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Effects-Based Operations: Genomslagskraften hos nya försvarskoncept  
Sveriges försvarsmakt skall verka som en dämpande kraft i nära samarbete med andra 
europeiska länder inom ramen för EU Headline Goals. Om en inom- eller mellanstatlig 
kris skulle inträffa efter 2008 inom en radie på 6000 km från Bryssel kommer svenska 
förband att använda nya metoder för krigföring vilka är under utveckling inom EU och 
NATO. 
 
I uppsatsen analyseras Effects Based Operations påverkan på den svenska doktrinen för 
gemensamma operationer syftande till att ta fram möjliga principer för hur nya 
försvarskoncept bör påverka svensk doktrin. 
En kvalitativ innehållsanalys har valts för att uppnå syftet med uppsatsen. Metoden har 
varit en kombination mellan textanalyser och semistrukturerade intervjuer i syfte att få en 
bred bild av EBO och dess påverkan på DGO. 
 
Uppsatsens resultat pekar på att doktrinarbetet står under stark  påverkan av nya koncept 
vilket gör att försvarsmakten ständigt måste  förhålla sig till detta på ett formaliserat sätt. 
Resultatet  visar också att DGO innehåller stora drag av ett effekttänkande men att 
begreppsapparaten inte är samstämmig med EBO.  
 
De viktigaste förändringarna i ett doktrinarbete inför 2008 bör innehålla några av de delar 
som konsituerar EBO på ett tydligare sätt. Tankesättet kring effektänkandet  finns 
närvarande  men  det är terminilogin kring EBO som saknas. 
 
 
Nyckelord:  EBO, DGO, påverkan, begreppsapparat, terminilogi, kvalitativ innehålls 
analys, semistrukturerad intervju 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS FHS beteckning 
ChP 03-05 2005-08-03  19 100:2060 
Mj Per Olsson  Sida 2 av 56 

 

 
 
Abstract: 
 
Effects-Based Operations: The Dynamic Force behind  New Defence Concepts.  
By Maj Per Olsson, Swedish National Defence College, 54 pages. 
 
The Swedish Armed Forces will act as a containment force in close co-operation 
with other European countries within the framework of EU Headline Goals. If an 
inter or intra state crisis arises after 2008 within a 6000 km radius of Brussels, 
Swedish units will use new methods of war fighting, which are currently being 
developed in the EU and NATO. 
 
This essay analyses the influence of Effects Based Operations (EBO) on the Swedish 
Armed Forces’ joint doctrine with the aim of identifying possible principles for the 
influence of new defence concepts on Swedish doctrine. 
 
A qualitative method was chosen to disclose the aim of the study and the method  of 
analysis used  is a combination of textual analysis and semi structured interviews 
with the aim of getting a broad picture of EBO and their affect on doctrine. 
 
The results of this essay indicate that doctrinal development is greatly influenced and 
that the Swedish Armed Forces must establish a more formal standpoint on the issue. 
 
The results also show that Swedish joint doctrine contains many characteristics of 
EBO thinking even though the concepts are different. 
 
The most important changes in doctrinal development before 2008 should 
incorporate some of the elements of EBO in a more coherent manner. Effects based 
thinking are present to a certain degree, but the terminology base of EBO is missing. 
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1 Inledning 
1.1 Mot ett nytt operativt koncept  
 
Svensk säkerhetspolitik genomgår stora förändringar. Den utvecklade hotbilden med 
bland annat terrorism och cyberkrigsföring har förändrat det vedertagna sättet att 
organisera, öva och genomföra insatser på. Ny kunskap om krigföring och 
krigföringsmetoder utgör ständigt en utmaning för den svenska doktrinutvecklingen. 
Den doktrinära operativa utvecklingen inom EU vilar på en gemensam grund med 
NATO och ett av de operationella koncepten som är under utveckling benämns 
Effects Based Operations eller EBO. Den svenska operativa doktrinen har sin grund i 
den militärstrategiska doktrinen och beskriver gemensamma operationer med 
samtliga stridskraftsslag. Doktrinen fastställdes under 2004 för införande i 
försvarsmakten och bedömningen är att utvecklingen av en ny operativ doktrin 
kommer att ske från och med 2008. 
 
Sverige har genom sitt medlemskap i EU, och med regeringens pådrivande, förbundit 
sig att vara delaktig i skapandet av snabbinsatsstyrkor vilka kommer att genomföra 
operationer som styrs genom nya och utvecklade metoder. Sveriges bidrag kommer 
att vara styrkor av bataljons storlek vilka kommer att ledas av den operativa nivån 
inom EU. Den svenska försvarsmaktens arbete fokuseras nu på att förändra 
krigföringsförmågan från ett invasionsförsvar till ett insatt insatsförsvar där den 
yttersta ansträngningen utgörs av det svenska bidraget till EU Battle Groups.  
 
De taktiska förbanden kommer att agera och ledas i en europeisk operation av ett 
högkvarter på den operativa nivån. Förbanden kommer att agera med 
ledningsmetoder som är utvecklade för svenska förhållanden på taktisk nivå och som 
har sin grund i den svenska doktrinen för gemensamma operationer, DGO.  
 
Europeiska Unionens harmonisering av sina doktriner med NATO innehåller nya 
koncept som är under utveckling. Ett exempel på att koncepten inte är fullt 
utvecklade är att chefen för Allied Command Transformation och Allied Command 
Operations har tagit fram en vision, Strategic Vision: The Military Challenge med 
syftet att informera och skapa en grund för att debattera de nya koncepten där bland 
annat EBO ingår.1 
 
Visionen beskriver att EBO är nästa operativa koncept som kommer att påverka 
västvärldens försvarsmakter under flera år framåt. Eftersom EBO inte är en 
utvecklad operativ doktrin så borde det inte vara moget att i närtid inarbeta EBO i 
svenska doktriner reservationslöst utan att först skapa sig ett nationellt 
förhållningssätt till konceptet.  
 

                                                 
1 NATO(2004), Strategic Vision: The Military Challenge. Mons and Norfolk: Supreme Allied 
Command Operations and Supreme Allied Commander Transformation, s. 15. 
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1.2   Syfte och forskningsfrågor 
Uppsatsens syfte är att undersöka genomslaget av EBO-konceptets2 huvuddrag i den 
svenska doktrinen för gemensamma operationer, DGO. Uppsatsen avser även utifrån 
resultatet diskutera doktrinutvecklingen och implementeringen av nya koncept. 
 
För att allsidigt belysa området skall uppsatsen besvara tre forskningsfrågor: 
 

- Hur beskrivs det framväxande EBO- konceptet utifrån litteraturstudier?  
 
- Hur behandlas huvuddragen i EBO-konceptet i DGO?  
 
- Hur uppfattas EBO av doktrinförfattare och högre chefer? 
 
 
I uppsatsen kommer EBO-konceptet att beskrivas i kapitel 3. 
 
1.3 Fokus och avgränsningar   
Fokus i uppsatsen är EBO påverkan på DGO. Detta föranleder avgränsningar inom 
följande områden: 
 
- Eftersom EBO är ett koncept som är under utveckling innebär detta att 

uppfattningarna om vad som konstituerar en EBO mycket spridda. Fokus 
kommer att ligga på den breda mittfåra i EBO som sammanfattas i kapitel 3. 

- Eftersom uppsatsens fokus är mot DGO och dess påverkan innebär detta 
ytterligare en avgränsning då övriga doktriner faller utanför.  

- Uppsatsen skrivs med fokus på den svenska doktrinutvecklingen mot 2008 vilket 
bedöms vara nästa gång som DGO skall uppdateras. 

 
1.4 Tidigare forskning i ämnet 
 
Genom en litteraturgenomgång har det framkommit att det saknas tidigare forskning 
med fokus på EBO och dess påverkan på svenska doktriner. Orsakerna till detta kan 
troligtvis förklaras med att konceptet är under utveckling och begreppsapparaten inte 
är under tillämpning i den Svenska Försvarsmakten. 
Det finns dock en stor kunskapsbas inom flera områden som tangerar EBO och 
doktriner. Inom området EBO har flera sammanställningar genomförts. Här kan 
Ingvar Sjöbloms rapport ”Interoperabilitet i multinationella operationer”3 
framhållas. Ett allmänt forskningsarbete, som beskriver doktrinutvecklingen i 
Sverige är Mikael Frisells C-uppsats ”Doktrinutveckling - en levande process”. 
Frisells arbete har varit en inspiration till denna uppsats.4   
 
 

                                                 
2 En sammanfattande defintion av EBO kommer noggrannt  beskrivas under kapitel 3. 
3 Sjöblom, Ingvar (2005), Interoperabilitet i multinationella operationer, KVI. 
4 Frisell, Mikael (2002), Doktrinutveckling – en levande process. s. 77. 
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1.5 Disposition 
  
Första kapitlet behandlar uppsatsens syfte, problemformulering, frågeställningar, 
teori och tidigare forskning. Det andra kapitlet beskriver uppsatsens metodval. Här 
preciseras uppsatsens undersökningsprocess och forskningsdesign. För att beskriva 
den vetenskapliga metoden används en modell som schematiskt beskriver den 
vetenskapliga metoden. Det tredje kapitlet beskriver EBO och går från det allmänna 
och historiska till en sammanfattande definition. Definitionen formar indikatorer som 
används för att analysera DGO. I detta kapitel besvaras den första forskningsfrågan. 
I fjärde kapitlet analyseras DGO med hjälp av analysinstrumentet från kapitel 3. En 
allmän beskrivning av svenska doktriner och doktrinutveckling inleder kapitlet och 
det avslutas med en sammanfattande slutsats. I kapitlet besvaras den andra 
forskningsfrågan. Det femte kapitlet beskriver resultatet av genomförda 
samtalsintervjuer. Resultatet har analyserats och sammanfattats för att kunna 
användas i diskussionen. I detta kapitel besvaras den tredje forskningsfrågan. Sjätte 
kapitlet innehåller diskussionen. Den sammanfattande slutsatsen prövas mot 
resultatet i intervjuerna och utvecklas. Den utvecklade slutsatsen granskas kritiskt 
mot ytterligare litteratur och intervjuer. Sjunde kapitlet reflekterar över uppsatsens 
ämne och uppsatsarbetet. Det avslutas med en redogörelse av förslag till utveckling 
för den svenska försvarsmakten och behov av ny forskning. 
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2 Forskningsdesign 
Syftet med kapitlet är att tydliggöra de metoder och överväganden som gjorts med 
hänsyn till syftet och problemställningen. Inledningsvis diskuteras de teoretiska och 
metodmässiga antaganden som har påverkat arbetet. Valet av metod påverkar valet 
av datainsamling vilket kommer att redovisas under den senare delen av kapitlet. 
 
2.1 Vetenskaplig metod 
För att kunna närma sig problemställningarna med EBO och dess påverkan på det 
svenska militära doktrinarbetet har en abduktiv forskningsmetod med en hypotetiskt 
deduktiv slutledningsmetod använts. Metoden anses lämplig i syfte att försöka 
förbättra möjligheterna att värdera de influenser som påverkar utvecklandet av våra 
doktriner.  
Abduktiv metod är en kombination mellan den induktiva förklaringsmodellen, som 
skapar ett mönster ur en mängd observationer och den deduktiva modellen vilken 
fastslår mönstret genom en förenkling av tillvaron genom en teori. Abduktionen 
verkar som en inspirationskälla för att se mönster. Den är en pendling mellan teori 
och empiri för att se mönster och strukturer vilka prövas i flera led. 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Modell av forskningsmetod 
 
Modellen beskriver uppsatsens forskningsmetod. Prövningen av den sammanfattande 
slutsatsen görs mot ytterligare data som insamlats med samtalsintervjuer. 

                                                 
5 Ejvergård, Rolf (1996), Vetenskaplig metod, s. 30. 
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2.2  Forskningsarbetets utformning  
För att rama in ämnet inleddes uppsatsen med litteraturstudier. Till grund för den 
beskrivande delen genomfördes en kvalitativ innehållsanalys vilken hade till syfte att 
höja författarens egen kunskapsnivå och formulera vad som skulle undersökas. 
Författaren formulerade ur beskrivningen en sammanfattande definition på EBO. 
Denna definition operationaliserades och kriterier för EBO togs fram. Kriterierna 
användes i analysen av DGO. Härigenom skapades ett mönster, en förklarande 
slutsats, som beskrev om och hur ett effekttänkande hanterades i 
doktrinutvecklingen. 
 
I steg två genomfördes en empirisk prövning av den förklarande slutsatsen. Här 
användes samtalsintervjuer för att verifiera eller falsifiera den förklarande slutsatsen. 
Intervjuerna syftade också till att få fram både en bred bakgrund till hur 
respondenterna såg på EBO men även för att skapa en bas för diskussioner hur 
influenser påverkar doktrinarbetet. 
 
Det tredje steget innebar en omprövning eller komplettering av den förklarande 
slutsatsen. Här var det viktigt att bygga vidare på de mönster som har visat sig under 
steg ett och två vilket kom att skapa en balans mellan den ursprungliga förklarande 
slutsatsen och den utvecklade. Omprövningen gjordes med ny kunskap från 
kompletterande intervjuer med andra officerare som arbetar inom den operativa 
utvecklingen inom området och som är skilda från försvarsmakten organisatoriskt. 
 
2.3 Datakvalitet  
Uppsatsen behandlade i huvudsak primärdata i form av publicerade och opublicerade 
källor. När det gäller det skrivna materialet har det varit svårt att finna primärkällor 
som beskriver EBO och dess grunder. EBO är under utveckling och under verkan av 
den politiska nivån vilket påverkade möjligheten att kritiskt granska huruvida 
materialet är av primär eller sekundär kvalitet.  
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har författaren funnit att det skrivna 
källmaterialet är relativt smalt. Det är till huvuddelen amerikanska och brittiska 
källor som har använts under arbetet. Skrivet källmaterial från andra delar av världen 
har hittats men är i minoritet. Detta påverkade uppsatsens validitet  och det bedöms  
även ha påverkat respondenternas uppfattning i ämnet. 
 Sex officerare från armén, samtliga i olika nivåer och med en god inblick i doktrinen 
och dess utveckling har intervjuats. Valet av respondenter har sin utgångspunkt i 
deras placering i den svenska försvarsmakten. Kravet på oberoende hanterades med 
en medvetenhet om att respondenterna har arbetsrelationer med varandra vilket 
kunde ha påverkat resultatet negativt. Svaren i intervjuerna utvecklades i takt med 
samtalet och blev argumentativa. 
 
2.4 Datainsamling 
Data insamlades genom litteraturgenomgång i ämnet, svenska doktriner (utkast) och 
intervjuer. Litteraturgenomgång skedde under december 2004 och intervjuer 
genomfördes under december 2004 till januari 2005. Den valda abduktiva metoden 
förespråkar en öppenhet inför valet av datainsamling vilket har resulterat i att både 
datainsamling från skrivna källor och samtalsintervjuer har använts i syfte att bredda 
perspektivet. Intervjuerna gav kvalitativa data som tolkades och förenklades för att 
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kunna användas vetenskapligt. Detta ställde krav på metoden vilken inriktades mot 
att minska osäkerheten i datainsamlingen genom att använda flera samtalsintervjuer. 
 
2.5 Intervjuer 
I uppsatsarbetet genomfördes sex stycken samtalsintervjuer av halvstrukturerad 
karaktär. Samtalsintervjuer är vanligt förekommande i outforskade fält och 
bedömdes därför som lämplig metod när datainsamling skulle ske.6 Frågorna 
fokuserades på EBO som fenomen och dess påverkan på det svenska doktrinarbetet.  
Sex officerare intervjuades. Officerarna hade högre chefsbefattningar och var 
författare till svenska militära doktriner med god insikt i processen. Officerarna hade 
sin befattning i ett till tre år. Intervjuerna varade i 40-60 minuter och genomfördes 
vid Försvarshögskolan eller på officerarnas arbetsplatser. Intervjuerna genomfördes 
utifrån en intervjuguide och svaren tecknades ner för hand.Kompletterande intervjuer 
genomfördes med två officerare med operativ erfarenhet. Syftet med de två 
kompletterande intervjuerna var att få en bredare bas för att kunna falsifiera eller 
verifiera den utvecklande slutsatsen i uppsatsens sjätte kapitel. 
 
2.6 Resultatanalys av intervjuer 
Analysarbetet startade med att anteckningar från intervjuer lästes och avsnitt eller 
stycken som svarade mot studiens syfte valdes ut. Dessa avsnitt studerades och ett 
urval gjordes. Urvalet lästes ytterligare för att få en uppfattning av helheten och 
därefter identifierades textenheter. De textenheter som identifierades svarade givetvis 
mot syftet. Textenheterna kondenserades sedan för att identifiera en kärnbeskrivning.  
Textenheterna kategoriserades, kategorier jämfördes med varandra och de med 
likartat innehåll sammanfördes för att minska antalet kategorier och bilda bredare 
teman. Teoretisk mättnad uppnåddes genom att bildade teman, med avseende på 
skillnader och likheter, inte ytterligare kunde sammanföras.7 För att kontrollera 
resultatets validitet analyserades materialet ytterligare och jämfördes med 
kategorierna, det vill säga det skedde en ständig pendling mellan delarna och 
helheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Resultatanalys 

 

                                                 
6 Esaiasson, Peter mfl. (2003), Metodpraktikan, s. 280. 
7 Ibid., s. 187. 
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Analysen resulterade i tre teman med nio underkategorier, EBO som begrepp och 
fenomen, att ett lands resurser har betydelse och att förbereda Sveriges Försvarsmakt 
för en förändring. Resultatet beskrivs i löpande text med citat från deltagare. 
 
2.7 Skrivna källor 
Strävan har varit att det skrivna källmaterialet skulle ha en stor spännvidd med så 
många aspekter och förklaringsmodeller som möjligt. Tidskrifter och debattartiklar 
användes för att komplettera de officiella dokumenten. Den största delen av 
materialet var skrivet på engelska vilket kunde öka risken att nyanser förlorats i 
översättning och tolkning av materialet.  
 
2.8 Validitet 
Detta arbete saknar generaliserbarhet men resultatet kan jämföras med och överföras 
till liknande situationer. Resultatets överförbarhet avgörs av läsare och eventuella 
användare av resultatet efter att de tagit del av detaljerad data. Eftersom att det inte 
fanns någon avsikt att generalisera resultat ansågs antalet deltagare vara tillräckligt 
för att få ett djup i analysen. Tillförlitlighet i kvalitativa data etablerades genom 
kriterierna, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet.8 
Extern validitet kunde etableras genom att samma typ av datainsamling, 
samtalsintervjuer, genomfördes med ytterligare två officerare.  Syftet att använda 
dessa var att de arbetar med akademiska arbeten inom ämnesområdet. Det fanns 
därmed skillnader i arbetsuppgifter och utbildning, vilket kan tänkas ha betydelse för 
förståelse och kunskap i ämnet.Trovärdigheten  har initialt säkerställts genom 
författarens förståelse och kunskap om den militära kulturen, språk och 
deltagargruppens synvinkel. Detta innebar också att deltagare hade förtroende för 
författaren under intervjuernas genomförande. Genom viss datatriangulering, en 
kombination av litteraturstudier och intervjuer, var avsikten att uppnå relativ 
mångfald av perspektiv på ämnet. 
 I syfte att skapa tillförlitlighet beskrevs metod och analysproceduren så detaljerat 
som möjligt, vilket innebar att läsaren kunde följa och döma proceduren, genom 
detta är det tydligt att resultatet härstammar direkt från rådata. Under arbetets gång 
har pålitlighet i analysförfarandet granskats av handledaren, som kan sägas vara 
opartisk då handledaren inte är verksam inom det undersökta området. Insamlad data 
bedöms relevant för problemställningen. Pålitlighet i analysförfarandet har 
säkerställts genom att vedertagen analysstandard har följts. Samstämmighet mellan 
författaren och handledaren gällande analysförfarandet har uppnåtts och också 
kunnat ge riktning inför nästa fas i arbetet. Intervjuresultatet kontrollerades mot 
respondenterna i syfte att få fram kritik mot frågorna och härigenom kvalitetssäkra 
samtalsintervjuerna. Genom att ge respondenter vid intervjuerna möjlighet att 
bedöma om författaren uppfattat deras beskrivningar korrekt och möjlighet att 
korrigera eller tillägga synpunkter, har validering också skett empiriskt utifrån 
respondenterna.  
 

                                                 
8Cohen, Louis mfl.(2000), Research Methods in Education,  s. 108. 
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2.9 Reliabilitet 
Reliabilitet i intervjuförfarandet etablerades genom att författaren efter att den första 
intervjun genomförts omformulerade vissa frågeområden i syfte att tydligare fånga in 
syftet. Intervjufrågornas relevans jämfördes mot syftet men även med valda delar ur 
källmaterialet. Detta skedde i flera steg och under hela arbetet. Under intervjuns gång 
ställdes uppföljande frågor för att förtydliga och säkerställa att informationen från 
respondenterna uppfattats korrekt. Genom att samtalsintervjuer utfördes med 
halvstrukturerad karaktär blev det möjligt att tydligt täcka in syftet samtidigt som 
respondenter gavs möjlighet att uttrycka sig fritt och definiera sin uppfattning om 
ämnet. Ledande frågor undveks genom noggrann planering av intervjufrågorna, så att 
respondenternas uppfattningar skulle bli centrala.9 
 
Reliabilitet innebär att använda sig av rätt mätverktyg så att kravet på upprepbarhet 
kan uppnås. Detta innebär att andra skall kunna använda den här uppsatsens 
mätverktyg och uppnå ett liknande resultat. Ett sätt att möta detta krav är att använda 
standardiserade former av undersökningar och frågeställningar. Frågorna i uppsatsen 
var halvstrukturerade vilket är en form av standardisering.10 
 Reliabilitet säkrades genom en tydlig redogörelse för tillvägagångssätt i 
dataanalysen. Detta medförde att kravet på upprepbarhet kunde uppnås, det vill säga 
att den genomförda undersökningen kunde upprepas under likvärdiga förhållanden. 
Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. 
 
2.10 Etik 
Lagar och förordningar reglerar och ligger tillgrund för hur forskning ska bedrivas. 
När det gäller etiska överväganden är det inte bara formella forskningsetiska regler 
som styr och är vägledande utan även forskarens personliga etik formar arbetet. I 
SOU (1 999:4) beskrivs ”God sed i forskningen” enligt följande:  
 

Det etiska medvetandet och ansvaret för etisk prövning av den 
verksamhet forskaren är inbegripen i måste bli en självklar del 
i den vardagliga reflektionen.  

 
Denna insikt formar inte bara forskarens arbete utan skall även vara en naturlig och 
självklar del i mindre arbeten såsom den här uppsatsen. Vetenskapsrådet, som är ett 
statligt råd med ansvaret för att tillse att etiska överväganden tas tillvara i alla 
vetenskapliga arbeten, uttalar också detta krav.11  
  
 I samband med intervjuerna beaktades etiska överväganden som informerat 
samtycke och konfidentialitet. Informerat samtycke har säkerställts genom att 
respondenterna har givits fullständig information om syftet med denna studie. 
Information om studiens syfte har skett muntligen och respondenterna har särskilt 
informerats om eventuella konsekvenser och risker av att de inom sin befattning är 
ett fåtal, vilket kan ha betydelse för eventuellt igenkännande. Respondenterna har 
informerats om att de när som helst och utan förklaring kan avbryta sin medverkan. 
                                                 
9 Cohen, Louis mfl. (2000), Research Methods in Education, s. 119. 
10 Ejvergård, Rolf (1996), Vetenskaplig metod, s. 67. 
11 Vetenskapsrådet http://www.vr.se (2005-05-10) 
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Viss konfidentialitet garanterades genom att privata data, som saknar betydelse för 
resultatet, inte redovisades.  
Respondenterna kommer att finnas namngivna i källförteckningen i syfte att använda 
citat som muntliga källor i uppsatsen.12 Respondenterna kunde inte avidentifieras på 
grund av deras centrala befattningar i doktrinutvecklingsprocessen och i 
Försvarsmakten. Författaren har särskilt säkerställt att respondenterna var införstådda 
i innebörden av detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Esaiasson, Peter mfl. (2003), Metodpraktikan, s. 285. 
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3 Bakgrund- EBO 
Kapitlet innehåller en beskrivning av EBO. I kapitlet besvaras den första 
forskningsfrågan. Beskrivningen analyseras och en sammanfattande slutsats om EBO 
tas fram vilken kondenseras till kriterier för en EBO. Bakgrunden är till del ett urval 
av litteratur som är framtaget av Prof. N-M Rekkedal och kan sägas stå för en 
huvudlinje inom EBO. Texterna är insamlade under 2004 och har använts i 
undervisningen vid Försvarshögskolan.   
 
3.1 EBO och den förändrade hotbilden 
Den snabba takten av tekniska förändringar i samhället och av den förändrade 
hotbilden har gjort att det militära etablissemanget har sett sig tvingade att hitta 
effektivare sätt att verka mot en potentiell motståndare. Konflikterna i Afghanistan 
2002 och i Irak 2003 har visat att krigföringens metoder mot gemensamma 
operationer kommit långt i det tekniska perspektivet. Erfarenheterna från dessa 
konflikter menar att det är viktigt att inte bara fokusera på användandet av militära 
makt- och verkansmedel. Van Creveld menar att de moderna konflikterna inte är 
traditionella vare sig i sin organisation, sin finansiering, sin utbildning eller i sin 
nationella tillhörighet.13 Det borde innebära att moderna konflikter kräver andra 
angreppssätt och metoder än de strikt militära. Detta resonemang kan kompliceras 
genom att de nya konflikterna oftast innehåller humanitära problem. Omvärldens 
vilja att skydda människor i ett konfliktområde kan resultera i en humanitär 
intervention. Mary Kaldor beskriver detta utifrån en fallstudie av kriget i Kosovo och 
bombningarna av Serbien våren 1999: 
 

Ett kosmopolitiskt angreppssätt på Kosovokrisen skulle ha 
inriktat sig direkt på att skydda människor. En humanitär 
intervention på marken med syftet att minska alla förluster borde 
ha genomförts, även om det skulle ha inneburit att riskera livet på 
soldaterna i de internationella trupperna..14 
 

Denna nya komplicerade hotbild förändrar således synen på vilka maktmedel som är 
lämpliga att använda i en konflikt. För att möta denna förändrade hotbild bör 
doktrinutvecklingen, i någon mening, ta kriget till en ny nivå som innehåller en mer 
holistisk syn på konflikter och dess lösningar.  
 
3.2 EBO i ett historiskt sammanhang 
Det finns tveksamheter i att EBO oftast beskrivs som något modernt och nytt. I ett 
historiskt perspektiv har militär verksamhet på stridsfältet ofta fått mer långtgående 
effekter än själva handlingen i sig. Effekterna har varit önskvärda, eller inte 
önskvärda sett utifrån vilka målsättningar som satts upp. Som exempel kan nämnas 
det nordiska sjuårskriget (1563-70) där Sverige anfölls av Tyskland och Danmark. I 
syfte att förhindra den danska hären att nyttja sydöstra Sverige som 
uppmarschområde stormade och brände den svenska armén Ronneby. Erik XIV ville 
här igenom hindra danskarna att ta Kalmar och öppna en ny, för svenskarna 

                                                 
13 Van Creveld (1991), The Transformation of War, s. 87. 
14 Kaldor, Mary (1999), Nya och gamla krig,  s. 181. 
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oförsvarad flankriktning. Här var den önskade primäreffekten att danskarna hindras 
att använda Ronneby som grupperingsplats. Sekundäreffekten blev att de hindras att 
anfalla svenskarna i en för dem oförsvarad riktning. Det kan diskuteras om den 
sekundära effekten var planerad men den gynnade Erik XIV fortsatta krigföring.15 
 
Ett annat exempel som beskriver sekundära effekter i militära sammanhang är 
konfederationens blockad av nordstaternas hamnar under amerikanska 
inbördeskriget. Sydstaterna intog redan i inledningsskedet av kriget en av 
nordstaternas viktigaste hamnar, Gosport som ligger söder om Hampton Roads nära 
Chesapeakevikens mynning där en stor del av nordstaternas flotta var förlagd. Innan 
konfederationen gick till angrepp hade nordstaternas kommendant gett order om att 
tio av sina egna örlogsfartyg med utrustning skulle sänkas så att de inte skulle kunna 
användas av konfederationen. Det var dessa skepp som skulle ha behärskat hela 
nordatlantens kust. Sydstaterna förstod att sänkningen av de bepansrade 
örlogsskeppen hade fått till resultat att nordstaterna bara hade kvar krigsfartyg som 
var utrustade med skrov av trä vilka skulle vara mycket sårbara för angrepp av 
krigsskepp i stål. Sydstaterna satte därför igång med att renovera det gamla 
krigsfartyget Virginia vilken stod klar inom 100 dagar och fick namnet Merrimac. 
Nordstaterna kunde inte stillatigande se på denna asymmetri och mötte hotet med det 
egna krigsfartyget Monitor. Monitor och Merrimac mötts i ett sjöslag som 
genomfördes utanför Hampton Roads där Monitor segrade.  
 
Sänkningen av nordstaternas krigsfartyg var en primäreffekt av sydstaternas blockad. 
Den sekundära effekten blev att nordstaterna stod utan krigsfartyg av stål och att 
konfederationen snarast byggde om ett träfartyg till ett bepansrat krigsfartyg för att 
utnyttja den uppkomna asymmetrin. Det sistnämnda pekar på att sekundäreffekten 
inte var planerad utan uppstod som ett resultat av blockaden. 16 
 
3.3 Tidiga teoretiker 
Rickerman beskriver att det otvetydigt går att applicera EBO på historiska exempel 
men att det är de historiskt sämre tekniska förutsättningarna som har varit den 
begränsade faktorn för att nå någon större framgång.17  Tidiga teoretiker för 
utvecklingen av den moderna utvecklingen av EBO har sitt ursprung inom 
flygvapnet. Douhets teorier om terrorbombningar är en av dessa. Douhet beskrev att 
det inte bara var de primära effekterna av vapnen som hade verkan utan även 
sekundära effekter, effekter som kunde öka i flera led. Dessa långtgående effekter 
var avsedda att få en påverkan på fiendens vilja att slåss och skulle slutligen tvinga 
motståndaren till underkastelse. Douhet menade att om 300 ton bomber släpptes över 
de större städerna i ett land skulle detta räcka för att framtvinga en kapitulation.18  
 
Under andra världskriget var det chefen för brittiska flygvapnet, Sir Hugo Trenchard, 
som utvecklade dessa teorier. Effekterna av de engelska strategiska bombningarna 
skulle leda till en kollaps av Tyskland. Men även ”Bomber” Harris som hade ansvar 
för de allierades bombkampanj över Tyskland 1942-45 använde metoder som 
                                                 
15 Sjöblom, Ingvar, föreläsning 2004-12-17 
16 Ibid. 
17 Rickerman, Leonard D (2003), Effects-Based Operaions: A new way of thinking and fighting, s. 10 . 
18 Tamelander, Michael (2002), Slaget om Västeuropa, s. 25. 
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innehöll delar som konstituerade ett effekttänkande. Harris koncentrerade anfallen 
över Tyskland mot vital infrastruktur vilket fick långtgående effekter på den tyska 
krigföringsförmågan.19 Dessa effekter är omdebatterade eftersom Tysklands förmåga 
att genomföra operationer inte nedgick förrän i slutskedet av kriget.20 
 
Operation Desert Storm är början till utvecklingen mot den mera moderna 
begreppsapparaten kring effekttänkande och EBO. Under planeringen inför 
operationen användes den amerikanske flygöversten John Wardens teorier om 
fienden som ett system av system. Syftet med den inledande flygoperationen under 
Desert Storm var att skapa en systemkollaps i det Irakiska samhället. Den som ledde 
planering och genomförande av operationen var Deptula som efter kriget utvecklade 
konceptet mot EBO. Deptula såg det nya konceptet som en radikal förändring av 
krigets natur som byggde på att se stridfältet utifrån ett holistiskt21 perspektiv. 
Motståndaren skulle ses som ett system av system där alla delar var beroende av 
varandra i en eller annan form. Systemet skulle påverkas genom att slå mot känsliga 
noder, vilket i den militära litteraturen angavs som dess avgörande sårbarheter, och 
på så sätt få en irreparabel effekt på systemet, en systemkollaps22. 
 
 För att kunna skydda sitt eget system och ha möjlighet att verka mot motståndarens 
krävdes ett informationsöverläge. Litteraturen beskriver problemen med hur 
friktionerna i informationsöverföring kan påverka förmågan att verka. En möjlighet 
är att med länka ihop de olika delarna i nätverk där information delas och 
bekämpning. Dess tillämpning i den amerikanska Network Centric Warfare har 
framförts som en möjlig lösning att reducera krigets dimma.  NCW är en del i det 
som USA kallar för RMA, Revolutions in Military Affairs. Det har funnits 
revolutioner inom krigföringen i alla tidsåldrar men den moderna amerikanska 
tillämpningen av RMA kan mycket förenklat förklaras genom att dela upp uttrycket i 
två delar. Den första delen behandlar verkan där modern smygteknik möjliggör att 
egna flygplan kan operera helt opåverkade inom porté för fiendens 
bekämpningssystem. Från dessa kan man med precisionsvapen nedkämpa de noder i 
de system som utgörs av fiendens avgörande sårbarheter vilka indirekt kommer att 
påverka tyngdpunkten för hela systemet. Den andra delen beskriver modern data och 
överföringskapacitet där den överlägsna omvärldsuppfattningen möjliggör exakta 
målval och verkansanalys vilket i sammanhanget är förutsättning för att kunna 
verifiera de önskade effekterna.  
 
 Operation LINEBACKER23 den 6 april 1972, var den första amerikanska 
flygoperation där laserstyrda bomber användes mot broar över Röda Floden norr om 
Hanoi. Syfte var att förhindra Nordvietnamesernas framryckning över floden. 
Operationen sågs hos Sovjetunionen som något mycket revolutionerande. Militära 
planerare i Sovjet drog den direkta slutsatsen att detta nya krigföringskoncept skulle 
kunna påverka den Sovjetiska arméns operativa planering av anfall mot väst i 
Centraleuropa, ett anfall som skulle gå över ett antal broar och som nu blev 
                                                 
19 www.ne.se ,(2005-05-10) 
20 Tamelander, Michael (2002), Slaget om Västeuropa, s. 25. 
21 SAOL: Teori som hävdar att helheten är mer än summan av delarna. 
22 Försvarsmakten (2002) ,Militärstrategisk doktrin, s. 81. 
23 http://www.airforcehistory.hq.af.mil/PopTopics/linebacker1.htm ,(2005-01-26) 
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avgörande sårbarheter i de sovjetiska anfallsplanerna. Att USA använde sig av 
precisionsvapen visade att man kunde med små medel slå sönder den sovjetiska 
operativa planeringen och försvåra användningen av de taktiska kärnvapen som 
skulle användas om NATO försökte hindra sovjets framryckning mot Rhen. 
Ursprunget till den moderna tillämpningen av RMA kan med andra ord inte ses som 
en amerikansk företeelse utan är en sovjetisk reaktion på en ny amerikansk flygtaktik 
och teknik.24 
 
3.4 Den moderna utvecklingen av EBO 
I väst utvecklas den militära revolutionen inom krigföringen till att även omfatta en 
påverkan i den kognitiva domänen. Metoder för påverkan av motståndarens 
tankemässiga processer leder fram till mera holistiska metoder som ingår som en del 
i Effects Based Operations, EBO. 
 
Litteraturen anger att den  moderna utvecklingen av EBO började med Desert Storm. 
Deptula25 var den officer som planerade för den internationella koalitionens 
luftoperation mot Irak under Desert Storm 1991. 
 Deptula hade under flera år efter operationen publicerat litteratur i ämnet Effects 
Based Operations och kan sägas vara den som startade utvecklingen i det 
amerikanska flygvapnet av en ny operativ modell som byggde på Wardens teorier 
om fienden som ett system.26  Den 17 januari 1991 genomförde koalitionen det 
största luftangreppet sedan andra världskriget. Under ett dygn flögs 1300 uppdrag 
mot 152 mål vilket var fler mål än hela 8: e flygvapnet bekämpade i Nazityskland 
under 1942-43. Det var inte bara mängden och storleken på anfallet som var det 
anmärkningsvärda utan de effekter som bombningarna gav. Det första dygnets 
bombningar ansåg Deptula vara födelsen av EBO som en krigföringsprincip.27  
 
Flygoperationen fokuserade på fiendens kapaciteter och byggdes runt 
anpassningsbara planer som skapades för att paralysera Saddam Husseins förmåga 
att få kontroll över sina stridskrafter, neutralisera förmågan att strida, underminera 
viljan, reducera storleken på Iraks förbandsmassa och slutligen skapa förutsättningar 
för att ta kontroll över Iraks förmåga att producera massförstörelsevapen .28Anfall 
med flyget skedde inte sekventiellt utan parallellt och samtidigt för att uppnå de 
önskade effekterna. (Se bild 1) 
 För att kunna genomföra parallella attacker använde det amerikanska flygvapnet 
flygplan som var konstruerade med smygteknik. Om samma effekter skulle ha 
uppnåtts med konventionella flygplan skulle det ha krävts mycket större styrkor som 
hade behövts skyddas från motståndarens luftvärn. Detta skydd skulle ta plats i luften 
vilket i sin tur skulle ha påverkat möjligheten till att genomföra parallella anfall av 

                                                 
24 Rekkedal, Nils Marius (2004), Samling av artiklar om EBO och RDO, (översatt och utgiven som 
texter för undervisning vid Chefsprogrammets operativa profilering), s. 10-11. 
25 Maj Gen David A Deptula är för närvarande chef för Air and Space Operations vid Headquarters 
Pacific Air Forces Hickam Air Force Base ,Hawaii. http://www.af.mil/bios/bio.asp?bioID=5213 
(2005-01-27) 
26 Warden, John A (2000), The Air Campaign, s.145. 
27 Deptula, D.A (2001), Firing For Effects: Change in the nature of warfare,  s. 47. 
28 Ibid., s. 48. 
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rena utrymmesskäl. Det var kombinationen av smygteknik och samtidighet i 
användningen av flera stridskraftsslag som gav synergieffekter i fiendens system. 

 
 

Bild 1: Figur utvisande skillnaden mellan sekventiell och parallell attack (Deptula) 
 

 
Krigföringen hade tidigare fokuserat på att bekämpa fiendens stridskrafter.  Nu 
kunde de militära maktmedlen istället användas för att kontrollera fiendens förmåga 
att agera. I och med att de amerikanska förbanden kunde kontrollera fiendens styrkor 
skapades reserver vilka kunde användas för att kontrollera större ytor och styrkor.29 
Genom att försöka se de långtgående effekterna av insatserna kunde till synes 
oviktiga målval få stora konsekvenser på det fientliga systemet. Deptula gjorde en 
jämförelse med att det krävdes mindre delar av flygstridskrafterna för att förstöra 
infrastrukturen för eldistribution än det krävdes för att nedkämpa alla 
luftförsvarssystem. De frigjorda resurserna kunde användas till att kontrollera större 
delar av fiendens system. 
 
Det är tre delar som gjorde att den tidigare formen av planering av anfall  inte kunde 
uppnå detta. Det första var det oftast fiendens luftförsvarssystem som tvingat flyget 
till sekventiella anfall. Det andra var att konventionella vapensystem krävde fler 
flygplan för att kunna träffa de avsedda målen överhuvudtaget. Det tredje var 
avsaknaden av ett operationellt koncept som fokuserade på effekter av vapnen istället 
för verkan i målet.  
 

                                                 
29 Deptula, D.A (2001) ,Firing For Effects: Change in the nature of warfare, s. 49. 
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Planeringen av operationer med effekten i fokus, definierade vilka effekter på varje 
delsystem som gav den bästa effekten på hela systemet. Detta medverkade till att 
man uppnådde de strategiska målen. För att uppnå dessa effekter måste potentiella 
tyngdpunkter synliggöras som i sin tur gav de målval som resulterade i den bästa 
effekten. Anfallet kopplades till en kontinuerlig bedömning om de strategiska målen 
uppnåddes. Om inte alla mål bekämpades spelade det ingen roll så länge som de 
eftersökta effekterna uppnåddes. 
 
Deptula menade att det inte var själva bekämpningen som uppnådde kontroll över 
fiendens system. Det kunde räcka med blotta närvaron av bekämpningssystemen för 
att uppnå de önskvärda effekterna. Detta förstärkte ytterligare 
handlingsmöjligheterna med egna resurser.30 Eftersom effekten var det viktiga i 
resonemanget menade Deptula att EBO kunde vara en brygga mellan gamla 
vapensystem och de nya. EBO var enligt ovanstående resonemang tidlös i sin ansats 
men kunde endast fullt ut utnyttjas då nya och mer effektiva vapensystem 
anskaffades.  
 
3.5 Det centrala i begreppet  
 
 Ända sedan Guido Douhet formulerade sin teori om luftmakt, vilken byggde på 
effekter vid strategisk bombfällning, har en önskan varit att öka effekten av 
krigföringen och nå en seger snabbare. Grunden för utvecklingen av ett nytt koncept 
var Wardens femringsmodell och Deptulas metoder för parallell bekämpning. I dessa 
modeller bekämpade fiendens tyngdpunkter parallellt och de taktiska effekterna av 
bekämpningsmedlen skulle ge kumulativa effekter vilket enligt förespråkarna syftade 
till att kunna avsluta kriget snabbare.  EBO kan, enligt Deptula sägas vara:  
 

Att genom en holistisk syn på stridsmiljön och på aktörerna som 
ett system, skapa fysiska och mentala verkansmedel som kan 
påverka motståndarens både fysiska och kognitiva domäner i 
syfte att nå sådan (kumulativ) effekt att man får en 
systemkollaps.31 

 
 Utvecklingen av EBO har varit mest påtaglig i USA. Där ingår den som en del i 
Rapid Decisive Operations, RDO. I konceptet ingår precisionsbekämpning med såväl 
kinetiska som icke-kinetiska verkansmedel, dominerande och snabb framgruppering, 
en dominerande omvärldsuppfattning där utnyttjande av nätverkade sensorsystem 
förutsätts.32  
 
 
 
 
 

                                                 
30 Deptula, D.A (2001), Firing For Effects: Change in the nature of warfare,  s. 52. 
31 Rekkedal , Nils Marius (2004), Samling av artiklar om EBO och RDO, s. 30. 
32 Ibid., s. 10-12. 
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Det kan vara på sin plats att beskriva några av de delar som ingår i RDO mer 
noggrant eftersom de till delar ingår i svenska doktriner. 
Shaping of Battlespace33 är ett kärnbegrepp vilket innebär att skapa förutsättningar 
för operationens genomförande. Begreppet innehåller bland annat planering av 
operationen, möjliggöra styrketillväxt, genomföra direkta och indirekta 
informationsoperationer. Att skapa förutsättningarna i operationsområdet syftar till 
att skydda våra egna sårbarheter och skapa möjligheter att bekämpa motståndarens.34 
PE, eller Precision Engagement, är en del i Shaping of Battlespace och skapar 
förutsättningar för att nå motståndarens CoG och skall kunna påverka både fysiska 
och kognitiva domäner. Men det är inte bara en påverkan som är det centrala i EBO. 
I USJFC White Paper beskrivs det fundamentala med de effekter som konstituerar en 
EBO som: 
 

 Desired effects are created with the goal of bringing about a 
change in the behaviour of the adversary.35 

 
Citatet beskriver att det är en påverkan på motståndarens uppträdande och 
uppförande som är målet med ett effekttänkande inom EBO.  
 
3.6 Sex definitioner av EBO 
 Joshua Ho How Huang har i artikeln ”The advent of a new way of war: Theory and 
Practice Effects Based Operations” analyserat en mycket stor mängd av alla 
inriktningar inom EBO tiden mellan Desert Storm och Iraqi Freedom. Han har 
sammanfattat utvecklingen till sex stycken definitioner vilka ger en bred bild av 
EBO. Huvuddelen av exemplen som Ho tar upp i sitt arbete är amerikanska vilket 
kan bero på flera saker. Den viktigaste torde vara att USA är det land som har varit i 
strid mest under den ovan nämnda tidsperioden och använder regelmässigt ett 
effekttänkande i planering och genomförande. 
 
Den första definitionen beskriver EBO som en planeringsmetod. Metoden fokuserar 
på att taktiska angreppssätt kan länkas mot den övergripande strategin i ett fälttåg 
vilka skall integreras med andra planeringsprocesser. De övergripande förmågorna 
består av såväl militära som icke-militära medel. Ett exempel som Ho använder är de 
strategiska målsättningarna under Operation Iraqi Freedom. Generalen Franks, som 
var den operative chefen under fälttåget, använde åtta operativa målsättningar bestod 
av extrakt av de strategiska målsättningarna. Dessa gjordes om till uppdrag till sina 
respektive kårchefer. Styrkan i detta är att varje uppdrag kunde spåras tillbaka till de 
operativa målsättningarna.36 
 
Den andra definitionen handlar om målvalsanalysen. Ansatsen är att hitta den 
kritiska sårbarheten hos din motståndare genom att analysera hans förmågor som en 
del i ett system. Metoden fokuserar på att bekämpa noder hellre än hela system vilket 

                                                 
33 Rekkedal , Nils Marius (2004), Samling av artiklar om EBO och RDO, s. 10. 
34 Ibid., s.12. 
35 Ibid., s. 6. 
36 Ho How Huang, Joshua  (2004), The advent of a new way of war: Theory and Practice Effects 
Based Operations, s. 6. 
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skall underlättas av parallella attacker mot alla mål samtidigt istället för 
sekventiellt.37  
 
Tredje definitionen beskriver EBO som det parallella användandet av alla maktmedel 
i en operation. Politiska, diplomatiska, ekonomiska och militära i syfte att din 
motståndare inte skall kunna motverka ett maktmedel i taget.38  
 
Den fjärde definitionen beskriver förmågan att få ett snabbt överläge i en kamp. 
Definitionen fokuserar på att ett anfall på en motståndare skall innehålla alla 
stridskraftslag och förmågor på en gång så att motståndaren förmåga att möta dessa 
mättas.39  
 
Den femte definitionen beskriver EBO som en förmåga att planera för och 
genomföra samverkan med olika chefer på olika nivåer och inom olika områden i 
syfte att få synergieffekter. Det är således en resurs- och kompetenssamverkan på 
operativ nivå som ger effekt.40  
 
Den sjätte definitionen beskriver EBO som Network Centric Warfare och ser på 
fienden som ett adaptivt och komplext system.41 
 
3.7 Anledningar till EBO 
EBO har framförts i tillgänglig litteratur som en ny möjlighet för att öka 
effektiviteten och hastigheten i militära operationer i syfte att finna flera möjliga sätt 
att möta en förändrad hotbild på. En av anledningarna till detta är att västliga 
försvarsmakters resurser konkurrerar med ländernas övriga samhällsresurser. 
Hotbilden mot västliga demokratier har ändrats på grund av terrorhandlingar vilka 
visar på potentiella motståndares förmåga att använda sig av icke linjära metoder. 
Det är med andra ord svårt att förutse var, med vad och när motståndaren kommer att 
slå till. Militära styrkor måste härigenom ha en hög beredskap att möta oväntade hot. 
En slutsats av detta är att det krävs ett nytt sätt att möta den nya hotbilden men med 
minskade resurser.42 
 
 De militära systemen konkurrerar således med välfärdssystemen i fråga om resurser 
och kostnaderna ökar dramatiskt inom den militära sfären. Avancerade förmågor som 
till exempel underrättelsesystem och precisionsvapen utgör en stor andel av dessa 
kostnader. Detta medför att vi får färre förband för samma kostnad. Å andra sidan 
har teknikrevolutionen påverkat effekten av varje system. Ett exempel är stealth-
teknologin som har revolutionerat användandet av bombflyg men även den nya 
underrättelse tekniken har gjort att vår omvärldsuppfattning tillåter oss att dra ner på 
antalet plattformar med bibehållen effekt.43 

                                                 
37 Ho How Huang, Joshua  (2004), The advent of a new way of war: Theory and Practice Effects 
Based Operations, s. 6. 
38 Ibid., s. 7. 
39 Ibid., s. 8. 
40 Ibid., s. 9. 
41 Ibid., s. 10. 
42 Ibid., s. 21. 
43 Ibid., s. 23. 
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3.8 Kritik mot EBO 
Den största kritiken mot EBO består i problemet med att mäta effekter i den 
kognitiva domänen, det vill säga hur effekter på människors tankesätt skall mätas. 
Den militära litteraturen beskriver människor som oberäkneliga särskilt då hot 
påverkar deras existens. Om det kan antas att människor är oberäkneliga så borde 
detta resonemang kunna överföras på fientliga militära förband och dess verksamhet. 
Detta borde innebära att om fientliga militära förband blir oberäkneliga i sitt 
agerande då de utsätts för press så kommer planeringen för att möta dessa 
oberäkneligheter att bli mycket komplex. 
 
Det är inte bara problemet med människans oberäknelighet som gör att en planering 
och ett genomförande av en EBO blir komplicerad. I planeringen inför en operation 
kan önskade effekter ändras eller helt utebli. Det kan finnas tre olika anledningar till 
detta. För det första är den planerade effekten beroende av att motståndaren agerar 
som det var tänkt och inte agerar oväntat. Agerar motståndaren på helt andra sätt än 
det som var planerat så kanske effekten uteblir.44 För det andra kan man som 
angripare ställas inför det faktum att ett problem kan lösas på flera olika sätt även om 
planeringen inför en operation har tagit fram ett antal sannolika lösningar. Om man 
då inte kan koppla den sannolika lösningen till effekten så kan det innebära att det 
blir svårt att spåra effekter till dess ursprung.45 För det tredje så kan den egna 
framgången vara det bästas fiende. Under ett genomförande av EBO visar litteraturen 
att uppdraget som gav den adekvata effekten rapporteras emedan de uppdrag som 
inte fick någon effekt ignorerades. Det borde innebära att det skapas en myt om den 
egna operationens förträfflighet även om resultatet inte är i linje med det som skulle 
uppnås.46 
 
Litteraturen framför att komplexa system till sin natur är icke-linjära. Det kan anföras 
att krig är komplexa i det att man inte nödvändigtvis kan se en proportionerlig effekt 
av en handling. Komplexa system beskrivs som känsliga för vilket initialt villkor 
man sätter upp. Förenklat kan detta innebära att resultatet i Irak kunde ha sett 
annorlunda ut med andra angreppssätt på problemet.  Här står förespråkarna av EBO 
inför ett stort problem. En av Joshua Ho:s sex definitioner beskriver EBO som en 
planeringsmetod där taktiska och operativa åtgärder får direkta konsekvenser på den 
strategiska nivån. Om denna definition är gällande så borde effekter mellan taktisk 
och strategisk nivå kunna förutsägas även om litteraturen inte bedömer att detta är 
möjligt.47  Den sista, och kanske största invändningen har att göra med 
föreställningen om att komplexa system som innehåller mänsklig aktivitet, är 
adaptiva.48 I korthet skulle detta kunna beskrivas som att motståndaren anpassar sig 
och gör det inte på det sätt som anfallaren planerat för. I en EBO sätts det upp villkor 
för vilka effekter som skall mätas. Om motståndaren anpassar sig till den rådande 
situationen och planeringen inte har tagit detta i beaktande så kan hela processen 
motverkas eller till och med kortslutas.  
                                                 
44 Allison,Graham (1962) ,Essence of Decision- Explaining the Cuban Missile Crisis, s. 178. 
45 Rekkedal , Nils Marius (2004), Samling av artiklar om EBO och RDO, s. 35. 
46 Ibid.,s. 35. 
47 Ibid.,s. 36. 
48 Ibid.,s. 37. 
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3.9 Tolkningsproblem 
 En tydlig kritik i litteraturen kretsar kring förmågan att verifiera de önskvärda 
effekterna genom observationer. I linjära operationer med ordinära 
planeringsmetoder är tolkningen av kvantitativa och kvalitativa data något mindre 
komplex än vid en EBO. Kvantitativa data i form av vad som har bekämpats är 
beskriver litteraturen som mindre komplicerad att observera och rapportera än att till 
exempel att bedöma motståndarens sinnestämning. Uppföljningen av linjära 
operationer med militära verkansmedel kan förenklas genom näst intill 
maskinmässiga metoder och metodval.49 Det är förhållandevis enkelt att bedöma om 
ett hus eller en bro har blivit förstörd. Detta görs genom att använda BDA50, Battle 
Damage Assessement. BDA är en metod som används främst inom flygvapnet för att 
bedöma effekterna av genomförda insatser. BDA är svårt att genomföra i praktiken 
eftersom fysisk förstörelse kan vara se så olika ut. Det är dessutom svårt att bedöma 
mänskliga motåtgärder och skenarbeten.  
 
 Enligt Joshua Hos andra definition är målvalsanalysen en inriktning inom EBO. 
Ansatsen är att hitta den kritiska sårbarheten hos din motståndare genom att 
analysera hans förmågor som en del i ett system.  Resultaten söks i den kognitiva 
domänen som en effekt av en fysisk påverkan. Här skall inte bara kvantitativa data 
tolkas vilket torde göras på samma sätt som vid en linjär operation. Vid en EBO skall 
effekterna tolkas utifrån ett på förhand bestämt mönster om vilka effekter som 
kommer att leda till framgång och vilka som inte kommer att göra det. 
Observationerna måste tolkas utifrån kvalitativa metoder vilket kan antas ha flera 
möjliga utfall utifrån vem som tolkar materialet. 
 
Litteraturen beskriver mänsklig perception som personlig vilket innebär att 
bedömningar av effekter alltid kommer att variera med vem som rapporterar och till 
och med vilken verkan som rapportören önskade. För att undvika eller dämpa den 
personliga bedömningens problem bör den som tolkar en given situation ha 
motsvarande kunskap om vilka effekter som är önskvärda som den som har planerat 
för den förväntade effekten. Det kan till och med vara så att om ett mål bekämpas 
med flygstridskrafter så kan det vara skillnad på tolkningen av effekten om 
observatören tillhör armén eller flygvapnet. Det andra som beskrivs är att våra 
tekniska sensorer inte är skapade för att upptäcka kroppsspråk eller andra mänskliga 
effekter. Genom modern utveckling av sensorsystem måste målet alltid emittera 
någon form av strålning för att upptäckas, identifieras och klassificeras. Att upptäcka 
vilken vilja ett mål har eller med vilken avsikt den agerar är svårare för att inte säga 
omöjligt.51 
 
 
 
 

                                                 
49 Rekkedal , Nils Marius (2004) ,Samling av artiklar om EBO och RDO, s. 77. 
50 Förkortingen står för Battle Damage Assessement vilket fritt översatt innebär verkansbedömning. 
51 Rekkedal , Nils Marius (2004) Samling av artiklar om EBO och RDO, s. 39. 
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3.10 En sammanfattning av EBO 
Efter en analys av den valda litteraturen bör det kunna framhållas att EBO möjligen 
inte tillför krigföringen något nytt men att det förnyade intresset för effekter i 
konflikter, oberoende vad motiven är, bör kunna vara en utgångspunkt för att 
utveckla nya och effektivare krigföringskoncept. Joshua Hos försök att skapa en mer 
formaliserad bild av de olika inriktningarna inom utvecklingen av konceptet är bara 
en sammanställning och kommer inte att användas för att analysera i vilken mån som 
DGO redan idag är under påverkan av konceptet EBO. Författaren avser istället att 
operationalisera sammanfattningen av EBO och skapa tre indikatorer vilka kommer 
att användas i den fortsatta analysen och diskussionen. 
 
Litteraturen menar att fienden skall se som ett system av system där det essentiella är 
att hitta de noder som är mest sårbara och viktiga. Genom bekämpning av dessa 
noder samtidigt med alla tillgängliga maktmedel skall effekter uppnås på systemet. 
Det är genom ett holistiskt användande av diplomatiska, civila, militära och 
ekonomiska maktmedel som effekt nås.52 Detta beskrivs genom den tredje 
definitionen som fokuserar på det parallella utnyttjandet av olika maktmedel över 
tiden. 
 

(Den) Tredje definitionen beskriver EBO som det parallella 
användandet av alla maktmedel i en operation. Politiska, 
diplomatiska, ekonomiska och militära i syfte att din 
motståndare inte skall kunna motverka ett maktmedel i taget.53 

 
 Detta kräver ett mycket raffinerat verktyg för att mäta effekter. Verktyget måste vara 
så snabbt och adaptivt att det kan styra insatsens storlek och verkan för att inte få 
effekter som inte är önskvärda och som påverkar de strategiska målsättningarna 
negativt. Detta innebär att systemet bör frångå de grundläggande principerna om 
uppdragsstyrning eftersom egna initiativ på taktisk nivå som inte ligger inom ramen 
för beslutet kan få ödesdigra konsekvenser på strategisk nivå. Ett exempel på detta är 
konsekvenserna av USA´s verksamhet i fängelset ABU-GRAIB.54 För att minska dessa 
effekter kan en ökad hastighet och precision i beslutsprocessen, underbyggt av en 
simulering av möjliga utfall, vara en möjlig väg framåt. Dessa beslut och direktiv 
måste kunna spridas snabbt i systemet i syfte att bromsa eventuella felaktiga beslut 
om nya insatser. Värderingen om besluten antingen är felaktiga eller inte ligger i att 
mäta dessa mot de överordnade målsättningarna. Om besluten är felaktiga i relation 
till målsättningarna skall de inte genomföras eftersom det kan få motverkande 
effekter.55 
 
 
 

                                                 
52 NATO (2004), Strategic Vision: The Military Challenge. Mons and Norfolk: Supreme Allied 
Command Operations and Supreme Allied Commander Transformation, s. 10. 
53 Ho How Huang, Joshua  (2004), The advent of a new way of war: Theory and Practice Effects 
Based Operations, s. 7. 
54 Straffet för de som begick övergreppen har satts till 10 års fängelse vilket måste visa på vilken 
strategisk skada som detta har haft på USA. http://www4.army.mil/ocpa/print.php?story_id_key=6764 
55 Rekkedal , Nils Marius (2004), Samling av artiklar om EBO och RDO, s. 39. 
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Det går emellertid inte alltid att förutspå de aktiviteter som kan genereras i miljöer 
där människor utsätts för osäkerheter, oklarheter, fysisk och mental stress. För att 
klara av de målsättningar som EBO tycks sätta upp krävs det att stora mängder 
information inhämtas, bearbetas och delges. Det innebär att det krävs en mycket stor 
och professionell organisation vilket bara mycket få länder kommer att ha tillgång 
till.56 Mindre nationer som vill bidra till de operationer som FN- säkerhetsråd ger 
mandat för kommer att känna sig tvingade att anta de (den) största nationernas 
doktriner, materiel och organisation för att kunna vara interoperabla. Saknar de 
mindre länderna den förmågan är det inte möjligt att delta i en operation.  
Avsikten är att använda följande definition på EBO för fortsatt arbete vilken i stort 
följer John Hos tredje definitionen vilken har beskrivits tidigare i detta kapitel. 
 

Att genom en holistisk syn på stridsmiljön och dess aktörer, 
använda ett brett spektrum av verkansmedel parallellt för att 
uppnå systemkollaps. Genom att använda verkansmedlen 
parallellt begränsas och kontrolleras motståndarens förmåga att 
möta verkansmedlen.  
 

Ovanstående definition har författaren utvecklat ur Ho´s tredje definition genom att 
lägga till den holistiska synen på stridsfältet vilket för definitionen ytterligare ett steg 
mot EBO kärna, synen på användandet av alla förmågor i en konflikt. 
 
3.11 Gemensamma kriterier för EBO- ett analysverktyg 
Nedanstående tabell sammanfattar de kriterier som konstituerar en EBO enligt 
författarens utvecklade definition. Kriterierna utgår från den valda litteraturen 
och texternas innehåll vilka har använts som analysverktyg för att analysera DGO. 
Författarens utvecklade definition och analysverktyget är svaret på den första 
forskningsfrågan. 
                        Tabell 1: Kriterier för EBO- ett analysverktyg 

Kriterier 

Att tänka i effekter 

Ett övergripande tankesätt  

En holistisk syn 

Se motståndaren och den egna styrkan som ett 
system av system  
Ett brett användande av maktmedel, PMSEI257

Begränsning och kontroll 

Begränsa motståndarens förmåga att möta 
PMSEI2 
Systemkollaps 

Förneka motståndarens förmåga att samordna 
insatser 

                                                 
56 Stevens, Alan (2001), Strategins slut, s. 102. 
57 PMSEI2 står för Political, Military, Economic,Social, Information and Infratructure systems.  
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4 EBO i doktrinen för gemensamma operationer 
Kapitlet analyserar DGO med hjälp av analysverktyget, som togs fram i kapitel 3, 
och besvarar den andra forskningsfrågan. 
Den analyserade doktrinen är den sista utgåvan innan överbefälhavaren fastställde 
doktrinen för gemensamma operationer 2004-12-19. 
4.1 Den svenska doktrinen i ett historiskt sammanhang 
Svensk doktrinutveckling startade efter kalla kriget då vår hotbildsrelaterade 
strategiska doktrin, neutralitetsdoktrinen, upphörde att vara relevant.58 Våra nya 
uppgifter har på senare år gett oss drivkraften att vara interoperabla inom 
doktrinområdet vilket påverkar doktrinutvecklingen. Den svenska doktrinen är  ingen 
gammal företeelse även om det har funnits dokument som styrt utvecklingen av 
försvarsmaktens förband under lång tid. 
 
4.2 Definition och syfte med en doktrin 
Ordet kommer av latinets doctrin´a vilket betyder undervisning eller lärdom. 
Doktrinens syfte är att styra det praktiska handlandet och vara ett normdokument i 
militära frågor. I Bary Posens bok ”The Sources of Military Doctrine” sammanfattas 
den militära doktrinen och dess utvecklingslinjer på följande sätt: 
 

Military doctrine is a key component of grand strategy. Military 
doctrines are important because they affect the quality of life in the 
international political system and the security of the state that hold 
them. Military doctrines may stress different military operations- 
offensive, defensive or deterrent. Military doctrines may or may 
not be integrated with the political objectives of a grand strategy. 
They may be innovative or stagnant.59 

 
Inom den svenska förvarsmakten har doktrinen inte samma betydelse som i de 
anglosaxiska länderna där de är mer normativa till sin funktion och där de styrande 
elementen tonats ner.60 Som en relief till en mer västlig definition av doktrinen kan 
det konstateras att den ryska militära doktrinen behandlar den högre nivåer mer 
ingående och mer omfattande än i de västeuropeiska och amerikanska. Här beskrivs 
hur hela samhället skall mobiliseras inför krigföringen.61 Doktrinen kan alltså sägas 
stå på ett högre intellektuellt plan än strategin eftersom strategin bara är en delmängd 
i en doktrin. Gemensamt för de flesta doktriner är att dess syfte är att de skall 
utveckla kunskap och förståelse för utnyttjande av militära maktmedel.62  
 
4.3 Doktrinhierarki 
Den militära litteraturen beskriver krigföringens olika nivåer. Dessa nivåer 
överensstämmer mot dem som finns i västerländsk doktrinhierarki. En doktrin bör 
                                                 
58 Andrén , Nils (2004), Kommentar till neutralitetspolitikens trovärdighet, 
http://www.aff.a.se/vf985_21.htm (2005-01-27)  
59 Posen, Barry R (1984), The sources of Military Doctrine, s. 33. 
60 NATO, Glossary Terms and definitions AAP-06. 
61 Orenstein, Harold S (1995) ,The evolution of Soviet Operational Art, 1927-1991- The documentary 
Basis, s. Xii . 
62 Försvarmakten (2002), Militärstrategisk doktrin,  s. 7. 
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inte beskriva hela försvaret vilket skulle bli alltför omfattande. Den naturliga 
kopplingen finns i de olika krigförings- och ledningsnivåerna, strategisk, operativ 
och taktisk. Uppdelningen i dessa nivåer skall inte ses som strikt eller absolut 
eftersom de är kommunicerande kärl. Dessutom är nivåerna i krigföringen inte helt 
klara. I västvärlden kan det konstateras att en strategisk doktrin utgöras av en 
enhetlig anvisning av hur en nationell strategi generellt bör utformas. På de operativa 
och taktiska nivåerna är manöverkrigsdoktrinen helt dominerade och kommer att 
avlösas av en nätverksbaserad doktrin i en nära framtid.63. 
 
Språkbruk och historiska influenser har en påverkan på valet av nivå för en doktrin. 
I de anglosaxiska länderna är en operation en militär verksamhet med ett visst 
syfte.64 I den tidigare svenska kontexten, vilken till viss del följer den ryska skolan, 
var storleken och komplexiteten styrande för om det är att definiera som en operation 
eller ej. En operation var en militär verksamhet inom ett operationsområde där delar 
ur alla försvargrenar ingick och leddes av en operationsledare. I DGO är defintionen 
följande: 
 

”En operation är en sammanfattande benämning på militära 
handlingar eller genomförandet av uppgifter eller övningar som, 
oavsett ledningsnivå, syftar till att nå ett bestämt mål inom ett 
område. En operation kan omfatta en eller flera åtgärder som 
krävs för att genomföra militär verksamhet inkluderande 
förflyttningar, logistik, anfall, försvar och de metoder som behövs 
för att uppnå uppsatta mål.”65 

 
Här följer doktrinen den anglosaxiska definitionen och tar ingen hänsyn till 
krigföringsnivåer, storlek på ingående förband eller stridskraftsslag. 
 
4.4 Doktrinutvecklingsprocessen 
Processen är inte helt klar och konsekvent men strävar efter att ha sin bas i 
miltärteorin. Här kan det anföras två olika angreppssätt för att förklara vad som 
påverkar processen. Den ena mer deduktiv och anger att militära teorier ligger till 
grund för utvecklingen av doktriner. Detta angreppssätt bedöms vara ett arv från 
Ryssland och dess militärteoretiska utveckling under början av förra seklet vilken 
företräddes bland annat av Svechin och Varfolomeyev.66 Den andra ansatsen är mer 
induktiv och utgår från empiri. Genom att föra krig eller att inhämta material från 
andra stater som regelbundet gör detta, genomförs regelbundna analyser. Slutsatser 
om krigets karaktär och hur våra styrkor bör användas i krig blandas med de mer 
politiska och strategiska styrningarna som kommer från statsmakterna vilket formar 
doktrinen. Inre och yttre krav driver den militära utvecklingen vilket visar sig i 
doktriner. Dessa två ansatser kan sägas beskriva två helt olika sidor av processen och 
kan inte sägas ta hänsyn till en tredje och mer praktiskt inriktad ingrediens. I någon 
                                                 
63 Diesen, S Militär Strategi, s. 43 och s. 158. 
64 Cedergren, Anders (2004), Utdrag ur kommande ämnesplan i krigsvetenskap, s. 2. 
65 Försvarsmakten(2004), Doktrin för gemensamma operationer, ( utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning) s. 15. 
66 Orenstein, Harold S (1995), The evolution of Soviet Operational Art, 1927-1991- The documentary 
Basis, s. Xvii. 
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mening är implementeringen av en ny doktrin komplicerad. Nya förbandstyper 
innehåller tekniska system som har lång livslängd och är komplicerade att utbilda på. 
Doktrinens omsättning i träning och utbildning är en långdragen process som när den 
kombineras med den tekniska trögheten blir en tung faktor att ta hänsyn till i 
doktrinutvecklingsprocessen. Den svenska samtida utvecklingsprocessen är bland 
annat präglad av erfarenheter från vår närvaro i NATO: s operationer på Balkan. Det 
är svårt att se om processen följer några regelbundna och formaliserade mönster 
annat än av politiska beslut vilka är formade av Sveriges utrikespolitiska utveckling 
och vilja. 
 
4.5 Utvecklingen inom NATO mot 2008 
Vägen mot en ny operativ doktrin, innebär att EBO i en utvecklad form kommer att 
implementeras som ett nytt operativt koncept inom NATO inom de närmsta åren. I 
första hand så kommer utvecklingen att ske som evolutionär process med stora inslag 
av experiment med deltagare från alla NATO-länder och vissa PfP-länder. Målet är 
att utveckla en effektbaserad ansats till operationer inom NATO vilket, i sin 
förlängning kommer att innebära att även EU involveras.67 
 
Utvecklingen inom NATO formas under den konceptuella visionen, Strategic Vision: 
The Military Challenge. Visionen är framsprungen vid ACT, Allied Command 
Transformation och SHAPE, Supreme Allied Command Europé. Syftet är att vara en 
språngbräda mot att utveckla ett nytt operationellt koncept. I visionen ges en bild av 
framtidens styrkor, vilka skall vara nätverkade, vara i hög beredskap och ha en hög 
strategisk och operativ rörlighet. För att kunna verka med en EBO så skall dessa 
styrkor ha en hög förmåga att samverka och samordna civila och militära resurser. 
De skall även kunna agera mot olika typer av motståndare i olika arenor men även 
kunna växla snabbt mellan civila operationer och militära vilket i litteraturen 
benämns som Three-Block-War.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67NATO (2004), Strategic Vision: The Military Challenge, s. 15. 
68 Ibid., s. 5. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS FHS beteckning 
ChP 03-05 2005-08-03  19 100:2060 
Mj Per Olsson  Sida 29 av 56 

 
4.6 Hur hanteras influenser i DGO?  
Den svenska doktrinutvecklingen var mer pragmatisk under det kalla kriget men har, 
under påverkan av andra militära kulturer, ändrat karaktär till att ta tillvara det 
militärteoretiska tankegods som är basen för doktriner från de länder som vi 
samarbetar med inom utrikes och säkerhetspolitiken. Under arbetet med den nya 
serien av svenska doktriner har internationella influenser påverkat arbetet. En av de 
officerare som har utvecklat DGO beskriver detta som: 
 

Svensk doktrinutveckling grundar sig på internationell 
militärteoretisk standard69 

 

Under 1990-talet har Svenska operationer under befäl av NATO bedrivits på Balkan. 
I dessa operationer har svenska stabsofficerare medverkat i bland annat engelska och 
amerikanska staber. NATO: s allmänna stabsmetodik och den nationella stabs- och 
ledningsmetodiken som utövats av det land som varit Lead-Nation under 
operationerna har påverkat Sveriges val av egen metodik i syfte att uppnå 
interoperabilitet inför kommande operationer. I och med medlemskapet i EU och 
dess Gemensamma Utrikes och Säkerhetspolitik, GUSP, har Sverige förbundits sig 
att använda EU: s militära stabs och ledningsmetoder som i stort överensstämmer 
med NATO: s metoder. Nya koncept inom EU påverkar således inte bara arbetet med 
doktriner utan även direkt de svenska (stabs) arbetsmetoderna.70 
 
EBO är på väg att bli det nya operativa konceptet inom NATO och således även 
inom EU: s militära gren. Det kan alltså antas att EBO är det koncept som kommer 
att användas i EU: s framtida operationer. Något som visar att det inte bara är ett 
framtida koncept utan även ett samtida är att ARRC, Allied Rapid Reaction Corps, 
använder redan idag EBO som grund för planering och genomförande av 
operationer.71 I ARRC planeras operationerna från en JEB, Joint Effects Branch, och 
leds från ett JEC, Joint Effects Center. Chefen för ARRC kan använda ett större 
spektrum av förmågor däribland CIMIC vilket kommer i uttryck i en CMO, Civil 
Military Operation vilken oftast är i fokus för planering mot en CRO, Crisis 
Response Operation. Modellen för genomförandet av CRO bedöms vara den som EU 
kommer att använda i en nära framtid. 
 
4.7 Doktrin för gemensamma operationer 
Den svenska doktrinen för gemensamma operationer är en bärare av de operativa 
principerna för stridskrafternas utnyttjande. Den syftar till att förklara 
försvarsmaktens förhållningssätt till planering och genomförande av gemensamma 
operationer. Doktrinen tar sin utgångspunkt i militärteorin samt i de procedurer som 
används inom NATO och skall vara en länk mot de mer allmänna NATO doktrinerna 
som används vid insatser med svenskt deltagande.  
Doktrinen har en mycket stark nationell karaktär men skall ända vara så allmän att 
den hjälper svenska officerare och soldater att förstå de mer allmänna grunderna i 
                                                 
69 Muntlig källa, person A. 
70 http://www.regeringen.se/sb/d/2559 , (2005-05-10) 
71 www.arrc.nato.int , (2005-05-10)  
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utländska doktriner.  Den är den grund som de försvargrensvisa doktrinerna skall vila 
på och är starkt knuten till en nivårelatering av doktrinträdet. Den skall verka i alla 
arenor med de strategiska målsättningarna som grund. De strategiska målsättningarna 
är med alla medel dämpa yttre hot genom närvaro, skydda det svenska 
samhällsskicket och försvara våra innevånare och vårt lands gränser mot en 
angripare. 
 

Doktrin för gemensamma operationer ska ge förståelse och 
vägledning för såväl insats-, utbildnings- och 
övningsverksamhet som system- och krigsförbandsutveckling.72 

 
 Doktrinen styr den operativa nivån vilken kan sägas vara länken mellan den militär-
strategiska nivån och den taktiska i det att den skall klarlägga målsättningar och hur 
stridskrafterna kan insättas. Som det tidigare beskrivits så kan DGO sägas beskriva 
hur man skall leda operationer i alla nivåer eftersom definitionen på en operation 
numera inte är nivårelaterad i enlighet med den anglosaxiska traditionen. Det som 
beskrivs i DGO är gemensamma operationer, vilka definieras på följande sätt: 
 

En gemensam operation är en militär insats utförd av 
stridskrafter som verkar i flera arenor med ett gemensamt 
övergripande mål. Mål uppnås genom att nyttja en väl avvägd 
gemensam styrka med möjligheter till många synergieffekter. 
Den bärande idén är att effekten av en samordnad insats är 
större än summan av stridskrafternas enskilda insatser.73 

 
Citatet visar att DGO överensstämmer med den effektsyn som finns i författarens 
utvecklade definition där den holistiska synen på stridsfältet och användandet av 
förmågor i alla arenor är en bärande del i en EBO. Den gemensamma doktrinens 
uttryck för effekter är baserad på den synergieffekt som kan åstadkommas då flera 
stridskraftsslag i flera arenor verkar mot samma mål. Det är först på den operativa 
nivån som resurs- och kompetenssamverkan ger större synergieffekter. Isolerade 
stridshandlingar på lägre nivåer skapar en grund till och ger förutsättningar för att 
genomföra samverkan på högre nivåer. Alla delar i PMSEI2 behöver en militär 
grundlagd förmåga för att kunna användas effektivt i ett operationsområde. 
 

Detta innebär att vi ska kunna kombinera stridskrafternas 
enskilda förmågor till en sammansatt förmåga, för att på så vis 
nå ett gemensamt mål. För att nå framgång är det viktigt att 
förstå sin del i ett sammanhang krävs bl.a. befäst taktisk 
förmåga, förbandskultur och traditioner inom de olika 
stridskrafterna. Först då ger den gemensamma operationen full 
effekt74 

 

                                                 
72 Försvarsmakten (2004), Doktrin för gemensamma operationer, (utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning), s. 15. 
73 Ibid.,   s. 16. 
74 Ibid.,  s. 15. 
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DGO beskriver hur samordnade operationer i olika arenor skall planeras. När det 
gäller operationer för att påverka den kognitiva domänen beskrivs detta i ett eget 
avsnitt.   Avsnittet beskriver informationsdomänen explicit och tar inte upp synergier 
som en effekt av samordning och samverkan med övriga domäner. I detta avseende 
går det inte att hitta en tillämpning som korellerar med analysverktygets kriterier 
eftersom den enligt författarens definition förespråkar ett bredare synsätt när det 
gäller användandet av maktmedel i allmänhet och av stridskrafter i synnerhet. 
 
 När det gäller ledningsmetoder så bekänner sig DGO till den av försvarsmakten 
föreskrivna uppdragstaktiken. Krigets kaos skall exploateras. Uppdragstaktiken 
sprider riskerna i systemet och för ner besluten till den nivå där friktioner och kaos 
kan påverkas genom snabba beslut.  
 

Detta synsätt indikerar också att en viss grad av kaos är 
oundvikliga i en väpnad konflikt. Detta kaos drabbar oss och 
motståndaren. För att kunna utnyttja detta till vår fördel tar 
ledningen sin utgångspunkt i uppdragstaktik som 
Försvarsmaktens ledningsfilosofi.75 

 
Den operativa ledningen av stridskrafterna bör präglas av en insikt hur tidsfaktorn 
påverkar beslutens validitet. Genom att fatta beslut snabbare och genom att utnyttja 
överlägsna ledningsmetoder och processer uppstår ett ledningsöverläge. En viktig 
faktor i ledningsöverläget är bland annat att få tillgång till ett informationsöverläge. 
Doktrinen beskriver informationsöverläge som: 
 

Informationsöverläge är ett förhållande som resulterar i en 
operativ fördel. Denna fördel är ett resultat av förmågan att 
planera för, inhämta, bearbeta och delge ett oavbrutet flöde av 
relevant information, samtidigt som man för egen del kan 
utnyttja eller begränsa motståndarens förmåga i samma 
avseende. 76 

 
Här visar doktrinen på ytterligare exempel på ett effekttänkande som är inom ramen 
för definitionen. Ett att kraven för att EBO skall fungera är möjligheten att 
kontrollera informationen och skapa ett informationsöverläge. En förutsättning för 
detta anses vara ett informationssystem som, snabbare än motståndaren, kan överföra 
stora mängder tolkad information till beslutsfattare i systemet. När det gäller 
CIMIC77, Civil Military Interface and Cooperation, tar doktrinen upp de problem 
som kan tänkas föreligga för Sverige i jämförelse med de breda förmågor som 
militära operativa chefer inom NATO förfogar över. I Sverige är det en samverkan 
mellan olika myndigheter som ligger till grund för hur en insats med fler förmågor än 
bara de militära skall planeras och genomföras. Myndighetssamverkan innebär att 
ingen myndighet kan föra befäl över någon annan. Grunden är en ömsesidig vilja att 
nå slutmålet, inte en formaliserad befälsordning där den myndighet som har 

                                                 
75 Försvarsmakten (2004), Doktrin för gemensamma operationer, (utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning), s. 21 
76 Ibid., s. 26 
77Översatt till svenska som CivilMilitär Samverkan 
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huvudansvaret för en insats med automatik kan föra befälet över övriga myndigheters 
resurser. 
 

För att effektivt kunna utnyttja tillgängliga nationella resurser 
genomförs civil-militär samverkan. Den indelas i ordinarie 
myndighetssamverkan och totalförsvarssamverkan. Ordinarie 
myndighetssamverkan är den vardagliga samverkan som 
genomförs mellan Försvarsmakten och andra myndigheter, 
kommuner eller organisationer. Exempel på ovanstående är 
den samverkan som genomförs i samband med 
Försvarsmaktens medverkan i civil verksamhet enligt 
förordningen (2 002:375) om militär medverkan i civil 
verksamhet och medverkan i samband med räddningstjänst.78 

 
Här kan det konstateras att EBO: s kärna, användningen av det breda användandet av 
maktmedel och förmågor, kan begränsas i en Svensk nationell kontext eftersom 
myndighetssamverkan begränsar en direkt och snabb ledning av förmågorna. Detta 
gäller inte minst underrättelse- och informationstjänstens utnyttjande, som ligger till 
grund för ett informationsöverläge vilket möjliggör en snabbare planerings- och 
genomförandecykel. 
 

I internationella sammanhang benämns civil-militär samverkan 
Civil-military cooperation CIMIC. Den svenska synen på 
CIMIC-funktionen, dess syfte, utformning och verksamhet, ska 
vara interoperabel med den som råder och tillämpas i de 
multinationella militära krishanteringsstyrkor, i vilka den 
svenska utlandsstyrkan har att ingå. Som en konsekvens av 
ovanstående är EU: s och Natos syn vägledande för 
Försvarsmaktens tolkning av CIMIC-begreppet.79 

 
Den svenska modellen med totalförsvarsamverkan kan med andra ord i sägas utgöra 
en grund för en tillämpning i en internationell konflikt där  EBO används. I det 
svenska doktrinträdet är uppdragstaktik och manövertänkandets principer grunden 
för militära operationer. EBO har som slutmål att nå ett resultat, en önskad effekt på 
motståndaren. Resultatet skapas genom att snabbare än motståndaren använda breda 
förmågor enligt PMSEI2 vilkar sätts in parallellt i syfte att motståndaren inte skall 
kunna möta förmågorna en och en. EBO tycks med andra ord ha samma målsättning 
som manöverkrigföringens grundprinciper. 
 

Essensen i manöverkrigföring är alltså att manövrera ut 
motståndaren både fysiskt och konceptuellt, försätta honom ur 
balans, att skapa en systemchock och därmed alstra ett 
sammanbrott i hans organisation, en systemkollaps. Detta 
åstadkoms genom manövrering till fördelaktiga positioner som 

                                                 
78 Försvarsmakten (2004), Doktrin för gemensamma operationer, ( utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning) s. 32. 
79 Ibid.,  s. 31. 
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utnyttjas för att lägga egen styrka mot motståndarens svagheter 
i rätt tid, där motståndaren minst förväntar sig detta.80 

 
 DGO beskriver att den slutliga effekten är att alstra ett sammanbrott, en 
systemkollaps. Här visar doktrinen att den ser på motståndaren som ett system och 
att det är en kombination av en fysisk och mental manöver som skall förskjuta det 
egna styrkeförhållandet till egen fördel. En av kriterierna för en EBO är att se 
motståndaren som ett system. Doktrinen beskriver manövertaktiska begrepp med 
slutmålet, en kollaps i motståndarens system. Här kan det med andra ord visas att 
DGO sammanför EBO har med manövertänkandet. Sammanfattningen av konceptet 
för gemensamma operationer är en sammanslagning av ovanstående begrepp vilket 
ytterligare stärker beröringspunkterna mellan manövertänkandet och EBO. 
 

Konceptet utgör grunden för svenskt förhållningssätt till 
gemensamma operationer, oaktat om det är en multinationell 
operation eller ej. Det består av manövertänkande, och 
underlättas av uppdragstaktik, och når effekt genom 
effekttänkande som grund för analyser före, under och efter 
operationen.81 

 
 Doktrinen gör här ingen skillnad på om det är en internationell eller nationell 
operation. Förhållningssättet kan sägas vara en europeisk modell för effekttänkande 
vilken har klara beröringspunkter med manövertänkandet. Under samma del i 
doktrinen beskrivs tillämpningen av den gemensamma operationen. Här ändras fokus 
till att beskriva de delar som den mer instrumentaliserade amerikanska modellen som 
en del i RDO, Rapid Decisive Operations, RDO föreskriver, nämligen Shaping of 
The Battlespace, Dominant Manouvre, Precision Engagement och Strategic 
Protection. 82 
Här ändrar doktrinen fokus och använder mer amerikanska begrepp och uttryck vilka 
tycks vara, i många stycken, direkta avskrivningar. Begreppen är mer relaterade till 
John Ho´s första definition vilken anger EBO som en planeringsmetod. Detta stycke 
påvisar bilden av en direkt influens eller påverkan av främst amerikanskt 
effekttänkande och planeringsmetoder. Detta är den del som utvecklas i MNE, Multi 
National Experiment , där även Sverige är delaktiga. MNE syftar till att 
operationalisera EBO och ta fram planeringsmodeller som går att använda på 
operativ, och i sin förlängning taktisk nivå.83 I den avlutande delen beskriver DGO 
hur effekter skall användas. Effekter ställs i relation till slutmålen, vilka resultat skall 
uppnås och med vilka medel. Doktrinen föreskriver parallellt användande av 
planering men inte förmågor. 
 

                                                 
80 Försvarsmakten (2004), Doktrin för gemensamma operationer, ( utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning), s. 36. 
81 Ibid., s. 41. 
82 Rekkedal, Nils Marius (2004) Samling av artiklar om EBO och RDO, (översatt och utgiven som 
texter för undervisning vid Chefsprogrammets operativa profilering), s. 10. 
83 NATO, (2004), Strategic Vision: The Military Challenge. Mons and Norfolk: Supreme Allied 
Command Operations and Supreme Allied Commander Transformation, s. 13. 
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Ett tydligt slutläge är nödvändigt för att kunna analysera vilka 
effekter som skall uppnås. Genom att ständigt resonera och 
tänka i termer av vad som leder till resultat kan effekter 
definieras. Detta kräver en ständig analys av 
krigföringsförmågan och ofta de moraliska och konceptuella 
faktorerna. Utifrån vad som leder till effekt kan vi sedan med 
hjälp av de grundläggande förmågorna strukturera hur det 
skall uppnås, d.v.s. vilka förmågor som leder till framgång. Det 
är först när en sådan analys är klar som det går att se vem som 
kan bidra till önskad effekt. Genom att använda denna metod 
parallellt på de olika ledningsnivåerna kan underlydande 
själva se vad de kan bidra med inom ramen för högre chefs 
plan, vilket leder till ett högre tempo. 84 

 
EBO föreskriver inte bara ett parallellt planerande utan ett parallellt insättande av 
flera förmågor och kapaciteter. DGO når inte ända fram i det avseendet och det 
avslutande kapitlet, som beskriver genomförandet, är inte heltäckande. 
 
4.8 Sammanfattande slutsatser - en påverkan av doktrinen 
 
Tabell 2: Kriterier för en EBO-analys av DGO 

Kriterier DGO 

Att tänka i effekter  

Ett övergripande tankesätt DGO visar på ett tankesätt där en 
kombination av basförmågorna skall ge 
mätbara effekter 

En holistisk syn  

Se motståndaren och den egna styrkan som ett 
system av system  

Ser inte motståndaren som ett system av 
system 

Ett brett användande av maktmedel, PMSEI285 DGO förespråkar en bredare användning 
av maktmedel men beskriver inte hur 
detta skall genomföras. 

Begränsning och kontroll  

Begränsa motståndarens förmåga att möta 
PMSEI2 

DGO beskriver inte hur man skall möta 
motståndarens förmåga att möta PMSEI2 

Systemkollaps  

Förneka motståndarens förmåga att samordna 
insatser 

DGO menar att alla åtgärder syftar till en 
systemkollaps. Hur detta skall 
genomföras beskrivs inte. 

 
 DGO innehåller flera av de delar som är grunden i EBO.  Den holistiska synen på 
aktörerna och verkansmedlen överensstämmer i stort men motståndaren beskrivs inte 
som ett system av system. När det gäller de delar som avser en begränsning och 

                                                 
84 Försvarsmakten (2004) , Doktrin för gemensamma operationer, ( utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning), s. 46. 
85 PMSEI2 står för Political, Military, Economic,Social, Information and Infrastructure systems. 
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kontroll i syfte att påverka beteendet av en motståndare så går det inte att finna dessa 
delar i DGO. Doktrinen beskriver att slutmålet är att en systemchock skall uppnås 
hos motståndaren men beskriver inte tillvägagångssätt. 
Parallellt insättande av verkansmedel nämns i planeringsfasen men upplevs inte som 
en metod för att motverka motståndarens förmåga att möta dessa en och en. Det är i 
denna del som doktrinen inte är sammanhållen och klar i sin uppfattning. Å ena sidan 
existerar beskrivningarna av ett effekttänkande som inte bara tangerar utan även 
överensstämmer med författarens utvecklade definition på EBO. Å andra sidan finns 
översättningar av den amerikanska, mer systematiserade, synen på EBO med 
försvenskade begrepp och översättningar. 
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5 Intervjuer med författare av doktriner och chefer inom 

FM. 
Kapitlet redovisar resultatet av samtalsintervjuerna med doktrinförfattare och chefer 
inom Försvarsmakten. Resultatet av intervjuerna är svaret på den tredje 
forskningsfrågan. Intervjuguiden redovisas i bilaga 1.   
 
5.1 Kunskap om begreppet EBO 
Att definiera begreppet är svårt 
Begreppet beskrivs som svårdefinierat. Respondenter hade svårt att förklara 
innebörden av EBO vilket nedanstående citat exemplifierar: 
 

Inte riktigt kläm på begreppet86 
 

 Eftersom att uttrycket är under utveckling kunde EBO inte beskrivas som 
fullständigt definierat. En respondent uppgav att han inte hade tagit del av 
amerikanska beskrivningar av begreppet. Ytterligare en respondent menade att detta 
var något som skulle komma efter CJTF87. Större delen av respondenterna målade 
upp en bild av att EBO var ett framtida koncept som var på väg in i den svenska 
Försvarsmakten i en nära framtid. Här framkom även att nya begrepp var svåra att ta 
till sig eftersom det fanns en terminologi som inte var allmängiltig eller kopplade till 
tidigare, kända begrepp. Detta sågs som svårt att ta till sig.  
 
Att försöka förklara och förstå begreppet 
När respondenterna försökte att förklara begreppet EBO verkade förståelsen 
underlättas av att respondenterna gjorde en uppdelning av begreppet. Termen effekt 
sågs som ett mål eller en målsättning.  
 Effekter beskrevs också som oväntade, vilket också kunde sägas om människors 
oförutsägbarhet. Respondenterna beskrev civila effekter som omöjliga att förutsäga 
eller mäta medan fysiska effekter däremot ansågs vara mätbara. Flertalet 
respondenter diskuterade i termer av ett brett användande av maktmedel vilket inte 
kunde kopplas till svenska insatsförband eftersom dessa skulle vara för små och inte 
innehålla rätt förmågor. 

 
Fysiska effekter är mätbara. Civila effekter går inte att mäta 
eller förutsäga88 
 

De fysiska effekterna kopplades till metoder och processer som var chefscentrerade 
vilket ansågs vara osvenskt och stelt. Här beskrev flertalet av respondenterna hur 
amerikanska metoder tenderade att vara komplicerade och tidsödande. 
Beskrivningarna hade sin grund i egna erfarenheter från utlandstjänstgöring och från 
anglosaxiskt litteratur. Flera respondenter kopplade den centraliserade 

                                                 
86 Muntlig källa, person A. 
87 Förkortningen står för Combined Joint Task Force vilket är ett koncept som används inom NATO 
som fokuserar på de  synergieffekter som skall vara ett resultat av en sammansatt styrka som består av 
alla försvarsgrenar (joint) ur alla medlemsstater inom NATO (combined). 
88 Muntlig källa, person C. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS FHS beteckning 
ChP 03-05 2005-08-03  19 100:2060 
Mj Per Olsson  Sida 37 av 56 

 
ledningsfilosofin till NBF och hade farhågor om att detta skulle stå i konstrast till den 
svenska uppdragstaktiken. 
 
Att få ett utvidgat perspektiv 
EBO beskrivs av respondenter som ett sätt att vara eller tänka. Det ses som en 
tankegång och ett förhållningssätt. Det beskrivs också som ett resultat av ökade krav 
på effektivitet inom militära förband, vilket ses vara anknutet till NBF. Genom EBO 
ser deltagare synergieffekter, vilket leder till en bredare användning av maktmedel. 

 
Det handlar om synergieffekter, en bredare användning av 
maktmedel89 

 
 EBO beskrivs också kunna leda till reaktioner på strategisk nivå och det uppfattas 
som chefscentrerat. Respondenter uppfattade också att EBO kunde ses som en 
systemsyn av en eventuell fiende och de egna styrkorna. Respondenter såg begreppet 
som kunskapsbaserat i den meningen att ett informationsöverläge är en förutsättning 
för att lyckas med en EBO. Resultatet visar att respondenterna har en stor spridning i 
de frågor som avhandlar uppsatsens kärna, EBO. Eftersom respondenterna innehar 
arbeten som kan sägas vara av expertkaraktär inom området så borde svaren ha varit 
mer sammanhållna. Att de inte är det kan bero på tre saker. För det första bedöms 
kunskapsnivån i ämnet som låg och för det andra kan det vara ett resultat av dåligt 
formulerade frågor vilka kan ge utrymme för olika tolkningar. Detta kan förklara 
varför mer allmänna frågor som avhandlar respondenternas syn på doktrinens roll i 
försvarsmakten besvarades mer korrekt och sammanhållet. För det tredje kan det 
anses att gruppen inte är homogen utan har olika ålder, erfarenheter och egenskaper 
vilket påverkar resultatet. 
 
5.2 Att ett lands resurser har betydelse 
 
Att USA har resurser och är ledande 
Europa beskrev som ett heterogent område där endast ett tankesätt existerar. 
Respondenter beskrev USA som överlägset, vilket kunde innebära att de inte 
behövde utveckla sina metoder. 
 

” USA är överlägset vilket gör att man inte tvingas att förfina 
sina metoder”90 

 
Överlägsenheten beskrevs som ett problem vilket bedömdes påverka synen på hur 
militära konflikter skulle lösas. Respondenter ansåg även här att EBO står för en 
chefscentrerad process i den meningen att den kräver en militär ledningsbyråkrati för 
att kunna verka. 

 
EBO står för en byråkratisk chefscentrerad beslutsprocess 91 

 

                                                 
89 Muntlig källa, person D. 
90 Ibid., person A. 
91 Ibid., person B. 
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Synen på den anglosaxiska ledningsfilosofin som stel och byråkratiserad återkommer 
under hela intervjun med flera av respondenterna. En tendens är att de yngre av 
respondenterna inte ser detta som ett problem medan de äldre respondenterna 
uppfattar detsamma som oförenligt med den svenska synen. 
 
Att Sverige saknar erfarenhet 
Respondenter beskrev att den svenska traditionen inte fick glömmas bort. Efter alla 
år av alliansfrihet så upplevdes den interoperabla tanken som något överdriven. 
 

 År av alliansfrihet gör att när vi nu skall bli interoperabla så 
blir allt så överdrivet. Detta gäller NBF och allt annat 92 

 
Flera respondenter diskuterade detta mot bakgrund av NBF och hur den utvecklingen 
upplevdes som revolutionär utan hänsyn till det svenska militära arvet. 
Huvuddelen av respondenterna beskrev det som att Sverige saknade erfarenheter 
inom NATO-metoder vilket påverkade vårt förhållningssätt till förändringsarbetet. 
Utvecklingen beskrevs som revolutionär och utan koppling till det svenska arvet. 
 

Vi har en tradition i Sverige som vi inte får glömma bort93 
 

 Respondenterna ansåg att en mer evolutionär utveckling av förändringsarbetet borde 
vara mer lämplig. Nya koncept beskrevs som något som vi som en liten stat inte var 
fullständigt involverade i. Här kan det framföras att två respondenter beskrev det 
svenska medverkandet i internationella utvecklingsprojekt som avgörande för vår 
möjlighet att inte bara skaffa den svenska försvarsmakten ett verktyg för förändring 
utan att även kunna påverka utvecklingen av nya operativa koncept som EBO. 

 
Att Sverige har begränsade resurser 
Respondenter beskrev Sveriges resurser som otillräckliga i samarbetet med andra 
länder. Några av respondenterna diskuterade den kommande svenska insatsen inom 
EU som ett bevis på detta. I arbetet med det svenska bidraget till EU-Battle Group 
beskrevs en modularisering av de svenska förbanden  som en möjlig väg för att möta 
problemet med för små resurser. Nackdelen med detta synsätt var att det beskrevs 
som en dyr väg att gå.  
 

En liten bataljon (Nordic Battlegroup) kan inte lösa allt  94 
 
En mindre del av respondenterna menade att processen skulle fördyras om alla delar i 
ett förband skulle få en bred utbildning. I anslutning till diskussionen om fysiska 
resurser beskrev huvuddelen av respondenterna att Sverige saknar kunskaper för att 
vara med i en utveckling av nya koncept inom NATO (EU) men att detta var en 
övergående fas eftersom Sverige deltar med officerare i internationella staber som 
kommer hem till Sverige med nyvunna erfarenheter. Utvecklingen av detta ansågs ta 
ytterligare fart då arbetet med EU-styrkorna formaliseras och tar fart inom några år. 
 
                                                 
92 Muntlig källa, person F. 
93 Ibid., person E. 
94 Ibid., person D. 
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5.3 Att förbereda Sveriges Försvarsmakt inför en förändring 
En tydlig påverkan av NATO 
Respondenter menade att NATO påverkade det svenska doktrinarbetet vilket visar 
sig tydligt i alla doktriner ingående i doktrinträdet. En respondent menade att Nato 
påverkade metoder och inte doktriner, medan en annan respondent upplevde att 
Natos inflytande på arbetet är allt för sort. Här menade flera respondenter att det inte 
togs hänsyn till det svenska arvet. Förhållningssättet till NATO var för okritiskt 
vilket kunde bero på låg kunskapsnivå. 
 

Påverkan sker bland annat genom att våra stabsofficerare 
jobbar inom Natosystemet95 

 
 Respondenterna beskrev påverkan som både direkt och indirekt. Den direkta 
påverkan kunde visa sig som direkta avskrifter av utländskt material i vår operativa 
doktrin. Den indirekta påverkan visade sig bland annat i den svenska militära 
skolutbildningen vilket fick ett indirekt genomslag i all doktrinutveckling. 
Respondenterna var tydliga i sin uppfattning att inflytandet över doktrinerna inte fick 
påverka det svenska ledarskapet vilket ansågs vara en nationell förmåga. Ledarskapet 
var en omskrivning av det svenska förhållningssättet till ledning där 
uppdragstaktiken gäller. Ett fåtal av respondenterna beskrev det som en politiskt 
komplicerad fråga eftersom doktrinen skall spegla den svenska utrikespolitiken 
vilken oftast är långsiktig. 
 
Att synen på förmågor som bör ingå i konceptet är olika 
Respondenter skiljde sig avsevärt i synen på vad som krävdes för att svara mot 
konceptet. Flera respondenter nämnde att precisionsbekämpning var en av de delar 
som ingick men att målvalsanalys inte var något som en enskild bataljon skulle 
syssla med. Detta berodde på att resurser och metoder saknades för att använda detta 
idag. 
 

Det blir komplicerat, vi måste ha ledningsresurser för allt i alla 
arenor96 

 
Här avsågs en utvecklad ledningsförmåga som det avgörande. Det gällde att samla 
flera olika stridskrafter för att nå effekter. När det gällde effekter var respondenterna 
eniga om att de måste kunna mätas mot ett slutmål. En respondent menade att EBO 
var att se som ett planeringskoncept på den operativa nivån vilket var kopplat till 
resurser. Respondenten menade att EBO skulle användas på den operativa nivån 
eftersom det var där som en resurssamverkan kunde ske mellan olika maktmedel. 
Flertalet respondenter menade att grunden är krigföringsförmåga vilken måste 
breddas inför en insats. Breddningen bestod i att skapa flera förmågor, inte bara de 
militära. Här diskuterade respondenterna huruvida PMSEI2 är överordnat CIMIC 
och humanitära insatser. 

                                                 
95 Muntlig källa, person E. 
96 Ibid.,  person F. 
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Att vara förberedd på förändring 
Huvuddelen av respondenterna menade att försvarsmakten var under stor förändring 
och att doktrinerna var den grund på vilken en utveckling och förändring av 
försvarsmakten vilade på. När det gäller NATO doktriner så var flertalet 
respondenter tydliga med att de var för allmänna i sin uppläggning och skulle inte gå 
att använda nationellt. 
 

Vi måste ha en nationell doktrin för nationella behov om inte 
annat för att ha ett tankegods att ta med då vi genomför 
internationella operationer97 

 
 Respondenterna var eniga om att Sverige måste ha en egen svensk doktrin eftersom 
hotbilden mot Sverige kan komma att ändras över tiden. En respondent menade att 
Sverige kunde använda vilken doktrin man ville men när insatsen väl var igång så 
borde den aktuella (utländska) doktrinen diskuteras. Flera av respondenterna menade 
att gemensamma operativa doktriner för insatser inom EU var en möjlig väg att gå 
men att det skulle ta tid att införa och att det fanns en risk att de blev för allmänna.  
 
5.4 Slutsatser 
EBO som begrepp 
Intervjuresultatet visar att EBO står för ett tankesätt, det vill säga ett sätt att tänka i 
effekter. En slutsats är att försvarsmakten redan tänker i och använder effekter även 
om begreppen inte överensstämmer med de som används inom EBO. Att använda 
flera verkansmedel ingick också i begreppet. Dessa var kopplade till statens storlek 
och resurser. Som en konsekvens av detta så ansågs det inte vara något som en liten 
stat kan ägna sig åt. 
 
I allmänhet ansågs EBO vara komplext och svårt att definiera. Detta kan anses ha sin 
förklaring i att det är under utformning vilket också visar sig i att kunskapsnivån hos 
respondenterna är låg när det gäller EBO och dess terminologi men att huvuddelen 
av respondenterna har god förmåga att uttrycka effekter med egna ord. En slutsats av 
detta är att Försvarsmakten måste skapa en svensk terminologi för EBO i syfte att 
kunna diskutera detta internt och externt. Om den tendensen är gällande för 
försvararmaktens chefer och experter inom doktrinarbete borde det rimligtvis 
innebära svårigheter att genomföra förändringsarbetet av nya doktriner mot 2008. 
 
Att ett lands resurser har betydelse 
Respondenterna ansåg att EBO var något amerikanskt där resurserna var avgörande. 
Att använda sig av olika typer av strategiska verkansmedel ansågs vara något som 
var förbehållet en stormakt av USA: s storlek. Storleken och tillgången till resurser 
för en supermakt bedömdes vara en avgörande faktor för huruvida den skall använda 
sig av ett visst operativt koncept eller ej. 
 

Hur stor städfirma behöver man om man bara har en kvast?98 
                                                 
97 Muntlig källa, person C. 
98 Muntlig källa, person B. 
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När Sverige samverkar och samarbetar med stora nationer bör vi ha i åtanke att inte 
bländas av detta utan anpassa stormaktens tankar till våra förhållanden. En 
respondent utryckte detta som att USA inte behöver några nya koncept eftersom man 
har så stora resurser. Respondenternas uppfattning står i kontrast till den uppenbara 
kraftansträngning som USA gör när det gäller utveckling av nya metoder för 
krigföring. 
 
Att förbereda Sveriges Försvarsmakt inför en förändring 
Resultatet pekar på att Natos påverkan på våra doktriner är stor till mycket stor. 
Respondenterna ansåg att detta var en naturlig del i Sveriges interaktion med den för 
oss viktigaste försvarsalliansen. Påverkan uppfattades som för stor i förhållande till 
vår kunskapsnivå. Sveriges relativa litenhet var också ett problem som kunde 
påverka takten på införandet av nya koncept i våra doktriner. 
Det nationella är något som respondenterna återkommer till. Här går det att skönja en 
förvissning om att den positiva omvärldsbilden kan ändras snabbt och att det då 
behövdes en Svensk doktrin som är författad för svenska förhållanden och 
stridskrafter. Grunden för vår samverkan med andra nationer ligger i att ha en egen 
doktrin för våra stridskrafter.  
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6 Diskussion 
6.1 Inledning 
Syftet med kapitlet är att diskutera resultatet utifrån teorier och intervjuer. 
Forskningsfrågorna har besvarats i tidigare kapitel men slutsatserna kommer 
ytterligare att utvecklas och diskuteras. 
 
6.2  EBO-konceptet 
Uppsatsen beskriver EBO som nästa stora operativa koncept i väst. En anledning till 
detta kan möjligen sökas i en vilja att hitta lösningar på traumat efter ”nine-eleven”. 
Al-Qaida var en motståndare som inte kunde betvingas med hjälp av stora 
pansarstyrkor som var optimerade för strid i Centraleuropa. Istället behövdes nya 
metoder och kapaciteter för att kunna reglera motståndarens uppförande så att den i 
sin förlängning kunde begränsas och kontrolleras till att likställas med västliga 
demokratiska synsätt. En annan anledning var den västliga krigsmakternas dåliga 
förmåga att kunna genomföra operationer som hade till syfte att intervenera 
humanitärt utan att använda obegränsad vapenmakt med stor grad av risk för 
vådabekämpning. Detta berodde på att de var uppbyggda för öppen konfrontation 
med Sovjetunionen och inte optimerade för lågnivåkonflikter. I bägge fallen 
handlade det om att påverka viljor med en anpassad mängd maktmedel som inte 
förstörde strukturen i motståndarens miljö utan bara degraderade honom och 
påverkade hans beteende. 
 
De viktigaste förändringarna i ett doktrinarbete inför 2008 bör innehålla några av de 
delar som konstituerar EBO på ett tydligare sätt. Försvarsmakten använder 
effekttänkandet i DGO. MSD står längst upp i doktrinträdet och i doktrinen återfinns 
flera av de kriterier för ett effekttänkande som jag har visat i kapitel 3. Tankesättet 
kring effektänkandet finns närvarande men terminologin kring EBO saknas vilket 
följande citat kan exemplifiera: 
 

Avgörandet skall uppnås genom att lamslå motståndarens vilja av 
föra kampen snarare än att förstöra dennes resurser99 

 
 Resultatet av samtalsintervjuerna visar att respondenterna menar att EBO står för en 
systemsyn av den egna styrkan och motståndaren. Här finns en skillnad mellan 
respondenternas uppfattning om vad EBO står för och vad som finns i DGO. Detta 
kan ha sin förklaring i att EBO inte har påverkat doktrinen eftersom konceptet inte är 
färdigutvecklat och har en etablerad begreppsapparat. För det andra beskrivs en 
bredare användning av maktmedel i DGO. Denna syn överensstämmer med 
respondenternas uppfattning av vad EBO står för. Här kan det antas att 
respondenternas uppfattning inte har präglats av DGO utan av andra influenser. 
För att förändra DGO så att den harmonierar mot EBO bör terminologin 
implementeras i nästa utgåva av EBO. För det första bör motståndaren definieras 
som ett system av system. Den holistiska synen på motståndaren finns inte i DGO. 
Resultatet beskriver en EBO som kunskapsbaserad eftersom den kräver information 
och kunskapsöverläge för att fungera optimalt. Detta överläge ger den egna styrkan 

                                                 
99 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin , s. 81. 
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potentiellt bättre förutsättningar i kombination med en högre hastighet i 
ledningscykeln. I det amerikanska försöksprogrammet Millenium Challenge 2002100 
var en av slutsatserna att en EBO är kunskapsbaserad i den meningen att för att 
kunna förstå och påverka motståndarens system måste det egna systemet ha en högre 
kunskap, skapa kunskap snabbare och fokusera resultatet av kunskap snabbare och 
mer precist än din motståndare 
 

EBO use superior knowledge to anticipate what the adversary 
will do, when he will do it, where he will act, that could enable 
us to ’be there waiting when he acts’, and provide feedback on 
the effects by those actions.101 

 
Kritiker till EBO gör gällande att det är användandet av kunskapen och tolkningen 
som kommer att vara det som kommer att försvåra användningen av en EBO.  
För det första är bedömningen av vilken effekt en handling svår att åstadkomma 
eftersom de oftast inte kan beräknas i förväg. Dessutom är effekter i den kognitiva 
domänen svåra att hitta mäta. För det andra kan tolkningen av motståndarens vilja till 
förändring vara svår att tolka och om den kan tolkas så bör den innehålla stora 
osäkerheter. För det tredje bör beslut grundade på tolkningen vara så snabba och rätt 
avvägda så att effekterna inte uteblir. 
 
 DGO bör beskriva den kunskapsbaserade delen av EBO vilket också beskrivs av 
respondenterna som ett viktigt element i ett effekttänkande. Att tolka beslut snabbt är 
inte något som är specifikt för en EBO. Detta är något som tangerar manöverteorin 
där hastigheten på de egna besluten måste vara högre än din motståndares. Resultatet 
av den relativt högre hastigheten i beslutscykeln resulterar i att motståndaren reagerar 
på gammal information vilket gör de egna besluten irrelevanta för den nya 
situationen. Nedanstående utdrag ur Blitzkrieg-Legende av Karl-Heinz Frieser 
beskriver detta faktum: 
 

De tyska pansarförbandens rörelser genom Ardennerna tolkades inte 
tillräckligt snabbt som den tyska offensivens huvudanfall. Dessutom 
gjordes en felbedömning av hur snabbt det tyska anfallet genom 
Ardennerna och över floden Meuse skulle kunna ske, vilket ledde till 
att (rätt) motåtgärder inte sattes in i tid102 

 
Även om EBO är komplicerat och beskrivs av respondenterna i intervjuerna som 
svårt att förstå måste terminologin och den teoretiska bakgrunden finnas närvarande 
för att möjliggöra förvarmaktens förmåga att välja och prioritera bland 
internationella operativa koncept.  
 

                                                 
100 MC02 sponsrades av USJFCOM i syfte att ta fram möjliga beslutsprocesser inom ramen för en 
EBO. 
101 Wayne M, Hall, BG (retired), ”Notes, The pieces of Information Superiority, Millenium Challenge 
02, ” s. 3. 
102 Frieser, Karl-Heinz (1996), Blitzkrieg-Legende, s. 64. 
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6.3 Resurser 
Respondenterna beskrev Sverige som en försvarsmakt med färre resurser än de som 
vi skall samverka med. Materiellt är det rimligt att anta att både USA och Europas 
stormakter har större resurser även om Sverige har modern materiel och metoder 
som i vissa stycken är ledande. Detta har uppmärksammats av FN och DPKO, 
Department of Peacekeeping Operations. 
 

FN har under de senaste åren erfarenhetsmässigt efterfrågat 
svenska förband med hög teknisk kvalitet; specialistenheter och 
specialister, och i mindre omfattning manöverenheter och ”follow-
on”- förband. Detta bedöms bero på att de senare är enheter som 
andra länder kan bistå med i en operation. Samlat bedöms FN: s 
behov av svenska förband vara det som benämns som 
”enablers”.103 

 
Det kan sägas att respondenternas uppfattning inte delas av FN: s organ för 
fredsbevarande operationer utan att det till och med är tvärtom. Sverige har 
tillräckliga och unika resurser som kan användas i internationella operationer även 
där nya metoder används. Respondenternas uppfattning andas en osäkerhet i hur 
Sveriges kunskaper och förmågor uppfattas av andra nationer. Konceptuellt kan 
detta faktum också beläggas. Uppsatsen visar att det finns klara exempel på ett 
effekttänkande i DGO vilket till del överensstämmer med flertalet av 
respondenternas uppfattning. Detta tyder på att det finns en kunskap inom 
organisationen inom området men att terminologin inte överensstämmer med EBO. 
Kunskaper om EBO och dess terminologi kommer att öka efterhand som dessa 
sprider sina kunskaper och erfarenheter i organisationen. De svenska 
ledningsmetoderna och äldre operativa koncept är en fullgod utgångspunkt för 
fortsatt utveckling av DGO mot en mer formaliserad och interoperabel form av 
EBO. 
 
6.4 Förändringsarbetet - en påverkan av NATO 
NATO bör påverka den svenska doktrinutvecklingen eftersom våra insatsförband 
kommer att medverka i internationella operationer som leds av EU. En av de 
viktigaste påverkansformerna är genom att svenska officerare tjänstgör i en miljö där 
Natos doktriner och metoder används.  
 

En framgångsfaktor för mig var att min SC var en norsk NATO 
officer som hade en jäkla koll.104 

 
Citatet beskriver vägen mot att nå interoperabilitet i gemensamma operationer genom 
träning mellan olika stridskrafter och nationer. Den svenska ledningsmetoden 
använder uppdragstaktik vilken kan spåras till den svenska synen på stridens 
karaktär.  
 
 
                                                 
103 BU 05/SR. s. 9. 
104 Muntlig källa, person A. 
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Eftersom kaos kan anses vara är ett normaltillstånd i strid kommer en centraliserad 
ledningsprincip att bryta samman då friktionerna ökar i takt med att osäkerheterna 
ökar. Med uppdragstaktiken löses osäkerheterna på den nivå där de uppstår.  
 

Uppdragstaktik är en ledningsfilosofi som sätter människan i 
centrum och erkänner de osäkerheter som kan prägla en 
väpnad konflikt. Dessa osäkerheter brukar benämnas krigets 
dimma eller krigets kaos. Krav på högt tempo och ständiga 
initiativ ställer krav på snabbhet och flexibilitet i ändelsernas 
centrum, något som endast kan uppnås med decentraliserad 
ledning. 105 

 
Ledningsfilosofin är vedertagen inom NATO men kan begränsas under en 
internationell samverkan i en operation. DGO förespråkar inte en förändring av 
ledningsmetod vid operationer med andra nationer eller med olika stridskraftslag. 
Det kan dock diskuteras huruvida förändringar i ledningsmetoder måste ske om EBO 
implementeras i en framtida utgåva av DGO. Intervjuerna gav ingen riktig bild av 
respondenternas uppfattning om detta även om följande citat belyser att ändrade 
ledningsmetoder kan vara ett faktum vid internationella operationer där nya koncept 
skall användas.  
 

Det handlar om samordning av stridskrafter i Combined Ops. 
Våra ledningsmetoder både kan och bör ändras. Targeting 
kommer inte att ske med en bataljon. För att nå effekt så bör 
man ta fram nya sätt att samordna undernivåerna106 

 

Doktrinutvecklingen kan sägas vara under ständig förändring. För att kunna utveckla 
internationella och gemensamma doktriner med andra nationer krävs ett gemensamt 
tankegods. En förutsättning för detta är möjligen att doktrinen står på en ”stadig, 
militärteoretisk grund”107.  Doktrinens huvudsakliga syfte är att verka som en motor 
för försvarsmaktens syn på utbildning, träning och operationer med insatsförband 
såväl inom som utom landet. Processen är komplicerad och är både en top-down 
såväl som en bottom-up- process. I det första avseendet styrs doktrinutvecklingen av 
politiska beslut. Dessa beslut skall verka för att försvarsmakten skall vara den del av 
statsapparaten som har våldsmonopol och att den använder detta i den svenska 
demokratins namn. Detta beskriver respondenterna i undersökningen som att 
doktrinen styr den nya inriktningen, reformationen av försvarsmakten: 
 

Man skall se doktrinen som en omsvängning av 
försvarsmakten108 

 

                                                 
105 Försvarsmakten (2004), Doktrin för gemensamma operationer, ( utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning), s. 15. 
106 Muntlig källa, person E.. 
107 Försvarsmakten (2004), Doktrin för gemensamma operationer, ( utgåva 2004-11-26 bearbetad 
utgåva för granskning), s. 15. 
108 Muntlig källa, person A. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS FHS beteckning 
ChP 03-05 2005-08-03  19 100:2060 
Mj Per Olsson  Sida 46 av 56 

 
I det andra avseendet är det militära influenser som påverkar utvecklingen. Här är det 
viktigt att förstå den interaktion som sker mellan stabsofficerare från olika nationer 
ingående i en övning eller under skarp insats. De gemensamma orderverk och 
stående ordrar som är det som bygger en gemensam stab har som sitt yttersta syfte att 
verka för interoperabilitet. Det bör påpekas att det interoperabilitet på den operativa 
nivån sällan skapas genom att förändra våra metoder genom en top-down metod. Den 
skapas genom en utvidgad samverkan och träning med officerare och soldater i 
internationell tjänst. Ingvar Sjöbloms rapport ”Interoperabilitet i multinationella 
operationer” visar att just interoperabiliteten är den viktigaste faktorn för att ett 
förband eller en stab skall kunna verka effektivt. 
 

De flesta var dock eniga om att om det hade inträffat strider så 
skulle interoperabiliteten ha blivit ett problem. Det fanns en stor 
medvetenhet om vad som då kunde ha inträffat. Intressant är att 
teknologin inte upplevdes som central, utan istället handlade det 
om förståelse för varandra. Devisen instruera, öva, öva, pröva som 
används i trupputbildningssammanhang kommer i framtiden att ha 
fortsatt giltighet.109 

 
Om detta överförs till EBO och dess framtida roll i DGO så bör träning och försök på 
lägre nivåer vara grunden för om EBO skall lyckas vara den nya formen för hur 
operationer skall genomföras. Den svenska doktrinen för gemensamma operationer, 
DGO, är underskriven av överbefälhavaren så sent som 2004-12-19. Detta innebär att 
den inte är implementerad i organisationen i den meningen att den är omsatt till 
reglementen, metoder och organisation men även att träning av de uppsatta 
förbanden har börjat. Implementeringsprocessen har också ledarskapsdimensioner 
vilket följande citat kan tydliggöra: 
 

Chefer har stor makt (i implementeringen av doktrinen). (De) 
Måste använda detta dagligen.110 

 
Orsaken till att nya koncept inte implementeras på ett riktigt sätt kan ha flera olika 
anledningar. För det första är det chefens (läs: ÖB: s) påverkan, ansvar och kunskap 
om det nya konceptet som bestämmer hur väl implementeringen skall lyckas.111 En 
av slutsatserna av samtalsintervjuerna visar att chefers påverkan inte kan 
underskattas. För det andra kan det bero på organisationens inneboende tröghet, en 
ovilja att förändra. Nyckeln till framgång i detta avseende är utbildning av 
personalen. För det tredje bör en återkommande interaktion ske olika aktörer inom 
det nya området. Ett exempel på detta kan vara att påverka militära skolor.  
 
 
 
 

                                                 
109 Sjöblom, Ingvar (2004). Interoperabilitet i internationella operationer, s. 80. 
110 Muntlig källa, person C. 
111Sabatier, Paul (1975), The Conditions of Effective Implementation: A guide to Accomplishing Policy 
Objectives., s. 496. 
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Eftersom den doktrinära påverkan från andra nationer är stor och att DGO står på 
samma militärteoretiska grund som våra allierade så kan Sverige medverka i 
författandet av EU-gemensamma operativa doktriner. Om inte annat därför att 
Sverige har att stå under operativt NATO eller EU-befäl tillsammans med andra 
nationer vid en insats 6000 km från Bryssel. Resultatet av intervjuerna visar att dock 
att respondenterna anser att hotbilden mot Sverige kan ändras över tiden vilket 
innebär att en nationell doktrin kan komma att behövas på sikt.  
Respondenterna anser till och med att frånvaron av en nationell doktrin kan verka 
provocerande: 
 

Det finns en nationell aspekt. Vi (Sverige) kan inte vara ett land 
som inte bryr sig om att försvara vårt territorium. Det kan 
inbjuda till en aggression112 

 
Den svenska EU-styrkan är idag en förstärkt bataljon som skall tränas med grunden 
ur stridstekniska och taktiska reglementen. Respondenterna anger att DGO är en 
nationell angelägenhet för operationer inom och utom Sveriges gränser. När 
operationer skall genomföras utanför Sveriges gränser är det inte sannolikt att 
Sverige får ansvaret för att leda operationen. Detta borde innebära att den svenska 
doktrinen inte kommer att användas som en grund vid träning, förberedelser och 
insats. Det är i detta sammanhang som antagandet om den gemensamma EU-
doktrinen måste sättas. 
 
6.5 En utvecklad slutsats  
Effekttänkande är inget nytt för den svenska försvarsmakten. Det är 
begreppsapparaten kring EBO som är ny. De nya begreppen gör att officerare inom 
den svenska försvarsmakten får svårt att sätta dem i relation till gammal och 
beprövad erfarenhet. Detta gäller även dem som har till uppgift att utveckla de 
svenska doktrinerna. Med detta sagt kommer de nya begreppen och den nya 
terminologin får konsekvenser på det svenska förhållningssättet till EBO. Eftersom 
det är få inom den svenska militära organisationen som kan begreppen blir det också 
få som kan kritiskt granska vilka konsekvenser som ett införande av EBO kan få. 
Detta gäller såväl doktrin som implementering av densamma. DGO beskriver 
effekter och effekttänkande på ett liknande sätt som EBO. Men det är inte bara i 
DGO som likheter med EBO kan hittas. Den moderna svenska ledningsmetodiken 
för ledning av manöverförband fokuserar på slutläget, vad som skall uppnås när 
uppgiften är löst.  Det engelska ordet effects, som i effects based operations, kan 
översättas med resultat. Det kan alltså sägas att svensk ledningsmetodik, vilken 
beskrivs i DGO, redan hanterar effekter på det sätt som EBO föreskriver. Om 
Försvarsmakten utvecklar sin förmåga att reflektera över nya operativa koncept 
borde EBO inte vara en stor omställning utan en naturlig del i reformeringen.  
 
 
 

                                                 
112 Muntlig källa, person E. 
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6.6 Kritisk granskning av den utvecklade slutsatsen 
För att bryta den sammanfattande slutsatsen mot andra uppfattningar i ämnet 
genomfördes två kompletterade intervjuer med två officerare med erfarenhet inom 
operationer och operationskonst. Det kan konstateras att den svenska försvarsmakten 
står under förvandling från ett beredskapsförsvar mot ett insatt insatsförsvar. 
Drivkraften är inte alltid att ta fram nya koncept som svarar upp mot förändrade hot. 
En av respondenterna beskriver det på följande sätt:  
 

Det är tre saker som driver på nya och oprövade koncept. För det första bottnar 
oftast införandet i dålig insikt. För det andra vill man göra karriär i att lansera 
nya koncept och för det tredje finns det starka särintressen (industrin) som driver 
på.113 
 

Ovanstående citat påstår att viljan till att påverka den egna karriären kan influera 
doktrinutvecklingen. Detta kan vara svårt att belägga eftersom detta torde vara en 
allmän drivkraft i organisationer. Ett av de stora problemen med nya koncept i 
allmänhet och EBO i synnerhet är att de utvecklas och implementeras i 
försvarsmakten utan att de lägre nivåerna får en relation till det nya. I stället för att 
använda en beprövad terminologi används nya begrepp och uttryck som inte kan 
härledas till gamla och beprövade. Istället för en evolution sker en revolution. 
Detta beläggs av följande citat som beskriver att språkbruket borde ta till vara de 
gamla erfarenheterna: 
 

Översätt nya koncept till dagens begrepp då får man en evolution 
istället för en revolution.114 

 
Citatet överensstämmer med respondenternas uppfattningar i undersökningen. De 
anser att försvarsmakten inte tar tillvara gamla beprövade begrepp utan använder nya 
utan att förhålla sig kritiskt till dem. För att förändra och implementera nya koncept 
anser respondenterna att försvarsmakten bör använda en öppen process i syfte att få 
officerskåren mer mottaglig till det nya. Det bör även övervägas att formalisera de 
nya begreppen och skapa nya anvisningar för hur terminologin skall användas. Dessa 
verktyg är viktiga för att ge officerare ett språk som omfattar de nya koncepten. 
  
Problemen med en implementering av nya koncept och policys är inte något som är 
förbehållet försvarsmakten. I många organisationer upplever handläggarna att det är 
de som får ta skulden för om implementeringen av nya koncept inte tas emot på rätt 
sätt. Flera studier har gjorts för att ta fram gångbara metoder. Professor Lewis Gunn 
beskriver i artikeln ”Why is implementation difficult” tio stycken förutsättningar som 
bör råda för att uppnå en perfekt implementering. En av de viktigaste 
förutsättningarna är att det finns en målsättning med införandet av det nya konceptet. 
Utöver detta är det viktigt att det implementerade konceptet är baserad på en giltig 
teori som kan visa på en högre effekt än det koncept som redan är i bruk.115 Här kan 

                                                 
113 Muntlig källa, person G. 
114 Ibid.,  person H. 
115 Gunn, Lewis (1975), Why is implementation so difficult?, s. 173. 
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det konstateras att EBO knappast kan skyllas för att vara en klar och koncis teori 
vilket kan beläggas med undersökningens resultat.  
Om försvarsmakten lyckas föra i bevis att EBO står för något som ger större 
effektivitet än dagens operativa koncept så finns det förutsättningar för att lyckas 
med implementeringen. Detta kan utvecklas genom att officerskåren använder de nya 
koncepten under övningar och experiment. Uppsatsen har visat att det finns stora 
delar i DGO som redan innehåller de avgörande begreppen inom EBO. För att kunna 
utveckla DGO med det nya i EBO och ända behålla den svenska traditionen, behövs 
bryggor mellan det nuvarande konceptet i DGO och det nya. Bryggorna kan bestå i 
att öka kunskapen hos officerskåren att DGO innehåller stora delar som 
överensstämmer med grunden i EBO. Ett annat sätt är att använda begrepp som 
redan är kända och används i organisationen för att förklara EBO. 
 
Den utvecklade slutsatsen har således verifierats genom ovanstående resonemang 
och kan därför anses vara trovärdig. 
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7 Reflektioner 
7.1 Uppsatsens ämne 
Uppsatsens övergripande syfte har varit att försöka ta fram vilka konsekvenser 
koncept som EBO får på den svenska doktrin utvecklingen i allmänhet och DGO i 
synnerhet. Resultatet pekar på att EBO står för en holistisk syn på användandet av 
maktmedel. Detta möjliggörs på den operativa nivån där konsekvenserna av 
resurssamverkan kan ge önskade effekter. Operationer där man isolerat använder 
militära förmågor torde tillhöra gårdagen. Moderna operationer bygger på att 
kunskapsbaserade organisationer definierar vilka effekter som skall uppnås genom 
att applicera olika resurser över tiden. Eftersom doktrinutveckling är en ständig 
utvecklingsprocess påverkas den bland annat av tankesätt inom och utom Sveriges 
gränser. DGO innehåller redan nu grunden till ett effekttänkade. Den 
sammanfattande slutsatsen i kapitel 4 visar att huvuddelen av de kriterierna för en 
EBO återfinns i DGO 
 
Detta styrks även i samtalsintervjuerna där slutsatsen är att doktrinen beskriver 
effekter och effekttänkande i relation till hur basförmågorna används under en 
operation. Det som inte beskrivs är den bredare användningen av maktmedlen, enligt 
den amerikanska akronymen PMSEI2. Det finns ingen tradition inom försvarsmakten 
av en bredare användning av maktmedel. Detta kan ha sin förklaring i den svenska 
formen av myndighetssamverkan vilket gör att Försvarsmakten inte kan leda andra 
myndigheter som förfogar över andra maktmedel än sina egna.  En av de avgörande 
konsekvenserna är att DGO kanske måste skrivas om mot att möta nya uppgifter som 
grundas på förändrade hot och utmaningar. I denna process kan kanske en mer 
holistisk syn på operationer införas vilken bör inrymma verkansmedel såsom 
diplomatiska, civila, militära och ekonomiska. Konfliktprevention och humanitära 
operationer i syfte att återställa ordningen i sönderfallande stater är en del i denna 
process. 
 
 NATO påverkar inte bara vår utveckling indirekt bland annat genom att officerare 
och soldater genomför operationer utanför Sveriges gränser. Det är även en del i de 
interoperabilitetskrav som ställs i samband med att Svenska förband ställs till EU´s 
förfogande för insats inom ramen för GUSP. Härigenom kan det påstås att DGO 
måste skrivas om för att passa den nya europeiska säkerhetstanken. För 
försvarsmaktens del bör en delaktighet säkerställas i den kontinuerliga utveckling 
som sker inom ramen för NATO Strategic Vision. Visionen är, som tidigare 
beskrivits, ett verktyg i utvecklingsprocessen för att utveckla EBO.  Det kan antas att 
denna medverkan kommer att öka när EBO har fått en fastare form. Jag gör dock 
bedömningen att en medverkan i ett tidigt stadium inte kommer att göra att 
Försvarsmakten kan påverka möjligheterna att implementera de typiskt svenska 
förmågorna inom ledarskap och utbildning i slutprodukten. Detta står emot 
respondenternas syn på att det typiskt svenska inte får gå förlorat i en internationellt 
gemensam doktrin.  Min syn beläggs dock av det faktum att Sverige inte har en 
ledande roll i utvecklingen utan är en randstat i doktrinära sammanhang. Detta gäller 
särskilt i ljuset av att Sverige införde doktriner på militärstrategisk nivå så sent som 
2002 och att den operativa doktrinen fastställdes 2004. 
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För att en implementering av EBO skall bli effektiv kan Försvarsmakten välja mellan 
att skynda långsamt eller att göra det snabbt och ordentligt. EBO är fortfarande under 
utveckling och kan inte sägas vara ett färdigt koncept. Jag anser att detta talar för att 
konceptet bör utvecklas ytterligare innan det kan implementeras i DGO eller andra 
doktriner. EBO kan innebära att vedertagna ledningsmetoder inom Försvarsmakten 
kommer att ifrågasättas. För att uppnå önskade effekter i motståndarens system 
måste slagfältets alla verksamheter som påverkar systemet kontrolleras så att inte 
oönskade effekter uppnås. Dessa oönskade effekter kan vara ett resultat av egna 
initiativ på lägre nivåer eller det som i dagligt tal brukar benämnas uppdragstaktik. 
Uppdragstaktiken kan med andra ord vara kontraproduktiv i en EBO om inte 
ramarna för uppgifterna till förbanden begränsas och därigenom begränsar 
handlingsfriheten. Detta kan vara en konsekvens av att införa EBO. 
 
7.2 Uppsatsarbetet 
 
Under uppsatsarbetet har jag fått insikt i att doktrinutveckling påverkas både indirekt 
och direkt. Den direkta påverkan utgår från en medvetenhet om vad som 
organisationen vill uppnå med doktrinutvecklingsarbetet. Den är till del formaliserad 
och följer medvetna val som bygger på strategiska och militärstrategiska hänsyn. 
Den indirekta påverkan är till sin natur mer komplicerad. Här visar det sig att det 
finns flera sätt att påverka, alla med olika drivkrafter. Det är just denna påverkan och  
framförallt hur det senaste operativa konceptet har påverkat den svenska 
doktrinutvecklingen som varit drivkraften i mitt  arbete. Eftersom EBO är ett koncept 
som är omoget och till del outvecklat var det naturligt att både beskriva den 
tillgängliga litteraturen men även att försöka få kunskap om hur försvarsmaktens 
företrädare på doktrinområdet såg på fenomenet. 
 
 Litteraturen i uppsatsen är till huvudsakligen anglosaxisk vilket påverkar validiteten 
i arbetet. För att i någon mån komma till rätta med detta var samtalsintervjuerna ett 
sätt att få en bättre balans i uppsatsen. En fördel för arbetets validitet var att jag var 
medveten om egen erfarenhet av begreppet EBO, vilken innebar en teoretisk 
förförståelse av fenomenet. Uppsatsen kommer att tillföra en syn på hur nya 
operativa koncept bör påverka den svenska doktrinutvecklingen utifrån ett militärt 
professionellt perspektiv vilken liten hänsyn till eventuella politiska begränsningar. 
Detta synsätt bedöms inte som möjligt i den nya försvarsmakten där ett bredare, 
holistiskt, synsätt även måste gälla för doktrin- och konceptutveckling. 
 
Under arbetets gång har känslan växt till en förståelse att de vedertagna begreppen 
manövertänkande och uppdragsstyrning är grunder varifrån EBO emanerar. 
Verkansmedlen är dock anpassade till den mer humanitära utvecklingen av militära 
insatser där det inte går att bomba sig fram till lösningar på Balkan i Irak eller 
Afghanistan. 
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7.3 Rekommendationer och behov av ny forskning  
 
För den svenska Försvarsmakten kan följande två rekommendationer ligga till grund 
för en utveckling av doktrinutvecklingsprocessen. För det första bör de officerare 
som har att genomföra en utveckling av våra doktriner få möjligheter att få en god 
kunskap i ämnet innan processen startar. Detta bör sammanhållas och formaliseras 
innan uppdraget startar. Det viktiga i denna process är att skapa en terminologi som 
Försvarsmakten kan förhålla sig till och som tar sin utgångspunkt i beprövad 
erfarenhet. Utöver detta måste en gemensam samsyn finnas inom 
doktrinutvecklingsprocessen så att Försvarsmakten kan förhålla sig sunt kritisk till en 
yttre påverkan. 
 
För det andra bör processen ske stegvis. För att kunna implementera nya koncept 
måste en regelbunden pendling mellan experiment, träning med skarpa förband och 
skrivande av doktrinen ske. Nya koncept bör omvandlas till konkreta reglementen 
och anvisningar för att sedan övas på lägre nivåer för att skapa en utgångspunkt för 
fortsatt arbete med doktrinen. Experiment och försök bör initialt ske med rena 
försöksförband och efter verifiering och validering med skarpa insatsförband. Under 
hela processen bör kontrollstationer upprättas för att revidera reglementen och 
doktrin. Denna spiralutveckling möjliggör att försvarsmakten kan ta fram operativa 
koncept på kortare tid. Här kan möjligen ett skapande av ett svenskt TRADOC vara 
en väg att gå. En svensk motsvarighet bör innehålla doktrin och 
reglementsutveckling samt validerings- och verifieringsinstrument för hela 
försvarsmakten. Chefen för det svenska tränings- och doktrincentret bör lyda under 
överbefälhavaren i syfte att motverka ett beroendeförhållande i organisationen.  
 
För att i någon mån utveckla förmågan att implementera EBO i de svenska 
doktrinerna och få ett svenskt förhållningssätt till EBO kan följande 
forskningsområden vara en fortsättning på denna c-uppsats. Det första 
forskningsområdet tar sin avstamp i likheterna mellan manövertänkandet och EBO. 
Jag har under uppsatsarbetet fått en känsla för att EBO har klara likheter med 
manövertänkande och uppdragstaktik. Framförallt är det den egna högre 
kunskapsnivån och förmågan till att snabbt använda den som kan jämföras med 
manövertänkandet. Hur ser förhållandet ut mellan manövertänkandet och EBO? Är 
EBO ett eget koncept eller bara en utveckling av manövertänkandets principer? Det 
andra forskningsområdet rör effekttänkandets princip om hur de önskvärda 
effekterna påverkas av lägre förbands agerande inom ramen för beslut i stort. Om det 
är så att effekter av lägre förbands verksamhet påverkar den önskade och planlagda 
effekten av en operation, så borde detta påverka uppdragstaktiken. Vilka 
konsekvenser har EBO på uppdragstaktiken? Begränsas uppdragstaktiken av de 
centraliserade synsätt som delar av EBO står för?  
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Bilaga 1  Frågeguide 

Frågeguide 
1. Vad heter du? 

2. Vilken befattning har du? 

3. Vad lägger du i begreppet EBO? (Vilka effekter?) 

4.  Vilka skillnader ser du mellan USA och Europa?  Resurser, dominans? Total utnyttjande av 

en stats samtliga maktmedel? Traditioner, kultur, teknologi? 

5. Vilka skillnader mellan Skillnader mellan EU och Sverige? Gemensamma resurser? 

Allianser?  

6. Hur ser du på Natos (EU) påverkan på det svenska doktrinarbetet? 

7. Hur kan den påverkan se ut? 

8. Kan man påvisa att det finns en påverkan? 

9. Hur lång tid bedömer du att det tar att implementera en DGO i den svenska försvarsmakten? 

10. Hur bör vi genomföra implementering? 

11. Förutsätter EBO ett utvecklat och implementerat NBF? 

12. Vilka förmågor bör finnas i en svensk battlegroup för att motsvara DGO? 

13. Vad går att uppfylla i våra nuvarande doktriner, DMO, DGO?  Kan du ge en bild av vad vi 

klarar av? Har vi en doktrin som stöttar det? 

14. Behöver vi en svensk operativ doktrin när vi kommer att operera med små 

stridstekniska enheter i en större EU kontext? 

       15. Behövs det en gemensam EU doktrin?  

Kompletterande frågor till Anders Cedergren 
1. Vad heter du? 

2. Vilken befattning har du? 

3. Hur går påverkan av doktrinen till? Exempel? 

4. Hur kommer det sig att kunskapen om nya koncept verkar låg bland chefer? 

5. Hur bör en formaliserad påverkan av doktrinen gå till? 

Kompletterande frågor till Mattias Ardin 
1. Vad heter du? 

2. Vilken befattning har du? 

3. Hur går påverkan av doktrinen till? Exempel? 

4. Hur bör en formaliserad påverkan av doktrinen gå till? 

5. Varför svensk doktrin och inte en gemensam europeisk? 

 


