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ABSTRACT: 

There is an ongoing discussion about what purpose doctrines should serve in military organiza-

tions. For this reason, it becomes difficult to identify by what standards doctrines should be evalu-

ated. This paper is based on Jan Ångström and Jerker Widén’s theory that suggest that the doctrine 

should be understood as a religion or in other words - a set of beliefs. Using this constructivist in-

terpretation, one can easier identify criteria of a good doctrine, thus making it easier to evaluate it.  

Following this understanding, Ångström and Widén have developed a set of quality standards that 

are used in this survey to measure the quality of the Swedish Military doctrine.  A questionnaire 

was sent out to Swedish officers in order to answer the question of how good the quality of the 

Swedish doctrine is. By using this quantitative method, the results indicate that the Swedish doc-

trine fulfils some of these quality standards, while other qualities are not met. To draw more defin-

itive conclusions, further research is needed. Nevertheless, the result of this study indicates that 

although there are diverse opinions, there are parts of the doctrine that exhibit good quality. 
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1. Inledning  

Det finns idag en forskningsdebatt kring vad syftet är med doktriner; hur en doktrin skall tol-

kas och på vilka grunder den bör utvärderas. Om doktriner ses som en föreställning om vad 

som är framgångsrikt i krig1 finns det en uppenbar paradox med att utfärda offentliga doktri-

ner. Doktriner är en öppen handling som beskriver hur och varför de väpnade styrkorna skall 

användas och som dessutom finns tillgänglig för motståndaren att läsa.2 En allt för generell 

doktrin kan medföra att de egna styrkorna kommer att finna svårigheter i att tolka den, vilket i 

sin tur kommer att motverka det egna syftet.3  

Harald Høiback skriver i sin artikel What is doctrine? att doktrinens syfte kan uppfattas som 

underligt och ställer sig frågande till om det verkligen finns ett skriftligt svar på krigets alla 

frågor: ”What on earth can some solemnly endorsed principles do for military forces that have 

a virtually endless scope of missions.”4 Høiback menar att det är svårt att utforma principer 

för något som är så föränderligt som krig. Krigen ter sig inte längre som förr, kanske har dokt-

rinen en gång gjort nytta och varit lösningen på hur samma slags krig bekämpas om och om 

igen.5 Idag är krigen föränderliga, kaotiska och komplexa till sin karaktär vilket medför att det 

är näst intill omöjligt att beskriva hur ett lyckat krig skall genomföras. Således kan det ses 

som motsägelsefullt att det är just detta doktrinen försöker åstadkomma. Kanske finns det en 

risk att doktrinen tillhandahåller en given mall som begränsar styrkornas initiativ och flexibi-

litet6.  

Trots att kritikerna ställer sig frågande till doktrinen, är de flesta överens om att den bör och 

skall leva vidare. Høiback skriver att om det doktrinära behovet inte uppfylls av offentliga 

doktriner, kommer tomrummet att fyllas av inofficiella och oprövade doktriner.7 Även om det 

finns de som argumenterar för doktrinen och även om det finns ett tydligt syfte, är det fortfa-

rande oklart vad som definierar en doktrin av god kvalitet och hur den skall utvärderas. 

                                                        
1Definition enligt: Høiback, Harald. What is doctrine?. Journal of Strategic Studies 34:6 (2011): 879-

900. doi: 10.1080/01402390.2011.561104. (s. 897) 
2Ångström, Jan och Widén J.J.. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality 

of doctrine. Journal of Strategic Studies 39:2 (2015): 198-212. doi: 10.1080/01402390.2015.1115034  

(s. 205) 
3Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine. (s. 205) 
4Høiback. What is doctrine? (s. 879) 
5Ibid. (s. 880) 
6Mclnnes, Colin. The British Army´s New Way in Warfare: A Doctrinal Misstep?. Defense & Security 

Analysis 23:2 (2007): 127-141. doi: 10.1080/14751790701424697 (s. 138) 
7Høiback. What is doctrine? (s. 898) 
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Det huvudsakliga sättet att förstå doktriners kvalitet utgår ifrån den rationalistiska förståelsen 

av doktrinen som en ”force multiplier”. Med detta menas att doktrinen skall ge ett mervärde, 

en kombination av egenskaper, som gör att den militära organisationen blir mer effektiv med 

doktrinen än utan.8 Det svåra med att utvärdera doktriner utifrån denna förståelse är att det 

behövs ett krig för att se om den verkligen når framgång, men även om det nu finns ett krig är 

det svårt att isolera om orsaken till seger eller förlust berodde på just doktrinen.9  

Jan Ångström och Jerker Widén behandlar i sin artikel Religion or reason? Exploring alterna-

tive ways to measure the quality of doctrine det bortglömda problemet med kvalitetsstandar-

der för doktriner. De menar att den kanske mest fundamentala frågan i denna debatt är om 

doktrinens innehåll är framtagen av rationella hotbedömningar, befintliga föreställningar om 

hur seger uppnås eller om innehållet drivs av identitet och rollförväntningar. Ångström och 

Widén föreslår att doktrinen borde ses som religion, en uppsättning av tro eller trosartiklar. 

De menar att denna konstruktivistiska tolkning är mer givande vid identifiering av kvalitets-

standarder då de kan användas för att utvärdera doktrinen oberoende av kriget.10  

1.1 Problemformulering 

Eftersom det finns oklarheter kring doktrinens syfte är det svårt att avgöra huruvida en doktrin 

är av god kvalitet och således en problematik kring hur doktrinen skall utvärderas. Som ett re-

sultat av detta är det oklart huruvida Sverige har en doktrin av god kvalitet, vilket ses som en 

central fråga i Försvarsmakten.  

I den svenska Försvarsmakten kan doktrinen tolkas som ett inriktande dokument för använ-

dandet av det militära maktmedlet. I den svenska doktrinen, Militärstrategisk doktrin: med 

doktrinära grunder (MSD12), beskrivs syftet vara att inrikta Försvarsmaktens verksamhet och 

skapa en förståelse för hur statsmakterna använder det militära försvaret.11 Det finns dock de-

lade åsikter om att formalisera sådana doktriner, åtminstone när de öppet formulerar syfte och 

metoder för den militära verksamheten.12  

                                                        
8Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine. (s. 198) 
9Ibid. (s. 204) 
10Ibid. (s. 200f) 
11Militärstrategisk doktrin: med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011 

 (s. 11f) 
12Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine. (s. 205) 
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Det finns en problematik i hur doktrinen skall utvärderas givet denna rationalistiska tolkning 

då den blir beroende av vad som är framgångsrikt i krig. Det blir därmed viktigt ur ett veten-

skapligt perspektiv att hitta alternativa sätt att utvärdera doktrinen ifrån. Ångström och Widén 

föreslår att det kan finnas ett mer grundläggande syfte med doktrinen, att skapa identitet och 

ge ontologisk trygghet. De förordar att doktrinen kan jämföras med religion och att den såle-

des bör utvärderas utifrån liknande kriterier. Givet Ångström och Widéns förhållningssätt kan 

doktrinen utvärderas, oberoende av kriget, vilket i sin tur kan ge ett svar på om Sverige har en 

doktrin av god kvalitet eller inte.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Utifrån Ångström och Widéns synsätt om att doktrinen kan liknas med en religiös text kan en 

uppsättning av kvalitetsstandarder tas fram som är mer givna för doktrinskrivandet.13 Utifrån 

dessa kvalitetsstandarder kan ett svar nås på frågan kring hur god kvalitet den Militärstrate-

giska doktrinen uppvisar. Uppsatsens syftar till att utvärdera den Militärstrategiska doktrinen 

utifrån Ångström och Widéns teori i syfte att diskutera doktrinens kvalitet. 

Ångström och Widéns kvalitetsstandarder ger en teoretisk grundad lösning för hur en doktrin 

kan kvalitetssäkras. Således är den övergripande frågeställningen:  

- Med utgångspunkten att doktrinen kan förstås som religion, hur god kvalitet har den 

Militärstrategiska doktrinen14 utifrån dessa kvalitetsstandarder? 

Analysen kommer att utgå ifrån Ångström och Widéns fyra kvalitetsstandarder som är onto-

logisk trygghet, identitet, skapandet av en känsla av tillhörighet och legitimitet.15 Den över-

gripande frågeställningen besvaras genom följande delfrågor:  

- Skapar doktrinen en ontologisk trygghet?  

- Skapar doktrinen identitet? 

- Skapar doktrinen en känsla av tillhörighet? 

- Skapar doktrinen legitimitet? 

I ovan nämnda frågeställningar avses doktrinen vara den Militärstrategiska doktrinen 2012.  

Begreppen ontologisk trygghet, identitet, tillhörighet, och legitimitet förklaras närmare i  

                                                        
13Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine (s. 210) 
14Militärstrategisk doktrin: med doktrinära grunder (MSD 12). Stockholm: Försvarsmakten, 2011 
15Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine (s. 210) 
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kapitel två. En enkätundersökning ligger till grund för besvarandet av delfrågorna.  

1.3 Tidigare forskning 

Det finns idag ett brett forskningsfält kring doktriner med mycket litteratur och artiklar att 

tillgå. I detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras med fokus på hur doktrinen kan 

tolkas och utvärderas.  

Colin Mclnnes representerar ett kritiskt fält som i sin artikel The British Army´s New Way in 

Warfare: A Doctrinal Misstep? tvivlar på att den brittiska doktrinen är utformad och används 

på rätt sätt. Mclnnes ställer sig frågande till om doktrinen verkligen uppmuntrar initiativ och 

flexibilitet eller om den uppmuntrar tanke överhuvudtaget.16  

Neville Parton håller däremot inte med Mclnnes utan försvarar istället doktrinen. Parton ar-

gumenterar bland annat för att erfarenheter måste föras vidare på något sätt och att doktrinen 

är ett verktyg för detta. Som svar på Mclnnes menar Parton att en förutsättning för att kunna 

vara kreativ är att först lära sig reglerna: ”(…) how can one think ’out of the box’ without first 

realising there is a box to think outside?”17 Det Parton anspelar på är att om det saknas tidi-

gare erfarenheter kring vad som har fungerat och inte fungerat är det svårt att ha någonting att 

grunda sina beslut på.18  

Harland Høiback inleder sin artikel What is doctrine? med att ifrågasätta doktrinens syfte. Vi-

dare konstaterar han dock att det inte är mer än rättvist att faktiskt försöka fastställa vad en 

doktrin är innan den avskrivs helt som ett relevant militärt verktyg.19 Høiback beskriver dokt-

rinen och dess egenskaper i sin bok Understanding Military Doctrine där han menar att en 

doktrin måste innehålla tre grundläggande element. Doktrinen måste vara auktoritativ, den 

måste innehålla en teori och den måste återspegla kulturen i den organisation som utfärdar 

den.20  Förhållandet mellan dessa grundelement kan variera mellan olika doktriner men utifrån 

dessa menar Høiback att doktrinen kan ses som ett verktyg för ledning, ett verktyg för föränd-

ring och ett verktyg för utbildning.21 Høibacks teori utgör automatiskt en rad kriterier som kan 

användas i försök att utvärdera doktrinen.  

                                                        
16Mclnnes. The British Army´s New Way in Warfare: A Doctrinal Misstep? (s. 138) 
17Parton, Neville. In defence of Doctrine… But Not Dogma. Defence & Security Analysis 24:1 

(2008):81-89. doi: 10.1080/14751790801903335 (s. 86f) 
18Parton, Neville. In defence of Doctrine… But Not Dogma. (s.86f) 
19Høiback. What is doctrine? (s. 879f) 
20Høiback, Harald. Understanding military doctrine: a multidisciplinary approach. London: 

Routledge, 2013 (s. 157) 
21Høiback. Understanding military doctrine: a multidisciplinary approach. (s. 157) 
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Problemet med att utvärdera doktrinen utifrån det rationalistiska perspektivet är enligt Ång-

ström och Widén att detta förhållningssätt är dåligt anpassat till förhållanden som saknar en 

tydlig feedbackmekanism, det vill säga att doktrinens utfall i form av lyckad krigföring är svår 

att mäta. Doktrinen kan vara ett verktyg för ledning, förändring och utbildning utan att nöd-

vändigtvis förbereda eller styra de väpnade styrkorna till ett framgångsrikt krig.22 I motsats till 

Høiback och den rationalistiska synen är det enligt Ångström och Widén möjligt att förstå och 

bemöta doktrinen som en uppsättning av övertygelser eller som ett sätt att skapa identitet. 

Med denna tolkning är det möjligt att skapa kvalitetsnormer som kan testas, oberoende av kri-

get, och därmed lättare att avgöra huruvida en doktrin har god eller bristande kvalitet.23 

I artikeln The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: small (and Large) States in a 

Double Bind behandlar Jan Willem Honig främst doktrinens utveckling och små staters för-

måga att utveckla doktriner. Han framhåller krigen som föränderliga och menar att doktrinen 

måste följa deras utveckling.  Dessvärre har omoderna tankar om hur krig traditionellt sett har 

förts begränsat omskrivning av doktriner.24 Militärer och politiker håller fast vid gamla idéer 

som inte längre är anpassade för dagens krig, vilket Honig menar kommer leda till att kriget 

förlorar dess politiska verktyg. Honig beskriver även doktrinens centrala roll i att ge syfte och 

mening till de militära styrkorna. Honig redogör också för doktrinens ursprung vilket fram-

lägger gemensamma drag med religion, dock presenterar han inga kvalitetsstandarder utifrån 

sin teori.25   

1.4 Disposition  

Det första kapitlet inleds med en forskningsdebatt som mynnar ut i en problemformulering 

och uppsatsens syfte samt frågeställningar presenteras. Därefter följer en utveckling av forsk-

ningsdebatten i form av ett avsnitt med tidigare forskning inom ämnet. Kapitel två redovisar 

inledningsvis valet av teori för att därefter redogöra för Ångström och Widéns teori kring kva-

litetsstandarder för doktriner. I anslutning till detta redovisas den operationalisering som låg 

till grund för inhämtning och analys av materialet. Kapitel tre redogör för valet av metod samt 

alla metodval i anslutning till undersökningen. Kapitel fyra består av analys och resultat där 

                                                        
22Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine (s. 201) 
23Ibid. (s. 205) 
24Honig, J.W. The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in Double 

Bind. Journal of Strategic Studies 39:2 (2016): 261-279, doi: 10.1080/01402390.2015.1115036  

(s. 261) 
25Honig. The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in Double Bind. 

(s. 275f) 
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insamlad data presenteras, organiseras och analyseras utifrån de fyra inledande frågeställning-

arna. I kapitel fem sammanfattas slutsatserna som svarar på uppsatsens frågeställningar. I an-

slutning till detta sker en diskussion kring undersökningens resultat och hur den bidrar i för-

hållande till tidigare forskning, följt av en reflektion kring undersökningens validitet. Kapitlet 

avslutas med undersökningens betydelse för den militära professionen och förslag på fortsatt 

forskning ges tillsammans med alternativa metoder. 
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2. Teori  

Inledningsvis i detta kapitel redovisas på vilka grunder teorin har valts. Därefter presenteras 

Ångström och Widéns teori om hur en doktrin kan förstås som en religion för att lättare kunna 

utvärdera den.  Denna teori ligger till grund för att, i ett senare skede, diskutera kvaliteten på 

den svenska doktrinen. För att förstärka Ångström och Widéns teori kompletteras den allt ef-

tersom med argument från bland annat Jan Honig, Barry R. Posen och Neville Parton. Detta 

är för att precisera och utveckla de begrepp som utgjort kärnan för den teoretiska utgångs-

punkten. Kapitlet avslutas med en operationalisering av teorin där en modell har skapats ge-

nom att ta ut variabler och operationella indikatorer. Denna modell har utgjort grunden för in-

hämtning och analys av det empiriska materialet.  

Teorin har valts då den på ett nytt sätt bidrar till den tidigare forskningsdebatten. I relation till 

det rationalistiska förhållningssättet erbjuder Ångström en mer konstruktivistisk tolkning. 

Ångström och Widéns artikel är utkommen år 2015 vilket gör att den är väl uppdaterad och 

högst relevant kopplat till tidigare forskning. Den bidrar till ny förståelse kring doktriners 

grundläggande syfte och ger forskningsdebatten ytterligare ett perspektiv att förhålla sig till. I 

och med att artikeln är så pass ny har den således inte hunnit prövats och har därmed inte fått 

någon vetenskaplig respons eller kritik ännu, vilket denna uppsats kan bidra till.  

2.1 Doktrinen som religion 

Ångström och Widén förordar att doktrinen bör ses som religion eller en uppsättning av tros-

artiklar och att det med detta synsätt blir lättare att utvärdera doktrinen. Doktrinens kvalitet 

blir då direkt kopplad till militära normer och identitet, istället för effekten av dess specifika 

innehåll, vilket i sin tur är lättare att utvärdera enligt Ångström och Widén.26   

Ångström och Widén framhäver likheter som gör det möjligt att jämföra doktrinen med en re-

ligion. Något doktrinen har gemensamt med religion är att de båda skapar en tro som försöker 

svara på existentiella frågor vilka varken kan besvaras empiriskt eller logiskt och att båda för-

söker styra framtida handlingar utan att kunna förutse framtiden.27 Doktrinen bidrar till sam-

manhållning och målmedvetenhet samt att den skapar en trygghet för yrkesutövarna. Utifrån 

                                                        
26Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine. (s. 198f) 
27Ibid. (s. 206)  
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denna förståelse har Ångström och Widén tagit fram fyra nya kvalitetsstandarder; ontologisk 

trygghet, identitet, skapandet av en känsla av tillhörighet och legitimitet.28  

2.2 Fyra kvalitetsstandarder 

Ångström och Widéns fyra kvalitetsstandarder utgör de variabler som legat till grund för ana-

lysen och beskrivs därför mer ingående i detta avsnitt. Syftet är att skapa en större förståelse 

för de variabler som utgjort underlaget för operationaliseringen och framtagandet av de indi-

katorer och påståenden som legat till grund för enkäten och senare även för analysen.  

2.2.1 Ontologisk trygghet 

Det är inte otroligt att en officer hamnar i en situation under osäkra förhållanden där beslut 

behöver fattas om liv och död. Likt religionen, kan doktrinen ge kraft och styrka i en situation 

som upplevs svår eller mentalt jobbig. Modern vetenskap kan ge tvivel och alternativa hand-

lingsmöjligheter medan religion skapar trygghet genom tro. Om doktrinen ses som en gemen-

sam tro kommer den att ge utövaren samma trygghet.29 Doktrinen, likt religion gör anspråk på 

att försöka greppa djupa sanningar och därmed bygga upp en tro som är tänkt att stå över dis-

kussion och ifrågasättanden. Doktrinen förklarar den komplexa verkligheten, ofta utifrån 

djupt rotande värderingar om ett visst fenomen och kan då ses som en moralisk kompass i 

syfte att skapa trygghet.30  

Neville Parton antyder att doktrinen kan fylla flera syften där ett av dem är att skapa trygghet.  

Parton skriver att när individer är trötta, stressade och rädda i en komplex situation har de åt-

minstone doktrinen att falla tillbaka på. Parton menar att den ensamma individen kommer att 

utgå från sina egna erfarenheter men när dessa inte är tillräckliga kan doktrinen erbjuda stöd.31  

Ett land som har tillämpat denna syn är Storbritannien som i Army Doctrine Primer skriver att 

doktrinen handlar om en gemensam tro snarare än vad som faktiskt står skrivet: ”Doctrine is 

not just what is taught, or what is published, but what is believed.”32 Citatet poängterar att 

doktrinen är det som användarna faktiskt tror på. Enligt Army Doctrine Primer är doktrinen 

en uppsättning av övertygelser och principer som vägleder de militära styrkorna, vilket i sin 

                                                        
28Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine. (s. 210) 
29Ibid. (s. 206f) 
30Honig. The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double Bind. 

(s. 267f) 
31Parton. In defence of Doctrine… But Not Dogma. (s. 86) 
32Army Doctrine Primer. Shrivenham: Ministry of Defence, 2011 (s. iii) 
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tur skapar trygghet. Doktrinen skall instruera hur individen skall tänka, inte vad som skall 

tänkas.33 Tänkande människor är en förutsättning för flexibilitet och för att kunna ta och hålla 

initiativet.34  

2.2.2 Identitet 

Doktrinen kan ses som en ”meaning-making device”; den skapar mening, trygghet och en 

gemensam tro. Om alla tror, kommer verkligheten att skapas därefter och även om all fram-

tida verksamhet inte alltid följer exakt vad som står i doktrinen ligger den ändå till grund för 

en gemensam tro. Det är denna gemensamma tro som skapar identitet.35  

Barry R. Posen skriver att doktrinen kan fylla flera funktioner än de rent uppenbara och att 

doktrinen syftar till att minimera organisationens osäkerheter. Doktrinen ger drivkraft och 

motivation till användarna vilket är viktigt när de skall prestera under farliga och stressiga 

förhållanden.36 Posen skriver att militären begär mycket av sina medlemmar och att doktrinen 

ger en bild av organisationen som skapar en förståelse för medlemmarnas värde och bety-

delse. Doktrinen ger användarna en anledning, en djupare mening, att arbeta för organisation-

ens syften.37  

Uniformer, relationer, strukturer och de målmedvetna ändamål som militären skall tjäna är 

alla faktorer som kan bidra till en gemenskap och tillsammans bildar det en tät struktur som 

stöds och styrs av doktrinen. Utifrån denna struktur kan det militära yrket formas och på så 

sätt också skapa identitet.38 Ångström och Widén drar således slutsatser om att en doktrin med 

hög kvalitet följer det befintliga och dominerande mönstret av idéer om vad de väpnade styr-

korna är och hur de borde genomföra sin verksamhet samt vad det innebär att tillhöra militä-

ren.39  

                                                        
33Army Doctrine Primer. Shrivenham: Ministry of Defence, 2011 (s. 1:1f)  
34Ibid. (s. iii) 
35Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine (s. 207) 
36Posen, Barry R. Foreword: Military doctrine and the management of uncerainty. Journal of Strategic 

Studies 39:2 (2016): 159-173. doi: 10.1080/01402390.2015.1115042 (s. 171) 
37Posen, Barry R. Foreword: Military doctrine and the management of uncertainty. (s. 160) 
38Honig. The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double Bind. 

(s. 267f) 
39Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine (s. 207) 
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2.2.3 Tillhörighet 

Som ovan nämnts, skapar doktrinen identitet och gemenskap. Religionen anger hur något – 

guds skapelse, krig eller något annat – kan förstås och utifrån denna gemensamma syn skapa 

ett gemensamt förhållningssätt och principer kring ett förväntat och korrekt uppträdande.40 

Genom att användarna av doktrinen accepterar och känner en viss koppling till dess principer 

bildas en kollektiv känsla av tillhörighet som för den enskilde individen närmare den militära 

professionen. Den enskilde individen känner en tillhörighet till någonting större: en gemen-

skap med traditioner, stolthet och syfte. Ångström och Widén menar att utan doktrinen är utö-

varna bara vanliga tjänstemän med uppgift att försvara nationen. Doktrinen bidrar till en kå-

randa som skapar gemensamma känslor av tillgivenhet, lojalitet, ära och stolthet vilket i sin 

tur anses som viktigt för sammanhållning och framgång. Ett kvalitetsmått som mäter fram-

gången under sådana förhållanden blir följaktligen ett mått på hur framgångsrik doktrinen är 

på att få användarna att känna att de tillhör en exklusiv grupp av likasinnade, det vill säga 

huruvida doktrinen skapar en känsla av tillhörighet.41  

2.2.4 Legitimitet 

Vidare skriver Ångström och Widén att kvaliteten kanske inte längre beror på doktrinens  

innehåll, utan att det snarare handlar om att den är legitim eller inte. Det viktigaste kriteriet 

blir följaktligen en fråga kring om doktrinen är accepterad och om det uttrycks ett samtycke i 

den militära organisationen. Religiösa texter, i detta fall doktrinen, fungerar främst om alla i 

målgruppen tror på den och arbetar i enlighet med att följa den. Detta innebär i praktiken, att 

doktrinen kan vara dåligt skriven och innehålla stora brister men fortfarande vara erkänd och 

hyllad av användarna så länge den lever upp till deras förväntningar och traditioner. Dock be-

tyder detta att legitimiteten inte nödvändigtvis mäter kvaliteten, vilket gör det hela något pro-

blematiskt, samtidigt som det bekräftar att doktrinen handlar om något annat; en gemensam 

tro.42 

Doktrinen kan anses vara legitim av användarna antingen för att den har överenskommits av 

intressenterna eller för att den har införts av en myndighet som betraktas som legitim, varpå 

                                                        
40Honig. The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double Bind. 

(s. 267f) 
41Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine (s. 207) 
42Ibid. (s. 20f) 
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användarna samtycker.43 Om detta är fallet innebär det att ”trogna anhängare” kan vara så 

pass indoktrinerade att de har svårt att kritisera dokumentet. Underordnade kan ha svårt att 

ifrågasätta ett dokument undertecknat av en högt uppsatt militär ledare. I ett scenario där dokt-

rinen aldrig kritiskt granskas eller där ingen ifrågasätter det som tas för givet kommer  

kunskapen inte heller att förbättras. Om doktrinen motverkar utveckling kommer kriget att 

skapa kognitiv dissonans om händelseutvecklingen inte blir som förutspåtts.44 

2.3 Operationalisering  

Då en teori omvandlas till en modell som speglar teorins huvudelement kan denna användas 

som ett underlag för inhämtning och analys. För att ta fram en sådan modell sker en operat-

ionalisering av den aktuella teorin. Denna modell blir då en bearbetad framställning av teorin 

som är bättre anpassad för den aktuella undersökningen.45 I denna undersökning har en mo-

dell utarbetats genom att operationalisera Ångström och Widéns teori (Tabell 1). Genom att ta 

ut variabler och utveckla operationella indikatorer har ett analysverktyg skapats. Enkätfrå-

gorna, som i denna undersökning bestod av påståenden, var ett resultat av de operationella in-

dikatorer som var framtagna ur de teoretiska begreppen.46 Dessa indikatorer har i sin tur gene-

rerat svar på de ställda forskningsfrågorna. 

  

                                                        
43Weber, Max. Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder. 1, Sociologiska begrepp och 

definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper. Lund: Argos, 1983 
44Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine (s. 208f) 
45Rienecker, Lotte och Stray Jørgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. 2.uppl. Malmö: Liber, 2008 

(s. 293) 
46Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009 (s. 243) 
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Variabel  Indikatorer Påståenden 

Ontologisk trygg-

het  

- Ger kraft och styrka. 

- Skapar trygghet genom en ge-

mensam tro. 

- Fungerar som en moralisk 

kompass under osäkra förhål-

landen.  

 

 

- När jag ställs inför svåra situation-

er finner jag kraft och styrka i 

doktrinen. 

- Jag upplever att doktrinen skapar 

ett gemensamt synsätt mellan mig 

och mina kollegor.  

- Jag använder doktrinen som en 

moralisk kompass under osäkra 

förhållanden.  

Identitet - Skapar mening och syfte. 

- Formar det militära yrket. 

- Följer befintliga tankar och 

idéer. 

 

- Doktrinen skapar mening och syfte 

med mitt arbete.  

- Doktrinen formar det militära yr-

ket. 

- Doktrinen stämmer överens med 

mina egna tankar och idéer. 

Tillhörighet - Skapar ett gemensamt förhåll-

ningssätt och principer kring 

ett korrekt uppträdande. 

- Skapar stolthet. 

- Skapar gemenskap och sam-

manhållning  

 

- Jag upplever att doktrinen skapar 

ett gemensamt förhållningssätt och 

principer kring ett korrekt uppträ-

dande. 

- Doktrinen bidrar till att jag känner 

stolthet att tillhöra Försvarsmak-

ten. 

- Doktrinen skapar gemenskap och 

sammanhållning mellan mig och 

mina kollegor.  

Legitimitet  - Accepterad och uppskattad av 

utövarna. 

- Utövarna jobbar i enlighet med 

att följa den. 

- Ifrågasätts inte av ”trogna an-

hängare”. 

 

- Jag tycker doktrinen är relevant 

och användbar. 

- Jag tror på det som står i doktrinen 

och jobbar i enlighet med att följa 

den. 

- Det finns ingen anledning för mig 

att ifrågasätta doktrinen. 
Tabell 1: I tabellen tydliggörs kvalitetsstandarderna genom att tre indikatorer har tagits fram för varje stan-

dard. Indikatorerna har sedan utgjort grunden för de olika påståendena som har tagits fram i kolumnen längst 

till höger. Det är utifrån dessa påståenden som enkäten har utformats, se Bilaga 1. 
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3. Metod  

Syftet med detta kapitel är att på ett tydligt sätt klargöra vilken metod som används och hur 

den har tillämpats.47 En detaljerad metodredovisning är till för att läsaren skall förstå varför 

författaren har kommit fram till vissa resultat och kunna kontrollera resultatet genom att re-

konstruera undersökningen.48 

Inledningsvis i detta kapitel förs en diskussion kring metodval och genom för- respektive 

nackdelar motiveras valet att genomföra en enkätundersökning. Därefter förklaras urvalspro-

cessen och det aktuella urvalet presenteras tillsammans med dess styrkor och svagheter. Vi-

dare redogörs det för hur enkäten var uppbyggd och vilka etiska ställningstaganden som har 

gjorts. Därefter introduceras begreppen validitet och reliabilitet som berör huruvida undersök-

ningen har mätt det som den var tänkt att mäta och att den var så tillförlitlig som möjlig.  I 

nästkommande del gås det igenom vilka möjligheter respektive begränsningar det medför att 

distribuera enkäten via internet, samt hur data har samlats in, bearbetats och analyserats. Av-

slutningsvis berörs den erhållna svarsfrekvensen och till följd av detta även en bortfallsanalys. 

Metodkritik behandlas kontinuerligt i texten. 

3.1 Val av metod  

Med tanke på utformningen och karaktären av de kvalitetsstandarder som Ångström och 

Widén presenterar var en respondentundersökning, i form av en kvantitativ frågeundersök-

ning, tillämpbar då det rör sig om att undersöka individers åsikter, attityder och ställningsta-

ganden. När det kommer till frågeundersökningar finns det två typer: intervju- eller enkätun-

dersökningar.49 I syfte att utvärdera den Militärstrategiska doktrinen utifrån Ångström och 

Widéns kvalitetsstandarder genomfördes en enkätundersökning. Detta grundade sig främst på 

viljan att få in ett brett och standardiserat svarsfält för att kunna generalisera data och dra slut-

satser därefter.50 Enkätundersökningar är fördelaktiga både ekonomiskt och tidsmässigt, dess-

utom undviks påverkan från den som genomför intervjun. En intervjuundersökning valdes 

bort på grund av att uppsatsens omfattning endast möjliggjort ett fåtal intervjuer, vilket hade 

minskat möjligheten att dra generella slutsatser för målgruppen.  

                                                        
47Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009 (s. 33) 
48Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008 (s. 41)  
49Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: kons-

ten att studera samhälle, individ och marknad. (s. 231f) 
50Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. (s. 207ff) 
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3.2 Enkätundersökning 

Fördelarna med en enkätundersökning är att det är relativt lätt att nå ut till ett stort antal re-

spondenter på olika platser. Svaren blir också standardiserade, de blir exakta och konsekventa, 

vilket underlättar bearbetningen. Underlaget för analysen bestod av den skriftliga information 

som respondenterna lämnat. Genom deras svar har enkäten gett information kring responden-

ternas åsikter, attityder eller övertygelser vilket i denna undersökning finner sig lämpligt.51 

Enkäten medför inte heller en personlig kontakt, till fördel för intervjuareffekten och andra in-

teraktionsmässiga faktorer. Dock är det större risk för en låg svarsfrekvens och kan även in-

nebära ofullständiga svar. Svarens karaktär kan också ses som begränsade då det inte tillåter 

djupgående frågor och inte heller möjligheten att ställa följdfrågor.52 Däremot får responden-

terna i en enkätundersökning samma förutsättningar med likadana frågor och ges möjligheten 

att tänka igenom sina svar innan de skickas in. Så länge riskerna är identifierade kan de för-

söka motverkas i den mån det går, vilket behandlas löpande i texten. 

3.2.1 Urval 

Första steget i urvalsprocessen var att bestämma undersökningens population.  Ångström och 

Widén gör inga avgränsningar i att deras teori endast skulle gälla för vissa grupper inom mili-

tären. Inom ramen för denna undersökning var det dock inte möjligt att samla in data från 

samtliga anställda i Försvarsmakten, varpå ett urval gjordes där en representativ del ur den 

större helheten utgjorde grunden för undersökningen. För att deltagarna i undersökningen 

skulle få en rättvis chans att uttala sig om doktrinen och utgöra ett representativt urval togs en 

rad urvalskriterier fram. Urvalet skulle ha spridning mellan könen och mellan samtliga va-

pengrenar vilket kom att inkludera geografisk spridning och spridning mellan förband. De 

svarande skulle ha varit yrkessamma inom Försvarsmakten i minst fem år för att öka chansen 

att de var bekanta med doktrinen sedan innan och för att de skulle ha god insyn i vad doku-

mentet handlar om. Därav gjordes avgränsningen att endast fråga officerare vilket ledde till att 

en spridning även önskades i den militära hierarkin, från löjtnant till överstelöjtnant.  

För att gå vidare i karriären och stiga i grad finns det vissa utbildningar som måste genomfö-

ras. För de som är intresserade av att läsa till kapten, major eller överstelöjtnant söker dessa 

kurser vid Försvarshögskolan. Till följd genererar Försvarshögskolan en naturlig förekom-

                                                        
51Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. (s. 207f) 
52Ibid. (s. 225f) 
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mande uppsättning av officerare som i förhållande till den övergripande frågeställningen kan 

ses som ett representativt kluster, dessutom förhållandevis lättillgängligt. Därav gjordes valet 

att genomföra en enkätundersökning på den pågående kaptensutbildningen (OF2), pågående 

stabsutbildningen (SU) och de två pågående samt den senast examinerade kursen av den 

högre stabsutbildningen (HSU). Nedan följer en tabell med urvalskriterierna för de fem kur-

serna.  

 

 

 

 

 

Urvalet gjordes enligt ett subjektivt urval, vilket innebär att urvalet är motiverat av forskaren 

själv. Ett subjektivt urval kan användas då forskaren redan har en viss kunskap om en grupp 

som anses ha särskilda kvaliteter och relevans för undersökningen. Urvalet görs med ett speci-

fikt syfte i åtanke och med vetskapen om att dessa respondenter sannolikt kommer att ge vär-

defull data.53  

Urvalet var bundet till en skolmiljö, dit individerna själva hade sökt sig och blivit antagna. Ett 

sorts urval hade således redan skett och därmed kan deras representativitet ifrågasättas. Trots 

detta gjordes valet att skicka enkäten till ovan nämnda grupper då de bejakade samtliga ur-

valskriterier. Detta blev en form av bekvämlighetsurval54 vilket inte alltid är att föredra. Ett 

rent slumpmässigt urval hade varit mer fördelaktigt men valdes bort på grund av uppsatsens 

karaktär och omfattning. Detta innebär en begränsning när det kommer till att dra generella 

slutsatser om den totala populationen.55 

                                                        
53Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. (s. 37) 
54För mer information se: Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningspro-

jekt inom samhällsvetenskaperna. (s. 39) 
55Ibid. (s. 32f) 

Utbildning  Grad Antal  Kvinnor Män Inkluderar 

samtliga 

vapengrenar? 

OF2 2016 Löjtnant 43 5 38 Ja 

SU 15-16 Kapten 61 5 56 Ja 

HSU 16-18 Major 75 8 67 Ja 

HSU 14-16 Major 53 3 50 Ja 

HSU 12-14 Överstelöjtnant 50 4 46 Ja 

Totalt   282 25 257  

Tabell 2: Tabellen ovan visar att alla fem utbildningskategorier uppfyllde urvalskriterierna. 
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3.2.2 Enkätens utformning 

Av både etiska och praktiska skäl måste forskaren ge tillräckligt med information kring 

undersökningen. Enkäten började därför med ett inledande stycke om frågeformulärets bak-

grund. I inledningen fanns också en kort presentation av undersökningen som inkluderade 

vem som ansvarar för den, hur denna person kontaktas, vad syftet var med undersökningen 

och sista svarsdatum.56 Det är viktigt att göra respondenten medveten om att enkäten är frivil-

lig och informera om den konfidentiella hantering som sker med respondentens uppgifter och 

svar, läs mer under rubriken 3.2.3 Etiska överväganden. Inledningen innefattade också hur 

enkäten var uppbyggd och hur den besvarades korrekt samt tackade respondenten för dennes 

medverkan.  

Enkäten bestod av totalt 17 frågor.57 Fråga 1-5 var bakgrundsfrågor som berörde kön, vapen-

slag, grad, antal år i Försvarsmakten och vilken kurs respondenten tillhörde.58 Fråga 6-17 be-

stod av påståenden där respondenten svarade i vilken utsträckning han eller hon instämde eller 

tog avstånd ifrån påståendet. När det kommer till att mäta attityder eller synsätt är det lämpligt 

att använda en skala som svarsalternativ. I denna undersökning användes en likertskala från  

1-6. Respondenten gavs också möjligheten att kryssa i rutan 0=ingen uppfattning, detta främst 

för att undvika ett ogrundat svar, nackdelen är dock att de som hade en uppfattning gavs möj-

lighet att slippa besvara frågan.59 

3.2.3 Etiska överväganden  

När det kommer till frågeformulär finns det vissa etiska riktlinjer att ta i beaktning. Respon-

denten måste känna sig trygg med att informationen hanteras på rätt sätt och inte missbrukas. 

För det första var respondenternas deltagande helt frivilligt vilket också ställde krav på att de 

fick tillräckligt med information för att bedöma om de önskade att delta.60 Inga namn kommer 

att kopplas ihop med studiens resultat vilket utesluter att en viss uppgift kan spåras till en be-

stämd individ.  Uppgifterna som respondenterna lämnat hanteras endast av forskaren och är 

                                                        
56Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. ( s. 213) 
57Se Bilaga 1 – Enkät. 
58I bilaga 2 sammanställs antal svarande, fördelat på respektive bakgrundsfaktor. 
59Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: kons-

ten att studera samhälle, individ och marknad.(s. 246f) 
60Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. (s. 225) 
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varken under eller efter studien öppna för allmänt bruk. Forskaren ansvarar alltså för uppgif-

terna och kommer inte lämna ut dessa till någon, inte ens i forskningssyfte.61 

3.2.4 Validitet och reliabilitet 

Operationaliseringen i Tabell 1 utgjorde grunden för undersökningen och utformningen av 

enkäten vilket innebar att den genomförda operationaliseringen fick stor betydelse för resulta-

tet. Här är det nödvändigt att presentera begreppet validitet. Validitet handlar om att kontrol-

lera att undersökningen mäter det som den är tänkt att mäta. I detta fall handlar det om 

huruvida påståendena i modellen faktiskt är ett mått på de teoretiska begreppen. Om avståndet 

mellan teorin och de framtagna indikatorerna är för stort kommer resultatet i sin tur inte att 

svara på den ställda frågan och undersökningens validitet bör ifrågasättas.62 Validitet handlar 

om att tydligt visa forskarens tankegångar samt argumentera och motivera för de val som 

görs, vilket behandlas genomgående i uppsatsen. I denna uppsats kan undersökningens validi-

tet diskuteras i termer av om det verkligen går att mäta trygghet, identitet, tillhörighet och le-

gitimitet? Vissa saker ”sitter i väggarna” och även om doktrinen bidrar till dessa kriterier 

kanske inte respondenten är medveten om detta och det blir således svårt att mäta. För att 

ställa ”rätt” frågor hämtades indikatorerna i operationaliseringen direkt ur teorin för att påstå-

endena i sin tur skulle spegla teorin så långt som möjligt. Läs mer om undersökningens validi-

tet under 5.3.1.  

Frågeformuläret har som sagt en avgörande effekt för undersökningen, därför är utformningen 

av enkäten och dess frågor av stor vikt för att respondenten ska förstå och svara korrekt på 

den tänkta frågan. Ett begrepp som är nära besläktat med validitet är reliabilitet. Reliabiliteten 

handlar om hur tillförlitlig undersökningen är och hur användbart och tillförlitligt mätinstru-

mentet är. I denna undersökning utgjordes mätinstrumentet av en enkät och eftersom den ut-

formades av forskaren själv finns det en risk att tillförlitligheten är låg. Det är viktigt att frå-

gorna utformas noggrant med hög precision och tydlighet. Om respondenterna kan misstolka 

frågorna och på så sätt ge olika svar innebär detta en låg grad av reliabilitet. Enkäten bearbe-

tades därför noggrant och det genomfördes dessutom sex stycken förtester och enkäten juste-

rades därefter innan utskick. Reliabilitet handlar också om att svaren sammanställs på ett kor-

rekt och noggrant sätt. I detta fall exporterades svaren digitalt och analyserades med hjälp av 

                                                        
61Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Petterson, Bo.  God forskningssed. Stockholm: vetenskaps-

rådet, 2011 (s. 66ff) 
62Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: kons-

ten att studera samhälle, individ och marknad. 4.uppl.. Stockholm: Norstedts juridik, 2012 (s. 55f) 



Madelene Fredriksson  2016-06-01 

OP SA 13-16 

 

21(43) 

 

ett statistikprogram vilket minskar risken för systematiska fel och höjer därmed undersök-

ningens reliabilitet.63 

3.2.5 Distribution, insamling och analys av data 

Listor på de 282 personer som ingick i urvalet erhölls av Försvarshögskolan. Därefter utfor-

mades enkäten och skickades ut elektroniskt med hjälp av en webbaserad enkätsida.64 Urvals-

gruppen fick således ett e-postmeddelande innehållande information och en länk till enkäten. 

Respondenterna hade fem dagar på sig att fylla i enkäten. Fördelarna med en webbaserad en-

kät är att det är relativt enkelt att skapa en snygg design på frågeformuläret som tilltalar re-

spondenten. Respondenten kan också på ett enkelt sätt svara på enkäten och med en knapp-

tryckning skicka in sitt svar. Dessutom underlättar en webbaserad enkät för den kommande 

bearbetningen då svaren automatiskt kan läsas in i ett kalkylprogram, snabbt och tillförlit-

ligt.65 En webbaserad enkät kräver emellertid en viss nivå av tekniskt kunnande. Bedömning-

en gjordes dock att detta inte torde ha varit en begränsning hos den aktuella urvalsgruppen. 

Det går dock inte att utesluta eventuella risker med att förlita sig på tekniken, det kan uppstå 

problem med webbsidan, länken eller e-postadressen vilket skulle kunna innebära en lägre 

svarsfrekvens.66 Det är också lättare för respondenten att ignorera ett e-postmeddelande eller 

glömma bort att svara.67 För att motverka detta skickades en påminnelse ut två dagar innan 

sista svarsdatum. Efter att materialet sammanställts via webbsidan exporterades den till ett 

statistikprogram, SPSS68, för sammanställning av resultat och analys. 

För att gradera respondenternas åsikter användes en sexgradig skala där ytterligheterna 1= in-

stämmer helt och 6= instämmer inte alls presenterades för respondenten. Analysen utgick 

ifrån det medelvärde som erhölls av svaren på respektive fråga. Alternativet 0 = ingen upp-

fattning räknades inte med i medelvärdet då det hade påverkat svaret genom ett lägre medel-

värde. Då medelvärdet hade en tendens att ligga nära mitten, gjordes valet att komplettera 

analysen med ytterligare en tolkning. För att få ett tydligare svar på de ställda påståendena  

delades svarsskalan upp i två svarsfält. Om svaren 1-3 representerar de som ställer sig mer 

positiva till påståendet och svar 4-6 de som ställer sig mer kritiska, ger svarsskalan automa-

                                                        
63Trost, Jan och Hultåker, Oscar. Enkätboken. 3uppl.. Lund: Studentlitteratur, 2007 (s. 64f) 
64WebbEnkäter. https://www.webbenkater.com/ (Hämtad 2016-05-18) 
65Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. (s. 215) 
66Trost, Jan och Hultåker, Oscar. Enkätboken. 3uppl.. Lund: Studentlitteratur, 2007 (s. 133) 
67Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: kons-

ten att studera samhälle, individ och marknad. (s. 234) 
68Statistical Package for the Social Sciences. 

https://www.webbenkater.com/
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tiskt två grupper där den ena halvan instämmer, mer eller mindre, och där andra halvan mer 

eller mindre tar avstånd från påståendet. På detta sätt erhölls ett tydligare ställningstagande 

från respondenterna och en mer konkret bild av hur de svarande ställt sig till påståendena. 

Viktigt att poängtera är att detta tolkningssätt kan ge ett något missvisande svar, om hälften av 

de svarande har kryssat i en trea och andra hälften en sexa borde resultatet bli åt det negativa 

hållet medan denna tolkning ger det ett helt neutralt svar. Därför har denna tolkning tillsam-

mans med medelvärdet utgjort grunden för analysen. Givet uppsatsens förutsättningar kan det 

på detta sätt, utifrån denna undersökning, tas fram ett konkret svar på uppsatsens delfråge-

ställningar.  

3.2.6 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Det finns två olika typer av bortfall. Dels de enkäter som överhuvudtaget aldrig besvarats och 

dels det interna bortfallet då en eller flera frågor lämnas obesvarade.69 För att undvika det in-

terna bortfallet konstruerades ytterligare ett svarsalternativ på varje fråga där respondenterna 

kunde välja på alternativet 0=ingen uppfattning. Trots detta kunde det interna bortfallet inte 

reduceras helt. Dock anses svarsfrekvensen som god med endast sju interna bortfall av 1479 

möjliga.  

Problemet med en låg svarsfrekvens är att det är svårt att avgöra om de som inte har svarat 

skiljer sig från de som har svarat. Skulle detta vara fallet blir det, på grund av uteblivna svar, 

en snedvridning av insamlad data. Den viktigaste frågan när det kommer till bortfall blir såle-

des att försöka kontrollera om de som inte har svarat skiljer sig på ett markant och relevant 

sätt från dem som har svarat.70  

 

 

 

 

 

 

                                                        
69Ejvegård. Vetenskaplig metod. (s. 56) 
70Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. (s. 44f) 

Utbildning  Totalt 

antal  

Utskickade 

Enkäter  

Svarsfrekvens 

OF2 2016 43 43 5 (11.6 %) 

SU 15-16 61 61 20 (32.8 %) 

HSU 16-18 75 75 25 (33.3 %) 

HSU 14-16 53 53 18 (34 %) 

HSU 12-14 50 46 17 (37 %) 

Annan 0 0 2  

Totalt: 282 278 87 (31.3%) 

Tabell 3: I tabellen ovan sammanfattas det totala antalet indivi-

der ur varje kategori, totala antalet utskickade enkäter och vilken 

svarsfrekvens som erhölls från varje kategori. 
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Att antalet utskickade enkäter skiljer sig från det totala antalet beror på att vissa mailadresser 

inte gick att få tag på, detta berodde bland annat på att individerna i fråga inte längre var verk-

samma inom Försvarsmakten. De två som erhålls under kategorin ”Annan” är två stycken 

som har kryssat i att de inte tillhör någon av dessa grupper.  

Ett visst bortfall är givetvis att räkna med men en svarsfrekvens på 31,1 % måste ses som låg. 

Detta får konsekvenser i form av att förutsättningarna för att kunna dra generella slutsatser 

minskar. Urvalets representativitet kan också ifrågasättas då det inte finns någon kännedom 

om vilka som föll bort och om de skiljer sig från helheten. Avvikande stort bortfall var det på 

OF2 löjtnanter. Eftersom dessa valdes för att bidra till urvalets representativitet när det kom-

mer till spridning i hierarkin blir representativitet lidande även här. Det är svårt att svara på 

frågan varför bortfallet blev så stort, däremot bör frågan ställas kring vad detta får för konse-

kvenser. Låg svarsfrekvens för en viss grupp innebär att det blir svårt att generalisera resulta-

tet utifrån just denna specifika grupp. OF2, bestående av fem individer, kan fortfarande bidra 

till det sammanvägda resultatet men om gruppen skall analyseras fristående bör validiteten 

ifrågasättas. När svar söks på de ställda forskningsfrågorna bör den allmänt låga svarsfrekven-

sen och specifikt den låga svarsfrekvensen på OF2 löjtnanter tas i beaktning.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och tolkas det insamlade materialet i syfte att svara på de fyra del-

frågor som ställts i det inledande kapitlet. Analysen har begränsats till deskriptiv statistik vil-

ket är ett enkelt men noggrant sätt att organisera data, presentera resultaten och tillhandahålla 

grundläggande analyser av data.71 Detta har gjorts genom att dela upp kapitlet i fyra avsnitt, 

ett för varje delfråga. Varje avsnitt inleds med att presentera data, därefter analyseras materi-

alet och slutligen sammanfattas svaret på frågeställningen. 

4.1. Ontologisk trygghet 

Ångström och Widén menar att doktrinen skapar en gemensam tro och att denna tro skapar en 

trygghet för utövaren. För att svara på frågeställningen: Skapar doktrinen en ontologisk trygg-

het? ställdes tre påstående till respondenten som redovisas i följande avsnitt. 

4.1.1 Presentation av data  

Det första påståendet som ställdes i enkäten (fråga 6) var om respondenten inför svåra situat-

ioner finner kraft och styrka i doktrinen. På skalan 1-6 blev det genomsnittliga värdet 4,18 

med en standardavvikelse72 på 1,44. Det var sju stycken som kryssade i att de inte hade någon 

uppfattning om påståendet. Den sammantagna bilden för hur respondenterna svarade present-

eras i Figur 1.  

Fråga 7 behandlade huruvida doktrinen bidrar till en gemensam tro genom att skapa ett ge-

mensamt synsätt bland yrkesutövarna. En sammanställning av svaren genererade ett medel-

värde på 3,22 med en standardavvikelse på 1,09.  

Det tredje påståendet (fråga 8) redogör för i vilken utsträckning doktrinen fungerar som en 

moralisk kompass under osäkra förhållanden. Svaren resulterade ett medelvärde på 4,20 med 

en standardavvikelse på 1,46. Det var fyra stycken som inte hade någon uppfattning om på-

ståendet. 

                                                        
71Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-

skaperna. (s. 327) 
72Standardavvikelse; använder givna svar för att beräkna den generella avvikelsen från medelvärdet. 

Standardavvikelsen är således ett mått på spridningen i förhållande till medelvärdet. Denscombe, Mar-

tyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (s. 340) 
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Fråga 6 - När jag ställs inför svåra situationer finner jag kraft och styrka i doktrinen.

Fråga 7 - Jag upplever att doktrinen skapar ett gemensamt synsätt hos mig och mina kollegor.

Fråga 8 - Jag använder doktrinen som en moralisk kompass under osäkra förhållanden.

4.1.2 Analys  

Den sammanlagda bilden (Figur 1) ger vid en första anblick inte ett uppenbart svar kring 

huruvida doktrinen skapar en ontologisk trygghet. Svaren från respondenterna är fördelade 

över hela svarsskalan vilket motverkar en konkret och ensad bild. Som ett resultat av de sva-

randes meningsskiljaktigheter blir medelvärdena förhållandevis nära mitten. För att kunna 

precisera ett svar som tar tydligare ställning till de olika påståendena kan svaren organiseras 

inom två svarsfält (Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren ovan är en sammanställning av hur respondenterna har svarat på fråga 6, 7, och 8 vilka alla 

är påstående som argumenterar huruvida doktrinen skapar ontologisk trygghet. 
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Fråga 8. 

1-3 = Instämmer mer eller mindre.

4-6 =Tar mer eller mindre avstånd. 
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Fråga 6. 

1-3 = Instämmer mer eller mindre.

4-6 =Tar mer eller mindre avstånd. 
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Fråga 7. 

1-3 = Instämmer mer eller mindre.

4-6 =Tar mer eller mindre avstånd. 

 

Att doktrinen skulle ge kraft och styrka i svåra situationer (fråga 6 i Figur 2) råder det delade 

meningar om, majoriteten ställer sig ändock kritisk till påståendet. Detta bekräftar även den 

detaljerade svarsbilden i Figur 1 som tillhandahåller ett medelvärde på 4,18 vilket tyder på att 

doktrinen inte helt stämmer överens med det ställda påståendet.  

Svaren på fråga 7 följer ett mer naturligt svarsintervall (Figur 1). Medelvärdet för de svarande 

är 3,22 vilket är förhållandevis nära mitten och indikerar att de svarande varken håller med el-

ler tar avstånd från påståendet. Om data istället organiseras enligt Figur 2 inom två svarsfält, 

ett positivt och ett negativt, blir den övergripande uppfattningen att doktrinen bidrar till att 

skapa ett gemensamt synsätt.  

Fråga 8, som svarar på om doktrinen kan fungera som en moralisk kompass under osäkra för-

hållanden, genererar också spridda åsikter bland de svarande. Ett medelvärde på 4,20 indike-

rar dock att påståendet inte helt stämmer överens med den allmänna synen. Figur 2 bekräftar 

också att majoriteten tar avstånd från påståendet.  

4.1.3 Sammanfattning  

Tolkningen av resultatet ger att två av tre påståenden inte stämmer överens med majoriteten 

av respondenternas åsikter. Detta indikerar att doktrinen inte ger kraft och styrka i svåra situ-

ationer och att den inte heller fungerar som en moralisk kompass under osäkra förhållanden. 

Däremot ställer sig respondenterna positiva till påståendet om att doktrinen skapar ett gemen-

samt synsätt. Medelvärdet för samtliga tre påståenden är 3,87 (Figur 3) vilket tillsammans  

Figur 2: Figuren ovan visar i vilken utsträckning respondenten instämmer eller inte instämmer med de ställda påståendena. 
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med Figur 4 visar att det sammanvägda resultatet i förhållande till teorin antyder att doktrinen 

inte skapar en ontologisk trygghet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Identitet  

Identitet skapas, enligt Ångström och Widén, genom att doktrinen tillhandahåller en gemen-

sam tro. Genom att doktrinen ger mening och syfte till utövarna skapas motivation och driv-

kraft som i sin tur skapar identitet. Detta avsnitt avser således att svara på frågeställningen: 

Skapar doktrinen identitet?  

4.2.1 Presentation av data  

Den sammantagna bilden för de tre påståenden som ämnar besvara huruvida doktrinen skapar 

identitet presenteras i Figur 5. Fråga 9, som är ett påstående kring om doktrinen skapar me-

ning och syfte, genererar tämligen spridda åsikter och erhåller således ett medelvärde på 3,77 

med en standardavvikelse på 1,34. 

Fråga 10 behandlar huruvida doktrinen formar det militära yrket och svaren gav ett medel-

värde på 3,24 och en standardavvikelse på 1,22.  

I fråga 11 är de svarande mer samstämmiga när det kommer till huruvida doktrinen stämmer 

överens med deras egna tankar och idéer. Detta ger en lägre standardavvikelse på 0,92. 40 

stycken svarade en tvåa på påståendet och detta genererar ett medelvärde på 2,79. 

4,18

3,22

4,2 3,87
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Figur 3: Medelvärdena för respektive fråga samt det totala 

medelvärdet för alla tre frågor. 

Figur 4: Av figuren framgår det att majoriteten inte instäm-

mer med det ställda påståendet. 
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Fråga 9 - Doktrinen skapar mening och syfte med mitt arbete.

Fråga 10 - Doktrinen formar det militära yrket.

Fråga 11 - Doktrinen stämmer överens med mina egna tankar och idéer.

 

4.2.2 Analys  

Fråga 9, 10 och 11 gav medelvärden på 3,77, 3,24 och 2,79. Ett medelvärde som förhåller sig 

neutralt, det vill säga exakt i mitten, ligger på 3,5 vilket de tre medelvärdena ligger nära.  

Detta ger ett förhållandevis svårtolkat svar. Ett annat sätt att tolka resultatet är som tidigare att 

dela upp svarsskalan i ett positivt och negativt fält enligt Figur 6.  

  

Figur 5: Figuren ovan är en sammanställning av hur respondenterna har svarat på fråga 9, 10, och 11 vilka 

alla är påstående som argumenterar huruvida doktrinen skapar identitet. 
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Utifrån denna tolkning kan ett tydligare svar gestaltas. Fråga 9 som ligger på den negativa 

skalan, dock nära mitten med ett medelvärde på 3,77 får enligt Figur 6 nästan en helt neutral 

svarsbild med endast en person mer på den positiva sidan. Slutsatsen av detta är att den totala 

bilden av respondenternas åsikter varken instämmer eller tar avstånd från det ställda på påstå-

endet om att doktrinen skapar mening och syfte.  

Fråga 10 och 11 däremot har båda genererat ett medelvärde på den positiva sidan av skalan 

och dessutom en markant skillnad mellan de två svarsfälten (Figur 8) där majoriteten på något 

sätt instämmer med påståendena om att doktrinen formar det militära yrket och stämmer över-

ens med egna tankar och idéer.  

4.2.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan det konstateras, baserat på de tre ställda påståendena, att responden-

ternas huvudsakliga svar indikerar att doktrinen skapar identitet. Det totala medelvärdet blir 

3,27 vilket inte uttryckligen tar tydlig ställning, men med kompletterande tolkning givet av 

Figur 8 blir det tydligare att majoriteten mer eller mindre instämmer med de givna påståen-

dena. Detta indikerar att doktrinen skapar identitet.   

  

Figur 6: Figuren ovan visar i vilken utsträckning respondenten instämmer eller inte instämmer med de ställda påståendena. 
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4.3 En känsla av tillhörighet 

Ångström och Widén argumenterar för att en doktrin med god kvalitet skapar en känsla av 

tillhörighet; den skapar gemenskap, lojalitet, ära och stolthet som kommer att bidra till sam-

manhållning och framgång.73 Detta avsnitt ämnar således svara på frågeställningen: Skapar 

doktrinen en känsla av tillhörighet?  

4.3.1 Presentation av data  

För att mäta om doktrinen skapar en känsla av tillhörighet utformades tre påståenden, se hur 

samtliga respondenter svarade i Figur 9. Det första påståendet (fråga 12) var om doktrinen 

skapar ett gemensamt förhållningssätt och principer kring ett korrekt uppträdande. Det ge-

nomsnittliga värdet som erhölls är 3,25 med en standardavvikelse på 1,25. Tre stycken sva-

rade att de inte hade någon uppfattning.  

Det andra påståendet som indikerar en känsla av tillhörighet är huruvida doktrinen bidrar till 

att individen känner stolthet att tillhöra Försvarsmakten. De svarande hade spridda åsikter 

(Figur 9) som resulterade i ett medelvärde på 3,71 med en standardavvikelse på 1,41. Fyra 

stycken kryssade i att det inte hade någon uppfattning kring påståendet.  

Påståendet angående om doktrinen skapar gemenskap och sammanhållning (fråga 14) rådde 

det också delade meningar om. Det genomsnittliga värdet blev dock något högre med ett me-

delvärde på 4,11 och med en standardavvikelse på 1,38. Tre stycken hade ingen uppfattning.  

                                                        
73Ångström och Widén. Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of doc-

trine. (s. 207) 

Figur 7: Medelvärdena för respektive fråga samt det totala 

medelvärdet för alla tre frågor 

Figur 8: Av figuren framgår det att majoriteten instämmer 

med det ställda påståendet. 
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Fråga 12 - Jag upplever att doktrinen skapar ett gemensamt förhållningssätt och principer kring ett korrekt
uppträdande.
Fråga 13 - Doktrinen bidrar till att jag känner stolthet att tillhöra Försvarsmakten.

Fråga 14 - Doktrinen skapar gemenskap och sammanhållning mellan mig och mina kollegor.

 
4.3.2 Analys  

Den sammanställda bilden av de svar som erhållits (Figur 9) är vid en första anblick relativt 

jämnt fördelade över skalan. Med medelvärden på 3,25, 3,71 och 4,11 kan svaren möjligtvis 

indikera att majoriteten tenderar att ta avstånd från de ställda påståendena. För att göra det 

tydligare delas svarsskalan upp i två svarsfält enligt Figur 10 på nästa sida.  

  

Figur 9: Figuren ovan är en sammanställning av hur respondenterna har svarat på fråga 12, 13, och 14 vilka 

alla är påstående som argumenterar huruvida doktrinen skapar en känsla av tillhörighet. 
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Diagrammen ovan visar att majoriteten på fråga 12 tycker att doktrinen, i någon grad, skapar 

ett gemensamt förhållningssätt och principer kring ett korrekt uppträdande. Med en skillnad 

på två personer är det nästintill lika många som instämmer, som tar avstånd till påståendet 

kring huruvida doktrinen bidrar till en känsla av stolthet (fråga 13). Svaren på fråga 14 indike-

rar med både ett medelvärde på 4,11 och diagrammet ovan att majoriteten inte instämmer med 

påståendet kring att doktrinen skapar gemenskap och sammanhållning.   

4.3.3 Sammanfattning  

Det genomsnittliga medelvärdet för samtliga tre påståendena är 3,69 vilket är nära ett neutralt 

värde, dock tangerar det att de svarande inte helt instämmer med påståendet vilket ger indika-

torer på att doktrinen inte skulle skapa en känsla av tillhörighet. Däremot är sammanställning-

en i Figur 12 intressant då den totala hopslagningen av svaren 1-3 och 4-6 resulterat i två  

exakt lika stora svarsgrupper. Detta innebär att ett lika stort antal personer har svarat att de 

mer eller mindre instämmer, som de som har svarat att de mer eller mindre tar avstånd från 

påståendet. Detta skapar ett helt neutralt svar med en svag tendens att de svarande inte helt in-

stämmer på frågeställningen om huruvida doktrinen skapar en känsla av tillhörighet. 
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Fråga 14. 

1-3 = Instämmer mer eller mindre.
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Figur 10: Figuren ovan visar i vilken utsträckning respondenten instämmer eller inte instämmer med de ställda påståendena 
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4.4 Legitimitet  

Ångström och Widén skriver att ett viktigt kriterium är huruvida doktrinen är legitim, det vill 

säga om den är accepterad av användarna och om användarna arbetar i enlighet med att följa 

den. Detta avsnitt avser således att svara på frågeställningen: Skapar doktrinen legitimitet?  

4.4.1 Presentation av data  

För att mäta om doktrinen är legitim bland användarna ställdes tre påståenden. Det första på-

ståendet handlar om huruvida individerna tycker att doktrinen är relevant och användbar. Ma-

joriteten valde alternativ två och tre, se Figur 13. Detta ger ett medelvärde på 2,87 med en 

standardavvikelse på 1,04. 

På det andra påståendet (fråga 16) som berörde huruvida respondenten tror på det som står i 

doktrinen och jobbar i enlighet med att följa den, svarade en överlägsen majoritet alternativ 

två vilket gav ett medelvärde på 2,65 med en standardavvikelse på 0,98. 

Fråga 17 däremot som handlar om hur benägen respondenten är att ifrågasätta doktrinen hade 

en större spridning mellan de olika svarsalternativen, dock med en majoritet som inte instäm-

mer med påståendet. Detta genererar ett medelvärde på 4,01 med en förhållandevis stor stan-

dardavvikelse på 1,61. 
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Figur 11: Medelvärdena för respektive fråga samt det totala 

medelvärdet för alla tre frågor. 

Figur 12: Figuren visar att det är exakt lika många som in-

stämmer respektive inte instämmer med de tre påståendena. 
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Fråga 15 - Jag tycker doktrinen är relevant och användbar.

Fråga 16 - Jag tror på det som står i doktrinen och jobbar i enlighet med att följa den.

Fråga 17 - Det finns ingen anledning för mig att ifrågasätta doktrinen.

 

 

4.4.2 Analys  

Både fråga 15 och 16 genererar ett tydligt svar med ett medelvärde på 2,87 och 2,65 att re-

spondenterna instämmer med att doktrinen är relevant, användbar och att de jobbar i enlighet 

med att följa den.  Detta bekräftas påtagligt genom att svarsalternativen delas upp enligt tidi-

gare i två svarsfält (Figur 14). Fråga 17 skiljer sig dock från de andra två med ett medelvärde 

på 4,01 och en majoritet som tar avstånd från påståendet om att det inte finns någon anledning 

att ifrågasätta doktrinen.  

Figur 13: Figuren ovan är en sammanställning av hur respondenterna har svarat på fråga 12, 13, och 14 vilka alla är på-

stående som argumenterar huruvida doktrinen skapar legitimitet 
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4.4.3 Sammanfattning 

Fråga 15 och 16 ger båda ett tydligt svar som indikerar att doktrinen är legitim utifrån de på-

ståenden som har ställts. Fråga 17 sticker ut från de andra två men tillsammans blir det totala 

medelvärdet 3,18. Baserat på medelvärdet och den markanta skillnaden i Figur 16 tolkas re-

sultatet som att doktrinen är legitim bland användarna.   

 

 

 

  

 

Figur 14: Tabellerna visar att huvuddelen av respondenterna instämmer med fråga 15 och 16 medan majoriteten inte instäm-

mer med fråga 17. 

Figur 15: Medelvärdet för respektive fråga, samt det totala 

medelvärdet för samtliga tre frågor. 

Figur 16: En sammanslagen bild av de tre påståendena som 

visar att majoriteten av de svarande i någon grad instämmer 

med påståendena. 
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4.5. Sammanfattning av resultat  

I resultatkapitlet har den kvalitativa analysen gett ett resultat som har tolkats och analyserat 

för att erhålla ett svar på respektive delfrågeställning. Varje avsnitt har presenterat och analy-

serat data för att få en övergripande bild över huruvida doktrinen uppfyller de fyra kvalitets-

standarderna. Enligt resultatet skapar doktrinen inte ontologisk trygghet och det är tveksamt 

huruvida doktrinen skapar en känsla av tillhörighet, däremot bidrar den till att skapa identitet 

och legitimitet.   
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5. Avslutning  

5.1 Sammanfattning och slutsatser 

För att återkoppla till undersökningens övergripande frågeställning kring hur god kvalitet För-

svarsmaktens Militärstrategiska doktrinen har, kommer först de fyra delfrågorna att besvaras. 

Avslutningsvis i detta avsnitt besvaras uppsatsens övergripande frågeställning.   

När det kommer till att skapa ontologisk trygghet visar sig doktrinen vara bristfällig. Majori-

teten av de svarande instämmer inte med de ställda påståendena vilket indikerar att doktrinen 

inte skapar den ontologiska trygghet som Ångström och Widén presenterat. 

Identitet verkar däremot doktrinen bidra till. Utifrån vad huvuddelen av respondenterna har 

svarat kan slutsatsen dras att doktrinen bidrar till skapandet av identitet. 

Att doktrinen skapar en känsla av tillhörighet är ett mer tveksamt fall. Svaret på frågan förhål-

ler sig nästan helt neutralt, med en svag tendens att de svarande inte helt instämmer. Detta ty-

der på att doktrinen inte helt skapar en känsla av tillhörighet.  

Trots att kvalitetsstandarderna genererar olika svar där vissa tyder på sämre kvalitet så är 

doktrinen utifrån denna undersökning legitim bland användarna.  

Undersökningen syftade till att utvärdera den Militärstrategiska doktrinen utifrån Ångström 

och Widéns teori om att den kan förstås som religion i syfte att kunna diskutera hur god kvali-

tet doktrinen uppvisar. Utifrån de fyra kvalitetsstandarderna som användes uppfylls två av 

dem, en är mer tveksam och en uppfylls inte. Detta resultat ger inte ett entydigt svar på upp-

satsens övergripande frågeställning. Det vore starkt att säga att doktrinen är av god kvalitet. 

Den Militärstrategiska doktrinen håller enligt denna undersökning i vissa avseenden god kva-

litet men är i andra mer bristfällig.  Trots detta finns det indikatorer som pekar på att den upp-

fyller vissa av de kvalitetsstandarder som undersökningen utgått ifrån och detta indikerar i sin 

tur att doktrinen till viss del är av god kvalitet. På grund av urvalets karaktär och den låga 

svarsfrekvensen vågar inte för stora slutsatser dras. Resultatet grundar sig dessutom på en 

ganska grov tolkning där de svarande har delats in i två svarsfält, ett som talar för respektive 

emot en god kvalitet. Utifrån denna tolkning kan ett svar tas fram som ändå visar att doktrinen 

delvis är av god kvalitet.  
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5.2 Diskussion 

5.2.1 Förklaring till de spridda åsikterna  

Denna undersökning avsåg att ge ett svar, svart på vitt, huruvida Försvarsmaktens har en 

doktrin av god kvalitet eller inte. Nu blev svaret varken svart eller vitt. Många av de erhållna 

svaren gav medelvärden i mitten av skalan med en stor standardavvikelse som ett resultat av 

att ytterligheterna på skalan hade använts. Vissa instämde helt medan andra inte alls instämde 

med de givna påståendena. Det finns uppenbarligen spridda åsikter kring doktrinen vilket i 

förlängningen gör det svårt att uttala sig om doktrinens kvalitet utifrån Ångström och Widéns 

teori.  

Vissa värden tyder på att doktrinen är av god kvalitet, andra att den är av sämre. Eller tyder de 

spridda åsikterna på att Ångström och Widéns kvalitetsstandarder inte är anpassade för denna 

typ av undersökning? Istället kanske deras teori borde ifrågasättas, det bästa sättet är kanske 

inte att utvärdera doktrinen utifrån denna konstruktivistiska tolkning. 

Ytterligare en förklaring till de spridda åsikterna kan vara att de erhållna svaren faktiskt speg-

lar den forskningsdebatt som presenterades i inledningen. Det finns en diskussion och delade 

meningar kring doktrinens syfte och logiskt vore således att människor bör ha olika uppfatt-

ningar om doktrinen, vilket denna undersökning kan bekräfta. Detta bejakar följaktligen den 

debatt som föreligger undersökningen och stärker behovet av vidare forskning inom ämnet.  

De spridda åsikterna kan också tyda på att frågeformuläret var bristfälligt och att frågorna 

eventuellt kunde tolkas olika, vilket i sådana fall genererar olika svar och låg reliabilitet. Det 

finns dock inga direkta indikatorer på detta, men det är en möjlig förklaring. 

5.2.2 I relation till forskningsdebatten  

Denna uppsats kompletterar tidigare forskning genom att pröva Ångström och Widéns teori i 

syfte att utvärdera den svenska doktrinen utifrån synsättet att den kan ses som en religion, en 

gemensam tro. De positiva svaren av denna undersökning indikerar att doktrinen faktiskt kan 

fylla den funktion som Ångström och Widén förespråkar och att den Militärstrategiska dokt-

rinen utifrån deras synsätt innehåller vissa goda kvaliteter. Det är alltså inte orimligt att hävda 

att det finns alternativa synsätt till det rationalistiska perspektivet och att doktrinen kan fylla 

ändamål som istället är direkt kopplade till sammanhållning, identitet och mer grundläggande 

syften. Høiback har uttalat sig att det inte är mer än rättvist att försöka fastställa vad en dokt-

rin är innan den avskrivs. Inte heller är det mer än rättvist att ta hänsyn till Ångström och 
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Widéns nya förhållningssätt att doktrinen kan förstås som religion, vilket kan ge ytterligare 

svar på frågor kring doktrinen. Deras förhållningssätt har också gjort det möjligt att utvärdera 

doktrinen oberoende av kriget vilket ses som ett stort framsteg för doktrinskrivandet och den 

framtida doktrinutvecklingen.  

5.3 Reflektion  

5.3.1 Undersökningens validitet  

När det kommer till undersökningens validitet blir det angeläget att återknyta till diskussionen 

som fördes i 3.2.4 kring enkätfrågornas utformning och om givna kvalitetsstandarder verklig-

en kan mätas i form av en enkätundersökning. Det finns en problematik med att doktrinen 

omedvetet kan bidra till trygghet, identitet, tillhörighet och legitimitet utan att respondenten är 

medveten om detta. Samtidigt är det många andra faktorer som bidrar till att skapa dessa kri-

terier också. Att Försvarsmakten skapar känslor av gemenskap, stolthet, identitet och tillhö-

righet kan ses som en självklarhet, frågan som ställs i denna undersökning är om det är just 

tack vare doktrinen som dessa känslor uppstår. Det kan vara svårförsvarligt att säga att doktri-

nen skapar exempelvis en känsla av identitet eftersom den givna svarsbilden inte till 100 % 

instämmer med de ställda påståendena. Samtidigt kan det ses otroligt att den inte skulle bidra 

överhuvudtaget.   

Huruvida doktrinen skapar ontologisk trygghet är en delfråga som är extra intressant ur ett va-

liditetsperspektiv. Ontologisk trygghet var en av de kvalitetsstandarder som doktrinen inte 

uppfyllde och detta kan vara ett resultat av att det är svårt att ställa frågor som faktiskt mäter 

huruvida något skapar denna typ av trygghet. I operationaliseringen skedde därför en vidare-

utveckling av begreppet som ansågs som likvärdigt för att lättare kunna mäta om doktrinen 

skapar ontologiskt trygghet. Det erhållna svaret leder dock till frågan om undersökningen 

verkligen lyckades mäta det som den var tänkt att mäta? Ontologisk trygghet var det kvalitets-

standard som flest respondenter tog avstånd ifrån och också där flest hade kryssat i att de inte 

hade någon uppfattning. Detta kan givetvis vara ett resultat av att doktrinen inte skapar onto-

logisk trygghet men kan också vara ett resultat av dåligt utformade frågor. Det kan hända att 

ett förfinat mätinstrument hade gett ett annorlunda svar.  

5.3.2 Bristande kvalitet men legitim  

Ytterligare en intressant iakttagelse är att även fast vissa kvalitetsstandarder visat sig bristfäl-

liga och många respondenter ställer sig kritiska till doktrinen, utifrån de påståenden som 
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ställts, tycks doktrinen skapa legitimitet. Denna observation kan även bekräftas av Ångström 

och Widéns teori, se 2.2.4 Legitimitet. De skriver att doktrinen kan vara legitim, trots att den 

är dåligt skriven och innehåller brister, vilket verkar vara fallet med den Militärstrategiska 

doktrinen. Legitimiteten mäter i sådana fall nödvändigtvis inte kvaliteten på doktrinen men 

visar fortfarande på en intressant aspekt som talar för att doktrinen har likheter med religion. 

Ångström och Widén tar upp att detta kan innebära att användarna har svårt att ifrågasätta do-

kumentet och att detta kan hindra doktrinen från att utvecklas. Därav formulerades fråga 17 

som berör till vilken grad respondenten tycker att doktrinen bör ifrågasättas.74 Där erhölls 

dock ett ganska tydligt svar att majoriteten anser att det finns anledning till att ifrågasätta 

doktrinen, vilket utifrån Ångström och Widéns teori visserligen minskar argumenten för att 

doktrinen skulle vara legitim men ses som ett positivt svar ur ett forskningsperspektiv. Ett kri-

tiskt förhållningsätt där individer vågar ifrågasätta det som tas för givet är en förutsättning för 

doktrinens utveckling.  

5.4 Betydelse för yrkesutövningen 

Doktrinen är ett centralt dokument inom Försvarsmakten och därför ses det som viktigt för 

professionen att skapa en medvetenhet kring huruvida doktrinen är av god kvalitet eller inte. 

Denna undersökning kan ge indikatorer på att vissa delar av doktrinen behöver förändras eller 

utvecklas.  

Doktrinen är ett väl debatterat ämne och Ångström och Widéns förståelse erbjuder ytterligare 

ett förhållningssätt till doktrinen som kanske inte är helt förankrat ute i verksamheten. Hur 

användarna skall använda och förhålla sig till doktrinen ses som ett högst relevant ämne och 

denna undersökning visar att doktrinen faktiskt kan utvärderas utifrån en religions perspektiv. 

Detta kan i sin tur indikera att Ångström och Widéns synsätt är förhållandevis användbart och 

denna förståelse behöver spridas bland yrkesutövarna.  

5.5 Fortsatt forskning  

En intressant aspekt när det kommer till kvalitativ data är att undersöka om det finns några 

skillnader eller samband mellan de svarande baserat på olika bakgrundsfaktorer. Finns det en 

skillnad kring huruvida doktrinens kvalitet faktiskt kan variera beroende på var i organisat-

ionen användarna befinner sig? För vilken målgrupp är doktrinen bäst skriven? Förslag till vi-

dare forskning är således att göra en undersökning i syfte att undersöka om det finns eventu-

                                                        
74 Se Figur 12 i 4.4.1. 
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ella skillnader i förhållningssätt beroende på var i hierarkin användarna befinner sig eller om 

det skiljer sig mellan de olika vapenslagen. Ett slumpmässigt urval med större svarsfrekvens 

skulle också gynna en ny undersökning där en skillnad mellan olika förhållningssätt kan för-

väntas.  

Utifrån Ångström och Widéns kvalitetsstandarder gjordes valet att genomföra en enkätunder-

sökning. Genom en ny undersökning med alternativa metoder skulle också resultatet av denna 

undersökning styrkas, exempelvis skulle kompletterande intervjuer eller kvalitativ textanalys 

av doktrinen kunna förstärka resultatet. 
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Bilaga 1 – Enkät 

En undersökning om doktrinens kvalitet 

Enkäten avser att undersöka svenska officerares syn till den Militärstrategiska doktrinen 2012, 

i syfte att kunna diskutera dess kvalitet. Denna enkät är frivillig. Enkäten är konfidentiell och 

inga namn kommer att kopplas ihop med studiens resultat.  

Enkäten består av totalt 17 frågor. Fråga 1-5 är bakgrundsfrågor och fråga 6-17 består av olika 

påståenden där du svarar med en skala 1-6. 

 1 = Instämmer helt  6 = instämmer inte alls  0=ingen uppfattning 

Svara så ärligt och korrekt som möjligt utifrån din egen förförståelse och tidigare erfarenheter.  

Undersökningen genomförs av Madelene Fredriksson, kadett vid MHS-Karlberg. Vid några 

frågor eller funderingar, vänligen hör av dig via mail till madelene.fredriksson@op.fhs.se 

Tack för din medverkan! 

 

1. Kön? 

□ Man □ Kvinna 

 

2. Vapenslag? 

□ Armén □ Marinen □ Flygvapnet 

 

3. Grad? 

□ Fänrik  □ Löjtnant   □ Kapten    □ Major/Örlogskapten 

□ Överstelöjtnant/Kommendörkapten □ Överste/Kommendör □ Annat 

 

4. Antal år i Försvarsmakten? 

 □ 0-5 år  □ 6-10 år  □ 11-15 år □ 16-20 år  □ >21 år 
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5. Jag tillhör följande kategori… 

□ OF2 2016  □ SU 15-16  □HSU16-18   

□ HSU 14-16   □ HSU 12-14  □ Annan 

 

6. När jag ställs inför svåra situationer finner jag kraft och styrka i doktrinen. 

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

7. Jag upplever att doktrinen skapar ett gemensamt synsätt mellan mig och mina kolle-

gor.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

8. Doktrinen fungerar som en moralisk kompass under osäkra förhållanden.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

9. Doktrinen skapar mening och syfte med mitt arbete. 

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

10. Doktrinen formar det militära yrket. 

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

11. Doktrinen stämmer överens med mina egna tankar och idéer.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

  

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 
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12. Jag upplever att doktrinen skapar ett gemensamt förhållningssätt och principer 

kring ett korrekt uppträdande.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

13. Doktrinen bidrar till att jag känner stolthet att tillhöra Försvarsmakten.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

14. Doktrinen skapar gemenskap och sammanhållning mellan mig och mina kollegor.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

15. Jag tycker att doktrinen är relevant och användbar. 

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

16. Jag tror på det som står i doktrinen och jobbar i enlighet med att följa den.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

17. Det finns ingen anledning för mig att ifrågasätta doktrinen.  

□1  □2  □3  □4  □5  □6    □0 

     

 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 

 
Instämmer helt  Instämmer inte alls Ingen uppfattning 
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Bilaga 2 – Antal svarande fördelat på bakgrundsfaktorer 
 

Bakgrundsfaktorer Svarsalternativ Fördelning 

Kön Man 

Kvinna 

 

77st. (89.5%) 

9 st. (10.5%) 

Vapenslag Armén 

Marinen  

Flygvapnet 

 

55 st. (63.2%) 

15 st. (17.2%) 

17 st. (19.5%) 

Grad Fänrik 

Löjtnant 

Kapten  

Major/Örlogskapten  

Överstelöjtnant/Kommendörkapten 

Överste/Kommendör 

Annat 

 

- 

5 st. (5.8%) 

20 st. (23.0%) 

43 st. (49.4) 

18 st. (20.7%) 

- 

- 

Antal år i Försvarsmakten 0-5 år  

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

>20 år 

 

- 

- 

14 st. (32.2%) 

28 st. (32.2%) 

45 st. (51.7%) 

Utbildningskategori OF2 2016 

SU 15-16 

HSU 16-18 

HSU 14-16 

HSU 12-14 

Annan 

 

5 st. (5.7%) 

20 st. (23.0%) 

25 st. (28.7%) 

18 st. (19.5%) 

17 st. (19.5%) 

2 st. (2.3%) 


