satt tankemodellen de grundläggande förmågorna i centrum och då som ett instrument 
för att analysera såväl sin motståndare som sig själv. Skillnaden beror förstås på dem 
olika delarnas inriktning, där koncept för gemensamma operationer har att hantera vilka 
effekter som man skall uppnå vid en insats kontra markoperativt koncept som inriktar 
sig mera på den aktivitet som åstadkoms med hjälp av militära förmågor.  
 
De tankemodeller som är gemensamma för de båda koncepten är manöverteori, de 
grundläggande förmågorna, effekttänkande och krigföringsförmåga. Initiativet är något 
som ofta nämns inom respektive koncept men då mera som en enskild egenskap och inte 
som någon tankemodell. Det som däremot är unikt för koncept för gemensamma 
operationer är begreppet operativ design. Ett begrepp som används inom NATO och 
den så kallade GOP:en. För att vara mera precis så används uttrycket metoder med 
tillhörande operativa begrepp inom DGemO för att, enligt min bedömning och tolkning, 
ange samma sak. 
 
Min ledstång i arbetet med att utkristallisera det doktrinära innehållet ur vår FM-doktrin, 
har varit skrivning som är gjord av Ångström i boken Militärteorins grunder och som då 
lyder enligt följande; ”medan teorier handlar om kokkonst, så är doktrinen mer 
fokuserad på dagens meny”.37 
 
Med följande som utgångspunkt konstaterade jag att ”dagens meny” är våra koncept för 
hur vi ska förhålla oss till planering på respektive nivå, dvs. gemensamma operationer 
eller enbart på markarenan. För att lyckas med sagda meny, krävs ett antal ”måltider” 
som måste kunna både tillagas och kombineras. Kunskapen för denna tillagning hämtar 
vi då ur militärteorin. ”Måltiderna” i sig varierar och är då att betrakta som ett uttryck 
för de tankar och normer som är rådande just nu.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att vår FM-doktrin är ämnad för en enda sak, nämligen 
operativ planering. FM-doktrinen tar nämligen sitt ursprung från ett upplevt behov på 
den operativa nivån och då i arbetet med att hantera insatsorganisationen.38 
Innehållsmässigt överensstämmer den dessutom med det som Vegan Milo anser vara av 
betydelse för en doktrin med en tyngdpunkt på gemensamma operationer, nämligen att 

                                                 
37 Widén, J. och Ångström, J (2005), Militärteorins grunder, s. 7 
38 Holmberg, Toni (2008-03-04), Intervju genomförd vid FHS 
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hantera det som ligger till grund för ”decision-making and planning”.39 Utifrån angivet 
behov har sedan nivåerna ovanför (alternativt stammen på trädet) respektive nedanför 
(alternativt längre ut på grenen) utvecklats och färdigställts. En kunskap om alla 
nivåerna är dock nödvändig för att behärska operativ planering på ett bra sätt. Tidigare 
har uttryck som doktrinhierarki och doktrinträd använts. Dessa båda är fortfarande 
aktuella men skulle enligt mitt förmenade kunna utvecklas avseende hur vi förhåller oss 
till dessa. Jag anser att utgångspunkten, dvs. längst upp i hierarkin eller själva stammen 
för att återkoppla till uttrycket träd, borde vara just operativ planering. Självfallet måste 
det finnas kopplingar mellan de olika nivåerna som tidigare, men själva strukturen för 
detta anser jag då skulle kunna vara annorlunda. Ett förslag är att se den operativa nivån 
som själva trädet för att hålla kvar vid doktrinträdsmodellen. Ett träd vars utvecklade 
rotsystem är avgörande för hur stadigt trädet står, dvs. hur väl förankrat trädet är där det 
är satt att växa. Rötter som inte bara har till uppgift att fysiskt hålla något på plats utan 
även att ta upp den näring och då i form at tankar och idéer som krävs för att kronan 
skall utvecklas i full prakt. I detta synsätt är då jordmånen den strategiska nivån som 
erbjuder vissa förutsättningar som är styrande för vilket form ett träd bör ha. Olika 
platser i vår värld erbjuder olika förutsättningar men vissa grundläggande behov måste 
alltid tillgodoses oavsett var trädet kommer att planteras. Istället för vatten och näring är 
innebörden stödet i rådande lagar, normer och tankar avseende värdegrund. Ju mer 
välutvecklat rotsystemet är desto större är då förmågan att känna av och förändra med 
hänsyn till yttre omständigheter. I den andra änden finns då trädets krona, vilken jag då 
anser får representera det som går under benämningen taktisk nivå. Ytterst sällan 
betraktar någon ett träds stam när uttalande sker om dess prakt. Det som ligger till grund 
för sådana uttalanden är oftast kronan (lövverket) i sig själv men även hur den passar in i 
sin omgivning. Det är ju här mötet med verkligheten sker. I likhet med den strategiska 
nivån, dvs. jordmånen är även den taktiska nivå någon som är utanför själva trädet men 
ändå en produkt av densamma. Skillnaden mot ett vanligt träd är att denna behöver ha en 
förmåga att blomma ut när behovet finns och inte efter på förhand bestämda intervall.  
 
Min utvecklade trädmodell enligt ovan är hur jag uppfattar att vår FM-doktrin är tänkt 
att användas vid operativ planering. Själva ramverket är inte stammen och dess bärande 
grenar utan ett antal tankemodeller som är normgivande för hur vi förhåller oss till själva 
planeringen, vilka då tar sitt uttryck i koncept. Modeller som tar sin utgångspunkt, dvs. 
finner vatten och näring där man ska verka, vilket då kan vara såväl nationellt som 
internationellt. Tankemodeller vars produkt då är de förutsättningar som ges till dem 
som möter verkligheten, dvs. den taktiska nivån. FM-doktrinen är tänkt att vara ett 
redskap för att kommunicera verkligheten, en faktisk fysisk sådan som våra förband 
möter med en som har sin grund i våra teoretiska föreställningar om densamma. En 
dubbelriktad kommunikation som då inte kan vara styrande i detalj utan måste vara 
normgivande för hur man ska förhålla sig till ingående parametrar.  
 
                                                 
39 Vego, Milan (2007), Joint Operational Warfare, s. XII-29 (digital version vid FHS) 
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6.3 FORSKNINGSFRÅGA 2 
 

Vilka förutsättningar råder vid (F)HQ för att använda svensk FM-doktrin i 
operativt planeringsarbete? 

 
Jag kommer nu att övergå till att väva ihop de olika kategorierna av indikatorer för att på 
så vis försöka finna kopplingar och samband dem emellan med betydelse för helheten, 
dvs. svaret på ställd forskningsfråga. Min avsikt är inte att hantera enskild kategori mot 
övriga, vilket skulle innebära minst sex olika konstellationer av förhållanden att ta 
hänsyn till. Jag väljer istället att fördjupa mig i dem som jag anser vara av störst 
betydelse med hänsyn till erhållet resultat och då enligt den struktur som låg till grund 
för min inledande nedbrytning som via komponenter och variabler, slutligen nådde fram 
till mina utsedda indikatorer. En struktur för att hantera begreppet förutsättningar vilket 
då bestod av officerskompetens, organisatoriska förutsättningar samt attityd. 
Diskussionen som jag avser att föra, utgår då ifrån mina slutsatser som jag drog under 
själva resultattolkningen, dvs. ett resultat uppbyggt via indikatorer. En diskussion som 
då kan anses gå baklänges, dvs. från gjord nedbrytning tillbaka till startpunkten där det 
hela började.  På denna väg tillbaka till helheten hoppas jag då finna logiska slutsatser 
som svarar mot ställd forskningsfråga. Tanken är alltså att jag följer den av mig i 
inledningen skapade modellen ur vilken jag har betraktat förutsättningar för att använda 
sig av FM-doktrinen vid operativ planering. Om mitt val av modell då varit fruktbar och 
rättvisande återkommer jag till under kapitlet ”REFLEKTION”.  
 
En styrka för att verkligen kunna använda FM-doktrinen vid operativ planering, är den 
upplevelse av kunskaper som finns i den utvalda staben. Jag har tidigare använt uttrycket 
självförtroende, vilket alltid är en viktig förutsättning för framgång. Att sedan inte 
resultat från kunskapsindikatorerna är lika övertygande i sak, finns det ett antal 
förklaringar till. En sak jag berört tidigare är problematiken med urval av frågor för att 
kontrollera kunskap. Nivån på frågorna har legat på att återge kunskap, vilket visade sig 
vara lättare än att svara på frågor som berör syfte och sammanhang. Att återge kunskap 
är dock inte en garanti för att denna kan omsättas och tillämpas. Likaså kan det finnas ett 
motsatt förhållande, dvs. att förmåga att omsätta kunskap finns utan att man för den 
skull kan återge något i detalj. En jämförelse för att exemplifiera mitt resonemang från 
det vardagliga livet är kunskapen om hur man skall uppträda i trafiken. Den som kan 
återge alla regler och olika skyltarnas innebörd är troligen den som precis erhållit ett 
körkort, medan den som omsätter densamma för att förflytta sig på ett säkert och smidigt 
sätt troligen varit verksam inom området en längre tid. Där då troligen tiden medfört att 
förmågan att återge kunskap minskat drastiskt i en jämförelse med den nyutexaminera-
de. Denna problematik är då inte möjlig att ta hänsyn till i gjord undersökning. Min 
valda indikator har berört kunskap med dem risker som detta innebär. Medveten om 
dessa kan jag dock konstatera att resultatet pekar på vissa kunskapsbrister avseende våra 
doktrinära budskap. Om jag då ställer resultat (och förutsättningar) från egenskattning 
och kunskap i förhållande till varandra, anser jag dem så berör egenskattning som mer 
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värdefulla. Här ges den undersökte möjlighet att väga in det som jag inte kunnat mäta 
med hänsyn till ställda frågor och då som är av betydelse för efterfrågad kunskap.  
 
De berörda indikatorerna ovan har sitt ursprung ifrån det jag benämnde som 
officerskompetens, dvs. något som medförs från utbildningar och in i en stab. Om jag då 
utifrån mina slutsatser och resonemang återgår till denna övergripande rubrik kan jag 
konstatera att dessa förutsättningar är tillfredsställande. Tyngst i detta påstående väger 
då den gjorda egenskattningen.  
 
Min andra övergripande rubrik är de organisatoriska förutsättningarna. Antalet 
indikatorer är få men med en ledstjärna att få ett resultat som speglar verkligheten och 
inte det som eventuellt finns reglerat i form av ansvar och styrningar genom diverse 
utbildningsplaner och stående ordrar. Under resultattolkningen försökte jag finna svar på 
varför resultatet blev som det blev, dvs. något förenklat att ingen utbildning skett över 
huvudtaget. En tolkning var härvid att som man frågar får man svar, dvs. även om inte 
FM-doktrinen som sådan varit föremål för utbildning så kan dess innehåll via andra 
doktriner mycket väl ha varit föremål för utbildning. Ett argument som talar för detta är 
nyttjandet av AJP-01 och att dess innehåll, utan att gjort någon djupare analys, till viss 
mån är överensstämmande med det som finns i FM-doktrinen. För att återgå till 
resultatet som de facto erhållits avseende utbildning, så finns här egentligen två möjliga 
svar med koppling till tidigare genomgångna kategorier av indikatorer, nämligen att 
kunskap finns och att någon utbildning inte behövas alternativt att denna kunskap inte 
behövs vid multinationella förband. Att utbildning inte skulle vara nödvändigt talar i viss 
mån resultatet från själskattning för. Å andra sidan finns där en relativt stor del 
officerare som inte erhållit någon utbildning inom ämnet på grund av tidigare examen 
från FHS, vilket jag då anser måste vara känt inom staben. Resultatet från 
kunskapsindikatorerna anger som enskild kategori också att behov av utbildning 
föreligger. Med detta som bakgrund så anser jag att argumentet om att kunskap finns i 
tillräckligt stor utsträckning faller. Kvar blir då att utbildning valts bort till förmån för 
annan doktrin. Det som ytterligare talar för detta är resultatet från en av de så kallade 
attityd-frågorna, som just berör förhållningssätt till olika doktriner vid operativ 
planering. Här erbjöds en möjlighet till jämförelse, vilket då inte visade sig vara positivt 
för FM-doktrinen då AJP-01 angavs som betydligt mera värdefull. Märk väl att här 
föreligger en skillnad i frågeställning, nämligen utbildning kontra användande vid 
operativ planering. Återigen finns det risk för att metod är det som talar för något istället 
för tankar runt hur man förhåller sig rent tankemässigt avseende operativa planering. 
AJP-01 innehåller fler likheter med GOP än med FM-doktrin när det gäller 
genomförande av planering. Då finns det ytterligare än faktor som troligen är 
bidragande, nämligen språket. Att nyttja en doktrin som är skriven på samma språk som 
den metodbeskrivning som du är beordrad att följa kan kännas ganska naturlig. Denna 
skillnad i språk för att då återknyta till där jag började, nämligen utbildning, borde tala 
för att om utbildning skett avseende AJP-01 borde det ha genomförts i ljuset av FM-
doktrinen, dvs. utgångspunkten för att förstå annan doktrin borde ha varit ens egen. Om 
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så hade varit fallet anser jag att deltagarna borde ha upplevt en utbildning runt FM-
doktrinen, vilket nu inte varit fallet. Mitt antagande blir då att utbildning kan ha 
förekommit avseende doktriner, dvs. AJP-01. En utbildning som i så fall inte skett med 
stöd av vår egen. Detta resonemang för egentligen in diskussionen på nästa faktor, den 
som avhandlar attityd, men ger en fingervisning om en handlings betydelse i 
verkligheten vilken brukar styras av en anpassad utbildning. Med mitt resultat som 
grund påstår jag då sammanfattningsvis med utgångspunkt från utbildningsaspekten att 
FM-doktrinen valts bort som både föremål för egen utbildning och dessutom som stöd 
eller referens för utbildning i annan doktrin. Detta innebär dock inte, för att återkoppla 
till där jag började, nämligen att de doktrinära budskapen som finns i FM-doktrin inte är 
kända. Vägen via att efterlikna Storbritannien avseende doktrinära tankar i kombination 
med deras dominans i utvecklande av desamma inom NATO, talar indirekt för att det 
doktrinära innehållet mycket väl kan finnas inom undersökt stab. Mina indikatorer har 
dock inte varit valda utifrån att göra denna särskiljning. Oavsett så kvarstår faktum, en 
form av cirkelresonemang hur man uppnår efterfrågad kunskap såväl medvetet som 
omedvetet, dvs. antingen via FM-doktrin för att omsätta inom ramen för AJP-01 
alternativt via AJP-01 för att omsätta via FM-doktrin.  
 
Förutsättningen attityd har jag tidigare angivit som en form av brygga mellan 
officerskompetens och organisatoriska förutsättningar. En brygga som då aktivt kommer 
att påverka den ena sida utifrån resultat på den andra. Denna kan även betraktas som en 
övergripande självständig faktor som styr dem andra två. Med det sistnämnda som 
utgångspunkt innebär egentligen resultatet avseende ett generellt förhållningssätt till vår 
FM-doktrin att svårigheter finns för att denna ska kunna verka fullt ut. Hälften av de 
tillfrågade ser FM-doktrinen till sin höjd som ett uppslagsverk eller referens. Övriga är 
av uppfattningen hyllvärmare. Uppslagsverk alternativt referens kan tyda på att kunskap 
finns och att handlingen plockas fram för att dessa behöver fräschas upp. Det tyder 
också på att vederbörande anser att dess innehåll är av vikt då man de facto går tillbaka 
och kontrollerar saker när osäkerhet råder. Något som stark talar för detta är dessutom 
resultatet från egenskattningsindikatorerna. Att skatta sig själv i kategorin 
tillfredställande alternativt mycket goda kunskaper ger indirekt ett stöd avseende tanken 
om att dess innehåll är av vikt, annars låter det orimligt att göra denna skattning. 
Hyllvärmare däremot ger det motsatta intrycket, dvs. att det råder ett ointresse av att 
inhämta det som står skrivit i FM-doktrinen. Kopplingen är inte hundraprocentig men 
det finns en majoritet bland det som upplevt brister i många av delmomenten med 
synsättet hyllvärmare. Finns här en tendens till att ge luft åt en känd klyscha om att 
okunskap även skapar ett negativ förhållningssätt till ett ämne ifråga.  
 
Ett medvetet val från min sida har varit att lägga en tyngdpunkt på det som går under 
rubriken officerskompetens och då särskilt det som går att knyta till den av mig 
definierade tankekedja som finns från tanke till operativ plan. En kedja vars svaga länk 
visat sig vara det som kallas för effekttänkande. Av naturliga skäl spiller denna brist 
även över på konceptet för gemensamma operationer då effekttänkande har en 
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framstående roll även här. Styrkan har däremot visat sig vara det som kan anses som 
själva grunden för en operativ plan, nämligen den så kallade operativa designen. Ett 
annat sätt att då uttrycka detta på är att det finns goda förutsättningar för att åstadkomma 
en produkt medan det däremot råder större tvekan om det som ligger till grund för 
produkten, dvs. om tankarna bakom är ett resultat efter att ha följt ett gällande och 
normgivande koncept. Kan mycket väl vara som så men då inte troligen det som finns 
beskrivet i vår FM-doktrin. Attityd och utbildningsförutsättningarna talar inte för detta. 
Indirekt kan dock koncepts tankar ha varit styrande via gemensamt eller liknande 
innehåll i AJP-01. Argumentet för detta har nämnts tidigare och grunder sig dels på vår 
”benchmarking” av den brittiska doktrinen och dels britternas dominans när det gäller 
inflytande på NATO:s doktrin för gemensamma operationer, nämligen AJP-01. 
Sammantaget så anser jag att rådande förutsättningar för att omsätta FM-doktrinen vid 
operativ planering som relativt goda. Något som däremot skulle kunna åtgärdas med 
relativt enkla medel. En fördjupning i ämnet sker under nästa forskningsfråga.  
 
Jag påstår under mitt svar på första forskningsfrågan att FM-doktrinen helt enkelt är 
ämnad för det jag satt mig själv att undersöka, dvs. att vara normgivande och utbildande 
för den som är satt att arbeta med just operativ planering. Härav har fokus hamnat på det 
som är att betrakta som ”dagens meny”, nämligen koncept för gemensamma operationer. 
Något mindre uppmärksamhet har då det markoperativa konceptet fått, vilket också är 
att betrakta som en del av denna ”meny”. Orsaken till detta är inte enbart kopplingen 
mot i vilken bakgrund och med vilket syfte som FM-doktrinen växt fram, utan även 
vissa svårigheter hos mig att hantera fenomenet i sig. En tankemodell som får väldigt 
mycket utrymme i främst DMarkO som doktrin-del, är de grundläggande förmågorna. 
En tankemodell vars främsta uppgift är att analysera sig själv och sin motståndare, vilket 
förvisso känns naturligt med hänsyn till att denna nivå har att hantera den fysiska striden 
på markarenan. Är det inte då detta som är att betrakta som själva konceptet och inte 
som det är nu, nämligen en del av ett genomförande av en operation? För vari består 
konceptet idag? Det jag kommit fram till är skrivning om att ”i varje situation definiera 
vad som ska uppnås samt att klarlägga vad som leder till framgång och vara flexibel i 
val av medel och metod”.40 Koncept har för mig växt fram som det centrala i 
diskussioner runt doktrinära budskap. Mitt erhållna resultat tyder dock på en större 
förtrogenhet med markoperativt koncept och dess centrala tankemodell rörande de 
grundläggande förmågorna, än tidigare avhandlat koncept för gemensamma operationer 
med effekttänkandet som en väsentlig del. Om jag då tar hänsyn till detta faktum att 
deltagande officerare uppvisar bättre värden för ett koncept som är betydligt svårare att 
finna och definiera än dess motsvarighet, så tyder detta på att vissa brister finns 
avseende vad man förväntar sig av en doktrin och på vilket sätt denna är tänkt att 
användas. Slutsatsen kan kännas något långtgående men är för mig helt rimlig kopplat 
till resultatet. Detta i sin tur föranleder mig till att lyfta fram ytterligare en förutsättning 
av betydelse som inte berörts tidigare och i viss mån faller inom det som benämns 
                                                 
40 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, s. 55 
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attityd, nämligen vikten av tradition och erfarenhet av doktriner. En tradition som vi av 
naturliga skäl inte har just nu.  
 

6.4 FORSKNINGSFRÅGA 3 
 

Vilka förutsättningar borde råda för att svensk FM-doktrin skall få genomslag vid 
operativ planering? 

 
De övriga två frågorna har erhållit sina svar via inhämtande av information, dels via 
textanalys med stöd av intervju och dels via en undersökning om hur vissa saker 
förhåller sig i verkliga livet. Svaret på denna tredje och sista fråga är däremot normativ, 
dvs. ett försök till att ange hur något borde vara, där mina antagande då grundar sig på 
svaren från dem båda tidigare frågorna. Den första anger hur något är tänkt att användas 
och den andra vilka förutsättningar som de facto råder vid en stab, dvs. (F)HQ som då 
har fått representera verkligheten, för ett användande.   
 
Svaret jag kommer att försöka ge är inga generella råd om vilka förutsättningar som 
borde råda utan dessa är relaterade till det resultat jag kommit fram till där min valda 
teori då varit styrande för vilka aspekter som lyfts upp.  
 
I förra frågan drog jag en slutsats om att produkten är bra, men att det finns risk för att 
dess innehåll kan variera i kvalité p.g.a. de bakomliggande tankarna troligen inte följt ett 
normgivande koncept om hur man bör förhålla sig till vissa saker vid operativ planering. 
Kärnan i vår doktrin är ju att vara normgivande via koncept. Mitt påstående blir då att 
det centrala i aktuell fråga handlar om att finna ut vilka förutsättningarna är, som på 
bästa sätt kan minska eller t.o.m. ta bort klyftan mellan den tänkta rollen som ett 
normgivande koncept förväntas ha, med den del av verkligheten som jag varit i kontakt 
med, där det inte följaktligen inte visat sig vara så.  
 
Främst anser jag att förutsättningar som har med vår vilja och syn på doktriner i 
allmänhet måste hanteras. Vissa föreställningar som finns idag är inte överensstämman-
de med vad en doktrin står för och redan där uppstår då en svårighet som måste 
överbryggas. Förutsättningar som på bästa sätt kan komma åt denna avsaknad av 
doktrinär förståelse och acceptans är en gammal sanning, nämligen att chefer måste gå i 
täten och gör dem till något levande. Detta skrev även Mikael Frisell i sin C-uppsats41 
vilket då även min undersökning tyder på.  
 
I en prioritetsordning anser jag att nästa förutsättning är knuten till utbildning. Inte bara 
formell sådan om konceptet som sådant och dess ingående delar, utan mer 
förutsättningar som medför att återkoppling och utvärdering med tankemodellerna som 
stöd genomförs. Indirekt är detta en naturlig följd av den tidigare nämnda förutsättning-

                                                 
41 Frisell, Mikael (2002), ”Doktrinutveckling – en levande process”. s. 61 
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en. Härvid är det inte det generella eller kanske mera traditionella som eftersöks utan 
mer specifikt vad innehållet står för. Dessa är förstås beroende av varandra där 
ömsesidig påverkan sker över tiden. 
 
Avslutningsvis med tyngdpunkt mot det insatta insatsförsvaret, dvs. det finns en 
koppling mot multinationella staber med uppdrag inom ramen för NATO, EU eller FN, 
är en förutsättning aktiva ställningstagande om hur olika doktriner förhåller sig till 
varandra.  
 
I mitt försök att finna ut avgörande förutsättningar har jag märkt att det som jag 
konstaterade såsom officerskompetens, organisatoriska förutsättningar och attityd är 
intimt sammankopplade och beroende av varandra. En förändrad förutsättning för någon 
av dessa medför även förändringar för övriga.  
 

6.5 SLUTSATSER 
Efter att inlett hela processen med ett relativ objektivt synsätt har jag nu nått fram till en 
punkt där den komplexa verkligheten hanteras med en högre grad av subjektivitet och då 
i form av ett antal slutsatser. Kommande skrivningar är helt och hållet en produkt utifrån 
min personliga bedömning av genomförd process och ett försök att via ett antal logiskt 
framtagna slutsatser nå min ambition om att kartlägga FM-doktrinens betydelse för 
operativ planering vid det insatta insatsförsvaret. Slutsatserna är då ett samspel mellan 
hur vissa saker är tänkt att vara respektive hur det de facto förhåller sig på det visst ställe 
vid en viss tidpunkt.  
 
En första slutsats som jag har dragit är att det som är av mest doktrinär karaktär i den 
svenska FM-doktrinen är vårt koncept för gemensamma operationer. Ett koncept som 
främst beskrivs i DGemO men även går att finna med nästan lika stor detaljupplösning i 
DMarkO. I den senare finns ytterligare ett koncept beskrivet, nämligen det 
markoperativa konceptet, vilken enligt min uppfattning då inte lever upp till samma nivå 
avseende doktrinära budskap. Återkommer till detta något senare i mina slutsatser.  
 
Utifrån ovanstående slutsats gör jag ett påstående om att de kontextuella förutsättningar-
na för en doktrin förändrats dramatiskt sedan murens fall 1989 och därmed även dess 
innehåll. Barry R. Posens bok ”The soureces of military doctrine”, innehåller en 
jämförelse mellan fransk, brittisk och tysk doktrin under mellankrigstiden, dvs. mellan 
första och andra världskriget. Barry anger där att en doktrin antigen är offensiv, defensiv 
eller avskräckande till sin karaktär. I en tid när nationalstaten var det centrala blev 
doktrinen mera en del av det som jag idag uppfattar som säkerhetspolitik. Hur hade en 
svensk doktrin sett ut vid samma tidpunkt om vi haft någon? En sådan hade troligen 
varit defensiv till sin karaktär, dvs. försvar av egen nation. Skulle även kunna ha varit 
avskräckande men inte i form av kapacitet för vedergällning utan ur perspektivet att ett 
angrepp kostar mer än det är värt. Med denna återkoppling till vår historia vill jag ange 
att det inte bara är en doktrins innehåll som förändras genom tiden utan även dess roll. 
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En slutsats som för mig blivit tydlig är vad som är centralt för en doktrin av idag, 
nämligen att förklara förutsättningarna för krig och konflikter för ett insatt insatsförsvar, 
dvs. ge den svenska officeren riktlinjer och normer för ”hur” man ska tänka och förhålla 
sig till insats med ett militärt maktmedel. Anser att det är viktigt att känna till denna 
förskjutning av utgångspunkt för en doktrins existens.  
 
För att hålla kvar vid resonemanget ovan om doktrinens innebörd av idag har jag dragit 
en slutsats om att FM-doktrinen borde vara av stor betydelse för den operativa 
planeringen. Det är här som förutsättningar ges i form av ett tankegods för att hantera 
otydliga mål och krav från den strategiska nivån med den betydligt mera konkreta och 
föränderliga verkligheten. Doktrinen vill via sina budskap hjälpa officeren för att 
komma fram till vad som är betrakta som ”att göra rätt saker” med det militära 
maktmedlet. Förädlat resultat från min undersökning ger dock belägg för en annan 
slutsats, nämligen att förutsättningarna är mera gynnsamma för ”att göra saker rätt”. 
Metoder och produkter i arbetet med att skapa en operationsplan har framstått som mer 
utvecklade. En doktrin ska enligt min uppfattning kunna hantera båda dessa två 
slutsatser. Jag upplever dock en viss obalans där produkt väger över på bekostnad av 
tankar bakom. Är förvisso som så att människan över lag ofta finner trygghet i det 
konkreta före det abstrakta, varvid då t.ex. GOP och dess förslag på metod är lättar att 
anamma än en doktrins mera svårgripliga budskap. Likaså är det svårare att mäta det 
abstrakta vid en jämförelse med det konkreta. Dessa två argument till trots, anser jag att 
resultaten tyder på att obalans råder.  
 
Utifrån resultatet skulle jag kunna dra slutsatsen att en doktrin inte bara borde vara av 
betydelse för operativ planering, utan även är så. Alla som svarade på använd enkät 
angav att AJP-01 används allt ifrån ibland till alltid, dvs. ingen angav aldrig vilket var 
vad huvuddelen svarade när det gällde FM-doktrinens ingående delar. Denna slutsats är 
dock för långtgående då det kan vara som så att för att återknyta till dragen slutsats ovan, 
att man nyttjar doktrinen ”för att göra saker rätt”. Detta kan bestå i allt från innebörd av 
uttryck till jämförelser i metod med GOP. Krävs en betydligt mera djupgående 
undersökning för att avgöra hur vida AJP-01 främst bidrar till ”att göra rätt saker” eller 
”att göra saker rätt”. Detta kräver dessutom en analys av AJP-01 motsvarande den som 
jag gjort avseende FM-doktrin, vilket inte varit syftet med denna C-uppsats.  
 
Avslutningsvis en slutsats om att FM-doktrinen enbart bör innehålla ett koncept42 
rörande operativt tänkande. Jag har tidigare konstaterat att det centrala för FM-doktrinen 
är operativ planering. Konceptet är då ett stöd för officerens i dennes tankar och 
förhållningssätt om ”hur” man bör tänka för att produkten man är satt att ta fram innebär 
att det militära maktmedlet ”gör rätt saker”. För att då komma fram till vad som är ”att 
                                                 
42 Krävs en tydlig beskrivning i vår FM-doktrin avseende innebörd då detta inte ska förväxlas med 
uttrycket operativt koncept, vilket är något betydligt mera omfattande och ej heller med produkten efter att 
genomfört en operativ planering, vilket då enligt GOP benämns som CONOPS, dvs. concept of 
operations. Detta sistnämnda är då en unikt lösning efter att genomfört en operativ planering.   
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göra rätt saker” är de grundläggande förmågorna en viktig och betydelsefull 
tankemodell. Detta gäller då både i samspel med krigföringsförmågan för att kunna 
omsätta det i ett så kallat effekttänkandet, men även i kombination med manövertänkan-
det. Nu har jag förvisso avgränsat bort både krigföringsförmåga och manövertänkande 
vilket dock inte är av betydelse här. Jag anser att oavsett om jag har till uppgift att 
planera en operation bestående av samtliga vapenslag eller enbart en som berör 
markarenan, så är jag betjänt av att tänka på ett snarlikt sätt för att komma fram till vad 
som är ”att göra rätt saker”. Sannolikheten för att en stab med fokus på markarenan 
kommer att tilldelas resurser för att även agera inom luftarenan, bedömer jag som 
relativt stor. För att vara trogen mitt svar från första forskningsfrågan påstår jag återigen 
att FM-doktrinen bör läsas inifrån och ut, där då det innersta är just operativ planering 
och då följaktligen det som benämns för koncept för gemensamma operationer. 
Tyngdpunkten bör dock i denna resa inifrån och ut förskjutas från förståelse mot att vara 
mera instruerande. Här borde då tanken om koncept nedtonas till förmån för 
dokumentation avseende beprövad erfarenhet för ”att saker görs rätt” i själva 
verkligenheten, dvs. där militära enheter omsätter sina förmågor på markarenan.  
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7. REFLEKTION 

7.1 INLEDNING 
Efter att ha arbetat med att söka svar på mina forskningsfrågor har jag erhållit ny 
kunskap om vad som är kärnan i vår FM-doktrin, nämligen att hantera operativ 
planering. Efter att dessutom fått en inblick i hur det ser ut i verkligheten och då via en 
operativ stab, kan jag konstatera att operativ planering i huvudsak sker i samverkan med 
andra nationer eller organisation med militär kapacitet. Detta grundar jag på följande 
argument som får anses vara dem mest bidragande till gjord sammanfattning om ny 
kunskap: 
 

• Ett resultat som tyder på att AFP-01 är ett styrdokument som används i stor 
utsträckning för en stab med multinationella inslag men under svensk ledning.  

• Det doktrinära budskapet i FM-doktrin är ett resultat utifrån behovet av att 
hantera operativ planering med fokus på insatsförsvaret. 

• Kontextuella sammanhanget för en doktrin av idag. 
 
Ett annat sätt att uttrycka sig än gjord inledning enligt ovan, är att FM-doktrinen är en 
konsekvens av Försvarsmaktens målsättning om att vara ett insatt insatsförsvar. En 
avgörande faktor för att nå denna målsättning är då interoperabillitet.  Ett insatt 
insatsförsvar kan mycket väl innebära att stöd ges för att trygga elförsörjningen i 
Småland efter en storm, men detta är dock inte normgivande kopplat till i vilket kontext 
som jag då anser att en doktrin av idag befinner sig i. Det är däremot våra nuvarande 
internationella insatser och de som kan bli aktuella för förband som står i beredskap. Att 
genomföra någon omutbildning inför dessa uppdrag kan inte vara andemeningen utan 
det handlar snarare om att det är dessa uppdrag som är styrande för egen doktrin. För att 
då skilja på huvudsak och bisak framstår det för mig att AJP-01 är av stor betydelse och 
inte bara på grund av pågående insatser under ledning av NATO, utan även den 
överenskommelse som gjort mellan EU och NATO avseende nyttjande av befintliga 
stabsresurser. Det är inom dessa organisationer som operationskonst kommer att utövas.  
 

7.2 HYPOTESPRÖVNING 
Min hypotes utifrån ny kunskap och nya erfarenheter är att den troligen mest avgörande 
förutsättningen för att genomföra operativ planering i ljuset av Försvarsmaktens 
målsättning om ett insatt insatsförsvar är interoperabillitet. När jag påbörjade min 
undersökning fann jag officerskompetens, organisatoriska förutsättningar och attityd 
som tre övergripande rubriker föra att hantera begreppet förutsättningar och då med 
anknytning till vår FM-doktrin. Jag identifierade inte interoperabillitet som en av dessa. 
I syfte att tydliggöra denna funna faktor kommer jag nu att föra en diskussion utifrån 
samma rubriker som tidigare, dock med den skillnaden att jag här inte enbart har ett 
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resultat att luta mig åt, utan diskussionen kommer att vara mera hypotetisk till sin 
karaktär. Vissa reflektioner kommer givetvis att ta sin utgångspunkt i gjorda slutsatser. 
 
För att inleda ur perspektivet officerskompetens vågar jag påstå att interoperabilliteten är 
en väl fungerande faktor. Jag har konstaterat att kunskaperna om GOP är goda och att 
dessutom AJP-01 är den handlingen som skattats som mest värdefull vid operativ 
planering för att knyta an till den av mig undersökta delen av verkligheten. Ur detta 
perspektiv finns det alltså goda förutsättningar för interoperabillitet. En fundering som 
infinner sig är dock den rörande doktrinära tankar för att lämna dem som mera är av 
metodkaraktär. Kan man utifrån eget koncept för gemensamma operationer hantera de 
tankar som ligger till grund för ett operativt förhållningssätt enligt AJP-01? Troligen är 
det så med anledning av vår ”bench marking” av brittisk doktrin men även med hänsyn 
till likheter i den befintliga militärteorin som utgör grunden för en doktrin. En fråga som 
jag återkommer till under slutsatser är då vilken doktrin som är till för vilken då vi just 
nu lever i en organisation med två olika förutsättningar, dvs. en nationell och en 
internationell.  
 
Jag har tidigare påstått att de organisatoriska förutsättningarna har varit det som haft 
betydelse i en specifik stab och inte så allmänt hållna som den kompetens som medförs 
från genomförda studier inom ämnet. Dem organisatoriska förutsättningar som jag tagit 
del av är ytterst gynnsamma för interoperabillitet. Val av organisation och processer för 
ledning talar för detta. Liksom i Försvarsmakten i övrigt är nämligen NATO:s koncept 
för ledning, det så kallade CJTF-konceptet rådande till en mycket hög grad. Återigen 
finns det dock en dragning åt produkt som är starkare än tankar bakom. Min 
undersökning gav som sagt vid handen att APJ-01 upplevs som betydelsefull för 
operativ planering men inte djupare än så, dvs. själva innebörden av ”betydelse” har inte 
varit möjlig att fastställa. Inte heller har jag information om det eventuellt skett 
utbildning inom AJP-01 vid (F)HQ. En intressant fråga som då uppstår där både 
officerskompetens och organisatoriska förutsättningar berörs, är var sker utbildning 
avseende AJP-01 och dess innehåll? Likaså detta är något jag återkommer till under 
slutsatser.  
 
Min sista rubrik var då något som uppstod som en konsekvens av samspelet mellan 
officerskompetens och aktuell organisation, dvs. attityd. Jag har ett resultat som tyder på 
att förutsättningarna för att omsätta AJP-01 är betydligt mera gynnsamt än dem som 
råder för FM-doktrin. Detta i kombination med förklarande text från vissa av enkäterna 
om att ”vi använder aldrig svenska uttrycken” ger en tydlig bild av att AJP-01 och dess 
innehåll har en förankring i undersökt organisation.  
 

7.3 NYA SLUTSATSER  
Efter att ha fört en diskussion utifrån min framtagna hypotes mot dem för uppsatsen 
övergripande förutsättningarna för att omsätta FM-doktrin vid operativ planering, har jag 
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kommit fram till vissa moment som är att betrakta som slutsatser. I min strävan att 
utkristallisera dessa har jag upplevt en svårighet att renodla dessa till någon av mina 
framtagna rubriker. Även om jag i min redovisning utgår från någon av rubrikerna så 
kommer samband och kopplingar att finnas till de övriga två.   
 
Det föreligget ett behov av en ökad tydlighet från Försvarsmakten, ur ett doktrinärt 
hänseende, om att det insatta insatsförsvaret sker i gemenskap med andra och därav ett 
förhållningssätt att AJP-01 är accepterad och inte bara något som används på frivillig 
grund. Idag finns det information i FM-doktrin att denna innehåller inslag från AJP-01. 
Finns även ett budskap om att ett deltagande vid internationelltjänst ”innebär viss 
harmonisering med multinationell doktrin, främst NATO:s Allied Joint Doctine (AJP-
01)”.43 Jag anser alltså att skrivning måste bli tydligare för att överensstämma med 
verkligheten. Ett sätt att utveckla denna skrivning är att först föra en diskussion om 
skillnader och likheter för att därefter hänvisa till delar i AJP-01 istället för att göra en 
översättning eller omskrivning. För att vara konsekvent gentemot målsättningar för 
Försvarsmakten om insatta insatsförsvaret men även dem förutsättningar som ligger till 
grund för FM-doktrinens framtagande, borde AJP-01 få en tydligare roll inom 
Försvarsmakten. Eventuella moraliska dilemman borde inte föreligga för detta om man 
ser till vårt nuvarande medlemskap i PFF (partnerskap för fred), vilket ställer krav på 
interoperabillitet där detta då inte bara bygger på teknik utan i hög grad också på 
konceptuella förutsättningar till vilket jag anser att doktrinerna hör. I en av mina frågor 
har jag varit normativ och föreslagit vilka förutsättningar som borde råda för att FM-
doktrinen skall kunna användas vid operativ planering. För att då i skrivande stund 
blicka framåt och väga in politiska uttalande från utrikesministern om att bidrag från 
svensk sida till NRF (Nato Respons Force) är enbart en fråga om teknik och inte 
politik44, så borde även detta tala för en mera formell acceptans av NATO:s gällande 
doktriner. Om det blir som så att AJP-01 får en mer formell status inom svenska 
Försvarsmakten, uppkommer en fråga om hur dessa då bör förhålla sig till varandra. Min 
uppfattning är att FM-doktrinen skall vara överordnad. Vid tjänstgöring i multinationell 
stab är enligt min erfarenhet en styrka de olika nationella förhållningssätten till såväl 
verksamhet och planering av densamma även om metoderna för själva genomförande är 
desamma. Denna unika karaktär får inte gå förlorad vid nyttjande av andra doktriner. 
Genom att aktivt sätta AJP-01 i relation till egen FM-doktrin är min uppfattning att den 
nationella utgångspunkten blir än starkare.  Utifrån detta är en slutsats om att 
förändringar bör ske om hur vi förhåller oss till val av språk. Om detta är en del av 
doktrinens ansvar eller av Försvarsmakten genomförda utbildningar låter jag vara osagt, 
men det centrala är att en aktivare diskussion om begrepp måste föras för att ge en ökad 
förståelse om olika doktriner och därmed hur dessa är tänkta att interagera.  
 

                                                 
43 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 11 
44 Bildt, Carl (2008), ”Sverige siktar på ja till NATO-styrka” 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2023699.ab  
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En obalans som råder i dagens FM-doktrin utifrån ovan förda resonemang är det faktum 
att DMarkO anger att denna är främst en produkt för att hantera den väpnade striden och 
då ur ett nationellt perspektiv. Vid internationella uppdrag inom ramen för multinationell 
insats hänvisar denna till att andra doktriner och andra dokument som reglerar 
verksamheten och därför måste dessa beaktas. Så långt det dock är möjligt skall 
DMarkO omsättas och tillämpas. Skrivning i DMarkO är ett steg på vägen enligt mitt 
sätt att se det. Budskapet är att andra doktriner kan vara styrande utanför landets gränser 
och då anser jag att steget bör tas fullt ut så att utbildning och tillämpning av dessa inte 
påbörjas i samband med insats utan att dessa är väl förankrade i organisationen redan 
från början. 
 
Genom att lägga på interoperabillitetsaspekten på DMarkO drar jag förvisso ingen ny 
slutsats men förstärks dock i min tidigare slutsats om att doktrinära budskap handlar om 
förståelse och att detta är något centralt för operativ planering. Omsättandet av de 
operativa tankarna innebär kontakt med verkligheten och därmed ökat krav på stöd via 
någon form av manual vilket då DMarkO erbjuder genom att ha den väpnade striden 
som grund. En antydan från min sida som talar för att vi enbart bör ha ett koncept som 
normgivande för operativ planering, oavsett om denna är gemensam för alla arenorna 
eller enbart arenaspecifik. Att använda ett markoperativt koncept ur ett doktrinärt 
perspektiv lämpar sig inte, åtminstone inte i nuvarande form.  
 
En sammanfattande och avslutande slutsats efter att både försökt svara på ställda 
forskningsfrågor och framtagen hypotes är att FM-doktrinen är av betydelse för operativ 
planering. Den har inte bara till uppgift att vara normgivande för ”hur” vi bör tänka vid 
operativ planering och vilka metoder som ska användas. Den bör även ange hur vi bör 
förhålla oss till andra doktriner och dess innehåll. På så vis kan vi åstadkomma en viktig 
förändring i förutsättningarna för en doktrin att upplevas som betydelsefull, nämligen att 
dessa betraktas som ”både och” och inte som jag anser att det är idag, dvs. ”antigen 
eller” där då inte FM-doktrinen är valet. Detta innebär i sin tur att vi kontinuerligt måste 
arbeta med att utveckla och omsätta våra doktriner inte bara utifrån förändringar inom 
landet utan även utifrån de organisationer som vi genomför ett nära samarbete med. Då 
vi är inne i en för Försvarsmakten relativt föränderlig tid så har livslängden för en 
doktrin nedgått och förslaget från HKV om att påbörja en revidering tre år efter 
utgivandet, anses som lämplig.45 För att då knyta an till min inledning där jag nämnde 
siffran tjugo år som ett riktvärde för en implementering är detta inget motsatsförhållande 
till att en doktrin utvecklas och förändras. Troligen är det som så att de bärande tankarna 
som jag utgick ifrån vid min inledande analys av FM-doktrinen fortfarande kommer att 
vara bärande. Förändringar som kan bli aktuella är enligt min bedömning åtgärder som 
främst har med upplägg och struktur att göra och då i syfte att bättre passa in i dem 
förutsättningar som är rådande i vår omvärld. En sammanfattande liknelse kan då vara 
att betrakta vår doktrin som en katalysator för operativ planering, dvs. en faktor som 

                                                 
45 Martell, Joakim (2008-03-11), Intervju vid FHS 
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framkallar en önskad reaktion utan att själv förbrukas. Beroende på val av katalysator 
erhålls då olika resultat. Eventuella förändringar i katalysatorn måste ske under ordnade 
former och bygga på erfarenhet för att inte felaktiga och rent av farliga reaktioner ska 
uppstå. Likaså måste även katalysatorn vara föremål för förändring om man önskar 
samma reaktion som tidigare men det visar sig att någon förändring skett bland de 
faktorer som ligger till grund för den önskade reaktionen.  
 

7.4 INTERNA REFLEKTIONER 
Innebörden är här att göra mig själv och mina handlingar inom ramen för genomfört 
arbete till objekt för min tankar. Händelser, erfarenheter och upplevelser från det som 
varit relateras till mig själv. Min inledande reflektion är då intern, vilket jag tolkar vara 
det som berör valt ämne och då metod för genomförandet.  
 
Genom att ta del av denna C-uppsats är min bedömning att en möjlighet till ökad 
förståelse för FM-doktrinen och dess roll avseende operativ planering ges på ett 
förhållandevis strukturerat sätt. Upplever själv att jag har mer metod än åstadkommit 
resultat om jag sätter dessa i förhållande till varandra. Inriktning mot att hantera 
perspektivet operativ planering upplever jag som rimlig för att se till C-uppsatsens 
omfattning i relation till disponibel tid. I mitt syfte och gjorda frågeställningar har 
uttrycket förutsättningar dock givet en möjlighet till att ”gasa och bromsa”. 
Förutsättningar är något som vara väldigt omfattande men genom att göra dem 
avgränsningar som gjorts, bedömer jag att djup och bredd hamnat på en acceptabel nivå, 
vilket jag återkommer till lite längre fram. Mitt val av att fokusera till doktrinens 
betydelse för operativ planering, upplevde jag inledningsvis som något för snäv. Jag 
hamnade ofta under min analys i en fråga om hur jag skulle gå tillväga för att finna ut 
vad som är av doktrinär karaktär. Kändes som att det inte fanns så mycket att undersöka. 
När detta väl var gjort och själva operationalisering stod på tur uppstod det motsatta, 
nämligen att finna dem faktorer som oumbärligen inte gick att avgränsa bort. Under min 
nedbrytning av FM-doktrinen som handling till att bli något mätbart, har jag ofta 
funderat om mitt urval varit dem rätta, dvs. når jag en via mina indikatorer en acceptabel 
validitet. Efter att definierat en kedja med betydelse med mer tyngdpunkt åt förvandling 
av en tanke till en operativ plan, än det som handlar om genomförande (främst 
manöverteori och uppdragstaktik), kände jag att de rätta indikatorerna växte fram. Min 
personliga upplevelse är att reliabiliteten är något lägre. Om jag haft möjlighet att göra 
om skulle jag inhämtat externt stöd avseende uppbyggnad av frågor för att underlätta för 
den kommande analysen och tolkningen av erhållet resultat.  
 
Jag upplever att tidsåtgången för att tolka inhämtat resultat tog längre tid än förväntat. 
Att finna en lämplig balansgång mellan att ha ett tillräckligt bra underlag för att inhämta 
empiri kontra att få tid för att analysera den samma är ytterst viktig. Liksom under krig 
förekommer det ett antal friktioner i vardagen som påverkar ens egen stabsarbetsplan för 
att nå i land med en undersökning. Då tid förloras under inhämtning blir resultattolkning 
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och diskussion lidande, men å andra sidan så innebär ett inhämtande av empiri som inte 
egentligen motsvarar vad jag tänkt mig ett sämre utgångsläge resultatmässigt, vilket då 
troligen är ett sämre utgångsläge än ont om tid. Under genomförandet har jag upplevt ett 
visst vacklande från min sida om enkäternas omfattning. Under min inledande 
resultattolkning önskade jag att mer detaljer hade framkommit än vad mitt valda 
underlag erbjöd. En upplevelse och känsla som senare svängde när jag gick på djupet av 
själva resultattolkningen och den efterföljande diskussionen. Ett resultat har för mig 
blivit mycket mer av en utgångspunkt för diskussion än en presentation av någon 
sanning. Om jag gjort om undersökningen skulle jag nog troligen valt ett mindre antal 
komponenter att gå vidare med. Detta hade dock inneburit vissa förändringar i 
formuleringen av uppställt syfte. Likaså hade det då varit intressant att få fler värde på 
de valda variablerna. Helheten hade som sagt blivit något mera avgränsad men på 
bekostnad av att slutsatserna hade känts mera säkra.  
 
En reflektion som berör upplägg av genomförd undersökning är att tidigt, innan jag själv 
tänkt klart, ta kontakt med de sakkunniga för att inhämta underlag för en kommande 
enkät. Min erfarenhet säger mig att vissa av givna svar från sakkunniga hade kunnat 
bespara mig en hel del arbete och tid som lades på textanalys av FM-doktrin. Att även 
kunna återkoppla och samtala med dessa sakkunniga efter en genomförd enkätundersök-
ning med viss resultatanalys, har inneburit för mig att vissa saker framstått som mer 
väsentliga än andra. Handlar inte om sanningar utan mer om vissa belägg ger stöd i en 
diskussion. Av en tillfällighet fick jag denna möjlighet och upplevde då denna fördel, 
vilket jag inte själv planerat för.  
 
Har tidigare berört friktionens påverkan på C-uppsatsskrivande. En erfarenhet ifrån att 
genomföra något ”så enkelt” som en enkätundersökning kräver noggranna förberedelser. 
Gäller förstås även dess innehåll men mina upplevelser gäller nu mera det praktiska 
genomförandet. Att vara på plats är väsentligt för att få in den empiri som man tänkt sig. 
Att använda mail och kontaktperson på aktuell plats är enbart ett reservförfarande.  
 

7.5 EXTERNA REFLEKTIONER 
Skillnaden mot tidigare gjord intern reflektion är att denna externa reflektion lyfter fram 
dem upplevelser och tankar jag haft i mitt arbete med att ringa in ämnet och hitta rätt i 
vissa gränsdragningar som inte är helt tydliga.   
 
Den omvärldsförändring som skett sedan murens fall 1989, har inneburit att FM-
doktrinen lever upp till den ursprungliga definitionen som doktrin har på latin, nämligen 
att vara undervisande.46 Undervisning avseende det svåra i att använda ett militärt 
maktmedel och då inte det fysiska uppträdande när beslut är fattat om insats, utan det 
som ligger bakom och handlar om ”att göra rätt saker”. Doktrinen skall även i viss mån 

                                                 
46 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 9. 
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vara styrande för att reglera ”att saker görs rätt”, dvs. själva utförandet då målsättningar 
ska nås utifrån att den väpnade striden de facto utgör grunden för detta. Denna 
undervisning har en tydlig framtoning i FM-doktrinen och urskiljer sig på så sätt från 
tankar som berör militärstrategiska frågor och övriga säkerhetspolitiska ställningstagan-
de. FM-doktrinen är till del en konsekvens av dessa men det centrala är ändå att förbli 
det som dess definition av eget syfte anger, dvs. ”att vara ett formellt uttryck för den 
kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för verksamheten inom 
det militära försvaret”.47 Innebörden av doktrin har för mig fått en betydligt starkare 
dragning åt operationskonst än att ange en nations inriktning och syfte med dess 
försvarsmakt. Dessa sistnämnda frågor är oerhört väsentliga men doktrinens 
huvuduppgift är att vara undervisande och inte förklarande på vilket sätt denna förhåller 
sig till ideologi och politik. Förändringar kommer att fortgå i vår omvärld då dessa tar 
sig nya uttryck. Verksamheten som det militära maktmedlet utövar har dock inte 
förändrats avseende sitt syfte men däremot till val av metod de senaste århundradena. 
Genom att ständigt reflektera över militärteori och tankar rörande doktriner så minskar 
risken för att kunskap glöms bort till förmån för nya idéer, vilka vid viss analys med stor 
säkerhet visar sig inte vara så nya trots allt. Doktrinen skall stå för att en försvarsmakt 
utvecklas i rätt riktning och då på grund av beprövad erfarenhet. Bakgrunden till denna 
reflektion är att jag i många sammanhang under undersökningens gång kommit kontakt 
med en tolkning av att doktrinen är mer som en del av säkerhetspolitiken än att förvalta 
militär kunskap. Bidragande till denna tolkning är säkert vår brist på tradition inom 
området och där då större nationers doktriner med större ambitioner, skapat ett 
förhållningssätt som inte är riktigt rättvisande för den lilla nationen.  
 
När jag har under arbetes gång kommit i diskussion avseende hur ett förhållande mellan 
FM-doktrin och AJP-01 skulle kunna se ut, har jag känt att det behövs en kraftansträng-
ning för att inte tappa tråden och hamna i ett säkerhetspolitiskt resonemang. Uppsatsen 
område är operationer och inte strategi, men vissa kopplingar måste göras till nivån ovan 
då Sverige är medlem i PFF och omfattas därmed formellt sett av NATO:s doktrin AJP-
01. Ett förhållande som går att vända och vrida på men som kräver en del ställningsta-
gande på den strategiska nivån för att vissa resonemang ska bli logiska.  
 
En tanke som uppkommit under ett antal tillfällen under arbetets gång och som är lite av 
filosofisk karaktär, är om medvetenhet om kunskap och färdigheter är ett krav för att 
något skall anses som befintligt. Nu har inte min modell för att betrakta rådande 
förutsättningar för en doktrins användande omfattat alla parametrar, utan endast ett urval 
av dessa. Oavsett så handlar en doktrin om att vara normgivande för hur man bör tänka 
och förhålla sig till dokumenterade erfarenheter och den värdegrund som utgör själva 
bottenplattan för en verksamhet. Hur ska man då förhålla sig till en officer som växt upp 
inom systemet och fått med sig det som en doktrin föreskriver, men inte deltagit i någon 
utbildning för att bli medveten om sin ”kunskap”? Kan tendera till att bli ett resonemang 

                                                 
47 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 9 
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om ”hönan eller ägget”, där jag anser att svaret inte är det viktiga utan själva 
reflektionen från min sida som är ansvarig för undersökningen.  
 

7.6 SLUTORD och UTBLICK 
Jag har under arbetet med egen C-uppsats konstaterat att det finns ett stort intresse bland 
eleverna vid FHS Cp att fördjupa sig i doktrinära förhållanden och då ifrån en 
övergripande doktrinutvecklingstanke till enskilda arenaspecifika frågor. En fråga som 
är lämplig att ställa sig är då varför detta stora intresse? Finns olika möjliga förklaringar 
men det viktiga är ju att ämnet upplevs som värdefullt och något som berör. Här tycks 
det finnas som Mikael Frisell åberopade i sin C-uppsats i ämnet, där han för övrigt i viss 
mån kan anses vara först ut, nämligen ”att doktriner är levande när de är tydliga, när de 
används i utbildningen och när de diskuteras”.48 De som skapas i nämnda C-uppsatser 
är just diskussionen. Är det då som så att denna viktiga diskussion saknas inom 
utbildning och ute på förband och staber? Orsaken går säkert också att finna i viljan att 
veta mer eller utifrån en ambition om att någon egen tanke saknas inom ämnet. En 
tendens som dock blir tydlig är att det stora intresse som då uppstått inom relativt kort 
tid, med tanke på att Frisell publicerade sin C-uppsats sommaren 2002, tyder på att 
doktrinen kommit för att stanna och att dess förutsättningar för att bli levande ökar 
mångfalt efterhand som fler elever lämnar FHS. Det är ju de facto där grunden för 
funderingar runt militärteori och doktriner är både möjligt och ytterst lämplig. Ämnet är 
som sagt väldigt brett och angreppsvinklarna därmed många. Att göra några generella 
antagande om fortsatt fördjupning har jag inte underlag för att göra. Däremot kan jag 
göra vissa rekommendationer utifrån utgångspunkten operativ planering, vilket får 
avsluta denna C-uppsats. Rekommendationer som är fyra till antalet och inleds med den 
som är mest lik egen undersökning och avslutas med den som då är att betrakta som 
längst ifrån. 
 
Nivån jag har hanterat i min undersökning har främst hanterat kunskap och i vissa fall 
upplevelser av densamma. Jag känner att det vore intressant att skapa förutsättningar för 
att kontrollera förmågan att omsätta och kanske till och med tillämpa doktrinära tankar 
och budskap.  
 
För att få ett bredare resultat än vad jag presenterat vore det av intresse att se närmare på 
hur det förhåller sig avseende doktrinära förutsättningar bland våra nationella staber 
(främst då OP och ATS)49 med ansvar för att leda pågående operationer ur ett nationellt 
perspektiv.   
 

                                                 
48 Mikael Frisell, ”Doktrin utveckling – en levande process”, s. 60 
49 OP är den operativa nivån vid Försvarsmaktens insatsledning. Under OP finns de tre taktiska staberna 
armé, marin och flyg vilka då förkortas ATS, MTS respektive FTS. 
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Att göra en jämförelse mellan egen FM-doktrin och NATO:s AJP-01 bedömer jag som 
intressant. Att tydliggöra skillnader och likheter skulle troligen vara av värde såväl för 
utbildning vid FHS som vid en operativ stab i beredskap.    
 
Jämförelser med annan mindre nation som är medlem i NATO, t.ex. Norge, skulle vara 
av intresse för att ser hur ett sådant förhållande både fungerar i nutid och om möjligt 
vilken betydelse detta har haft för utveckling avseende operationer. Föreligger dock en 
skillnad mellan att vara permanent medlem och en som enbart är deltar i arbetet under 
PFF:s ledning.  
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1 ANALYS svensk FM-doktrin 
 
1.1 INLEDNING 
Då jag valt att ha ett perspektiv som berör operativ planering och dessutom med 
koppling till (F)HQ kommer en prioritering att ske mot svensk FM-doktrins ingående 
delar som främst berör gemensamma operationer, dvs. DGemO, samt operationer i 
markarenan, dvs. DMarkO. 
 
Kapitlet syftar till besvara den första forskningsfrågan och därmed skapa förutsättningar 
för efterföljande datainsamling och analys av dess utfall. Målsättningen är alltså att 
skapa ett analysverktyg. Detta uppnås genom att inledningsvis genomföra en textanalys 
av svensk FM-doktrin, för att beskriva dess uppbyggnad och innehåll. Resultatet från 
textanalysen utgör sedermera grunden för efterföljande djupintervjuer vars syfte är att 
kartlägga vad, i doktrinen väl insatta officerare, har för uppfattning om svensk FM-
doktrin och hur dem ser på möjligheten att mäta graden av genomslag och tillämpning. 
Det avslutande momentet i detta kapitel är att sammanföra egna slutsatser från gjord 
textanalys med inhämtat underlag från valda experter inom området, och ur detta plocka 
fram vilka variabler som kan tänkas ligga till grund efterföljande inhämtning och analys 
av empirin. Det slutliga ställningstagandet där vissa av variablerna väljs ut för att bli 
indikatorer sker under nästa kapitel som avhandlar själva operationaliseringen.  
 
I min strävan att förenkla för läsaren avseende att se och känna den röda tråden, väljer 
jag att enbart redovisa sammanfattning och slutsatser för såväl textanalys som inhämtat 
underlag från expertisen. Vägen fram till dessa sammanfattningar och slutsatser är 
nämligen relativt lång och därav mitt beslut att omarbeta dessa till bilagor. Den som då 
önskar och vill fördjupa sig hänvisas till angivna bilagor.  
 
 
1.2 SAMMANFATTNING av TEXTANALYS 
Analys av FM-doktrin har alltså fokuserats till delarna som benämns DGemO och 
DMarkO. Orsaken till detta är val av inriktning för det enskilda arbetet, nämligen att 
fördjupa mig i det som berör doktriner och dess genomslag vid ett operativt högkvarter. 
Valet av (F)HQ är dessutom särskilt lämpligt med hänsyn till att detta högkvarter har 
som uppgift att både ansvara för insatsplanering, vilket med stor sannolikhet innebär 
någon form av gemensam operation, och att dessutom taktisk leda förband i huvudsak på 
markarenan.  
 
FM-doktrinen skall betraktas som ett doktrinträd hellre än en doktrinhierarki. Detta 
träds innersta med ansvar att utveckla de bärande idéerna med genomslag och påverkan 
på samtliga grenar, är vår MSD. De komponenter som visat sig på ett tydligt sätt vara 
genomgående för samtliga doktrin-dokument är manövertänkande, uppdragstaktik samt 
effekttänkande vilket är en systemanalys som berör krigföringsförmåga och de 
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grundläggande förmågorna. Uttrycket komponenter används här för att ange vilka olika 
delar i doktrinen som är påtagligt framträdande och därmed troligen har en avgörande 
betydelse för skriftens mening och budskap. En komponent kan mycket väl i ett senare 
skede omarbetas för bli någon av de variabler som kommer att vara av intresse för den 
undersökning som är tänkt att genomföras. 
 
På nästa sida följer en sammanställning över gjorda komponenter för att på ett mera 
visuellt sätt beskriva dess förekomst ”längst ut på linan”, där dessutom vissa 
kommentarer finns gjorda för att peka på skillnader och likheter. Bilden följer samma 
struktur som DGemO och DMarkO är uppbyggda runt. 
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DGemO  DMarkO 
1. Inledning  1. Inledning 
      
2. Grunder  2. Grunder 
 Centrala begrepp  Grundläggande förmågorna - effekttänkande 
 Krigföringsförmåga  Taktiska grundprinciper 
 Grundläggande förmågor   (ur krigföringens principer) 
 Direkt o indirekt metod    
 TP och AP1     
 . Kritiska sårbarheter    
 Krigföringens principer    
      
3. Koncept för gemensamma operationer  3. Operativa koncept 
 Tillämpning av manövertänkande2  Koncept för gemensamma operationer 
  (indirekt metod)  Manövertänkande 
  (initiativ)  Uppdragstaktik 
 Uppdragstaktik  Effekttänkande 
 Effekttänkande3    
 Krigföringsförmåga  Markoperativt koncept 
 Grundläggande förmågorna   Manövertänkande 
     Uppdragstaktik 
     TP och AP 
     Kritiska sårbarheter 
     Direkt o indirekt metod 
      
4. Genomförande  4. Genomförande 
 Planering   Tillämpning grundläggande förmågor 
 Metoder    Ledning 

. Önskvärt slutläge o operativa mål Und och info   

. TP och AP 
 

Verkan 
  . Indirekt o direkt metod  Rörlighet 
  . Kraftsamling o handlingsfrihet  Skydd 

. Offensiv och defensiv Uthållighet   

. Operationslinjer 
 

 
  . Samordning och tidsanpassning   
  . Synergi   
  . Skedesindelning o sekvenser   
  . Operativt spann, kulminationspunkt o operativa pauser 

                                                 
1 TP – tyngdpunkt samt AP – avgörande punkter 
2 Dess grundstenar anges vara indirekt metod och initiativ. Försvarsmakten (2005), Doktrin för 
gemensamma operationer, s. 67. 
3 Anges som systemanalys av krigföringsförmågan där de grundläggande förmågorna används som en 
tankemodell. Försvarsmakten (2005), Doktrin för gemensamma operationer, s. 73. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-06-12 FHS beteckning 
ChP 06-08   Sida 4 (8) 
Mj Tony Petersson  Bilaga 1 
 

 
Några korta reflektioner: 

• Allt ovanför kapitel 4 i ovanstående dokument är gemensamt sett till själva 
existensen av valda komponenter. Det som varierar är val av plats och nivån på 
fördjupning. Ett undantag är dock initiativ som inte är en framträdande egen 
punkt i DMarkO, men som för övrigt används väldigt flitigt igenom hela 
dokumentet. Initiativet är förvisso inte heller någon en rubrik under DGemO men 
under rubriken tillämpning av manövertänkandet, ges begreppet initiativ en 
tydlig och avgörande roll. 

• Återgivande av det operativa konceptet tar lika stort utrymme i DMarkO som 
dess beskrivning, i det jag anser vara dess ordinarie hemvist, nämligen DGemO. 

• Ur ett doktrinärt perspektiv är genomförande att betrakta som planering. Med 
detta menar jag då att för DGemO handlar det om att producera en operativ 
design, medan DMarkO ger direktiv för hur en analys bör genomföras av 
befintliga stridskrafter på själva stridsfältet. Fokus är alltså på hur man ska 
förhålla sig till något under en planering.  

• Båda doktrin-dokumenten har en ambition av att presentera koncept. För att 
förstå koncept krävs god kontextuell uppfattning. DGemO använder sju (7) sidor 
av åttiofyra (84) för att beskriva koncept för gemensamma operationer medan 
DMarkO nyttjar åtta (8) sidor av sjuttiofyra (74) för att hantera det 
markoperativa konceptet. Utrymmet som nyttjas håller sig runt ca 8-10 % av den 
totala mängden disponibla sidor. Siffrorna kommer förstås att bli helt annorlunda 
om kopplingar görs via konceptens innehåll och dess samband och sammanhang 
med övriga kapitels innehåll. Betrakta detta för vad det är, dvs. en reflektion som 
kanske främst hör hemma i en diskussion som berör hur saker och ting väljs att 
presenteras.  

 
 
1.3 SLUTSATSER av TEXTANALYS 
Min första och mest spontana slutsats efter att fördjupat mig i svensk FM-doktrin är att 
dess grad av implementering ALDRIG kan knytas till något specifikt del av dess olika 
doktrin-dokument, En doktrinär grund, oavsett om det avser kunskaper om eller 
tillämpning av, bygger på närvaro av vissa mer eller mindre framträdande komponenter, 
vilka då i huvudsak är tydligt genomgående i hela doktrinträdet. Att försöka mäta ett 
genomslag av de olika doktrin-dokumenten låter sig alltså inte göras. Finns förvisso 
ingen regel utan undantag eller nyans. Det som är unikt för DGemO är det jag anser vara 
en översättning av tillvägagångssättet för framtagande av en operativ design enligt GOP. 
Denna komponent är dessutom troligen förvärvad via andra källor (fördjupning under 
nästa slutsats).  
 
Min andra slutsats som berör framtagna komponenter, är att dessa är så att säga relativt 
självständiga. Med detta menar jag att dessa komponenter är klart möjliga att förvärva 
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utan någon egentlig inblick i svensk FM-doktrin. Till exempel är ju uppdragstaktik något 
som den svenska officeren kommer i kontakt med så fort karriären påbörjas. Ett 
ställningstagande som jag får återkomma till efter genomförda intervjuer av dem som 
tagit fram FM-doktrinen är hur vida en doktrin indirekt kan anses vara implementerad 
om innehållet de facto är känt men erhållits via andra handlingar och sammanhang. 
Detta kan i sin tur även motivera en vinkling av frågorna till min målgrupp för insamling 
av data (resultat) på vilket sätt FM-doktrin bedöms vara dominant och betydelsefull i 
denna inhämtning- och förståelseprocess för angivna komponenter.  
 
En tredje slutsats är att inslaget av militärteori ställer krav på utbildning i ämnet för att 
kunna förstå och sedermera tillämpa en doktrin. I nuläget innebär detta att målgruppen 
för vår FM-doktrin troligen främst är yrkesofficer med genomgången utbildning vid 
FHS SU (stabsutbildning, dvs. uppnå majors grad) och officerare i reserven med 
genomförd HROK (högre kurs för reservofficerare). Detta ger en inriktning om vilket 
klientel som är av intresse för undersökningar som berör doktrinära förhållanden. Efter 
år 2009 kommer situationen att vara något annorlunda med hänsyn till att den första 
kullen av officerare med så kallad operativ och taktisk inriktning tar sin examen. I deras 
kursplan ingår studier i ämnet militärteori.  
 
En fjärde slutsats är något av en paradoxal. FM-doktrinen bör ju betraktas såsom ett 
doktrinträd där de bärande idéerna kommer inifrån och växer utåt. Å andra sidan är det 
svårt att uppnå kunskap och förståelse för nivån ”innanför” utan att ha full insyn i den 
som finns ”längre ut”. För att till exempel förstå principen för effekttänkande krävs god 
inblick i vad de grundläggande förmågorna står för. Någon fördjupning i de sistnämnda 
går enbart att finna längst ut, dvs. i DMarkO. Är dessutom inget som överhuvudtaget 
berörs inom ämnet militärteori. Denna slutsats sammanfaller till viss mån med det som 
är upptaget under den första, nämligen att FM-doktrin måste hanteras som en helhet, 
oavsett om min avsikt är att utbilda eller utvärdera i doktrinära förhållanden.  
 
 
1.4 SLUTSATSER efter genomförda INTERVJUER 
Efter att tagit del av den kontext som vår FM-doktrin vuxit fram i, uppfattar jag tre 
slutsatser som är värda att ta med i det fortsatta arbetet. För det första är FM-doktrinen 
efterfrågad, dvs. det finns ett ”bottom-top” förhållande, där vår insatsorganisation har 
varit den som påtalat behovet och efterfrågat en doktrin. Min uppfattning är då att nivån 
som haft störst intresse i att få tillgång till en doktrin är den operativa nivån. Centralt för 
FM-doktrinen är alltså det som denna C-uppsats avhandlar, nämligen dess betydelse för 
operativ planering.  
 
En andra slutsats är att ”dagens meny” är vårt koncept för gemensamma operationer. I 
samklang med min egen slutsats från analys av FM-doktrin är detta dock inget operativt 
koncept utan ett koncept som är normgivande för hur vi bör förhålla oss till och använda 
de olika tankemodeller som bygger upp densamma. På samma tema lyfter jag fram vårt 
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markoperativa koncept men med en skillnad i acceptans. Finns nämligen en del 
meningsskiljaktigheter hur vida detta är att betrakta som ett koncept eller inte. Tydligt är 
dock att doktrinära tankar är något som går att härleda till koncept, dvs. ett stöd eller en 
plan på hur saker och ting bör hanteras för att uppnå en bra lösning. Uttrycket ett 
”vinnande koncept” används ofta i vanligt tal och har härvid en innebörd av att man 
förhåller sig på ett speciellt sätt till olika ingående och betydelsefulla pararmetrar. 
 
Den tredje och sista slutsatsen utgår från betydelsen av utbildning. För att uppnå det 
optimala i form av en utveckling av en befintlig doktrin krävs inledningsvis utbildning. 
En utbildning som enligt projektansvarig för doktrin-delen DGemO, Toni Holmberg, 
inte genomfördes på det sätt som den tänkta planen förutsade. Processen med att utbilda 
för att på sikt åstadkomma utvecklingen avstannande. Trots avsaknad av en reell plan 
från högsta centrala nivå, anger Toni vidare att t.ex. marinen har skapat (lokalt) nere i 
Karlskrona en enhet som aktivt jobbar med att utbilda och därmed även utveckla 
DMarinO. Det kan alltså finnas självpåtagna uppgifter och ansvar inom vår organisation 
som såväl utbildar och som sagt då också utvecklar vår FM-doktrin.  
 
1.6 SAMMANSTÄLLNING – relevanta och framträdande komponenter 
Efter att analyserat FM-doktrinen och dessutom intervjuat personal från arbetsgruppen 
som varit ansvariga för dess framtagande, anser jag att det finns elva (11) stycken 
relevanta komponenter att arbeta vidare med. Sju av dessa går att spåra till doktrinen och 
dess budskap medan tre har sitt ursprung i den organisation som avses undersökas. Den 
elfte befinner sig någonstans mittemellan, påverkad av dem båda.  
 
Min utgångspunkt för att identifiera dem förstnämnda har varit Ångströms uttryck: 
 

”medan teorier handlar om kokkonst, så är doktrinen mer fokuserad på dagens 
meny”.4 

 
Om jag då betraktar min sammanställning från punkten 3.2 kan jag konstatera att vissa 
av de gemensamma och genomgående kriterierna går att härleda direkt ur militärteorin. 
Vissa är däremot egenkonstruerade uttryck, vilka då mera har en koppling till det som 
bör betraktas som dagens meny. Min tanke är härvid att det är våra koncept, dvs. 
koncept för gemensamma operationer samt markoperativt koncept som utgör ”dagens 
meny”. De ”måltider” som då skapar denna meny anser jag vara: 

• Krigföringsförmåga 
• De grundläggande förmågorna 
• Effekttänkande 
• Manövertänkande  
• Operativ design5 

                                                 
4 Widén, J. och Ångström, J (2005): Militärteorins grunder, s. 7 
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Ovanstående begrepp, varken de som faller under rubriken ”meny” eller ”måltid”, går 
nämligen inte6 att finna i vår militärteori och får därmed mera betraktas som att konsten 
omsatts till något som är aktuellt kopplat till dess samtid. Dessa angivna ”måltider” kan 
förvisso i sin tur brytas ned ytterligare för att därmed finna att dem är en del av 
militärteorin. Detta är inte andemeningen just nu utan det centrala är att konstatera att 
dessa är en produkt, styrda av sin samtid men framtagna med stöd av själva konsten. 
Dessa olika ”måltider” är då det som bildar ”dagens meny”. En ”meny” där då de 
ingående måltiderna skall kombineras för att erhålla största effekt eller upplevelse om 
jag ska beskriva det hela ur kulinariskt perspektiv.   
 
För att få ut mesta möjliga av ”dagens meny”, krävs det då, vilket även framgår tydligt i 
DMarkO, genomförda studier i militärteori.7 Vilket jag påtalat tidigare så är det först 
från nivån majorer och uppåt som denna grund formellt erhållits (just nu) inom svenska 
FM. Ingen regel utan undantag då vissa kurser inom ämnet är öppna även för civila och 
officerare som inte tillhör nuvarande stabsutbildning eller chefsprogram. Även HROK 
erbjuder utbildning inom området militärteori. För att då knyta ihop mitt resonemang 
anser jag att vårt system, läs FM, med formell utbildning före inträde i näst kommande 
nivå, skapar officerare med militärteoretisk kompetens. En kompetens som är nödvändig 
för att då kunna hantera och även utveckla doktrinär verksamhet. Så i den bästa av 
världar borde utexaminerade majorer och då även överstelöjtnanter bära med sig 
värdefull kompetens för kommande verksamhet i någon av våra operativa staber. 
Officeren är på så sätt en produkt som medför en personlig officers kompetens som har 
betydelse för vilket genomslag en doktrin har eller rättare sagt, kan ha. Finns ju fler 
parametrar som påverkar. Ett logiskt samlande begrepp för att då fånga upp mina 
angivna ”rätter” är officerskompetens (och då ur ett snävt perspektiv som berör det 
militärteoretiska). 
 
Utöver angiven kompetens som medförs av den enskilde officeren till den stab där han 
eller hon är tänkt att tjänstgöra, spelar de organisatoriska förutsättningarna en 
avgörande roll för doktrinära ärenden. Det är då här jag anser att de andra tre 
komponenterna går att återfinna. Jag benämner dessa tre som: 

• Utbildning 
• Organisation 
• Orderverk 

                                                                                                                                                
5 Av mig gjord ”liknelse” efter att konstaterat stora likheter mellan upptagna kriterier i DGemO:s avsnitt 
avseende planering av gemensamma operationer och lathunden i GOP för framtagande av just operativ 
design.  
6 Manövertänkande är ett undantag. Nämns vid ett tillfälle i boken Militärteorins grunder men då i ett 
annat sammanhang än det som anges i FM-doktrinen. Finns en likhet i dess koppling till indirekt metod 
men initiativet berörs inte. Militärteorins grunder s.92.  
7 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, s. 9.  
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Den återstående elfte komponenten av vikt för att få genomslag är på vilket sätt man 
förhåller sig till det hela, nämligen attityd. I inledning på mitt enskilda arbete finns 
följande utdrag ur DMarkO: 
 

”Acceptans av doktrinens tankesätt och konsekvenser är en förutsättning för att 
åstadkomma effekt och genomslag i det dagliga arbetet. Doktrinen måste tillämpas 
för att kunna utvecklas.”8 

 
Härvid möts alltså den enskildes kompetens där attityd är utgör en viktig del med en 
rådande organisationskultur vilket då resulterar i doktrinär utveckling eller dess motsats.  
 
Avslutningsvis följer här en sammanställning över relevanta och framträdande 
komponenter som bedöms värda att gå vidare med till nästa steg i processen. 
 

Officerskompetens  Organisatoriska förutsättningar 
Krigföringsförmåga   

De grundläggande förmågorna  Utbildning 
Effekttänkande Attityd Organisation och ansvarsområden 

Manövertänkande  Orderverk och stabsprocesser 
Operativ design   

Koncept för gemensamma operationer   
Markoperativt koncept   

 
 
Dessa komponenter utgår från mina slutsatser efter att vävt ihop egen textanalys av 
svensk FM-doktrin med inhämtat intervjuunderlag från dem som varit med om att 
producera densamma. I kapitel 4 ”OPERATIONALISERING”, genomförs en fördjupad 
analys där dessa komponenter betraktas ur olika perspektiv och därmed omvandlas till 
ett antal variabler. 
 

                                                 
8 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, s. 7. 
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Resultatsammanställning 
 
I denna sammanställning framgår vilka svar som erhållits på utlämnad enkät. Dessa är fysiskt 
konstruerade via tabellverktyget i word men är inte att betrakta som någon tabell i en mening 
av att presentera information och därmed ingen tabelltext. 
 
Egenskattningsindikatorer 
 
Indikator B (upplevd kunskap om de grundläggande förmågorna) 
Jag anser att mina kunskaper avseende tankemodellen de grundläggande förmågorna är 

Svar Antal % 
Mycket goda 4 20 

Tillfredsställande 12 60 
Brister 4 20 

 
Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende de grundläggande förmågorna att jag 
kan omsätta dessa i operativ planering? 

Svar Antal % 
Mycket goda 0 0 

Tillfredsställande 16 80 
Brister 4 20 

 
Indikator D (upplevd kunskap avseende effekttänkande) 
Jag anser att mina kunskaper avseende tankemodellen effekttänkande är 

Svar Antal % 
Mycket goda 4 20 

Tillfredsställande 6 30 
Brister 10 50 

 
Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende effekttänkande att jag kan omsätta dessa i 
operativ planering? 

Svar Antal % 
Mycket goda 2 10 

Tillfredsställande 8 40 
Brister 10 50 

 
Indikator F (upplevd kunskap avseende operativ design) 
Uttrycket operativ design är hämtad från GOP. Operativ design översätts i doktrin för 
gemensamma operationer med metoder i kapitlet planering. Jag anser att mina kunskaper i 
arbete som berör framtagande av en operativ design är  

Svar Antal % 
Mycket goda 6 30 

Tillfredsställande 10 50 
Brister 4 20 

 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-06-12 FHS beteckning 
ChP 06-08   Sida 2 (5) 
Mj Tony Petersson  Bilaga 2 
 
Indikator H (upplevd kunskap avseende koncept för gemensamma operationer) 
Jag anser att mina kunskaper avseende koncept för gemensamma operationer är 

Svar Antal % 
Mycket goda 2 10 

Tillfredsställande 10 50 
Brister 8 40 

 
Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende konceptet för gemensamma operationer 
så att jag kan omsätta konceptet i operativ planering? 

Svar Antal % 
Mycket goda  0 

Tillfredsställande 10 50 
Brister 10 50 

 
Indikator J (upplevd kunskap avseende markoperativt koncept) 
Jag anser att mina kunskaper avseende markoperativt koncept är 

Svar Antal % 
Mycket goda 0 0 

Tillfredsställande 12 60 
Brister 8 40 

 
Jag anser att jag innehar sådana kunskaper avseende markoperativt koncept så att jag kan 
omsätta konceptet i operativ planering? 

Svar Antal % 
Mycket goda 0 0 

Tillfredsställande 10 50 
Brister 10 50 

 
Huvuddelen av de som upplevt brister är majorer med examen 20041 och tidigare. Ett 
undantag utgör dock en major med examen från 2007.  
 
  
Kunskapsindikatorer 
 
Utöver själva sammanställningen av rätt, fel eller vet ej, finns det i denna presentation 
dessutom en skärning där det framgår hur undersökningspersonerna själva skattat sin 
kompetens. I kategorin anser sig kunna, ingår även de som ansåg sig ha mycket goda 
kunskaper. Att göra den särskiljning är inte nödvändig här och nu utan är något som används 
som anmärkning om faktisk uppvisad kompetens skiljer mot gjord egenskattning.  
 
Indikator A (faktiska kunskaper avseende de grundläggande förmågorna) 
Vilket påstående är korrekt avseende de grundläggande förmågorna? 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 4 20 4 0 
Fel 14 70 12 2 

Vet ej 2 10 0 2 

                                                 
1 Examen 1996, 2000, 2000 samt 2002 
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Vilka av nedanstående förmågor tillhör de grundläggande förmågorna?  

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 14 70 12 2 
Fel 4 20 4 0 

Vet ej 2 10 0 2 
  
Vilket påstående är korrekt avseende de grundläggande förmågorna? 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 7 70 12 2 
Fel 3 30 6 0 

Vet ej 0 0 0 0 
 
Indikator C (faktisk kunskap avseende effekttänkande) 
Effekttänkande används främst som ett instrument för att (ange endast ett svar) 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 6 30 2 4 
Fel 12 60 4 8 

Vet ej 2 10 2 0 
 
Effekttänkande anges ofta som en kombination av två metaforer (tankemodeller). Vilka! 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 6 30 4 2 
Fel 6 30 2 4 

Vet ej 8 40 2 6 
 
Indikator E (faktisk kunskap avseende operativ design) 
Oavsett om jag använder mig av engelska uttryck enligt GOP eller svenska så kallade 
operativa begrepp och då enligt Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), kopplas 
vissa av dessa ihop, som t.ex. offensiv och defensiv. Para ihop nedanstående operativa 
begrepp genom att sammanbinda dem med streck. Två alternativ i höger kolumn skall bli över 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 10 50 10 0 
Fel 0 0 0 0 

Vet ej 10 50 10 0 
 
Jag anser att följande förhållningssätt är mest korrekt när det gäller det operativa begreppet 
operationslinje (ange endast ett svar) 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 20 100 8 4 
Fel 0 0 0 0 

Vet ej 0 0 0 0 
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Indikator G (faktisk kunskap avseende koncept för gemensamma operationer)  
Ange de tre mest dominanta beståndsdelarna som utgör grunden i konceptet för gemensamma 
operationer 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 6 30 2 4 
Fel 102 50 10 0 

Vet ej 4 20 2 2 
 
Indikator I (faktisk kunskap avseende markoperativt koncept) 
Tidigare har ett antal tankemodeller berörts. En av dessa har en mycket framträdande roll när 
det gäller genomförande av markoperationer enligt DMarkO. Vilken? 

Svar Antal % Anser sig kunna Anser sig ha brister 
Rätt 12 60 12 0 
Fel 2 10 0 2 

Vet ej 6 30 2 4 
 
 
Utbildningsindikator 
 
Indikator K (upplevd utbildningssituation) 
Jag upplever följande avseende utbildning i FM-doktrin vid (F)HQ (stab som helhet) 

Svar Antal % 
Regelbundet 0 0 
Sporadiskt 2 20 

Aldrig  18 90 
 
Inom egen sektion uppfattar jag följande om utbildning i FM-doktrin 

Svar Antal % 
Regelbundet 0 0 
Sporadiskt 2 10 

Aldrig 18 90 
 
 
Attitydindikator 
 
Indikator L (attityd – generellt)  
Generellt anser jag mig ha följande förhållningssätt till FM-doktrinen (endast ett val) 

Svar Antal % 
Hyllvärmare 12 60 

Uppslagsverk/referens 8 40 
Ett måste 0 0 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Samtliga angivet initiativ istället för effekttänkande 
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Indikator M (attityd – operativ planering) 
Vid arbete med operativ planering anser jag följande litteratur som mest värdefull för mig i 
mitt stabsarbete (rangordna där ett anses var mest värdefull – litteratur som inte anses ha 
någon betydelse anges med nolla) 

Ansedd som mest värdefull Antal3 %4  
Militärstrategisk doktrin    
Doktrin för gemensamma operationer   30% angett som en tvåa 
Doktrin för markoperationer   30% angett som en tvåa 
GOP  20 100  

 
Helt betydelselös Antal5 %6 

Militärstrategisk doktrin 16 80 
Doktrin för gemensamma operationer 7 0 
Doktrin för markoperationer 7 0 
GOP  0 0 

 
Vid operativ planering används vid min sektion följande doktriner till en grad av 

 Alltid Ofta Ibland Aldrig 
FM-doktrinen 0 0 30 70 
NATO AJP-01 20 50 30 0 
FM 3-0 OPERATIONS (US Army) 0 0 0 100 
Annan handling     

 
 
 

                                                 
3 Anger hur många av de undersökta stabsmedlemmarna som till antal, uppfattar en handling som mest 
värdefull. 
4 Beskriver i %, dvs. i förhållande till den totala mängden deltagare.   
5 Anger hur många av de undersökta stabsmedlemmarna som till antal, upplever respektive handling som 
betydelselös för deras arbete med operativ planering.  
6 Se fotnot 4 


