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ABSTRACT: 

There are many theories of which the doctrine development process is described, both in a general 

perspective and more specific for either large or small states. Where one of them shows that small 

states have a limited ability to develop their doctrines, and are required to implement experiences 

that larger states have obtained through international operations and war. This statement is the 

foundation of the thesis and is used to analyse the doctrine development process for small states 

regardless of membership to a military alliance. The thesis compares Swedish and Norwegian 

military doctrines through a case study to determine how the doctrine development process is 

structured and if it complies with the arguments from the theories about doctrine development. 

The result of the thesis shows that the process is similar between the countries, and therefore the 

doctrines are developed in a similar way, regardless of a membership to a military alliance. 
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1. Inledning  

1.1 Inledning 

Det första svenska normativa dokument som explicit uttryckt sig som en doktrin utgavs först 

2002, i form av en militärstrategisk doktrin. Efter detta dokument har flertalet doktriner skri-

vits för att tydliggöra hur Försvarsmakten skall tänka och agera, både specifikt för respektive 

arena (markoperationer, luftoperationer, marinoperationer samt gemensamma operationer), 

men även generellt för hela Försvarsmakten. Denna doktrinutvecklingsprocess har inte tidi-

gare undersökts med teorier om doktrinutveckling för små stater som grund, vilket möjliggör 

att en större förståelse för processen och bakgrunden till utvecklingen kan tydliggöras med 

stöd i specifika teorier.  

 

Torunn Laugen Haaland beskriver hur Norge i samband med sitt utökade politiska deltagande 

i internationella insatser fick utstå förändringar i den norska Försvarsmakten. Den strukturella 

förändringen som genomfördes var för att möta kraven från den politiska inriktningen. Inrikt-

ningen gick mot internationella insatser, både som stridande och understödjande enhet. Bak-

sidan med inriktningen var en sämre förmåga att försvara sig själva i en nationell kontext utan 

stöd från allierade. För att svara upp och möta den begränsade militära styrka som erhållits ef-

ter reformen var det naturliga steget att integreras i en multinationell kontext. Denna integre-

ring innebar högre krav på teknisk och doktrinär utveckling där den mindre nationen tvinga-

des att acceptera en paketlösning. Resultatet blev att den norska Försvarsmakten fick anpassa 

både materiella och operationella procedurer för att likna de större staterna.1 

 

Haalands slutsats mynnar ut i ett påstående om att Norge kommer vara försvarslöst inom 25-

30 år under förutsättning att de politiska beslut som tas inte innefattar de ökade krav som 

ställs på Försvarsmakten, såsom ett högre försvarsanslag, mer koncentrerad verksamhet på 

färre baser samt ökad integrering med multinationella styrkor.2 

 

 

                                                 

1 Laugen Haaland, Torunn. Participation in Peace Support Operations for Small Countries: The Case of Norway, 

International Peacekeeping, 14 no 4 (2007): s. 505 

2 Ibid s. 506ff 
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Kjell Inge Bjerga & Torunn Laugen Haaland använder Norge som fall för att analysera pro-

cessen av doktrinutvecklingen för småstater. Fallet gör det tydligt vad som är orsaken till den 

reform som dess Försvarsmakt gått igenom. Att Norge är medlem i försvarsalliansen NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) har inte tagits i beaktande annat än att Bjerga & Haaland 

diskuterar om hur erfarenheter Norge har erhållit är relevanta för andra små och stora stater 

både i och utanför NATO.3  

1.2 Problemformulering 

Bjerga & Haaland skriver att små stater har en begränsad förmåga till att utveckla sina doktri-

ner. De förlitar sig på större stater som haft större inflytande i konflikter där erfarenheter dra-

gits.4 Norges doktrin kan i detta sammanhang ses efterlikna en större stats normativa doku-

ment. Detta styrks då Bjerga & Haaland använder aktuell teori med Norge som fall och där 

igenom påvisar att Norge anpassat sina doktriner efter försvarsalliansen NATO. Genom att 

analysera den svenska utvecklingen av doktriner och jämföra denna med utvecklingen av 

Norges doktriner borde skillnader kunna ses i hur en småstat utvecklar doktriner med ut-

gångspunkt i större staters påverkan. Jämförelsen mellan Svensk och Norsk doktrin anses där-

för bidra till att ytterligare kunna förklara hur små stater utvecklar sina doktriner. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Bjerga & Haalands teori om doktrinutveckling 

för små stater i en försvarsallians även kan förklara doktrinutveckling i små stater som inte 

ingår i en militär allians. Detta är intressant att undersöka då det kan visa på faktorer som på-

verkar små staters doktrinutveckling. Undersökningen syftar också till att ge en ytterligare 

förståelse till hur små stater förändrar sina doktriner i förhållande till, större stater och för-

svarsallianser. För att genomföra undersökningen kommer Sverige som inte är medlem i en 

försvarsallians att jämföras med Norge, som är med i försvarsalliansen NATO. 

 

Påverkar ett alliansförbund hur små staters doktriner utvecklas med bakgrund i stora staters 

doktriner? 

 

                                                 

3 Haaland, Torunn, & Bjerga, Kjell. Development of Military Doctrine: The Particular Case of Small States. 

Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010): s. 506 

4 Ibid s. 506ff 
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1.2.1 Forskningsfrågor 

Har den doktrinära utvecklingen av småstaters normativa dokument påverkats av ett utökat 

samarbete med försvarsallianser? 

 

På vilket sätt skiljer sig Sveriges och Norges doktrinutveckling i relation till Bjerga och Haa-

lands teori avseende småstaters doktrinutveckling? 

 

 

1.3 Material 

För att genomföra undersökningen har normativa dokument valts till undersökningen. Förde-

len med att använda normativa dokument är att det är lättare att replikera undersökningen vil-

ket ökar reliabiliteten i undersökningen. Materialet som kommer att användas i undersökning-

en är doktriner från båda länderna som ligger till grund för fallstudien.  

 

I fallet Sverige utgörs undersökningsmaterialet av Militärstrategisk doktrin (MSD) –serien. 

Dokumenten som kommer att undersökas är MSD 025 samt MSD 126. Att dessa utgör under-

sökningsmaterialet för Sverige grundar sig i att dokumenten är skrivna med ett 10-års inter-

vall vilket ger en bra avgränsning av fallet, vilket beskrivs utförligare i metodkapitlet. 

 

I fallet Norge har motsvarande dokument valts för att utgöra ett så liknande material som möj-

ligt. Forsvarets Fellesoperative Doktrine7 (FFOD) del A och del B från 2000 samt FFOD från 

20148 utgör materialet för fallet Norge. Dessa dokument är den Norska motsvarigheten till 

Sveriges doktriner avseende var i hierarkin den befinner sig och utgör således ett tillräckligt 

likt undersökningsmaterial för att motverka att undersökningens validitet påverkas negativt. 

Materialet har valts med hänsyn till undersökningens syfte, att undersöka om doktrinutveckl-

ingen i Sverige skiljer sig från Norges. Vidare är materialet ett officiellt underlag publicerat 

                                                 

5 Militärstrategisk doktrin (MSD 02), Försvarsmakten, Stockholm, 2002 

6 Militärstrategisk doktrin [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011 

7 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo, Forsvarets overkommando 2000) 

8 Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo, Forsvarsstaben 2014) 
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av respektive lands Försvarsmakt vilket innebär att materialet speglar staternas ambitioner 

och mål med deras militära organisationer. 

 

Fallet Sverige som val motiveras med anledning till dess unika försvarspolitiska ståndpunkt 

och utveckling. 2009 fastslogs solidaritetsförklaringen som innebär att Sverige bör ha för-

mågan att ”kunna ge och ta emot militärt stöd”9 men innehar samtidigt en militär alliansfrihet. 

Denna unika ståndpunkt i det specifika fallet kan således styrka resultatets validitet då det kan 

bidra med ett annat perspektiv än tidigare undersökningar. 

 

1.3 Avgränsningar material 

Undersökningen använder sig av det dokument som står högst i hierarkin inom respektive nat-

ions Försvarsmakt. De svenska normativa dokument som används är militärstrategiska dokt-

riner från 2002 samt 2012. Den nyutgivna militärstrategiska doktrinen från 2016 har valts bort 

på grund av att den inte ännu nyttjas i utbildning inom Försvarsmakten. Därför anses mili-

tärstrategisk doktrin från 2012 utgöra ett bättre undersökningsmaterial med hänsyn till att det 

fortfarande används i utbildningssyfte.  

 

De norska doktriner som används i undersökningen är doktriner för gemensamma operationer. 

På grund av avsaknad i militärstrategiska doktriner inom det norska försvaret har Forsvarets 

Fellesoperative doktrine från 2000 samt 2014 valts med anledning av dess hierarkiska place-

ring inom norska försvarets doktriner. Doktrinen för gemensamma operationer kan användas 

av samtliga nivåer och sträcker sig på hela skalan från taktisk till militärstrategisk nivå och 

tordes därför utgöra ett så likt undersökningsmaterial som möjligt jämfört med de svenska mi-

litärstrategiska doktrinerna. 

 

1.4 Avgränsningar i undersökningen 

Undersökningen syftar till att jämföra Sveriges och Norges doktriner från tidigt 2000-tal till 

de doktriner som används i utbildning på de olika institutionerna för respektive nation. 

Undersökningen avgränsas också till att undersöka vad respektive nation anser att de har för 

doktrinutvecklingsprocess. Undersökningen kommer därför inte att jämföra hur doktrinerna 

                                                 

9 Regeringens Proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar. s.29 
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skiljer sig från varandra innehållsmässigt utöver hur doktrinutvecklingsprocessen ser ut då det 

skiljer i vad respektive nations doktriner innefattar. 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 1. Inledning, inleds uppsatsen med en introduktion till området som ligger till grund 

för undersökningen. Därefter presenteras problemformuleringen och följs av syfte med fråge-

ställning som mer preciserar hur undersökningen kan svara på problemet ifråga. Fortsatt i in-

ledningskapitlet presenteras det material som nyttjas samt de avgränsningar som gjorts i 

undersökningen. Avslutningsvis i det inledande kapitlet presenteras det tidigare forsknings-

läge som ligger till grund för problemformuleringen och undersökningen. 

 

Teorikapitlet, Kapitel 2, beskriver det ramverk som undersökningen nyttjar baserat på Bjerga 

& Haalands teori, som förklarar utvecklingen för doktriner i småstater. Därefter förklaras i 

kapitel 3, den metod som nyttjas i undersökningen och kapitlet avslutas med att beskriva op-

erationaliseringen av analysverktyget. 

 

Metodkapitlet följs av kapitel 4, analys och resultat i vilket undersökningens frågeställning 

besvaras. Därefter i kapitel 5, sammanfattas undersökningen och en diskussion mellan under-

sökningens slutsatser i relation till forskningsläget för doktrinutveckling. Undersökningen av-

slutas med reflektioner kring betydelsen för professionen samt förslag på vidare forskning 

inom området.  

1.6 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen avhandlar den generella doktrinutvecklingen, den specifika för små-

stater, bakgrunden till varför doktriner är uppbyggda som de är samt kriterier för vad en dokt-

rin bör innehålla. 

 

Den tidigare forskningen som undersökningen förhåller sig till är doktrinutveckling samt hur 

doktriner är uppbyggda. Tidigare forskning kring doktrinutveckling har främst behandlat hur 

stormakters process har sett ut och fungerat, medan det endast finns ett fåtal som beskriver 

hur en småstat förhåller sig till dessa stormakter samt hur de utvecklar sina doktriner. 
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Barry Posen hävdar att doktriner är viktiga av två anledningar. Den första anledningen är att 

doktriner som är inom ett statligt system påverkar kvalitén av den internationella politiska ni-

vån. Beroende på om doktrinen är av en offensiv, defensiv eller avskräckande karaktär påver-

kar det också troligheten och intensiteten av eventuell kapprustning eller krig. Den andra an-

ledningen är att doktrinen måste vara integrerad i statens säkerhetspolitiska målsättningar och 

att doktrinen skall förändras med hänsyn till statens säkerhetspolitiska förändringar, motstån-

darens förmågor eller tillgänglig militärteknologi.10 

Harald Høiback har skrivit en artikel om vad en doktrin är och hur de är uppbyggda. Han me-

nar på att en doktrin är uppbyggd av tre faktorer, teori, kultur och auktoritet11. Han menar 

med teori att en doktrin kan beskrivas som den främsta tillgängliga tanken som kan försvaras 

med förnuft, och att doktrinen skall svara på varför den är överordnad alla andra realistiska 

alternativ.12 Samtidigt förklaras den andra faktorn med kultur, vilket i artikeln syftar till allt i 

samhället som är socialt överförbart snarare än biologiskt överförbart och att det skall ses som 

ett alternativ till de rationella argumenten. Høiback förklarar att det inte räcker med att skriva 

en ny doktrin om syftet är att förändra tillvägagångssättet för en enhet. Istället kommer den 

enhet vilket doktrinen berör med störst sannolikhet att fortsätta arbeta efter hur de gjort tidi-

gare. Han menar på att kulturen, eller tankesättet är format mer av erfarenheter än från böcker, 

och att en förändring i en enhets beteende behöver andra tillvägagångssätt än doktriner. För 

att kulturen skall ha doktrinär betydelse måste två villkor uppfyllas. För det första måste kul-

turen ha kausal kraft och för det andra måste kulturen vara hanterbar.13  

 

Den tredje faktorn i Høibacks teori är auktoriteten. Han menar på att eftersom krig är en akti-

vitet där orsaker sällan pekar i en riktning och att militär aktivitet oftast är kollektiv är det 

nödvändigt att välja väg, och i detta fall är vägen de militärteorier vilket argumenten bygger 

på. Doktrinen är därför inte en definitiv beskrivning av tillvägagångssätt för experter och pro-

fessionella utan snarare en föreskrift av hur saker borde göras. 

Vidare skriver Høiback om att doktriner måste innehålla dessa tre hörnstenar, men att alla 

doktriner inte behöver framhäva samtliga tre hörn till samma grad. De tre hörnstenarnas vikt 

                                                 

10 Posen, Barry R., The sources of military doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars, Cor-

nell Univ. Press, Ithaca, 1984. s. 15ff  
11 Egen översättning från Høibacks begrepp theory, culture och authority. 

12 Høiback, Harald. What is Doctrine? Journal of Strategic Studies 34 no 6 (2011): s.884ff 

13 Ibid s. 886 



Flkd Simon Ullah 2016-06-01  

OPSA 13-16 

Sida 9 av 35 

 

kan variera beroende på vad som behövs mest, dock utan att helt utesluta någon av faktorer-

na.14 

 

Jan Willem Honig skriver om hur små stater kan utveckla sina doktriner, vilket kan uppfattas 

som ett motsatsförhållande till Bjerga & Haalands teori. Dilemmat som nutida småstater ställs 

inför är inte enbart brist på makt.15 Då nutida konflikter oftast är mindre i skala och intensitet 

kan gensvaret vara mindre och ändå vara effektivt. Vidare menar Honig att småstater i större 

utsträckning har möjlighet att påverka krig och politik motsatt traditionella uppfattningar. 

Med en mindre militär makt och politiskt etablissemang torde småstater vara kvickare, mer 

innovativa och anpassningsbara än större stater. Trots att småstater kan medverka i konflikter 

och krig i större utsträckning, har de precis som sina större motsvarigheter svårt att ta tillvara 

på nya möjligheter även då de är pressade av en föränderlig omvärld. Honig menar på att den 

största anledningen till detta är att både småstater och stormakter arbetar under tyranni av 

föråldrade idéer om hur krig och strategi fungerar.16 

 

Doktrinen, vilket är det verk som definierar den moderna militärens tillvägagångssätt uttryck-

er en förförståelse kring krigets natur och krigföring som är svårt testad i nutida krig, och trots 

detta avstår militära makter från att söka en ny tro. När militära makter inte längre förstår krig 

förlorar kriget dess politiska nytta, vilket gör det omöjligt för en effektiv strategi att träda 

fram. Honig menar på att denna gåta inte kan lösas genom en elementär förbättring av civila-

militära relationer eller en anpassning i den operationella tekniken. Istället borde krig och 

strategi tänkas om. De tankar om krig som de doktrinära verken baseras på kan således bäst 

omhändertas genom en omskrivning av doktrinerna. Givet den utjämning av makt och demo-

kratisering av krig som finns i dagsläget, menar Honig på att småstaters militära organisation-

er aldrig tidigare varit bättre lämpade för att inneha en ledande roll i denna doktrinutveckl-

ingsprocess.17 

                                                 

14 Høiback, Harald. What is Doctrine? Journal of Strategic Studies 34 no 6 (2011): s. 888 

15 Honig. W. Jan. The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double Bind. 

Journal of Strategic Studies 39 no 2. s. 275ff 

16 Ibid s. 276 

17 Ibid s. 276 
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1.6.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar på vikten av att inneha en doktrin anpassad för det specifika 

landets säkerhetspolitiska målsättningar, hur doktriner är uppbyggda och vad de bör innehålla. 

Doktrinutvecklingen uttrycks generellt för alla stater, men även specifikt för småstater. Ett di-

rekt motsatsförhållande till uppsatsens teori som argumenterar för att småstater anpassar sig 

och influeras av större stater är Honigs argument om att den ledande rollen i doktrinutveckl-

ingsprocessen borde ledas av småstater på grund av utjämningen av makt och demokratise-

ringen av krig.18 

2. Teori  
 

Bjerga & Haalands teori om små staters doktrinutveckling grundar sig i tre stycken påståen-

den. Dessa påståenden sammanfattas som att det finns ett beroende mellan små stater och 

stora stater när det handlar om doktrinutveckling. Detta innebär att små stater som är med-

lemmar i en försvarsallians, inte självständigt kan formulera sina doktriner utan att ta hänsyn 

till större stater också ingående i alliansen. Små staters doktrinutveckling påverkas därför av 

försvarsalliansens större staters doktriner. Innebörden av detta är att doktriner tillhörande små 

stater i försvarsalliansen tordes vara lika andra större staters doktriner. 

2.1 Doktrinutveckling – det exceptionella fallet av småstater 

Det teoretiska ramverk som uppsatsen kommer nyttja är Bjerga & Haalands teori om doktrin-

utveckling för små stater och dess särart gentemot en större stat. Teorin anses vara lämplig för 

att undersöka hur Sveriges doktriner har utvecklats. Bjerga & Haaland förhåller sig till tre på-

ståenden som utgör teorin.  

 

Det första är att små stater innehar en begränsad förmåga till att enskilt utveckla sina tankar 

om användandet av militära enheter och de menar på att små stater är beroende av internat-

ionella institutioner och allierade vilket utesluter eget tänkande.19 

 

                                                 

18 Honig. W. Jan. The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double Bind. 

Journal of Strategic Studies 39 no 2 s. 276 

19 Haaland, Torunn, & Bjerga, Kjell. Development of Military Doctrine: The Particular Case of Small States. 

Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010): s.507 
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Andra påståendet är att små staters institutionella kapacitet är begränsad till den grad att de 

inte tillåter utveckling av doktriner och eget militärt tänkande. Staterna har en begränsad 

forskningsförmåga, och de militära akademier som finns är relativt små med enbart rudimen-

tär kompetens i området. De menar på att små staters doktriner är kraftigt influerade av stor-

makter och deras tänkande inom området samt specifika nationella säkerhetsproblem behand-

las begränsat.20 

 

Det sista påståendet som Bjerga & Haaland använder sig av är att en småstats deltagande i en 

storskalig multinationell insats oftast beror på politisk symbolism. De menar på att nyttjande 

av militär trupp signalerar politiskt stöd för en internationell institution eller en gemensam or-

sak men att styrkebidraget är för litet för att göra skillnad i operationen. En direkt konsekvens 

till detta blir att de olika nationerna skiljer sig i vilka slutsatser som dragits beroende på de 

operationella erfarenheter som erhållits. De menar också på att eftersom bidraget är lägre så är 

småstater också mindre troliga att utsättas för militära nederlag. Kriget kommer inte att förlo-

ras trots att den bidragande nationen åsamkas förluster, internationellt åtlöje eller inrikespoli-

tiskt tumult. Småstaters behov av att lära och anpassa sig från erfarenheter är mindre än för 

större stater och således kan dess doktriner utvecklas oberoende av operationella erfarenhet-

er.21 

 

2.1.1 Kritik till teorin 

Bjerga & Haalands teori om doktrinutveckling för småstater grundar sig i en undersökning 

gjord på Norge och dess försvarsmakt. Då Norge är medlem i försvarsalliansen NATO kan 

det innebära att resultatet från deras undersökning är specifik och inte kan generaliseras för 

småstater. Teorin är dessutom oprövad avseende andra undersökningar som gjorts kring dokt-

rinutveckling för småstater vilket ytterligare ifrågasätter dess validitet. Denna osäkerhet avse-

ende dess validitet innebär att det ställs krav på hur teorin skall tillämpas samt vilket resultat 

som det medger.  

                                                 

20 Haaland, Torunn, & Bjerga, Kjell. Development of Military Doctrine: The Particular Case of Small States. 

Journal of Strategic Studies 33 no 4 (2010):  s.507 

21 Ibid  s.508 
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3. Metod 

3.1 Teoriprövande fallstudie 

Den teoriprövande ansats som nyttjas i denna uppsats utmärker sig av att en teori prövas på 

ett empiriskt material och kommer leda till att teorin antingen försvagas eller förstärks.22 Då 

det är teorin som står i centrum för uppsatsen måste fallen vilket teorin appliceras på att väljas 

med omsorg och tydligt motiveras till varför dessa fall är relevanta för undersökningen.23 

Norge har valts som fall på grund av dess medlemskap i NATO, samt för att det har en nära 

anknytning till teorin. Fallet Sverige har valts för att visa på om små staters doktrinutveckl-

ingsprocess skiljer sig från en annan småstat som är medlem i en försvarsallians. 

En mest lika-design innebär att de valda fallen som undersökningsobjekt väljs utifrån värdet 

på den oberoende variabeln (frågan) och således fastställer värdet på den beroende variabeln 

(resultatet). Det finns en svårighet att välja fall som är lika i alla avseenden utöver den obero-

ende variabeln vilket innebär att valet av fall måste motiveras om de inte fullt ut kan uppfattas 

som lika i alla avseenden utöver den oberoende variabeln. Den oberoende variabeln i kontex-

ten av en mest lika-design skall ses som medlemskap i en försvarsallians. Därför har Norge 

och Sverige valts som fall. Norge uppfyller den oberoende variabeln med hänsyn till dess 

medlemskap i NATO, men anses lika med Sverige i övrigt kopplat till storlek och struktur på 

dess Försvarsmakt samt nationens deltagande i liknande internationella insatser. 

 

3.1.1 Kvalitativ textanalys 

Att påvisa och beskriva ett sambandsmönster i det empiriska materialet räcker inte i denna 

uppsats. Istället skall det fenomen som beskrivs även förklaras och således får analysen ett 

större djup vilket ytterligare kan förklara varför det ena påverkar det andra.24 En förklarande 

analys kan sägas bestå av två delar. De två delarna består i att försöka belägga att någonting 

påverkar någonting annat och att försöka spåra de kausala mekanismerna för att därigenom 

kunna ge belägg om varför det ena påverkar det andra. Således kan klarhet ges i vad som på-

verkar. 

                                                 

22 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.),Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s.40 

23 Ibid s.40 

24 Ibid s.66 
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När den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln har en hypotes om ett orsaks-

samband utvecklats. Från observerad samvariation till slutsatser i termer av orsakssamband 

och förklaring krävs att två villkor uppfylls. Det första är att ställning måste tas till tidsföljden 

mellan variablerna och att stå fast i att orsaken har inträffat före verkan. För det andra måste 

det kontrolleras att det inte finns någon annan variabel som kan åstadkomma den observerade 

samvariationen.25 

 

Esaiasson m.fl.  citerar Paul Lazarsfeld, ”God forskning kombinerar preussisk precision och 

österrikisk charm”,26 och menar på att en kvalitativ textanalys behöver ett variabeltänkande 

för att nå det högsta stadiet av charm och precision. Variabeltänkandet skall förstås som en 

teknik för att framföra ordning och reda i  det som presenteras och skall resultera i ett utveck-

lat och preciserat analysredskap vilket senare skall användas i en systematisk undersökning.27 

Variablerna behöver inte förknippas med enbart siffror och kvantitativa undersökningar utan 

kan istället ses som frågans primat där frågan som ställs till det empiriska materialet blir vari-

abeln och svaren på frågan utgör variabelvärden.28 

 

Detta omsätts i undersökningen genom att det empiriska materialet analyseras utifrån påstå-

enden som ställs i förhållande till de variabler som tagits fram för att påvisa ett samband mel-

lan teori och metod. Analyspåståendena tas fram genom att från teorin identifiera nyckelord 

som kan dela upp teorins påståenden i konkreta frågor. 

  

                                                 

25 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.),Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 68 

26 Ibid s. 214 

27 Ibid s. 214ff 

28 Ibid s. 215 
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3.2 Operationalisering  

För att jämföra skillnader i doktrinerna avseende fallen Sverige och Norge kommer Bjerga 

och Haalands teori om doktrinutveckling för småstater ligga till grund. Som beskrivet i teori-

kapitlet har Bjerga och Haaland använt sig av tre påståenden utifrån vilka en småstats doktrins 

framtagande och relevans kan förklaras. För att genomföra fallstudien kommer de tre påstå-

enden som teorin grundar sig i att omformuleras till konkreta frågor utifrån vilket slutsatser 

kan dras. 

 

Enskilt utvecklande som är uppdelat i två delfrågor kommer motsvara det som Bjerga och 

Haaland uttrycker som att småstater har en begränsad frihet att utveckla sitt eget tänkande av-

seende nyttjandet av sina militära förmågor. För att konkret kunna undersöka detta påstående 

har två delfrågor tagits fram som ställer frågan om (1) respektive falls doktriner explicit ut-

trycker att den tar stöd i andra länders normativa dokument och om (2) utvecklingen av dokt-

rinen beror på följd av nationens specifika särart och förändringar. 

 

Institutionell kapacitet motsvarar det Bjerga och Haaland uttrycker som begränsad förmåga 

till institutionell kapacitet i förhållande till att utveckla eget militärt tänkande och doktriner. 

Denna begränsning kan innebära att småstaters doktriner är influerade av utvecklandet och 

tänkandet i större stater och att den egna nationens specifika bekymmer begränsat tas i beak-

tande. 

 

Operationella erfarenheter motsvarar det som Bjerga och Haaland uttrycker som deltagande i 

storskaliga multinationella operationer och att det oftast delvis eller helt motiveras av politisk 

symbolism. Då varje nation bidrar med olika storlek på styrkan i förhållande till operationens 

helhet, samt skiljer sig i risktagande kan inte samma erfarenheter dras för de större nationerna 

som för de små. Bjerga och Haaland menar på att en konsekvens av detta är att småstater an-

vänder sig av erfarenheter erhållna från större stater. 
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Nedan presenteras en tabell för att åskådliggöra och sammanfatta operationaliseringen.  

 

Variabel Analyspåstående 

Enskilt utvecklande 1 Doktrinen uttrycker explicit att den tar stöd i andra normativa do-

kument utöver den egna nationens 

2 Doktrinen uttrycker en utveckling av sin nations normativa doku-

ment som en följd av landets specifika särart och förändringar 

Institutionell kapacitet 3 Doktrinen uttrycker att det finns en institution som fortlöpande ut-

vecklar doktrinen 

Operationella erfarenheter 4 Doktrinen uttrycker att den bygger på egna eller delvis andra sta-

ters/försvarsalliansers operationella erfarenheter. 

 

Variablerna är hämtade ifrån teorin som är presenterad i tidigare kapitel. Vidare har påståen-

den gjorts i förhållande till uttryckta variabler som använts för att analysera det empiriska 

materialet. Vid genomläsning av det empiriska materialet har analyspåståendena funnits med 

som ett raster och notering har gjorts om det förekommit eller ej. För att teorin skall kunna 

styrkas behöver samtliga påståenden uppfyllas av doktrinerna, framförallt i de senare utgå-

vorna. För att anse att en variabel är uppfylld skall påståendet vara spårbart i materialet, såle-

des innebär avsaknad i materialet att variabeln inte uppfylls. 
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4. Analys 

4.1 Militärstrategisk doktrin (MSD 02) 

4.1.1 Variabel: Enskilt utvecklande 

Svar på frågan: Analyspåstående 1 (Doktrinen uttrycker explicit att den tar stöd i andra 

normativa dokument utöver den egna nationens) och 2 (Doktrinen uttrycker en utveckling av 

sin nations normativa dokument som en följd av landets specifika särart och förändringar) an-

ses vara uppfyllt då doktrinen explicit uttrycker att andra nationer eller försvarsalliansers 

doktriner, samt att Sveriges specifika särart har legat till grund för förändringar i doktrinen. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: MSD 02 är en svensk militärstrategisk doktrin 

som vid tiden för tillämpning var överordnad övriga nationella militära doktriner. Sveriges 

medverkan i multinationella insatser inom ramen för FN, NATO och europeisk krishantering 

har inneburit en viss harmonisering med multinationell doktrin och då främst NATO:s AJP-

01 (Allied Joint Doctrine)29. 

Doktrinutveckling skall ses som en ständigt pågående process, där faktorerna som bestämmer 

giltigheten i Försvarsmaktens doktriner kontinuerligt skall följas, analyseras och vid föränd-

ringar av en avgörande karaktär även påverka doktrinernas innehåll. 

De viktigaste drivkrafterna eller faktorerna bakom de avgörande förändringarna är, 

”nationella intressen och politisk inriktning 

resurstillgång 

militärgeografiska förhållanden 

militära hot och risker 

samhällsutveckling 

teknikutveckling 

sociala och kulturella faktorer 

erfarenheter från insatser, övningar och utveckling.”30 

 

Faktorerna eller drivkrafterna bakom de avgörande förändringarna innehar olika grad av sta-

bilitet. En förändring i samhället eller i kulturen tar i regel lång tid, medan skiften inom poli-

tik och militära dispositioner istället kan ske plötsligt. Den doktrinutveckling som skall svara 

                                                 

29 NATO, Allied Joint Doctrine AJP-01, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33694/AJP01D.pdf (Hämtad 

2016-06-01) 

30 
Militärstrategisk doktrin (MSD 02), Försvarsmakten, Stockholm, 2002. s.12 
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upp på dessa förändringar behöver således säkerställas genom att skapa förutsättningar i För-

svarsmaktens reguljära verksamhet. MSD 02 presenterar fyra institutionella faktorer som hi-

storiskt visat sig vara framgångsrika vid doktrinutveckling.31 

 

”Att ständigt arbeta med militärstrategiska, operativa och taktiska idéer 

om hur militärmakt kan användas i framtida konflikter. Särskilt viktigt är 

att under osäkerhet angripa nya militärstrategiska, operativa eller tak-

tiska problem som kan kräva förändrad kompetens.”32 

 

”Att befordra självständigt tänkande och agerande samt skapa incita-

ment för individer att ägna sig åt utveckling av militärstrategi, operat-

ionskonst och taktik.”33 

 

”Att främja en aktiv och öppen professionell diskussion.”34 

 

”Att etablera institutioner för doktrinutveckling.”35 

 

4.1.2 Variabel: Institutionell kapacitet 

Svar på frågan: Analyspåstående 3 (Doktrinen uttrycker att det finns en institution som fort-

löpande utvecklar doktrinen) anses ej vara uppfyllt då det inte uttalas på om en institution har 

etablerats eller om en sådan redan finns. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: MSD 02 visar på att den tagit i beaktande de 

fyra ovanstående institutionella faktorerna, varav den sista visar på att det är framgångsrikt 

vid doktrinutveckling att etablera institutioner för ett specifikt syfte. Det beskrivs inte om en 

sådan institution har etablerats eller om det redan finns.  

4.1.3 Variabel: Operationella erfarenheter 

Svar på frågan: Analyspåstående 4 (Doktrinen uttrycker att den bygger på egna eller delvis 

andra staters/försvarsalliansers operationella erfarenheter) anses vara delvis uppfyllt då dokt-

                                                 

31
 Militärstrategisk doktrin (MSD 02), Försvarsmakten, Stockholm, 2002. s.12 

32 Ibid s.12 

33 Ibid s.12 

34
 Ibid s.12 

35 Ibid s.12 



Flkd Simon Ullah 2016-06-01  

OPSA 13-16 

Sida 18 av 35 

 

rinen har tagit höjd för att operationella erfarenheter ligger till grund för förändringar, men 

inte att andra nationers operationella erfarenheter tas i beaktande. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: MSD 02 uttrycker inte någon särskild metod för 

att hantera operationella erfarenheter. Som beskrivs tidigare visar MSD 02 att doktrinutveckl-

ing är en ständigt pågående process och att de faktorer som bestämmer giltigheten i För-

svarsmaktens doktriner kontinuerligt skall följas, analyseras och vid avgörande förändringar 

påverka doktrinernas innehåll. Exempel på sådana drivkrafter är erfarenheter från insatser, 

övningar och utveckling. 

4.2 Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12) 

4.2.1 Variabel: Enskilt utvecklande 

Svar på frågan: Analyspåstående 1 (Doktrinen uttrycker explicit att den tar stöd i andra 

normativa dokument utöver den egna nationens) och 2 (Doktrinen uttrycker en utveckling av 

sin nations normativa dokument som en följd av landets specifika särart och förändringar) an-

ses vara uppfyllt då doktrinen explicit uttrycker att andra nationer eller försvarsalliansers 

doktriner, samt att Sveriges specifika särart har legat till grund för förändringar i doktrinen. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: MSD 12 är en svensk militärstrategisk doktrin 

som vid tiden för tillämpning var överordnad övriga nationella militära doktriner, grundsyner 

och reglementen. I det inledande kapitlet av MSD 12 uttrycks det explicit att Sveriges med-

verkan i multinationella insatser inom ramen för NATO, FN och europeisk krishantering har 

inneburit ett behov av att inneha en doktrin som harmoniserar med multinationella doktriner, 

främst NATO:s AJP-01 (Allied Joint Doctrine) men även andra NATO-doktriner. Därför 

skall de svenska begreppen och definitioner i MSD 12 i så hög utsträckning som möjligt vara 

kompatibla med NATO och EU.36 

 

Utöver att MSD 12 skall harmonisera med multinationella doktriner är den militärstrategiska 

doktrinen ett uttryck för vår strategiska kultur vilket kan sammanfattas i tre kategorier som 

påverkar utformningen av strategier.37 

                                                 

36 Militärstrategisk doktrin [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011. s. 14 

37 Ibid s. 14 
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”Handlingsmönster är ett uttryck för verklig praxis, det vill säga hur Försvars-

makten vanligen tillämpar militär strategi. 

 

Professionell identitet är bland annat vår gemensamma uppfattning om det mili-

tära försvarets roll, uppgifter och arbetssätt. 

 

Position är Sveriges och Försvarsmaktens ställning i relation till omvärlden, så-

väl militärt som politiskt och ekonomiskt.”38 

 

Beroende på vilken styrkekapacitet en nation har kan olika krigföringsmetoder väljas och til--

lämpas. Kustnationer och stater enbart omgiven av land eller där det normativa dokumentet är 

utformat för att avhandla en specifik geografisk plats kan välja att definiera och betona mark- 

och sjöstridsförmåga på olika sätt. En stat med värnpliktsförsvar kan skilja sig från en stat 

med yrkessoldater på grund av de olika förutsättningarna som båda typen av försvar innehar. 

Ett värnpliktsförsvar kan genom mångfald, uthållighet och folklig förankring ge bättre förut-

sättningar för att lösa en viss typ av uppgifter och således kan en stat med yrkessoldater istäl-

let inneha en högre förmåga till att lösa vissa uppgifter, exempelvis att snabbt genomföra in-

satser utomlands och i fredstid.39 

 

Politiska, ekonomiska, ideologiska, geografiska och sociala faktorer som utvecklats under 

lång tid betingar den strategiska kulturen. Detta innebär att en förändring i dessa yttre beting-

elser, vare sig det sker under lång tid eller hastigt även förändrar den strategiska kulturen vil-

ket i sin tur förändrar doktrinen. Exempel på sådana faktorer som kan påverka den strategiska 

kulturen kan vara en förändrad hotbild, övergång från värnplikt till frivillighet och yrkesför-

svar, en ny syn på personalförsörjning eller fortsatt försvarstransformering som innebär ökade 

krav på tillgänglighet, internationellt- och multifunktionellt samarbete samt regeringens de-

klarerade vilja till att ge och ta emot stöd.40 

4.2.2 Variabel: Institutionell kapacitet 

Svar på frågan: Analyspåstående 3 (Doktrinen uttrycker att det finns en institution som fort-

löpande utvecklar doktrinen) anses ej vara uppfyllt då det inte uttalas om en institution för att 

utveckla doktrinen har etablerats eller om en sådan redan finns. 

                                                 

38 Militärstrategisk doktrin [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011. s. 14ff 

39 Ibid s. 15 

40 Ibid s. 15 
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4.2.3 Variabel: Operationella erfarenheter 

Svar på frågan: Analyspåstående 4 (Doktrinen uttrycker att den bygger på egna eller delvis 

andra staters/försvarsalliansers operationella erfarenheter) anses vara uppfyllt då doktrinen 

har tagit höjd för att operationella erfarenheter ligger till grund för förändringar. Erfarenhets-

hanteringen som beskrivs kan ta höjd för både egna och samarbetspartners operationella erfa-

renheter. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: De operationella erfarenheterna som erhålls har 

MSD 12 valt att ta tillvara på genom en utarbetat plan, så kallad erfarenhetshantering. MSD 

12 beskriver att Försvarsmakten vars verksamhet spänner sig mellan väpnad strid till freds-

byggande i komplexa miljöer bör ha förmågan till att hantera utvecklade erfarenheter, nya 

kompetenser samt den snabba teknikutveckling. Denna erfarenhetshantering skall institution-

alisera kunskap och erfarenheter som bärs av individer och grupper i organisationen genom 

”ett systematiskt och organisatoriskt arbetssätt”41. 

Kunskapen skall vara till gagn för såväl beslutsfattande chefer som för medarbetare 

som planerar och genomför kärnverksamhet. Erfarenhetshanteringen skall bidra till 

att öka effekten hos Försvarsmakten samt öka säkerheten vid genomförandet av in-

satser.42 

4.3 Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD 00) 

FFOD 00 är en norsk doktrin för gemensamma operationer som vid tiden för tillämpning var 

överordnad övriga nationella militära doktriner och reglementen. Även om doktrinen har tagit 

grund i principer som utvecklades under en tid då militärmakten var det dominerande säker-

hetspolitiska instrumentet och skillnaden mellan fred och krig var mycket klart så har den ta-

git i beaktande att dagens och framtidens säkerhetspolitiska utmaningar har en mer osäker och 

komplex karaktär. Därför ligger stor vikt i doktrinen på att förklara möjliga typer av militära 

utmaningar, från militära operationer under ordinarie fredsförhållanden till krishantering och 

fredsstöttande operationer till olika former av krigsoperationer.43 

                                                 

41 Militärstrategisk doktrin [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011. s. 158 

42 Ibid. s. 158 

43 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative doktrine [Del A – Grunnlag] (Oslo, Forsvarets over-

kommando 2000) s. 11 
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4.3.1 Variabel: Enskilt utvecklande 

Svar på frågan: Analyspåstående 1 (Doktrinen uttrycker explicit att den tar stöd i andra 

normativa dokument utöver den egna nationens) och 2 (Doktrinen uttrycker en utveckling av 

sin nations normativa dokument som en följd av landets specifika särart och förändringar) an-

ses vara uppfyllt då doktrinen explicit uttrycker att andra nationer eller försvarsalliansers 

doktriner, samt att Norges specifika särart har legat till grund för förändringar i doktrinen. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: Norge är ett land med relativt liten befolkning i 

förhållande till territoriets utsträckning, som har en mycket speciell topografi och utformning, 

en lång kust och stora havsområden med rika naturresurser. Det tillsammans med landets geo-

strategiska placering och befolkningens arv och värderingar ger Forsvaret villkor som är 

unika för Norge. Doktrinen tar hänsyn till detta när den beskriver normer för Forsvarets ope-

rativa verksamhet i fred, kris, väpnad konflikt och krig. Samtidigt som hänsyn tas till den nat-

ionella kontexten är Norge medlem i en militärallians, NATO. Det är därför viktigt att en 

grundläggande gemensam förståelse för användandet av militära styrkor kan vara överens-

stämmande med de principer som ligger till grund för hur NATO och andra internationella 

samarbetspartners planerar, leder och genomför militära operationer.44 

 

Doktrinen för gemensamma operationer ställer därför krav på en mentalitetsförändring som 

bland annat sätter chefers operativa utbildning och träning mer i fokus än tidigare. Över-

gången till ett operationskoncept baserat på manöverkrigföring förutsätter en starkare satsning 

på uppdragsbaserat ledarskap. Doktrinen i sig kan inte beskriva hur ledarskapet i given situat-

ion skall se ut, istället framhäver doktrinen egenskaper som bör innehas av ledande chef, ex-

empel på sådana kan vara intuition, initiativ, handlingskraft och risktagande.45 

 

FFOD 00 har valt att definiera doktrin som en förlängning på NATOs definition, vilket lyder: 

                                                 

44 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative doktrine [Del A – Grunnlag] (Oslo, Forsvarets over-

kommando 2000) s. 11 

45 Ibid s. 11ff 
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”Grunnleggende læresetninger for utvikling og bruk av militære styrker 

til stötte for nasjonale målsettinger. De er retningsgivende, men krever 

vurderinger når de anvendes”46 

Särskild vikt skall läggas på den sista delen som slår fast att doktrinen inte är absolut 

utan istället normativ, det vill säga att den är starkt förankrad men förutsätter att den 

används med sunt förnuft och omtanke.47 

 

Vidare beskriver FFOD 00 att doktrinen skall vara ett centralt dokument for operativ 

verksamhet i Forsvaret. Dess syfte omfattar att ge råd och utgöra grunden för fram-

tida studier och debatt. Doktrinen förändras i takt med säkerhets-, försvarspolitisk- 

och teknologisk utveckling. Den skall vara normativ för utveckling av strukturer, 

operativa metoder samt för träning och utbildning. Den kunskap och förståelse som 

kan utrönas av doktrinen skall bidra till mindre friktioner kopplat till kris samt väp-

nade konflikter och krig. Doktrinen skall därutöver inneha relevans genom hela 

spektrumet av militära operationer, i alla försvarsgrenar och på alla nivåer.48 

 

Doktrinarbetet är en dynamisk och samverkande process där flera faktorer påverkar 

varandra. I doktrinen för gemensamma operationer kan faktorer vara: 

 ”Riskbedömning och säkerhetspolitiska skäl 

 Politiska, ekonomiska och samhällsenliga skäl 

 Nationella civila och militära kapaciteter 

 Den vapenteknologiska utvecklingen 

 Den konflikt- och militärteoretiska utveckling 

 Erfarenheter från de senaste militära operationer”49 

Alla de nämnda faktorerna som påverkar utformningen av doktrinen verkar tillsam-

mans och var för sig. Stora förändringar i riskbedömning, teknologi eller erfarenhet 

kan exempelvis ändra säkerhets- och försvarspolitiska prioriteringar, förståelse för 

militärteori eller metoder för hur nationella eller gemensamma operationer skall le-

das. 

                                                 

46 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative doktrine [Del A – Grunnlag] (Oslo, Forsvarets over-

kommando 2000) s. 13 

47 Ibid s. 13 

48 Ibid s. 15 

49 Ibid s. 15. Direkt översättning av författaren 
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4.3.2 Variabel: Institutionell kapacitet 

Svar på frågan: Analyspåstående 3 (Doktrinen uttrycker att det finns en institution 

som fortlöpande utvecklar doktrinen) anses vara uppfyllt då FFOD 00 explicit ut-

trycker att Forsvaret skall etablera en avdelning som utvecklar och vidmakthåller den 

gemensamma doktrinen. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: Doktrinen för gemensamma operation-

er skall så långt det är möjligt, utan att försvåra nationellt försvar, överensstämma 

med NATOs doktriner gällande planering och genomförande av operationer. Den 

doktrinära utvecklingen och vidmakthållandet skall ses som en kontinuerlig process, 

vilket gör det viktigt att Forsvaret etablerar en avdelning i sin organisation som kan 

uppfylla denna funktion på permanent basis. Denna avdelning skall ta hänsyn till 

både utveckling och vidmakthållande av den gemensamma doktrinen, samordning 

och kontroll av det grenspecifika doktrinarbetet, förhållandet mellan nationell ut-

veckling och doktrinutveckling inom NATO, behovet av intern- och extern informat-

ion samt för vidmakthållande av kompetens och utveckling.50 

4.3.3 Variabel: Operationella erfarenheter 

Svar på frågan: Analyspåstående 4 (Doktrinen uttrycker att den bygger på egna eller delvis 

andra staters/försvarsalliansers operationella erfarenheter) anses vara delvis uppfyllt då dokt-

rinen har tagit höjd för att operationella erfarenheter ligger till grund för förändringar, men 

inte att andra nationers operationella erfarenheter tas i beaktande. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: Rapportering och uppföljning av erfarenheter 

skall bidra till viktig dialog med den överordnade nivån. Avsikten med att informera överord-

nad är för att skapa en grund för värderingar och eventuella åtgärder samt bidra med informat-

ion. Rapporteringen bör innehålla en beskrivning av situationen, en värdering av den, inform-

ation om nästa operation samt om det bör ske någon förändring till kommande operationer. 

Rapporteringen kan ske från alla nivåer, från militärstrategisk till taktisk nivå. Organisation, 

materiel, taktik, teknik och doktrin är samtliga ämnen för en fortlöpande förändring och samt-

liga områden skall anpassas efter de erfarenheter som erhållits från operationer. Därför skall 

                                                 

50 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative doktrine [Del A – Grunnlag] (Oslo, Forsvarets over-

kommando 2000)  s. 18 
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alla erfarenheter lagras och värderas systematisk för att kunna utgöra en viktig grund i erfa-

renhetshanteringen.51 

4.4 Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD 14) 

FFOD 14 är en norsk doktrin för gemensamma operationer som är överordnad övriga nation-

ella militära doktriner och reglementen. Den fyller sitt syfte som nationell doktrin genom att 

förklara dess nationella särart i förhållande till NATO-doktriner och tydliggör den nationella 

synen som avviker från NATOs syn.  

4.4.1 Variabel: Enskilt utvecklande 

Svar på frågan: Analyspåstående 1 (Doktrinen uttrycker explicit att den tar stöd i andra 

normativa dokument utöver den egna nationens) och 2 (Doktrinen uttrycker en utveckling av 

sin nations normativa dokument som en följd av landets specifika särart och förändringar) an-

ses vara uppfyllt då doktrinen explicit uttrycker att andra nationer eller försvarsalliansers 

doktriner, samt att Sveriges specifika särart har legat till grund för förändringar i doktrinen. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: De senaste årtionden har konflikter som norska 

styrkor deltagit i utvecklats från att vara reguljära operationer till stabiliseringsoperationer 

samt till komplexa fredsoperationer. Militärmaktens roll i dess konflikter befinner sig i span-

net från avgörande militära operationer på den ena sidan till att skapa förutsättning för att 

andra aktörer skall kunna lyckas på den andra sidan. Den ständiga förändring i försvarsstruk-

turen som nu innehar ett nationellt fokus gör att även de operativa och beredskapsmässiga 

planerna och koncepten är under ständig utveckling. NATO-doktrinerna som Norge ratificerar 

representerar en enhetlig NATO-policy och inte nödvändigtvis det enskilda medlemslandets 

behov.52 

 

I FFOD 14 betonas planering, genomförande och ledning av gemensamma operationer, vilket 

medfört att militärteori och teoretiskt motiverade operativa metoder har tagits bort. Det har 

därutöver lagts vikt på att vidareutveckla och konkretisera det unika med gemensamma oper-

ationers kultur och beskrivning av processen kopplat till planläggning och genomförande av 

                                                 

51 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative doktrine [Del B – Operasjoner] (Oslo, Forsvarets over-

kommando 2000) s. 123 

52 Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo, Forsvarsstaben 2014) s. 7  
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operationer baserat på NATOs doktrin för operationsplanering, AJP-5 (Allied Joint Doctrine 

for Operational-level Planning)53 samt COPD (Comprehensive Operations Planning 

Directive)54, som båda implementerats i den norska doktrinen.55 

 

Vidare är doktrinens ambition att bidra till en ökning av Forsvarets operativa effektivitet, och 

är normativ för hela spektret av militära operationer, i alla försvarsgrenar och på alla led-

ningsnivåer i bemärkelsen att den beskriver hur den norska operationella ledningen skall lösa 

sina uppgifter. FFOD 2014 sätter doktriner i en nationell kontext och täcker in de särskilda 

förhållanden som råder i Norge kopplat till operationer och som inte avhandlas i NATO-

doktriner. Särskild vikt läggs på Forsvarets nationella uppgifter och har likt tidigare versioner 

ett fokus på planering, genomförande och ledning av operationer. Utöver en ökning av den 

operativa effekten är ytterligare en ambition att FFOD 2014 skall vara normativ gällande ope-

rativ konceptutveckling samt övriga doktriner i Forsvarets dokumenthierarki. Den utgör dess-

utom fundamentet för nationell påverkan till NATOs doktrinutveckling.56 

 

För att uppnå den största möjliga grad av interoperabilitet inom försvarsalliansen vill NATO 

att alla medlemsländer i så stor utsträckning som möjligt skall implementera alliansens ratifi-

cerade koncept, doktriner och procedurer. Förutom att betona de nationella inriktningarna 

hämtar Norges doktriner mycket av sina procedurer kopplat till planering, genomförande och 

ledning av operationer från relevanta NATO-doktriner och publikationer. Främst skall 

NATO-doktrinerna ge riktlinjer för hur det nationella styrkebidraget i en operation med öv-

riga medlemsländer skall tränas och utrustas för att uppnå största möjliga effekt med övriga 

deltagarnationer. I sådana fall skall NATO-doktrinen ligga till grund för genomförandet och 

skall hävas först när specifika nationella order eller obligationer dikterar något annat.57  

                                                 

53 NATO, Allied Joint Doctrine for Operational-Level Planning AJP-5, nso.nato.int/nso/zPublic/ap/AJP-

5%20E.pdf (Hämtad 2016-06-01) 

54 NATO, Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive COPD INTERIM V1.0, 

https://info.publicintelligence.net/NATO-COPD.pdf (Hämtad 2016-06-01) 

55 Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo, Forsvarsstaben 2014) s. 8 

56 Ibid s. 12 

57 Ibid s. 15ff 
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4.4.2 Variabel: Institutionell kapacitet 

Svar på frågan: Analyspåstående 3 (Doktrinen uttrycker att det finns en institution som fort-

löpande utvecklar doktrinen) anses ej vara uppfyllt då det inte uttalas på om en institution för 

att utveckla doktrinen har etablerats eller om en sådan redan finns. 

4.4.3 Variabel: Operationella erfarenheter 

Svar på frågan: Analyspåstående 4 (Doktrinen uttrycker att den bygger på egna eller delvis 

andra staters/försvarsalliansers operationella erfarenheter) anses vara delvis uppfyllt då dokt-

rinen har tagit höjd för att operationella erfarenheter ligger till grund för förändringar, men 

inte att andra nationers operationella erfarenheter tas i beaktande. 

 

Motivering av svar med empiriska belägg: Forsvarets syn är att doktrinarbetet är en konti-

nuerlig process då det finns ett antal faktorer som påverkar uppdatering av doktriner. Exempel 

på sådana faktorer är nya politiska riktlinjer, ny lagstiftning, förändringar i strukturen, nya 

operativa koncept, doktrinutveckling i NATO och erfarenheter från operationer.58 

4.3 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av analysen genom att visa på hur doktrinerna svarar upp 

mot de analyspåståenden som framtagits i operationaliseringen. Avslutningsvis besvaras 

forskningsfrågan och den delfråga som ställts i inledningskapitlet. 

 

I tabellen nedanför kommer undersökningen att tydliggöras genom att visualisera en bild av 

förekomst eller ej inom respektive analysenhet. Avslutningsvis kommer forskningsfrågan att 

besvaras 

 Analysenhet 1 

(MSD 00) 

Analysenhet 2 

(MSD 12) 

Analysenhet 3 

(FFOD 00) 

Analysenhet 4 

(FFOD 14) 

Analyspåstående 1 Ja Ja Ja Ja 

Analyspåstående 2 Ja Ja Ja Ja 

Analyspåstående 3 Nej Nej Ja Nej 

Analyspåstående 4 Delvis Ja Delvis Delvis 

 

 

                                                 

58 Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo, Forsvarsstaben 2014) s. 12 
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Analyspåstående 1: Doktrinen uttrycker explicit att den tar stöd i andra normativa dokument 

utöver den egna nationens. 

 

Samtliga doktriner som använts i undersökningen visar på att de tar stöd i andra nationers 

normativa dokument. I och med Sveriges medverkan i multinationella insatser inom ramen 

för FN, NATO och europeisk krishantering har det inneburit ett ökat krav på harmonisering 

med multinationella doktriner, framförallt NATO:s AJP-01 (Allied Joint Doctrine). Denna 

harmonisering kan ytterligare återfinnas i MSD 12, FFOD 00 samt FFOD 14. Vidare nyttjas 

även NATO:s doktrin för operationsplanering, AJP-5 (Allied Joint Doctrine for Operational 

Planning) och COPD (Comprehensive Operations Planning Directive) i FFOD 14 och förkla-

rar processen kopplat till planläggning och genomförande av operationer. 

 

Analyspåstående 2: Doktrinen uttrycker en utveckling av sin nations normativa dokument 

som en följd av landets specifika särart och förändringar. 

 

De båda svenska militärstrategiska doktrinerna visar på att de delvis har utvecklats som följd 

av landets specifika särart och förändringar. MSD 02 listar de viktigaste drivkrafterna och 

faktorerna bakom de avgörande förändringarna i dokumentet, varav nationella- och politiska 

intressen samt det militärgeografiska förhållandet är två av dessa faktorer. Vidare visar båda 

MSD att ett eget tänkande kring de doktrinära verken är av betydelse då de ger uttryck för 

vikten av att självständigt arbeta med militärstrategiska, operativa och taktiska idéer. 

 

De norska doktrinerna uttrycker båda explicit att de har influerats av NATOs doktriner, men 

även att Norges specifika särart och förändringar har bidragit till framtagandet och utvecklan-

det av FFOD. Norge som är ett land med relativt liten befolkning i förhållande till territoriets 

utsträckning, med en speciell topografi och utformning, en lång kust och stora havsområden 

med rika naturresurser ställer andra krav på utformningen av dess doktriner. FFOD tar som 

nämnt tidigare avstamp i NATOs doktriner men verkar även som ett komplement för att 

kunna förklara vilka krav som ställs på Forsvaret i en nationell kontext. Det skall finnas en 

grundläggande gemensam förståelse för användandet av militära styrkor som överensstämmer 

med de principer som ligger till grund för hur NATO och andra internationella samarbetspart-

ner agerar. Det är först när specifika nationella order eller obligationer dikterar något annat 
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som NATOs doktriner frångås för att de militära styrkorna skall kunna nyttjas på ett optimalt 

sätt med hänsyn till nationens särart.  

 

Analyspåstående 3: Doktrinen uttrycker att det finns en institution som fortlöpande utvecklar 

doktrinen. 

 

MSD 02 visar på den tagit i beaktande fyra institutionella faktorer som historiskt visat sig 

framgångsrika vid doktrinutveckling, varav en av dem är att etablera en specifik institution för 

doktrinutveckling. Utöver detta visar inte analysen på att varken MSD eller FFOD 14 har av-

delat en specifik avdelning som hanterar doktrinutvecklingen. 

 

Då FFOD 00 så långt det är möjligt, utan att försvåra för nationell verksamhet skall överens-

stämma med NATOs doktriner avseende planering och genomförande av operationer, skall 

den doktrinära utvecklingen och vidmakthållandet av de norska doktrinerna ses som en konti-

nuerlig process. Forsvaret har därför etablerat en avdelning i sin organisation som kan upp-

fylla denna funktion på permanent basis. 

 

Analyspåstående 4: Doktrinen uttrycker att den bygger på egna eller delvis andra sta-

ters/försvarsalliansers operationella erfarenheter. 

 

Samtliga doktriner som undersökts visar på att bakomliggande faktorer och drivkrafter till 

förändringar i de doktrinära verken beror på operationella erfarenheter. Utöver detta argument 

uttrycker inget av det undersökta materialet på att det är andra stater eller försvarsalliansers 

operationella erfarenheter som ligger till grund för förändringar.  

 

MSD 12 förklarar mer ingående hur operationella erfarenheter skall tas tillvara på genom en 

utarbetad plan, erfarenhetsplanering. Denna erfarenhetsplanering skall institutionalisera kun-

skap och erfarenheter som bärs av individer och grupper från taktisk- till militärstrategisk 

nivå. Denna kunskap som erhålls skall vara användbar för såväl beslutsfattande chefer som 

för medarbetare som planerar och genomför kärnverksamhet. 
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4.3.1 Sammanfattning och slutsatser 

I detta delkapitel besvaras forskningsfrågan samt den delfråga som tagits fram efterföljt av 

slutsatser kopplat till respektive analyspåståenden, (1) om respektive doktrin explicit uttrycker 

att den tar stöd i andra länders normativa dokument, (2) om utvecklingen av doktrinen beror 

på följd av nationens specifika särart och förändringar, (3) om det finns en institution som 

fortlöpande utvecklar doktrinen och (4) att doktrinen bygger på egna eller delvis andra sta-

ters/försvarsalliansers operationella erfarenheter. 

 

Har den doktrinära utvecklingen av småstaters normativa dokument påverkats av ett 

utökat samarbete med försvarsallianser? 

Ja, både Sveriges och Norges doktriner har visat på likheter avseende hur processen har tagit 

fram det dokument som skall ses som normativt. Båda nationerna har visat på att de tagit stöd 

i andra nationer och försvarsalliansers normativa dokument, men även på att den egna nation-

ens specifika särart ligger till grund för de avgörande förändringarna i doktrinerna. Sverige 

som utökat sitt samarbete med NATO har visat på ytterligare vilja att anpassas till försvarsal-

liansen och har inarbetat mer i den senare utgåvan än den tidigare. 

 

På vilket sätt skiljer sig Sveriges och Norges doktrinutveckling i relation till Bjerga och 

Haalands teori avseende småstaters doktrinutveckling? 

 

Samtliga doktriner uppfyller de två första påståenden som tagits fram i förhållande till teorin. 

Doktrinerna uttrycker både att de (1) explicit tar stöd i andra normativa dokument utöver den 

egna nationens samt att respektive (2) nations specifika särart ligger till grund för avgörande 

förändringar i doktrinerna. Framförallt nyttjas NATO:s AJP-01 som återfinns i samtliga av de 

undersökta doktrinerna. Det framgår inte i doktrinerna vilka delar som är hämtade helt från 

andra normativa dokument utöver nationens egna, förutom i FFOD 14 som beskriver att pro-

cessen för planläggning och genomförande av operationer är hämtade från både AJP-5 samt 

COPD. Detta kan bero på att respektive nation vill ge uttryck för sin egen strategiska kultur, 

det vill säga hur respektive militär enhet vanligen tillämpar militär strategi.  

 

Analysen visar på att en avsaknad i (3) internationell kapacitet finns, åtminstone en uttalad 

sådan. De första doktrinerna för respektive nation visar på att det är av stor vikt att etablera en 

institution som på en permanent basis kan ägna sig åt doktrinutveckling, dock är det endast 
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FFOD 00 som uttryckligen ger bevis för att en sådan institution har etablerats. Den stora 

skillnaden som kan utrönas från analysen är att båda nationer i sina första utgåvor har gett ut-

tryck för att en institution skall finnas men har i sina senare utgåvor visat en avsaknad av in-

stitutionell kapacitet. Detta kan bero på att ett ökat samarbete ligger till grund för att det inte 

längre är av samma vikt att visa explicit att det är viktigt. Det kan också bero på att det är un-

derförstått att respektive nations försvarshögskola i nära samarbete med försvarsmakten skall 

inneha denna uppgift och fortlöpande fortsätta utveckla doktrinen vilket gör att det explicit 

inte behöver uttryckas att en sådan institution finns. 

 

Avseende de (4) operationella erfarenheterna visar samtliga doktriner på att nationella operat-

ionella erfarenheter omhändertas och ligger till grund för förändringar i doktrinerna. MSD 12 

förklarar en metod för hur erfarenheter skall omhändertas, erfarenhetshantering. Då ingen av 

doktrinerna explicit visar på att operationella erfarenheter från andra nationer eller försvarsal-

lianser ligger till grund för förändringar kan Bjerga och Haalands tredje påstående inte upp-

fyllas. Erfarenhetshanteringen som MSD 12 beskriver kan förstås som att både individer och 

grupper inom Försvarsmakten, men även samarbetspartners erfarenheter kan omhändertas och 

inarbetas i doktrinen. Om detta är fallet kan operationaliseringens fjärde påstående uppfyllas, 

åtminstone för Sverige. 

5. Avslutning 

5.1 Svar på frågeställning 

Påverkar ett alliansförbund hur små staters doktriner utvecklas med bakgrund i stora 

staters doktriner? 

Nej, ett medlemskap i en militärallians påverkar inte hur små staters doktriner utvecklas.  

 

Svaret på undersökningens frågeställning kan förklaras utifrån analysens resultat som visar på 

en liknande syn av doktrinutvecklingsprocessen mellan Sverige och Norge. Detta kan bero på 

att både Sverige och Norge har liknande förutsättningar trots att Norge är med i en försvarsal-

lians, och inte Sverige. 

5.2 Reflektion om tillvägagångssätt 

Det teoretiska ramverk som använts i undersökningen har tagits fram med utgångspunkt i 

Bjerga och Haalands teori om doktrinutveckling för småstater, vilken är framtagen baserat på 
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en jämförelse mellan Norge och NATOs doktriner. Teorin skiljer sig från andra teoretiker 

som också avhandlat doktrinutveckling, både generellt men även specifikt för småstater. 

Framförallt Honigs teori om att småstater kan utveckla sina doktriner självständigt på grund 

av att de tidigare normativa dokumenten tar sin grund i ett militärt tänkande som inte är aktu-

ellt och lika applicerbart på nutidens konflikter. Honigs teori hade istället kunnat visa på att en 

småstats doktrin har förändrats oberoende av samarbete med försvarsallianser och att små sta-

ter istället kan leda doktrinutvecklingen. Valet av teorin har dock ansetts mest lämplig för att 

jämföra likheter och skillnader mellan Sverige och Norge på grund av dess relevans till ett av 

fallen. Vidare kan delar av doktrinen förklaras utifrån den tidigare forskningen, där Barry Po-

sens påståenden tydligt kan återfinnas i det empiriska materialet, framförallt kopplat till att 

doktrinen skall ta hänsyn till de säkerhetspolitiska förändringar, motståndarens förmågor och 

den tillgängliga militärteknologin. 

 

En kvalitativ textanalys valdes som metod med hänsyn till undersökningens syfte och till-

gängligt material för både Sverige och Norge. Operationalisering av teorin och metoden inne-

bar att det undersökta materialet kunde analyseras av huruvida Bjerga och Haalands tre påstå-

enden kunde återfinnas i respektive nations normativa dokument. En alternativ metod som 

hade kunnat vara aktuell är en kvantitativ innehållsanalys, vilket hade kunnat ge större utslag 

på hur ofta sökord förekommer i respektive doktrin. Men då syftet med uppsatsen var att för-

klara om småstater som inte är medlemmar i en försvarsallians kan utveckla sina doktriner 

självständigt, ansågs en kvantitativ metod inte kunna förklara de påståenden som framförts i 

operationaliseringen. En förändring i operationalisering, som delar upp Bjerga och Haalands 

tre påståenden i ytterligare analysfrågor/analyspåståenden hade kunnat visa på en tydligare 

förankring mellan teori och empiriskt material. Undersökningen hade då kunnat visa på star-

kare förklaringskraft i Bjerga och Haalands teori. 

 

Undersökningens empiriska material består av det i hierarkin högsta representativa normativa 

dokument för respektive försvarsmakt. Skillnaden i vad de svenska militärstrategiska doktri-

nerna och Norges doktrin för gemensamma operationer innehåller kan vara en svaghet i 

undersökningen som påverkat analysen och slutsatserna. Materialet har ändå ansetts som mest 

representativt då de båda är det högsta normativa dokument som använts och som bäst har 

förklarat bakgrund och uppbyggnad för doktrinerna. Ett alternativ till material som hade kun-

nat undersökas är från svenskt perspektiv den operativa doktrinen från 2014 samt doktrinse-
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rien från 2005. Detta alternativ har valts bort då syftet med uppsatsen är att undersöka doktri-

nutvecklingen generellt för småstater och inte vad som förändrats i respektive doktrin. Resul-

tatet bör därför inte tas som en sanning utan istället förstås som en nations vilja att förmedla 

hur nationens doktrinutvecklingsprocess ser ut i förhållande till de kriterier som framtagits i 

operationaliseringen. Ett annat empirival hade kunnat visa på större skillnader i hur processen 

ser ut, framförallt om den aktuella doktrinen för Sverige använts, MSD 16. Den nya mili-

tärstrategiska doktrinen utgavs när undersökningen påbörjats och ansågs inte vara relevant för 

undersökningen då syftet var att undersöka hur processen ser ut, och inte vad som uttrycks in-

nehållsmässigt.  

5.3 Resultatets betydelse för professionen 

Undersökningen bidrar till att få en ökad förståelse kring hur Försvarsmakten utvecklar sina 

doktriner och vad som är bakomliggande faktorer till förändringarna. Ytterligare bidrar under-

sökningen till att se utveckling av doktriner från att annat lands perspektiv. För att kunna an-

vända sig av doktriner i tjänsten kan det vara av vikt att förstå bakgrunden till hur de är upp-

byggda och vilka faktorer som kan förändra innehållet och således en uppdatering av doktri-

nerna. Personal i Försvarsmakten bör känna till varför de normativa dokumenten har en speci-

fik struktur, och hur myndighetens samarbetspartners militära organisationer ser på samma 

process. Denna kunskap om hur samarbetspartner ser på processen kan ses som allmän-

bildande för framförallt chefer och kan ge vidare perspektiv på bakgrunden till varför en stat-

lig myndighet agerar som den gör. 

5.4  Fortsatt forskning 

Då undersökningen inte har begränsats i tid hade ytterligare studier på samma fall, men med 

ett annat empiriskt material kunnat styrka resultatet. Förslag på material är Operativ Doktrin 

från 2014 samt den svenska doktrinserien från 2005. Från norskt perspektiv hade då FFOD 

2007 kunnat användas som material. Det vore intressant att undersöka Sveriges och Norges 

normativa dokument från en tidsperiod innan Sverige gick med i PfP (Partnership for Peace) 

9 maj 199459.  

 

                                                 

59 NATO, Signatures of Partnership for Peace Framework Document, 2012-01-10, 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82584.htm (hämtad 2016-05-31) 
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Vidare hade doktrinutvecklingsprocessen kunnat undersökas med stöd i andra teoretiker, ex-

empelvis Jan Willem Honig som istället menar på att både stora och små stater borde förändra 

sina doktriner då tänkandet kring krig och strategi är föråldrat och inte längre är tillämpbart på 

nutidens konflikter. Omskrivningen av doktrinerna kan i detta fall ledas av antingen en större 

stat, men även mindre.  
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