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ABSTRACT: 

This thesis purpose is to analyze specific content in Sweden’s doctrine to illustrate a trend in 
doctrine development in small states. Small states doctrine tends to promote political mes-
sages rather than messages about operational efficiency. Due to this trend, it is important to 
study how small states implement and accept these types of developments. Kjell Bjerga and 
Torunn Haaland describes this phenomenon through an analysis of the Norwegian doctrine. 
The arguments they point out creates a tool, which explain concepts in Sweden’s military stra-
tegic doctrine. This thesis then takes a discursive form to identify the doctrines hidden roots 
and underlying narratives. It is then possible to structure concepts such as operational effi-
ciency or operational inefficiency. The result of this analysis is that Sweden follow the 
development in small states strategic doctrine, decreasing the amount of concepts promoting 
operational efficiency. The result comply with Bjerga and Haalands theory and confirm the 
question at issue. This may lead to a dilemma where Sweden cannot achieve military opera-
tional efficiency because their doctrine promoting messages hard to translate to distinct 
military action. 
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1. Inledning 
Inledningsvis förklaras problematik inom doktrinutveckling, för att skapa en bild över 
forskningsläget. Doktriner är intressant att studera på grund av den förmåga de har att 
påverka omvärldsuppfattningen.1 I undersökningen studeras hur den trend som åskåd-
liggörs uppfattas och tolkas. Detta för att belysa att den svenska militärstrategiska 
doktrinen tenderar att förmedla färre budskap om operativ effektivitet.  

 

1.1. Tidigare forskning inom doktrinutveckling 

1.1.1. Doktrin – Rationella principer eller religion? 
För att träna officerare i operativa och strategiska kontexter krävs att principer och me-
toder förmedlas via doktriner.2 ”Military doctrine exists in order to provide the 
´fundamental principles by which military forces guide their actions in support of opera-
tions´.3” Med detta synsätt ämnar doktrinen ge stöd till officeraren som söker vägledning 
samt för att tydliggöra det ramverk försvarsmaktsanställda skall förhålla sig till.4 Detta är 
ett av två viktiga synsätt angående debatten om doktriner. Forskarna beskriver de två 
olika synsätten som a) ett nedtecknat ramverk av rationella principer samt b) att doktri-
nen kan ses som en religion som nödvändigtvis inte behöver vara nedtecknad.5 För att 
undersöka hur de politiska och militärstrategiska budskapen förmedlas via doktrinen an-
vänds med fördel synsättet där doktrinen ses som ett ramverk av rationella principer.6 
Ord och begrepp används i doktrinerna för att ha en viss inverkan på läsaren/brukaren.7 
Ställningstagandet att doktrinen ses som nedskrivna rationella principer är grunden för 
den tidigare forskning som belyses i undersökningen.    

När doktrinen ses som ett ramverk är det viktigt att förstå värdet av den och varför den 
bör läsas. Sedan måste den anses vara relevant vilket är en förutsättning att doktrin an-
vänds till rätt konflikt och/eller ändamål.8 För att veta vilken doktrin som skall användas 
är det viktigt att ha en hög medvetenhet om de politiska och strategiska målsättningarna.9 
Det är viktigt att doktrinen, genom dessa målsättningar, förmedlar en stats sätt att föra 
krig.10 Eftersom de politiska och strategiska målsättningarna ändras behöver doktrinen 
kontinuerligt förnyas och förbättras för att vara relevant i nutida samt framtida konflikter. 
För att gynna utvecklingsprocessen skall doktrinen ses som ett levande dokument. Ett le-
vande dokument som behöver justeras efter säkerhetspolitiska- och militärstrategiska 
inriktningar.11  

                                                        
1 Ansorge J. T., Spirits of war: A Field Manual, International Political Sociology, 4, 362-279, (2010) s.362. 
2 Høiback H., The Anatomy of Doctrine and Ways to Keep It Fit, Journal of Strategic Studies, 39:2, 185-197, 
DOI:10.1080/01402390.2015.1115037, (2016) s.187. 
3 Harvey C., Wilkinson M., The Value of Doctrine, The RUSI Journal, 154:6, 26-31, DOI: 
10.1080/03071840903532858, (2009) s.30. 
4 Ibid. s.189. 
5 Ångström J., Widen J. J., Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-
trine, Journal of Strategic Studies, 39:2, 198-212, (2016) s.206. 
6 Ibid. s.206. 
7 Denscombe, M., Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2 
uppl., Studentlitteratur, Lund, (2009) s.393. 
8 Harvey C., Wilkinson M., (2009) s.26, s.30. 
9 Ibid. s.30.  
10 Zapfe M., Strategic Culture Shaping Allied Integration: The Bundeswehr and Joint Operational Doctrine, 
Journal of Strategic Studies, 39:2, 246-260, (2016) s.248. 
11 Harvey C., Wilkinson M., (2009) s.29-30. 
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1.1.2.  Operativa erfarenheters påverkan på doktrinutveckling 
Problematik uppstår om doktrinen misslyckas förmedla en stats sätt att föra krig. För-
medlas inte en stats sätt att föra krig påverkas förståelsen för varför, hur och på vilket sätt 
doktrinen skall nyttjas. Används en doktrin fel, skapas kunskaper och erfarenheter från 
ett felaktigt användande av doktrinen. Eller genom att doktrinen inte används vilket i sin 
tur när doktrinen skall förändras och utvecklas påverkar doktrinutvecklingen negativt.12 
Den operativa effektivitet som doktrinen försökt förmedla har då inte används och kan 
inte utvärderas. Detta kan också bero på ett felaktigt val av doktrin eller en uppfattning 
av att doktrinen är irrelevant på grund av oförståelse för politiska men kanske främst mi-
litärstrategiska målsättningar.13 Vidare finns risk för att samma problematik uppstår på 
grund av att doktrinen förmedlar annorlunda budskap som inte stämmer överens med de 
strategiska och politiska målsättningarna.14 Genom att akademiskt studera doktriner 
skapas en ökad förståelse för varför och hur de bör användas.15  

Doktriner används som ett sett att förmedlar militära erfarenheter och kunskaper. Den 
hierarkiska ordningen som militära instanser är uppbyggda på motsäger sig ett kritiskt 
förhållningssätt. Därför ses ofta doktriner som riktlinjer som inte skall ifrågasättas.16 Bris-
ten av referenser i militära doktriner gör att risken att de kunskaperna som förmedlas 
används i fel kontexter och med ett icke önskvärt resultat som följd. Doktrinen appliceras 
sedan i sin tur i de kontexter där den passar in i stället för de kontexter den är avsedd för. 
Det kan också generera ett konsekvent felanvändande av doktrinen och i det längre per-
spektivet generera uppfattningen att doktrinen är irrelevant. Tar sedan officerare med sig 
lärdomarna tillbaka till en utvecklingskontext och ämnar att bidra till doktrinutveckl-
ingen görs detta med kunskaper av felaktigt användande av doktriner och med synsättet 
att doktriner är irrelevanta. Det är därför viktigt att kontinuerligt utveckla doktrinerna så 
att de möjliggör användande i framtida kontexter.17 Detta bör innebära att referenser an-
vänds för att förstå i vilken kontext kunskaperna och erfarenheterna skall appliceras.18 
Kritiker anser att när det handlar om praktiska resonemang behöver vi bara veta om 
någonting fungerar, inte varför. Det blir därför enbart viktigt för en doktrin att förmedla 
varför doktrinen är överlägsen övriga alternativ, ”the best available thought that can be 
defended by reason”.19  

Grunden i militära organisationer är tydliga budskap, rak kommunikation och enkelhet. 
Detta är något som även bör gälla doktriner. Trots detta uppstår osäkerheter som varje 
individ och ledningsnivå i militära organisationer måste agera efter. Osäkerheter kommer 
dels från den internationella politiken som styr försvarsmakter, dels från frånvarandet av 
realistisk övning (krig) och dels från krigföringens natur. För att motverka några av osä-
kerheterna skapas och används militärstrategiska doktriner för att: skapa strategiska 
funktioner och förbereda sig för krig, förmedla budskap till den allmänna opinionen, 
stödja militära chefer genom vägledning i rätt riktning och förklara anledningen för varje 
individs bidrag till organisationens målsättningar. Doktrinen förmedlar med andra ord 

                                                        
12 Harvey C., Wilkinson M., (2009) s.29-30. 
13 Ibid. s.29-30.  
14 Ibid. s.29-30. 
15 Ansorge J. T., (2010) s.363-364. 
16 Ibid. s.363. 
17 Harvey C., Wilkinson M., (2009) s.28. 
18 Ansorge J. T., (2010) s.370-371. 
19 Høiback H., What is Doctrine?, Journal of Strategic Studies, 34:6, 879-900, DOI: 
10.1080/01402390.2011.561104, (2011) s.885. 
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utvecklingsbudskap, politiska budskap, militära budskap och på individnivå också legiti-
mitetsbudskap.20 

 

1.1.3. Små staters relation till doktrinutveckling 
Nutidens konflikter bygger till största del på operationer där ena parten har fått FN-man-
dat och där små stater21 ofta deltar med begränsade resurser för att ta del av nya 
erfarenheter och lärdomar. FN-mandat innebär inte bara regleringar militärt utan ett del-
tagande signalerar också politiska budskap. Små stater är oftast beroende av allierade i 
sådana operationer och det är ofta stormakterna som håller i taktpinnen under operat-
ionen. De begränsade resurserna små stater bidrar med innebär kompetensbrister. För 
att fylla kompetensluckorna blir små stater ännu mer beroende av allierade. Små stater 
har därför ingen direkt avgörande roll i operationen utan de större staterna/allierade bär 
det största ansvaret. Således påverkar inte brister och felaktigheter i en liten stats doktrin 
nämnvärt utfallet av insatsen.22 Effekterna av detta är tudelat.  

Kompetensluckorna som under insatsen fylldes av allierade kan inte fyllas av egen perso-
nal. När doktrinen sedan skall utvecklas och en del i doktrinen inte har någon 
representant finns risken att viktiga erfarenheter missas. Istället för att fånga upp all kom-
petens och fokusera på den tänkta operativa effekten används doktrinen för att förmedla 
politiska budskap. Risken finns att doktrinen lutar sig mot detta istället för att fokusera 
på att uppnå operativ förmåga självständigt. Fokus blir istället på att uppnå operativ ef-
fektivitet genom ökat samarbete.23 Utvecklingen påvisar att små stater tenderar att söka 
stöd hos större stater eller allierade.24 

Vidare finns den politiska aspekten där små stater deltar för att det gynnar deras säker-
hetspolitik men också deras internationella politik. Detta får effekten att små stater 
kanske inte behöver fokusera på att uppnå operativ effektivitet eftersom det egentliga 
huvudmålet är att delta för att nå ut med politiska budskap. Risken finns att detta sedan 
hänger med i doktrinutvecklingen, och att doktrinen fokuserar mer på att leverera poli-
tiska budskap än budskap om operativ effektivitet.25 

Effekterna av att delta med militära styrkor i multilaterala insatser signalerar bland annat 
politiska budskap till stormakterna eller allierade. Om doktrinen utvecklas för att göra 
just detta finns en risk att på grund av att doktrinen är mer benägen att signalera politiska 
budskap till stormakter och allierade, minskar prioriteten på att förmedla budskap om 
operativ effektivitet.26 Doktrinens syfte är snarare att ställa upp med militär makt för att 
signalera välvilja och internationella trender. ”As a consequence, small states doctrines at 
the strategic level have become detached from the question of operational effectiveness 

                                                        
20 Posen B. R., Foreword: Military doctrine and the management of uncertainty Journal of Strategic Studies, 
39:2, 159-173, DOI: 10.1080/01402390.2015.1115042 (2016) s.160. 
21 En stats rankning i en internationell hierarki mäts på olika sätt, för att definiera små stater används en-
bart den militära aspekten. Med små stater menas stater med liten militär förmåga. För ytterligare 
förtydligande hänvisas till Bjerga och Haalands definition. Bjerga K. I., Haaland T. L., Development of Mili-
tary Doctrine: The Particular Case of Small States Journal of Strategic Studies, 33:4, 505-533, 
DOI:10.1080/01402390.2010.489707, (2010) s.508. 
22 Bjerga K. I., Haaland T. L., Development of Military Doctrine: The Particular Case of Small States Journal 
of Strategic Studies, 33:4, 505-533, DOI:10.1080/01402390.2010.489707, (2010) s.506, 529-530. 
23 Ibid. 506, 529-530. 
24 Ibid. s.505. 
25 Ibid. s.529-530. 
26 Ibid. S.505. 
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and are instead utilized for the purpose of promoting political, legal and ethical messages 
to the military, to a domestic audience, and to international allies.27” Citatet förklarar att 
på grund av prioriteringen att signalera politisk vilja frånsäger sig doktrinen ansvaret att 
upprätthålla den operativa effektiviteten.28 

 

1.2. Forskningsproblem 
På grund av förändrat omvärldsläge är små stater benägna att delta i multinationella in-
satser för att genom samarbete uppnå säkerhet. Små stater deltar också för att ta del av 
lärdomar och erfarenheter men också för att signalera politiska ställningstaganden. 
Denna prioritering av att delta och uppnå säkerhet tillsammans har lett till att små staters 
strategiska doktriner frånsäger sig ansvaret att upprätthålla operativa effektiviteten.29 
Minskas den operativa effektiviteten som förmedlas via den strategiska doktrinen mins-
kar också effekten av militära maktmedlet på marken, sjön och i luften.30 Detta beskrivs 
som en trend som finns i små staters strategiska doktriner. Huruvida Sverige har anam-
mat trenden är inte fastställt. Det som är tydligt i den svenska doktrinutvecklingen är att 
tre militärstrategiska doktriner har publicerats sen 2002. Detta tyder på att någon form 
av förändringar har skett, annars skulle behovet av att publicera nya doktriner inte finnas. 
En ny doktrin innebär en förändring för att passa de nuvarande politiska och militärstra-
tegiska inriktningarna men det betyder också en ny text med eventuellt nya begrepp.  

Genom att studera begrepp åskådliggörs de budskap doktrinen förmedlar. Det är viktigt 
att ta reda på begreppens budskap, eftersom de är skapade utifrån socialt konstruerade 
innebörder. Detta innebär att begreppens innebörder också förmedlar olika budskap. 
Undersökningen besvarar huruvida Sverige följer trenden i att budskap om operativ ef-
fektivitet har minskat i strategiska doktriner. Begreppen tydliggörs i en tabell och 
kategoriseras utifrån en tolkning av innebörden för att undersöka hur doktrinerna har 
förändrats. Genom att tolka begreppen utifrån dess användning och innebörd kan proble-
met besvaras. 

 

1.3. Syfte och frågeställning 
Undersökningens mål är att bekräfta eller dementera följande problemformulering: följer 
den svenska militärstrategiska doktrinen trenden att budskap om operativ effektivitet 
minskat? För att genomföra detta systematiskt krävs att frågeställningar formuleras. 
Dessa sätts upp som delfrågor som gemensamt skall svara på forskningsfrågan.  

 Med vilka begrepp förklarar den militärstrategiska doktrinen målsättningarna och 
styrningar för olika operationstyper? 

 Vilka begrepp tolkas som operativt effektiva och vilka tolkas som operativt inef-
fektiva? 

 Följer den svenska doktrinutvecklingen trenden att budskap om operativ effekti-
vitet minskat? 

                                                        
27 Bjerga K. I., Haaland T. L., (2010) s.505. 
28 Ibid. s.529-530. 
29 Ibid. s.529-530. 
30 Tschirgi Neclâ, Security and development policies: untangling the relationship, Klingebiel Stephan (red.) 
New interfaces between security and development: changing concepts and approaches German Develop-
ment Institute, 13, (2006) s.59. 
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Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för doktrinutveckling i små stater. Och 
åskådliggöra den problematik som följer när budskap om operativ effektivitet minskas. 

 

1.4. Avgränsningar  
Forskare har genom tiden studerat teorier kring hur en part vinner krig. För att inte 
undersökningen skall studera detta utan förklara underliggande faktorer av förståelsen 
för doktriner används ett citat från Geoffrey Till ”… while theorist deal with ’the art of cook-
ery, doctrine is concerned with today’s menus.’ Both are important but also different.31” 
Citatet förklarar att teorierna är av beskrivande karaktär till hur seger i krig uppnås, me-
dan doktrinen är ett sätt att förmedla kunskap, styrningar och riktlinjer. Undersökningen 
analyserar och identifierar förändringar i doktrinerna, men inte i den omfattningen att 
teorier kring krig omfattas. Fokus ligger istället på vilken förändring som skett och hur 
det i sin tur har påverka Försvarsmakten. Doktrinernas effekt på krigssituationer är heller 
inget som kommer att undersökas utan fokus är på hur begrepp uppfattas och vilken för-
ändring som skett. 

Vidare är forskarna lite oense om huruvida en doktrin måste vara nedtecknad eller om 
den kan anses som en religion som man följer för att man tror på den.32 För att möjliggöra 
analysen av begrepp och dess innebörd är det lämpligt att analysera doktrinerna som 
skrivet material. Undersökningen avgränsas således till att undersöka det skrivna materi-
alet. Det är problematiskt att undersöka doktriner i sin helhet på grund av dess struktur 
med ofta korthuggna och informativa stycken.33 För att möjliggöra undersökningen kom-
mer specifika begrepp och dess betydelse att undersökas. Slutsatser kopplas sedan 
tillbaka mot hela doktrinen för att belysa eventuell problematik och eventuella tendenser. 

Den forskningen som det teoretiska ramverket bygger på studerar huruvida operativa er-
farenheter omsätts under utvecklingen av doktriner. Denna aspekt är inget 
undersökningen bearbetar. Ytterligare resonemang finns i kapitel 5.1.2. Kritik mot vald 
teori. 

 

1.5. Material 
Litteraturen och materialet som har används för att genomföra undersökningen är hu-
vudsakligen kring doktrinutveckling. Litteraturen är vald för att få en överblick över 
forskningsläget med artiklar från både författare som skrivit mycket inom ämnet men 
också nyligen publicerad litteratur. Genom detta tillvägagångssätt uppnås en bredd i 
materialet. Svagheten med detta kan vara att argument som inte är så vedertagna har vär-
derats lika högt som argument från författare som skrivit mer inom ämnet. 
Forskningsläget ses som en hybrid mellan förankrad litteratur och nyligen publicerade 
skrifter.  

Metodlitteraturen som har används är till största del från tilldelat litteratur från delkur-
sen metod. För att inte få för stor bredd på litteraturen som avhandlar metod, används 
den litteratur som tilldelats vid delkursen metod. Det empiriska materialet som används 
för att besvara frågeställningen är de militärstrategiska doktrinerna. Militärstrategisk 

                                                        
31 Ångström J., Widen J. J., Contemporary Military Theory: The dynamics of war, Abingdon, Routledge, 
(2015) s.5. 
32 Ångström J., Widen J. J., (2016) s.198, 205-209. 
33 Ansorge J. T., (2010) s.363. 
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doktrin 2002 (MSD 02), militärstrategisk doktrin 2011 (MSD 12) och nyligen utgivna mi-
litärstrategisk doktrin 2016 (MSD 16). De är valda för att de är produkter av stora 
förändringar både nationellt inom Sverige, men också internationellt. Förändringarna på-
verkar både de politiska och militärstrategiska målsättningarna. Doktriner är värdefulla 
att analysera på grund av deras koncisa stycken där dessa målsättningar skall förmed-
las.34 Genom att analysera begrepps implicita betydelse besvaras forskningsfrågorna. 
Nedan förklaras hur det empiriska materialet kan ses som olika dokument på grund av de 
förändringar som skett inom både omvärldsläget och den militärstrategiska inriktningen. 

 

1.5.1.  MSD 02 – Den militärstrategiska pausen 
Den militärstrategiska doktrinen 2002 är ett svar på de förändringar som regeringen har 
ansett nödvändiga på grund av det förändrade omvärldsläget åren före 2002. I proposit-
ionen regeringen lägger fram 1999 beskrivs att det positiva säkerhetsläget i Sveriges 
närområde kvarstår.35 ”Regeringen anser att Sverige behöver ett militärt försvar som är 
betydligt mindre till sin volym än tidigare, men som har hög kvalitet och som är allsidigt 
användbar till en mängd olika typer av insatser.36” Vidare förmedlas att i stället för att ha 
ett invasionsförsvar behövs ett insatsförsvar. För att möjliggöra skapandet av detta in-
satsförsvar anser regeringen att ”… ett stort antal organisationsenheter inom 
Försvarsmaktens grundorganisation läggs ned.37” Samt en förändring av totalförsvarets 
ledningsstruktur med bl.a. nedläggning av myndigheter och organisationsenheter. Rege-
ringen trycker också på att det är viktigt för Försvarsmakten att kunna hantera kriser 
genom internationella insatser.38 Utifrån regeringens propositioner, med fokus på ned-
läggning och att hantera kriser med hjälp av ett insatsförsvar, har Försvarsmakten 
utarbetat MSD 02.  
 

1.5.2.  MSD 12 – Frivilligförsvar 
I den militärstrategiska doktrinen som publiceras 2011 skall Försvarsmakten öka sin ope-
rativa förmåga. Genomförandet av insatser i Sverige, i närområdet och utanför 
närområdet skall vara möjligt. Detta sker efter att MSD 02 signalerat att nedrustning skall 
prioriteras. Således sker detta på grund av ett ytterligare förändrat omvärldsläge.39 Sam-
tidigt som Försvarsmaktens operativa förmåga skall öka införs ett nytt 
personalförsörjningssystem, där alla personalkategorier bygger på frivillighet. MSD 12 
förmedlar att det användbara försvaret skall skapas i takt med att resurser frigörs. Kost-
nads- och ambitionshöjningar i operativ verksamhet balanseras mot rationaliseringar och 
ambitionssänkningar.40 MSD 12 skall användas som ett inriktande dokument som be-
handlar hur stridskrafterna skall användas och utvecklas.41 Doktrinen är en produkt av 
förändrad hotbild, övergången från värnplikt till frivillighet, den fortsatta nedrustningen 

                                                        
34 Ansorge J. T., (2010) s.362. 
35 Försvarsdepartementet, Regeringens proposition 1999/2000:30: Det nya försvaret, Stockholm, Rege-
ringskansliet, (1999) s.1. 
36 Ibid. s.1. 
37 Ibid. s.1. 
38 Ibid. s.1. 
39 Försvarsdepartementet, Ett användbart försvar: Regeringens proposition 2008/09:140, Stockholm, Rege-
ringskansliet, (2009)  s.1. 
40 Ibid. s.2. 
41 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin: med doktrinära grunder, Stockholm, (2011) s.11. 
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(försvarstransformeringen) med de samtidigt ökade kraven på tillgänglighet, internation-
ellt och multifunktionellt samarbete.42 

 

1.5.3.  MSD 16 – Nationellt försvar, tillsammans med andra 
Militärstrategisk doktrin 2016 är ett svar på den försämrade säkerhetspolitiska situat-
ionen i Europa. Nya krav ställs på den svenska försvarsförmågan där regeringen avser 
stärka den svenska försvarsförmågan och öka den operativa förmågan i krigsförbanden. 
Försvarsmakten skall med det militära maktmedlet ytterst kunna möta ett väpnat an-
grepp. Därigenom skapar försvaret tillsammans med politiska, diplomatiska och 
ekonomiska medel en tröskeleffekt. Försvarsmaktens förmåga syftar ytterst till försvar av 
det nationella territoriet men skall också betraktas som en del i gemenskapen för stabili-
tet och säkerhet i norra Europa. Regeringen anser också att Sveriges bi- och multilaterala 
försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten bör fördjupas.43 

 

1.6. Disposition 
Första kapitlet introducerar läsaren till undersökningen. Detta genom att presentera 
forskningsläget inom doktrinutveckling samt att förklara varför forskningsproblemet är 
relevant och hur undersökningen fyller en forskningslucka inom området. För att under-
sökningen skall kunna besvara forskningsproblemet tydliggörs frågeställningar som skall 
bidra till detta. Övervägda avgränsningar görs för att problemet skall bli så specifikt att 
undersökningen kan besvara forskningsproblemet.  

I kapitel två introduceras och förklaras den teori som ligger till grund för de argument 
som sedan används i analysen av materialet. Argumenten som används omvandlas till in-
dikatorer för att påvisa operativ effektivitet eller operativ ineffektivitet. Därefter följer 
kapitel tre där undersökningsmetoden introduceras. Den design som används för att an-
gripa problemet är en fallstudiedesign. För att angripa det empiriska materialet användes 
det teoretiska ramverket som grund för granskningen av doktrindokumenten. De meto-
dologiska ställningstagandena följs sedan av en operationalisering för att tydliggöra hur 
teori och metod omsätts för att kunna möjliggöra analys av det empiriska materialet.  

I fjärde kapitlet genomförs analysen följt av en summering. Därefter besvaras frågeställ-
ningarna för att sedan kunna bekräfta eller dementera forskningsproblemet. 
Undersökningen summeras i det femte kapitlet, tillika avslutningskapitel. Resultat och 
tillförlitlighet diskuteras. Undersökningen anknyter också till professionen. Slutligen re-
dogörs för fortsatt forskning inom området. I sjätte kapitlet återfinns litteratur och 
referensförteckning.  

 

2. Teori 
I teoridelen introduceras och förklaras argument som står till grund för de indikatorer 
som används för att besvara frågeställningarna. Argumenten är förankrade till största del 
i Kjell Bjerga och Torunn Haalands artikel om små staters doktrinutveckling. I artikeln 
beskrivs trenden att små staters doktriner används som ett kommunikationsverktyg för 

                                                        
42 Försvarsmakten, (2011) s.15. 
43 Försvarsdepartementet, Regeringens proposition 2014/15:109: Försvarspolitisk inriktning – Sveriges för-
svar 2016-2020, Stockholm, Regeringskansliet, (2015) s.1. 



Alfred Gustavsson OP SA 13-16 - 1OP303 2016-06-01 
 

Sida 9 av 29 
 

att förmedla politiska ställningstaganden snarare än förmedla budskap om operativ ef-
fektivitet.44 Effekten av detta beskriver Neclâ Tschirgi i sin artikel där hon belyser 
problematiken med att försiktigt inlindade budskap sällan leder till operativ effektivitet 
på marken.45 Trenden innebär a) att doktrinen används som ett verktyg för intern och 
extern kommunikation istället för att privilegiera operativ effektivitet46 och b) att otydliga 
budskap sällan leder till operativ effektivitet.47 

Doktriner bygger på ett hierarkiskt system, vilket innebär att de är svåra att kritisera och 
ifrågasätta. Försvarsmakten är den auktoritär som skapar doktrinen utifrån de säkerhets-
politiska inriktningarna. Eftersom doktrinen är svår att kritisera och ifrågasätta har 
Försvarsmakten möjlighet att välja vilka begrepp som används för att ha en viss inverkan 
på mottagaren.48 Genom att använda Bjerga och Haalands argument möjliggörs en analys 
av det Försvarsmakten vill förmedla genom selekteringen av begrepp.  

Argumenten som valts utgör det teoretiska ramverk som ämnar besvara frågeställning-
arna. Eftersom materialet (1.5 Material) beskrivs som en direkt reaktion på förändrade 
omvärldslägen används teoretiska argument som är kopplade till denna problematik. De 
största förändringarna mellan doktrinerna gäller målsättningar och specifika styrningar 
för operationer. Dessa förändringar står i centrum för analysen och således också i cent-
rum för det teoretiska ramverket. Vidare beskrivs i materialet att ett förändrat 
omvärldsläge genererar nya operationstyper på grund av förändrade målsättningar.  

 

2.1. Säkerhetspolitik i förändrat omvärldsläge  
Undersökningens teori baseras på effekterna på doktriner vid förändrat omvärldsläge. Ett 
förändrat omvärldsläge innebär förändringar i säkerhetspolitiken och därigenom styr-
ningarna för det militära maktmedlet och Försvarsmakten. Tschirgi beskriver att risken 
vid förändringar i omvärldsläget är att förvirring uppstår kring hur det militära maktmed-
let skall användas.49 Doktrinerna skall vara utvecklade för att kunna användas i 
kommande konflikter men när förändringarna blir för stora behövs justeringar eller en 
ny doktrin.50 Vidare beskriver Neclâ att förvirringen gör att koncept och inriktningar för 
hur, när och i vilka kontexter Försvarsmakten skall nyttjas blir svårtolkade. Koncepten 
och inriktningarna blir övergripande och försiktigt definierade för att passa ett större 
spektrum. 51  

Doktrinsystemet bygger på en hierarki där de dokument högst upp skall styra och inrikta 
de längre ned. Otydliga budskap i strategiska dokument kan inte omvandlas till tydliga 
och direkta styrningar i taktiska sammanhang. Problematiken blir att de försiktigt defini-
erade och inlindade budskapen som förmedlas, via policy och doktrin, sällan leder till 
operativ effektivitet på marken.52 

 

                                                        
44 Bjerga, Haaland (2010) s.529. 
45 Tschirgi N., (2006) s.59. 
46 Bjerga, Haaland (2010) s.529. 
47 Tschirgi N., (2006) s.59. 
48 Denscombe, M., (2009) s.393. 
49 Tschirgi N., (2006) s.39-40. 
50 Harvey C., Wilkinson M., (2009) s.28. 
51 Tschirgi N., (2006) s.59. 
52 Ibid. s.59. 
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2.2. Nya operationstyper 
Förändringar i omvärldsläget kan leda till att det militära maktmedlet används i nya syf-
ten, i nya operationer och i förändrade kontexter. För att bibehålla effektivitet och uppnå 
de operativa målen innebär det att tydliga styrningar krävs för de nya operationsty-
perna.53 Problematiken som Bjerga och Haaland framför är att nya operationstyper ofta 
styrs av internationell politik. Mer och mer fokus är på samarbete där styrningarna för 
operationerna är att de ska genomföras tillsammans med andra. ”Having a doctrine re-
flecting international trends remained more important than addressing the use of force 
in ongoing operations.54” I Norge var de politiska styrningarna för hur doktrinen skulle 
utvecklas tudelat, importera nya fraser och koncept redan introducerade av USA eller sig-
nalera en fortsatt prioritering av nationellt försvar. Detta är exempel som Bjerga och 
Haaland använder för att förklarar att doktrinen användes som en kommunikationskanal 
för att förmedla regeringens politiska prioriteringar till allierade, den inhemska publiken 
och Forsvaret. Det blev viktigare att nå ut med politiska prioriteringarna än att prioritera 
styrningar för de pågående operationerna.55 

Ökade prioriteringarna av den internationella politiken fick följden att det militära makt-
medlet användes för att tydliggöra internationella ställningstaganden och politik snarare 
än att leverera önskad militär effekt. Små staters deltagande i storskaliga multinationella 
insatser motiveras av politiska intentioner. ”Force contribution signals political support 
for an international institution (NATO) or a common cause…/.56” Den rådande doktrinen 
förmedlar inte styrningar till de operationer som politikerna vill att det militära makt-
medlet skall användas till. Ett avstånd mellan doktrinen och de operationer som skall 
genomföras skapas på grund av att deltagandet i operationerna syftar till att gynna poli-
tiska ställningstaganden. ”… disconnect between political objectives and the ability of 
military power to deliver them.57” Eftersom doktrinen förmedlar styrningar för andra ty-
per av operationer har Försvarsmakten svårt att uppnå målsättningarna på grund av att 
operationens mål är att signalera politiska budskap snarare än att prioritera operativa 
effektivitet.58 

 

2.3. Målsättningar 
Eftersom små staters deltagande i storskaliga multinationella insatser motiveras av poli-
tiska intentioner är inte de militärstrategiska målsättningarna de viktigaste. ”Being a 
small country implies that both ambitions and stakes are lower when military force is 
applied in large-scale multilateral operations.59” De stora staterna leder operationerna 
och det är också deras agerande som i största utsträckning avgör utfallet för operationen. 
På grund av att de stora staterna styr är det möjligt för små stater att sätta upp andra 
målsättningar än att faktiskt vägleda det militära agerandet i pågående och kommande 
operationer.60 Utvecklas inte små staters operativa förmåga att uppnå uppsatta mål, ökas 
beroendet av stora stater eller allierade vilket i sin tur leder till att även de militära in-
stanserna inser behovet av allierade eller stormakternas stöd. De militära instanserna 

                                                        
53 Harvey C., Wilkinson M., (2009) s.28. 
54 Bjerga, Haaland (2010) s.530. 
55 Ibid. s.517-518, 530. 
56 Ibid. s.506-507. 
57 Harvey C., Wilkinson M., (2009) s.28. 
58 Bjerga, Haaland (2010) s.506-507, 516. 
59 Ibid. s.530. 
60 Ibid. s.530. 
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inser att för att uppnå militär effekt krävs samarbete. Således kommer samarbete och in-
teroperabilitet att prioriteras. För att visa sin tillgivenhet till stormakterna och samtidigt 
prioritera den operativa effektiviteten introduceras nya begrepp som redan är introduce-
rade av stormakterna eller allierade.61  

 

2.4. Begrepp 
För att uppnå målsättningarna när nya operationstyper implementeras införs nya be-
grepp. Eftersom små stater har begränsad förmåga att själva skapa teorier kring krig 
används de som redan finns och som har implementerats av stormakterna. De begrepp 
som implementeras är begrepp stormakterna anser relevanta och använder sig av. Detta 
görs för att visa tillgivenhet till stormakterna. Med andra ord ses de begrepp som är tagna 
från stormakterna som begrepp som förmedlar politiska ställningstaganden. För att nå 
operativ effekt av budskapen och dess innebörd krävs att de är noga förklarade och att 
det är tydligt hur det är tänkt att de ska användas. Begreppen skall, kopplat till operat-
ionstyper, introduceras och appliceras i kommande konflikter.62 

De förändrade operationstyperna och nya begreppen kräver applicering i specifika kon-
texter och med specifika mål. Krigföringen blir komplex, och det finns problematik med 
att inte se den så. Bjerga och Haaland beskriver att fler och fler begrepp beskrivs som 
universella där de skall appliceras över hela konfliktspektrumet. ”… the 2000 doctrine 
encapsulated military perceptions of how war should be fought.63” Försöker doktrinen 
förenkla krigföring negligeras budskap som försöker förmedla operativ effektivitet.64   

 

2.5. Indikatorer 
Teorin omsätts till indikatorer för att förklara vad som styr tolkningen av begrepp. Indi-
katorerna redovisas nedan. 

 

2.5.1. Indikatorer för operativ effektivitet 
 Förmedlas tydligt definierade begrepp som går att applicera som direkta styr-

ningar för Försvarsmakten indikeras operativ effektivitet.  
 Förklaras styrningar för specifika operationer indikeras operativ effektivitet.  
 Rak kommunikation och enkelhet indikerar en prioritering åt operativ effektivitet. 
 Implementeras nya begrepp, med tillhörande tydliga styrningar indikeras operativ 

effektivitet.  

 

2.5.2. Indikatorer för operativ ineffektivitet 
 Förmedlas svårtolkade begrepp som inte går att applicera som styrningar för 

Försvarsmakten indikeras operativ ineffektivitet. 
 Finns en avsaknad av tydliga styrningar för specifika operationer indikeras opera-

tiv ineffektivitet.  

                                                        
61 Bjerga, Haaland (2010) s.517-518, 530. 
62 Ibid. s.514-521. 
63 Ibid. s.516. 
64 Ibid. s.516. 
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 Importeras nya koncept utan tillhörande styrningar indikeras operativ ineffektivi-
tet. 

 Används begrepp som snarare syftar till internationellt deltagande än att tydlig-
göra styrningar för pågående operationer indikeras operativ ineffektivitet. 

 Används begrepp som universella, eller genom att försöka förenkla krigföringen 
indikeras operativ ineffektivitet. 

 

3. Metod 
Undersökningen kommer använda en fallstudiedesign65 för att studera militärstrategisk 
doktrin 2002, 2011(MSD 12) och 2016. För att tydliggöra vilka begrepp och aspekter som 
används för att besvara forskningsproblemet genomförs en innehållsanalys66 av doku-
menten. Därefter analyseras kategorierna som kvalitativ data utifrån ett diskursivt67 
synsätt. Kritiken mot att använda detta tillvägagångssätt presenteras under punkt 5.1.1 
Kritik mot vald metod. Operationaliseringen syftar till att förklara hur teori och metod om-
sätts för att genomföra analysen. Nedan följer förklaringar till de ställningstagandena som 
gjorts i metodkapitlet. Först valdes en fallstudiedesign som möjliggör att doktrinerna be-
traktas som olika fall. Därefter genomfördes en innehållsanalys av doktrinerna för att 
granska innehållet. Slutligen användes en kvalitativ utgångspunkt för att kategorisera och 
tolka innehållet. Tolkningen genomfördes utifrån ett diskursivt synsätt. 

 

3.1. Teoriprövande fallstudie 
En fallstudie är ett bra alternativ som design på en undersökning när undersökningen är 
av upptäckande eller förklarande karaktär. Den är också bra för att stödja forskare som 
vill förklara innebörder och relationer på djupet. I den här undersökningen används fall-
studien för att bekräfta eller dementera en trend i svenska doktriner. Fallstudien lämpar 
sig också väl när det handlar om att extrahera kvalitativa data ur ett eller flera fall. Viktigt 
att ha med sig är att dessa fall ofta väljs subjektivt, med förkunskaper om att de har vissa 
kvaliteter eller attribut som forskaren söker.68 Undersökningen har således närmat sig 
forskningsproblemet från en ansats där doktrinerna ses som olika fall, där skillnader be-
lyses och trender identifieras. Fallen är ofta omfattande vilket kräver en granskning för 
att identifiera kärnpunkterna för den här undersökningen.  

 

3.2. Granskning av doktrinerna 
Dessa omfattande doktriner måste avgränsas och det görs genom en innehållsanalys där 
dokumenten granskas. Granskningen sker utifrån det teoretiska ramverk som presente-
rats i kapitel 2 teori. Innehållsanalysen används för att tydliggöra vilka begrepp som är 
relevanta för undersökningen. Den bidrar också till att utarbeta relevanta kategorier för 

                                                        
65 Denscombe, M., (2009 s.59-73. 
66 Ibid. s.307. 
67 Ibid. s.393-398. 
68 Ibid. s.62-63. 
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analysen av data.69 Kategorierna är i det här fallet olika begrepp som sammanfattar åsik-
ter och inriktningar i doktrinen. De begrepp som är tongivande i MSD efter granskningen 
av dokumenten används sedan i en tabell för att tydliggöra utfallet.  

 

3.3. Kvalitativ diskursanalys 
Undersökning tar härvid en diskursiv ansats vilket möjliggör att teoretiskt granska det 
som det empiriska materialet implicit berättar70. Därigenom kan tolkningen av materialet 
berätta vad begreppen förmedlar för budskap.71 Det empiriska materialet granskas för att 
ta reda på vad författarna, det vill säga Försvarsmakten, egentligen vill förmedla och det 
som omedvetet72 förmedlas. Diskursiva analyser handlar inte om att analysera beteende 
eller idéer, samhällen eller deras ideologier utan snarare de problematiseringar genom 
vilka människan förstår och agerar efter.73 Även kallat diskursiv problematisering.74 
Doktrinen är en produkt av socialt konstruerade innebörder, vilket gör diskursanalysen 
till ett bra verktyg för att genomföra undersökningen. 

De socialt konstruerade betydelserna är grunden i samhällsvetenskaplig forskning i den 
meningen att det är människors meningsfulla eller regelstyrda beteende som skapar be-
grepp och dess betydelse.75 Den centrala roll förståelse har i organisationer är det som 
kännetecknar mänskliga samhällen.76 Detta är problematiskt när forskare skall genom-
föra undersökningar och forskning som riktas mot förståelse eller begrepp och dess 
betydelse eftersom ”både forskare och deras forskningsobjekt är meningsfulla praktiker 
och sociala konstruktioner.77” En fördel med att använda den diskursiva ansatsen för att 
analysera socialt konstruerade verkligheter är att det är svårt att komma fram till teorier 
som anses vara ”skrivborsteorier” eller ”tagna ur luften”.78 Teorierna är istället en direkt 
effekt av hur den socialt konstruerade verkligheten tolkas. Viktigt att tänka på när den här 
typen av forskning genomförs är att vara medveten om såväl de regler och konventioner 
som styr forskningspraktikerna som de som styr forskningsobjekten.79 Genom att belysa 
detta har en medvetenhet skapats vilket har genererat ett synsätt där genomförandet av 
undersökningen förhålla sig till detta.  

En av huvudpunkterna i undersökningen är likväl en av diskursanalysens grundprinciper, 
”… de ord som förekommer i en text är valda, i syfte att ha en viss effekt på de som läser 
dem.80” Citatet beskriver anledningen till varför metoden är väl lämplig för denna under-
sökning. Vidare skall språket, enligt det diskursiva synsättet, ses som en aktiv skapare av 

                                                        
69 Denscombe, M., (2009) s.307. 
70 Ibid. s.393-398. 
71 Howarth, D.R., Diskurs, 1. Uppl., Malmö, Liber, (2007) s.146. 
72 “… Wittgenstein och Austin som hävdade att språket måste förstås som någonting mer subtilt och krea-
tivt än en enkel förmedlare av faktiskt information.” Denscombe, M., (2009) s.393. 
73 Howarth, D. R., (2007) s.151, Ansorge J. T., (2010) s.362. 
74 Denscombe, M., (2009) s.394. 
75 Ibid. s.393-394. 
76 Howarth D. R., (2007) s.144-145. 
77 Ibid. s.145. 
78 Denscombe, M., (2009) s.398. 
79 Howarth, D.R., (2007) s.145. 
80 Denscombe, M., (2009) s.393. 
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verkligheten snarare än som en representation av den.81 Detta både motsäger och legiti-
merar metodvalet eftersom doktrinen ses som både en skapare av verkligheten och en 
representation av den.82  

 

3.4. Operationalisering 
Inledningsvis granskas dokumenten utifrån det teoretiska ramverket som presenterats i 
kapitel 2 – Teori, för att identifiera vilka begrepp som används för att uttrycka målsätt-
ningar och styrningar för olika operationer. Genom granskningen sammanfattas de 
begrepp som anses relevanta för att besvara frågeställningarna. Doktrinerna granskas ut-
ifrån frågan: med vilka begrepp förklarar doktrinen målsättningarna och styrningar för 
olika operationstyper? 

Sammanställningen görs i en tabell där det är tydligt vilka begrepp som vidare kommer 
att analyseras. Resultatet av granskningen redovisas enligt följande tabell: 

 

Tabell 1 - Exempel över utfallet efter innehållsanalys 

För att kategorisera begrepp krävs att dessa tolkas, och det görs utifrån ett diskursivt syn-
sätt, vilket innebär att begreppens tolkning av sammanhang och innebörd styr huruvida 
de klassas som operativ effektivitet eller operativ ineffektivitet. Med det diskursiva tillvä-
gagångssättet lyfts begreppen ur dess kontext för att analysera innebörden. Begrepp lyfts 
ut och frigörs från specifik tid, plats och sammanhang och friställs som universella be-
grepp vilket möjliggör att begreppens tillämplighet prövas för att bekräfta eller 
dementera doktrinernas förmedlade budskap.83 Kategoriseringen ämnar besvara frågan: 
vilka begrepp tolkas som operativt effektiva och vilka tolkas som operativt ineffektiva? 
Slutligen följer en sammanfattning av doktrinerna där det är möjligt att se förändringar i 
doktrinerna. Detta tydliggörs i resultatdelen tillsammans med besvarandet av frågeställ-
ningen: huruvida trenden stämmer att den svenska doktrinutvecklingen tenderar att 
förmedla färre budskap om operativ effektivitet. 

För att tydligt förklara hur indikatorerna omsätts följer här en beskrivning av dessa. 

 

3.4.1. Indikatorer för operativ effektivitet 
 Förmedlas tydligt definierade begrepp som går att applicera som direkta styr-

ningar för Försvarsmakten indikeras operativ effektivitet.  
 Förklaras styrningar för specifika operationer indikeras operativ effektivitet.  
 Rak kommunikation och enkelhet indikerar en prioritering åt operativ effektivitet. 
 Implementeras nya begrepp, med tillhörande tydliga styrningar indikeras operativ 

effektivitet.  

                                                        
81 Denscombe, M., (2009) s.393. 
82 Ansorge J. T., (2010) s.362. 
83 Ibid. s.363. 
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3.4.2. Indikatorer för operativ ineffektivitet 
 Förmedlas svårtolkade begrepp som inte går att applicera som styrningar för 

Försvarsmakten indikeras operativ ineffektivitet. 

Svårtolkade begrepp genererar inga konkreta styrningar för hur Försvarsmakten skall 
nyttjas, vilket varken skapar operativ effektivitet på hög eller låg nivå. Begrepp tolkas 
som svårtolkat när det är svårt att förstå: när, hur samt i vilka kontexter Försvarsmak-
ten skall användas. 

 Finns en avsaknad av tydliga styrningar för specifika operationer indikeras opera-
tiv ineffektivitet.  

 Importeras nya koncept utan tillhörande styrningar indikeras operativ ineffektivi-
tet. 

Importeras begrepp från stormakterna med otydliga styrningar signalerar Försvarsmak-
ten att doktrinen används som en kommunikationskanal för att prioritera politiska 
budskap snarare än att förmedla styrningar för pågående operationer. Således negligeras 
budskap om operativ effektivitet vilket innebär att operativ ineffektivitet indikeras.  

 Används begrepp som snarare syftar till internationellt deltagande än att tydlig-
göra styrningar för pågående operationer indikeras operativ ineffektivitet. 

 Används begrepp som universella, eller genom att försöka förenkla krigföringen 
indikeras operativ ineffektivitet. 

 

4. Analys och resultat 
I analysen redogörs för granskningen och tolkningen av doktrinerna. Utfallet förtydligas 
sedan i resultatet.  

 

4.1. Granskning av doktrinerna 
Den inledande granskningen syftar till besvara forskningsfrågan; Med vilka begrepp för-
klarar doktrinen målsättningarna och styrningar för olika operationstyper? Nedan följer 
en tabell som åskådliggör utfallet av granskningen. 
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Tabell 2 - Utfallet av begrepp efter innehållsanalys 

4.2. Kategorisering av operativ effektivitet/ineffektivitet 
Inledningsvis följer en summering av begreppen, följt av hur begreppen har används i do-
kumenten. Därefter kategoriseras begreppen som antingen budskap som förmedlar 
operativ effektivitet eller operativ ineffektivitet. Kategoriseringen görs utifrån de argu-
ment och indikatorer som presenterats i teorikapitlet (kapitel 2 – Teori). Slutligen 
summeras utfallet i varje doktrin för att besvara frågeställningen; Vilka begrepp tolkas 
som operativt effektiva och vilka tolkas som operativt ineffektiva? 

 

4.2.1. MSD 02 
MSD 02 beskriver sina övergripande 
militärstrategiska målsättningar med 
hjälp av begreppen: förebygga, dämpa, 
skydda och försvara.84 Inriktningarna 
för agerande i olika operationer förkla-
ras med begreppet handlingsfrihet.85  

 

 

 

                                                        
84 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm, (2002) s.55-58. 
85 Ibid. s.59. 
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4.2.1.1. Operativ effektivitet 
Förebygga ”Försvarsmakten skall bidra till att förebygga att konflikter uppstår eller åter-
uppstår.86” Förebygga beskrivs med begreppen: krigsavhållande, avstå, samarbete och 
konfliktförebyggande87. Eftersom förebygga beskrivs med tydligt definierade begrepp 
som inriktar användandet av Försvarsmakten indikeras operativ effektivitet. Förebygga 
genom samarbete ger en tydlig indikering på hur den förebyggande effekten skall uppnås. 
Vidare förmedlas tydliga styrningar för Försvarsmakten genom rak kommunikation och 
enkelhet vilket också indikerar operativ effektivitet. En avsaknad av tydliga styrningar för 
specifika operationer indikerar att begreppet till del tolkas som ineffektivt. Indikatorerna 
för effektivitet är fler och tydligare vilket ger en viktning åt operativ effektivitet.  

Skydda ”Försvarsmakten skall i samverkan med andra myndigheter skydda svenskt terri-
torium och svenska medborgare mot främst icke-militära säkerhetshot.88” Skydda 
beskrivs med begreppet: avvärja.89 Begreppet skydda är tydligt och symboliserar rak 
kommunikation och enkelhet. Styrningarna för hur detta skall uppnås förmedlas genom 
begreppet avvärja. Detta är också en indikering för styrningar till pågående operationer, 
vilket gör att begreppet tolkas som ett begrepp som förmedlar operativ effektivitet. 

Försvara ”Försvarsmakten skall försvara landet mot väpnade angrepp.90” Även här tyd-
liggör doktrinen rak kommunikation och enkelhet. Det är uppenbart vad som skall ske. 
Dessvärre finns inga styrningar för hur detta skall ske utan bara att det ska ske. Begreppet 
förmedlar styrningar för pågående operationer vilket gör att det tolkas som operativ ef-
fektivitet. 

 

4.2.1.2. Operativ ineffektivitet 
Dämpa ”försvarsmakten skall bidra till att dämpa konflikter och förhindra spridning till 
närområdet och ytterst till svenskt territorium.91” Dämpa beskrivs med begreppen: sam-
verkan, konfliktdämpande, förhindra.92 Dämpa tolkas som operativ ineffektivitet på 
grund av de begrepp det beskrivs med. Dämpa skall ske genom samverkan vilket tolkas 
som otydligt samtidigt som styrningar för hur samverkan skall uppnå den dämpande ef-
fekten inte tydliggörs. Begreppet förmedlar internationellt deltagande snarare än 
styrningar för pågående operationer. Vidare finns inga tydliga styrningar för hur dämpa 
skall åstadkommas varken genom vilka operationer eller via vilka målsättningar. Begrep-
pet används som universellt för att dämpa och förhindra spridning av konflikter. Såldes 
blir tolkningen att begreppet förmedlar operativ ineffektivitet.   

Handlingsfrihet ”Förutsättning för att statsmakterna – nationellt och internationellt – 
skall kunna ha handlingsfrihet avseende val av medel och metoder vid kris- och konflikt-
hantering i fred och krig är att tillgängligheten på militära resurser i olika tidsperspektiv 
kan anpassas till rådande läge och att former för samverkan är utvecklade.93” handlings-
frihet beskrivs med begreppen: tillgänglighet, anpassning, samverkan.94 Handlingsfrihet 

                                                        
86 Försvarsmakten, (2002) s.55. 
87 Ibid. s.55. 
88 Ibid. s.57. 
89 Ibid. s.57. 
90 Ibid. s.58. 
91 Ibid. s.56. 
92 Ibid. s.56. 
93 Ibid. s.59. 
94 Ibid. s.59. 
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är svårtolkat med många olika beskrivande begrepp. Styrningar för olika operationer 
finns eftersom kris, konflikt, fred och krig nämns, men specifika styrningar för var och en 
finns inte. Detta gör att begreppet tolkas som att det inte förmedlar tydliga styrningar till 
specifika operationer utan det tolkas snarare som ett försök att förenkla krigföringen med 
hjälp av universella begrepp. Handlingsfrihet tolkas som operativ ineffektivitet.  

 

4.2.1.3. Slutsatser 
Slutsatsen är att den militärstrategiska doktrinen 2002 är en doktrin som prioriterar bud-
skap om operativ effektivitet. Även fast det är en doktrin som kom till när den svenska 
Försvarsmakten kan ansetts ha gått in i en strategisk paus. Doktrinen förmedlar begrepp 
där rak kommunikation och enkelhet är ledorden. Den militärstrategiska doktrinen från 
2002 ses som den utgångspunkt analysen börjar i. Doktrinen förmedlar till största del 
budskap om operativ effektivitet. 

 

4.2.2. MSD 12 
MSD 12 beskriver sina övergripande 
militärstrategiska målsättningar med 
hjälp av begreppen: förebygga, hävda, 
dämpa, skydda, försvara. Inriktningarna 
för agerande i olika operationer förkla-
ras med begreppen: avskräckning och 
manöverkrigföring. Nya begrepp som 
doktrinen introducerar är effekttän-
kande och allomfattande ansats. 

 

 

4.2.2.1. Operativ effektivitet 
Förebygga ”Försvarsmakten ska bidra till att förebygga att konflikter uppstår eller förvär-
ras.95” Förebygga beskrivs med begreppet: samarbete.96 Begreppet används likadant som 
i MSD 02. Skillnaden är att i MSD 12 beskrivs förebygga enbart med begreppet samverkan. 
Således är begreppet otydligare definierat än i MSD 02. Begreppet förmedlar tydliga styr-
ningar för Försvarsmakten vilket symboliseras med rak kommunikation och enkelhet. 
Avsaknaden av tydliga styrningar till specifika operationer gör att begreppet till del tolkas 
som operativt ineffektivt. Förebygga tolkas ändå som operativ effektivitet.  

Hävda ”Försvarsmakten ska kunna hävda Sveriges suveränitet och territoriella integritet 
samt värna nationella intressen mot yttre hot, även utanför svenskt territorium.97” Hävda 
beskrivs med begreppen: hävda, säkra.98 Hävda tolkas som operativ effektivitet på grund 
utav att begreppet är tydlig förklarat med styrningar för Försvarsmakten. Hävda skall 
uppnås genom att säkra. Begreppet är tydligt definierat och framhävs genom rak kommu-
nikation och enkelhet. Det skulle kunna tolkas som ineffektivt på grund av den svåra 

                                                        
95 Försvarsmakten, (2002) s.77. 
96 Ibid. s.77. 
97 Ibid. s.77. 
98 Försvarsmakten, (2011). s.77. 
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tolkningen när begreppet förklarar att hävda skall uppnås genom att hävda. Trots att be-
greppet är något svårtolkat blir tolkningen att begreppet ses som operativ effektivitet. 

Dämpa ”Försvarsmakten ska bidra till att dämpa konflikter och förhindra spridning.99” 
Dämpa beskrivs med begreppen: närvaro, möta.100 I MSD 02 beskrivs dämpa med begrep-
pen samverkan, konfliktdämpande och förhindra vilket gav begreppet en tolkning av 
operativ ineffektivitet.101 Skillnaden i hur begreppet används i MSD 12 är att begreppet 
tydliggörs med konkreta definitioner. Genom närvaro och möta skall dämpa uppnås. Be-
greppet förmedlar enkelhet och tydligt definierade begrepp som direkt går att applicera 
som styrningar för Försvarsmakten. Styrningar för specifika operationer saknas vilket gör 
att begreppet till del kan tolkas som ineffektivt. Begreppet tolkas som operativ effektivi-
tet. 

Skydda ”Försvarsmakten ska bidra till att skydda samhället och dess funktionalitet genom 
stöd till andra myndigheter.102” Skydda beskrivs med begreppen: stöd, hantera.103 Be-
greppet beskrivs med en tydlig definition som går att applicera som styrningar för 
Försvarsmakten. Styrningar för specifika operationer saknas vilket indikerar operativ in-
effektivitet. Begreppets raka kommunikation och enkelhet indikerar operativ effektivitet, 
vilket begreppet också tolkas som.  

Försvara ”Försvarsmakten ska ensamt eller tillsammans med andra kunna försvara lan-
det mot väpnat angrepp mot vårt eget territorium, men även ha möjlighet att försvara vår 
säkerhet genom insatser inom och utanför vårt närområde.104” Försvara beskrivs med be-
greppen: ensamt, tillsammans.105 Begreppet försvara tolkas som operativ effektivitet på 
grund av dess innebörd som signalerar tydlighet och rak kommunikation. Motsägelserna 
tyder på att begreppet inte förmedlar styrningar för specifika operationer, begreppet kan 
snarare tolkas som ett försöka att förmedla internationellt deltagande genom definitionen 
”… att tillsammans med andra kunna försvara landet.106” Trots denna något tvetydiga 
tolkning, tolkas begreppet i sin helhet som operativ effektivitet på grund av att försvara 
förmedlar en tydlig definition som går att direkt applicera på Försvarsmaktens agerande.  

 

4.2.2.2. Operativ ineffektivitet 
Effekttänkande ”Effekttänkandet är ett resultatorienterat synsätt som kompletterar ma-
növertänkandet …/. Detta omfattar hela operationsmiljön…/.107” Begreppet är svårtolkat 
och går inte att applicera som direkta styrningar för Försvarsmakten vilket indikerar ope-
rativ ineffektivitet. Det är ett nytt begrepp/koncept utan tillhörande styrningar. Vidare 
förmedlas inga styrningar för specifika operationer utan begreppet skall kunna användas 
i hela operationsmiljön, vilket snarare indikerar att begreppet används som universellt. 

                                                        
99 Försvarsmakten, (2011) s.77. 
100 Ibid. s.77. 
101 Försvarsmakten, (2002) s.56. 
102 Försvarsmakten, (2011) s.77. 
103 Ibid. s.77. 
104 Ibid. s.77. 
105 Ibid. s.77. 
106 Ibid. s.77. 
107 Ibid. s.110. 
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Effekttänkande tolkas som att syftet är internationellt deltagande där begreppet imple-
menterats för att underlätta samarbete. Således blir tolkningen att det anses förmedla 
operativ ineffektivitet.   

Allomfattande ansats ”Allomfattande ansats (benämns också på engelska Comprehensive 
Approach – vilket är en internationell ’strategi’ / förhållningssätt).108” ”Allomfattande an-
sats har ingen exakt vedertagen definition.109” ”Principiellt kan alla insatser vara 
allomfattande…/.110” Begreppet, likt effekttänkande, uppfattas som en internationell im-
port utan tydliga styrningar för Försvarsmakten. Begreppet har en avsaknad av tydliga 
styrningar för specifika operationer vilket indikerar operativ ineffektivitet. Det är svårt 
att tolka vad en allomfattande ansats är eftersom det inte finns någon vedertagen definit-
ion. Vidare används begreppet som universellt då det ska kunna appliceras till alla 
insatser. Begreppet tolkas som operativ ineffektivitet. 

Avskräckning ”Avskräckning har traditionellt fungerat som krisdämpande…/.111” Av-
skräckning beskrivs med begreppen krisdämpande och psykologi.112 Avskräckning 
beskrivs tydligt med begreppet krisdämpande. Krisdämpande är i sin tur svårt att direkt 
applicera som styrningar till Försvarsmakten, vilket innebär att avskräckning tolkas som 
operativ ineffektivitet. Avskräcka tolkas dock som en direkt styrning till pågående oper-
ationer vilket indikerar operativ effektivitet. Begreppet avskräckning är något tvetydligt 
men eftersom inga tydliga styrningar förekommer till varken Försvarsmakten eller till 
specifika operationer tolkas begreppet som operativ ineffektivitet.  

Manöverkrigföring ”Försvarsmakten och dess ingående förband ska sträva efter att till-
lämpa manöverkrigföring när så är möjligt.113” Manöverkrigföring tillämpas olika 
beroende på konfliktnivå114 och beskrivs med begreppet: Samordning. För att belysa 
några exempel: i en högintensiv konflikt skall manöverkrigföring tillämpas full ut, i en lå-
gintensiv konflikt skall de militärstrategiska nivån koordinera insatserna med andra 
verkansmedel115, i stabiliserande operationer övergår den fysiska bekämpningen till psy-
kologisk påverkan.116 Begreppet är svårtolkat och går inte att applicera som styrningar 
för Försvarsmakten vilket indikerar operativ ineffektivitet. Manöverkrigföring förmedlar 
tydliga styrningar för olika operationstyper vilket indikerar operativ effektivitet. Begrep-
pet försöker förenkla krigföringen genom att föreslå att tillämpning skall ske när så är 
möjligt. Det tyder på att begreppet används som universellt samtidigt som det försöker 
förmedla specifika styrningar för operationer. Således tolkas begreppet som operativ in-
effektivitet. 
 

4.2.2.3. Slutsatser 
MSD 12 förmedlar nästa lika många budskap om operativ effektivitet som ineffektivitet. 
Doktrinen är i huvudsak av beskrivande karaktär där begrepp förklaras utan styrningar 

                                                        
108 Försvarsmakten, (2011) s.79. 
109 Ibid. s.85. 
110 Ibid. s.85. 
111 Ibid. s.21. 
112 Ibid. s.46. 
113 Ibid. s.127. 
114 Ibid. s.147. 
115 Ibid. s.147. 
116 Ibid. s.145. 
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för hur användningen skall ske. Vidare tolkas doktrinen som en doktrin som försöker av-
skriva sig kritiken den kan tänkas få. Begreppet avskräckning är ett exempel där detta 
skett. Där hävdar doktrinen att avskräckning traditionellt fungerat som krigsavhållande. 
Tolkningen är att detta är ett sätt att undvika kritik genom uttalanden som inte är så de-
finitiva. Doktrinen är ett direkt svar på den tvetydighet som förmedlats i 
regeringspropositionen. Kostnads- och ambitionshöjningar i operativ verksamhet balan-
seras mot rationaliseringar och ambitionssänkningar.117 Doktrinen förmedlar både 
budskap som kan tolkas som operativ effektivitet och budskap om operativ ineffektivitet.  

 

4.2.3. MSD 2016 
MSD 16 beskriver sina övergripande 
militärstrategiska målsättningar med 
hjälp av begreppen: krigsavhållande, 
tröskeleffekt, hävda, avskräckning, 
försvara, trovärdighet, tillgänglighet, 
tillsammans. Inriktningarna för age-
rande i olika operationer förklaras 
med begreppen: handlingsfrihet, ma-
növerkrigföring. Nytt begrepp som 
doktrinen introducerar är gråzons-
problematik.  

 

 

 

 

4.2.3.1. Operativ effektivitet 
Försvara ”Försvarsmakten ska försvara Sverige, främja svensk säkerhet och upptäcka och 
avvisa kränkningar av det svenska territoriet.118” Försvara beskrivs med begreppen: upp-
täcka och avvisa.119 Begreppet beskrivs tydligt med en definition som direkt kan 
appliceras som styrningar för Försvarsmakten vilket indikerar operativ effektivitet. Vi-
dare tydliggörs rak kommunikation och enkelhet med hjälpa av begreppen upptäcka och 
avvisa. Således är det tydligt vad försvarsmakten skall göra för att uppnå effekten av för-
svara, dock saknas tydliga styrningar för till vilka operationer detta gäller vilket indikerar 
operativ ineffektivitet. Begreppet försvara tolkas som operativ effektivitet. 

Hävda ”Försvarsmakten ska ensam och tillsammans med andra ha robust förmåga att 
hävda territoriell integritet, motstå påtryckningar med militära maktmedel i fred och kris 
samt påverka en angripare i krig i tillräcklig omfattning för att tvinga denne till vägval 
som är gynnsamma för oss.120” Begreppet ger tydliga styrningar hur Försvarsmakten skall 
nyttjas, både direkta styrningar och styrningar kopplade till operationer vilket indikerar 
operativ effektivitet. Problematiken är att även om begreppet förmedlar styrningar till 
                                                        
117 Försvarsdepartementet, (2009) s.1. 
118 Försvarsmakten, Bilaga 1) till 2016-03-22, FM2016-7616:1: MSD 16: Militärstrategisk doktrin för Sveri-
ges försvar, (2016) s.27. 
119 Ibid. s.27. 
120 Försvarsmakten, (2016) s.22. 
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operationer generellt, finns en avsaknad av styrningar kopplade till specifika operationer 
vilket indikerar operativ ineffektivitet. Vidare tolkas hävda som varken ett tydligt defini-
erat eller svårtolkat begrepp. Hävda tolkas som ett begrepp som förmedlar operativ 
effektivitet trots vissa delar där operativ ineffektivitet förmedlas.  

 

4.2.3.2. Operativ ineffektivitet 
Krigsavhållande beskrivs med begreppen: avskräckning, tröskeleffekt. ”Målsättningen för 
Försvarsmakten är att vara krigsavhållande i närområdet. För att nå detta mål är av-
skräckning en central del av Försvarsmaktens tröskeleffekt. /…/ Med avskräckning 
menas att Försvarsmakten genom sitt uppträdande och förmågor ska få en eventuell mot-
ståndare att undvika angrepp, exempelvis genom att ändra sina planer och/eller avbryta 
fientliga eller provocerande handlingar.121” Krigsavhållande, avskräckning och tröskelef-
fekt är svårtolkade begrepp som inte går att applicera som styrningar för Försvarsmakten 
vilket indikerar operativ ineffektivitet. Vidare finns en avsaknad av tydliga styrningar för 
specifika operationer. Begreppen tolkas tillsammans som begrepp som förmedlar opera-
tiv ineffektivitet på grund av att krigföringen försöker förenklas. Genom användningen av 
avskräckning och tröskeleffekt skall effekten av krigsavhållande uppnås. Inget av begrep-
pen förmedlar en tydlig definition vilket gör att förståelsen för hur begreppen skall 
användas uteblir. Således skall begreppen kunna appliceras i samtliga konflikter och op-
erationer. 

Tillgänglighet, trovärdighet och tillsammans ”Tillsammans med övriga totalförsvaret ska 
det militära försvaret först och främst utgöra en tröskel för den som vill angripa eller ut-
öva påtryckningar på Sverige. Detta ska åstadkommas genom trovärdighet i 
krigföringsförmågan och vidare förstärkas genom tillgänglighet av dugliga krigsförband 
och vårt nära samarbete tillsammans med andra myndigheter, företag, stater och organi-
sationer.122” Tillgänglighet beskrivs med begreppen: tröskel, trovärdighet, 
tillsammans.123 Begreppen tolkas som operativt ineffektiva för att det är svårtolkade och 
inte direkt går att applicera som styrningar för Försvarsmakten. Vidare finns en avsaknad 
av tydliga styrningar till specifika operationer. Begreppen syftar till att förmedla internat-
ionellt deltagande (nära samarbete tillsammans med andra myndigheter, företag, stater 
och organisationer) snarare än styrningar för pågående operationer. Tillgänglighet, tro-
värdighet och tillsammans indikerar operativ ineffektivitet. 

Handlingsfrihet ”Totalförsvarstanken syftar till att säkerställa samhällets funktion och po-
litisk handlingsfrihet på ett större plan i fred, kris och krig.124” Begreppet är otydligt där 
målet är att säkerställa politisk handlingsfrihet i fred, kris och krig. Det går inte att appli-
cera som direkta styrningar för Försvarsmakten vilket indikerar operativ ineffektivitet. 
Genom målet politisk handlingsfrihet symboliseras internationellt deltagande. Vidare an-
vänds handlingsfrihet som ett universellt begrepp som skall kunna appliceras i alla 
konflikter och operationer. Begreppet tolkas som operativ ineffektivitet.  

Manöverkrigföring ”Svensk krigföring utgår operativt från manöverkrigföring, som bildar 
utgångspunkt för strid och operationer.125” Begreppet är inledningsvis tydligt definierat 

                                                        
121 Försvarsmakten, (2016) s.22. 
122 Ibid. s.1. 
123 Ibid. s.1. 
124 Ibid. s.32. 
125 Ibid. s.41. 
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men saknar möjligheten att direkt kunna appliceras som styrningar för Försvarsmakten. 
Vidare finns inga styrningar för specifika operationer utan manöverkrigföringen skall 
bilda en utgångspunkt för strid och operationer. Effekten blir att begreppet tolkas som 
universellt och således också som operativt ineffektivt.  

Gråzonsproblematik ”Gråzonsproblematiken måste förstås och hanteras pragmatiskt.126” 
Begreppet symboliserar rak kommunikation och enkelhet, dock saknas en tydlig definit-
ion vilket gör att gråzonsproblematik inte går att applicera som direkta styrningar för 
Försvarsmakten. Tolkningen är att begreppet förmedlar operativ ineffektivitet eftersom 
tydliga styrningar för specifika operationer saknas samt att begreppet försöker förklara 
komplex problematik på ett enkelt sätt. Med andra ord förenkla krigföringen. Vidare är 
begreppet ett nytt koncept utan tillhörande styrningar. Ifall det är en import får vara osagt 
men tolkning av begreppet i sin helhet är att det förmedlar operativ ineffektivitet.  

 

4.2.3.3. Slutsatser 
MSD 16 är ett dokument som prioriterar operativ ineffektivitet. Budskapen förklaras ge-
nom flera andra budskap vilket skapar förvirring. Det är också väldigt få begrepp som är 
tydligt definierade. Här saknas enkelhet och rak kommunikation. Noteras bör att doktri-
nen är en direkt effekt utav ett försämrat omvärldsläge i närområdet med tydliga direktiv 
om att öka den operativa effektiviteten. Istället för konkreta styrningar är doktrinen duk-
tig på att förmedla hur viktigt det är att vara medveten och ha en förståelse för de 
militärstrategiska målen. De två första sidorna i doktrinen riktar in hur vi bör se på för-
svarsmakten och våra uppgifter. Det är också i dessa sidor som begreppen har 
identifierats. Liknande MSD 12 förmedlar denna doktrin begrepp som beskriver ställ-
ningstaganden. Bristen av styrningar till Försvarsmakten är markant och budskap om 
operativ effektivitet är frånvarande. Den operativa effektiviteten skall uppnås genom att 
ha ett nationellt försvar tillsammans med andra.  

 

4.3. Resultat 
Den första frågeställningen, med vilka begrepp förklarar den militärstrategiska doktrinen 
målsättningarna och styrningar för olika operationstyper, besvarades genom en gransk-
ning av doktrinerna. Utfallet av innehållsanalysen blev att MSD 02 använde begreppen: 
förebygga, dämpa, skydda, handlingsfrihet, försvara och manövertänkande. MSD 12 an-
vände begreppen: förebygga, dämpa skydda, hävda, försvara, avskräckning, 
manöverkrigföring, allomfattande ansats och effekttänkande. Samt att MSD 16 använde 
begreppen: krigsavhållande, tröskeleffekt, hävda, handlingsfrihet, försvara, avskräckning, 
trovärdighet, tillgänglighet, tillsammans, manöverkrigföring, gråzonsproblematik.  

Vidare i analysen kategoriseras begreppen som operativ effektivitet eller operativ inef-
fektivitet. Begreppen tolkas sedan för att besvara den andra frågeställningen: vilka 
begrepp tolkas som operativt effektiva och vilka tolkas som operativt ineffektiva. Tolk-
ningen av de enskilda doktrinerna tydliggörs i analysdelen. Sammantaget från analysen 
går att utläsa att MSD 02 förmedlar till största del budskap om operativ effektivitet. MSD 
12 är väldigt välbalanserad avseende effektivitet/ineffektivitet. MSD 16 har främst bud-
skap som signalerar operativ ineffektivitet. 

                                                        
126 Försvarsmakten, (2016) s.25. 
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Den tredje frågeställningen lyder: följer den svenska doktrinutvecklingen trenden att 
budskap om operativ effektivitet minskat? Svaret är att utifrån undersökningen så har 
den svenska militärstrategiska doktrinen minskat användningen av begrepp som förmed-
lar operativ effektivitet, vilket innebär att trenden följs även i Sverige. Resultatet är en 
produkt utav tolkningen av de begrepp som Försvarsmakten använder i sina doktriner. 
Eftersom Försvarsmakten väljer vilka begrepp som används i doktrinerna indikerar tolk-
ningen av begreppen att operativ effektivitet nedprioriterats. Svaret på 
forskningsproblemet är att Sveriges militärstrategiska doktrin bekräftar Bjerga och Haa-
lands trend att budskap om operativ effektivitet i små staters strategiska doktriner 
minskat. Vidare följer en diskussion kring resultatet kopplat till teori, metod och tidigare 
forskning i nästa kapitel. 

 

5. Avslutning 
5.1. Diskussion 

Undersökningens resultat bekräftar den trend som Bjerga och Haaland beskriver finns i 
små staters strategiska doktriner. Huruvida det är Försvarsmaktens avsikt att minska 
budskap om operativ effektivitet redogör inte undersökningen för. Undersökningen ger 
snarare en bild av hur de budskap Försvarsmakten förmedlar tolkas. Eftersom enbart be-
grepp i doktrinerna har undersökts kan undersökningen inte ge några definitiva svar om 
svensk doktrinutveckling. Vidare finns för många variabler som påverkar undersökning-
ens resultat för att kunna dra långtgående slutsatser. Både författarens förförståelse, de 
valda begreppen och teorins förklaringsvärde kan vara faktorer som påverkat utfallet. Re-
sultatet bör därför endast ses som vägledande. 

Undersökningen påvisar att definitionerna av begrepp var tydligare i MSD 02 än i MSD 12 
och MSD 16. Otydliga eller svårtolkade begrepp kan få negativ påverkan på förståelsen 
för de politiska och militärstrategiska målsättningarna. Vilket i sin tur också kan påverka 
förståelsen och tilltron till doktrinen i allmänhet. Resultatet påvisar också indikationer på 
att universella begrepp används för att försöka förenkla krigföringen. Förenklas krigfö-
ringen med begrepp som ska kunna appliceras i alla konflikter och operationer behöver 
inte doktrinen ses som ett levande dokument utan det räcker med en doktrin som är all-
mängiltig.  

Samtliga doktriner skapas och publiceras på grund av förändringar i säkerhetspolitiken 
och omvärldsläget. Eftersom operativa direktiv inte prioriteras i doktrinen trots tydliga 
styrningar från regeringen tyder detta på att den strategiska doktrinen används till något 
annat än att förmedla operativ effektivitet. Nedprioriteringen av budskap om operativ ef-
fektivitet i den militärstrategiska doktrinen kan vara en effekt av ett fokusskifte. Ett 
fokusskifte där införandet av en operativ doktrin kan vara en förklaring. En annan förkla-
ring kan vara en ökad rädsla för att uttrycka sig i offentliga dokument. Det går också att 
utläsa att vissa begrepp försöker förmedla internationellt deltagande istället för att prio-
ritera operativ effektivitet för pågående operationer. Prioriteras internationellt 
deltagande riskerar statens sätt att föra krig hamna i skymundan.  

MSD 16 förmedlar flertalet budskap om samarbete med andra för att uppnå synergieffek-
ter. Samarbete skall även appliceras för att kunna vinna över en anfallare. Hur detta skall 
gå till när Sverige är ett land som inte är med i någon försvarsallians är inget doktrinen 
förklarar. Doktrinen förmedlar istället att operativ effektivitet skall uppnås genom nat-
ionellt försvar tillsammans med andra. 
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5.1.1. Kritik mot vald metod 
Undersökningen förutsätter att vissa begrepp privilegieras mer än andra. Är detta ställ-
ningstagande fel kan metoden i detta hänseende anses irrelevant. Detta är dock inte 
avgörande för utfallet på undersökningen utan är bara en del i operationaliseringen där 
begreppen väljs ut utifrån förutsättningen att de privilegieras. Även om metoden i detta 
hänseende anses irrelevant skulle undersökningen ändå besvara frågan hur doktrinernas 
begrepp uppfattas. Vidare kräver metoden en tolkning av det empiriska materialet. För-
fattarens förförståelse inom området påverkar resultatet eftersom objektivitet inte kan 
säkerställas. Således blir tolkningen av materialet påverkat av författarens subjektiva be-
dömning. Genom att använda en annan metod skulle högre objektivitet kunna uppnås. 

Vidare kan kritik riktas mot valet av material i relation till metoden. Kritiken riktas främst 
mot huruvida materialet kommer kunna uppnå den förklaringskraft som eftersträvas. 
Detta på grund av fallens särart. För att få högre förklaringskraft i undersökningen skulle 
mer exemplariska eller centrala fall ha valts. För att studera den svenska doktrinutveckl-
ingen har material som kan besvara detta sökts. Därför valdes de militärstrategiska 
doktrinerna. 

 

5.1.2. Kritik mot vald teori 
Bjerga och Haalands artikel belyser huruvida operativa erfarenheter tas omhand för att 
föra ett resonemang kring hur doktrinerna utvecklas. Den berör också hur utvecklings-
processen gått till och vilka instanser som fått chansen att påverka. Eftersom 
huvudargumenten berör hur operativa erfarenheter omsätts kan kritik riktas mot under-
sökningens teoretiska ramverk. Argumenten är utplockade ur resonemanget Bjerga och 
Haaland för kring små staters doktrinutveckling. Dessa delar ger väldigt specifika analys-
verktyg vilket har underlättat analysen. Risken med att inte använda hela deras 
resonemang kan vara att teorin anses ofullständig och icke applicerbar. Vidare kan det 
teoretiska ramverket kritiseras utifrån de metodologiska ställningstaganden som gjort i 
undersökningen. Undersökningen som genomförts har plockat ut begrepp för att tolka 
dessa. Huruvida teorin är tänkt att besvara hur specifika begrepp tolkas är också något 
som kan kritiseras. Detsamma gäller hur lämplig teorin är att besvara om begrepp tolkas 
som operativt effektiva eller operativt ineffektiva. För att bekräfta att något är operativt 
effektivt behöver den operativa effektiviteten testas. Detta har inte varit möjligt i denna 
undersökning. 

Slutligen kritiseras möjligheterna att dra generella slutsatser av doktrinerna. Undersök-
ningen applicerar ett specifikt ramverk på specifika begrepp i doktrinen. Begreppens 
förklaringsvärde och möjligheter att dra slutsatser kring doktrinen i sin helhet ses därför 
som lågt. 

 

5.1.3. Återknytning till tidigare forskning 
Undersökningen har bidragit till forskningen genom att utreda huruvida den svenska 
doktrinutvecklingen följt den trend Bjerga och Haaland presenterat. Genom att bekräfta 
trenden med ytterligare en undersökning fylls den forskningslucka som tidigare funnits.  

Resultatet av undersökningen visar på att istället för att förmedla budskap om operativ 
effektivitet förmedlas budskap om internationellt deltagande och universella styrningar. 
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Prioriteras budskap om internationellt deltagande framför operativ effektivitet är risken 
att statens sätt att föra krig åsidosätts. Detta i sin tur kan leda till att förståelsen för dokt-
rinen minskar samtidigt som den blir mindre applicerbar i operativa kontexter. Det 
samma gäller om universella budskap prioriteras. Då finns risken att doktrinen distanse-
rar sig från pågående operationer, vilket kan generera en doktrin som anses irrelevant. 
Undersökningens resultat förmedlar en bild av att på grund av avsaknaden av budskap 
om operativ effektivitet riskerar doktrinen att inte längre vara vägledande i operativa 
kontexter. Den skrivna doktrinen är kanske inte längre ett lika bra verktyg för att utbilda 
officerare i operativa kontexter. 

 

5.2. Anknytning till professionen  
Officerare behöver veta hur, när och i vilka kontexter doktrinen skall användas. Den här 
undersökningen höjer förståelsen för vad doktrinen förmedlar för budskap. På så sätt 
skapas förutsättningar för officeraren att ta ställning till hur och när doktrinen skall an-
vändas. Det som dock går att argumentera emot är huruvida alla officerare är lika 
beroende och använder doktriner lika mycket. Där till exempel arméofficerare kanske 
snarare styrs av reglementen och uppdragstaktik än doktriner. Och exempelvis i flygvap-
net där ledningsförhållandena är annorlunda och doktriner inte styr under operationerna 
utan snarare avgör vilka operationer som bör genomföras. Således anknyter den här 
undersökningen till professionen genom att belysa att det inte är genom det militärstra-
tegiska doktrinen operativa styrningar fås. Undersökningen ger också en ökad förståelse 
för vikten av tydliga budskap för att uppnå effektivitet.  

 

5.3. Reflektion 
När doktrinen används för att förmedla politiska ställningstaganden istället för att foku-
sera på operativ effektivitet finns risken att doktrinens värde (att förmedla kunskap) 
överförs på andra sätt. Till exempel genom missionsutbildning. Missionsutbildning har då 
samma syfte som doktrinen vilket gör att den militärstrategiska doktrinen fyller samma 
syfte som Försvarsmaktens strategiska inriktning (inriktar användandet av Försvarsmak-
ten). Vidare har författaren försökt förhålla sig objektiv under analysen är resultatet en 
mix av det teoretiska ramverket och författarens subjektivitet. Trots tydliga styrningar 
under analysen av data avgjorde författarens förförståelse och föreställningar till stor del 
hur begreppen tolkades. 

Eftersom tanken först var att se om en minskning av operativ effektivitet föranleddes av 
en ökning av politiska budskap, var detta något som hängde kvar länge i undersökningen. 
Valet att ställa operativ effektivitet mot ineffektivitet var nog ett arv från detta. Troligtvis 
skulle undersökningen blivit lika bra om analysen bara hade undersökt vilka begrepp som 
kan tolkas som operativ effektivitet och vilka som inte kan tolkas som det.  

Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för doktrinutveckling i små stater. 
Detta syfte uppnåddes genom undersökningens analys av de svenska militärstrategiska 
doktrinerna. Resultatet bidrar till att ge ytterligare exempel för att bekräfta den trend som 
tidigare åskådliggjorts. Genom att bekräfta trenden möjliggörs för ytterligare forskning 
inom små staters doktrinutveckling.  
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5.4. Fortsatt forskning 
Små staters strategiska doktriner tenderar att förmedla mindre budskap om operativ ef-
fektivitet. Begrepp blir mer otydliga och innefattar inga tydliga definitioner samtidigt som 
mer universella begrepp privilegieras. Huruvida små staters doktriner tenderar att bli 
mer och mer allmängiltiga för att passa alla kontexter är något som behöver undersökas. 
Om så är fallet är det också intressant att utreda huruvida doktrinen inte längre behöver 
ses som ett levande dokument. Alternativet kanske är en allmängiltig doktrin som passar 
alla kontexter och operationer.  

Eftersom den här undersökningen studerar huruvida budskap om operativ effektivitet 
minskat, är det relevant att undersöka vad detta beror på. Även att ta reda på om andra 
budskap har ersatt budskapen om operativ effektivitet. Bjerga och Haaland beskriver att 
doktrinen snarare används som ett kommunikationsmedel för att förmedla politiska ställ-
ningstaganden. Detta kan vara ytterligare en utgångspunkt för fortsatt forskning.  
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