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ABSTRACT: 

A robust doctrine should consist of solid arguments and theory that explain the background in 

order to give more effect. The Swedish naval doctrine Doktrin för marina operationer (DMarinO) 

is based on knowledge and experience. The problem is that the doctrine does not mention where 

Sweden´s knowledge and experience from naval warfare originate. Since Sweden has not been to 

war in over 200 years it is hard to argue that all knowledge and experience originate from own 

naval warfare. The issue is whether national or international naval theory can be found in 

DMarinO.  

 

The thesis is based on the two naval theorists, Landquist and Hughes, who each assigned six 

variables representing their theory. The purpose of this thesis is to examine whether Landquist and 

Hughes´s naval theories is found in DMarinO and to increase understanding of naval theories 

connection to Sweden´s naval doctrine.  

 

The results show that both theories are reflected in DMarinO. Theory from Landquist can be found 

in a higher degree than theory from Hughes. Therefore it is possible that DMarinO could be 

influenced by both national and international naval theory, but more research is needed in order to 

confirm that.    
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

”Doctrine is the glue of tactics”
1
 

 

Sveriges försvarsmakt har samlat på sig kunskaper och erfarenheter som bland annat 

redovisas i Militärstrategisk Doktrin
2
. För marinen redovisas i Doktrin för marina 

operationer (hädanefter DMarinO) hur stridskrafter i den maritima arenan ska genomföra 

insatser
3
. Dock skrivs inte någonstans var Sveriges kunskaper och erfarenheter från sjökrig 

kommer ifrån. Är det från egna erfarenheter i krig eller kan vi ha tagit lärdom av andra stater 

och militärteoretiker?  

 

Sverige har inte varit i krig på över 200 år vilket innebär att det är svårt att argumentera för att 

DMarinO endast är baserad på kunskaper och erfarenheter från eget sjökrig. Emellertid har 

marinen genomfört militära insatser i Sverige, närområdet och i världen och på så sätt kunnat 

tillskansa sig vissa kunskaper och erfarenheter
4
. Problemet är att det inte framgår i DMarinO 

var Sveriges kunskaper och erfarenheter kommer ifrån, vilket kan vara betydelsefullt för att 

kunna förstå marinens sätt att bedriva sjökrig på i dag och i framtiden.  

 

Harald Høiback skriver i sin bok Understanding military doctrine att en doktrin måste 

innehålla tre viktiga beståndsdelar; ”theory”, ”authority” och ”culture”. I denna uppsats 

kommer fokus att vara på ”theory” som översatts till teori. Høiback menar att teori av någon 

form måste finnas i en doktrin, då underbyggda argument får mer kraft och är mer 

övertygande än påståenden tagna ur luften.
5
 Trots detta har DMarinO ingen källhänvisning 

eller referensförteckning vilket medger tolkningsutrymme i varifrån Sveriges kunskap och 

erfarenhet gällande sjökrig kommer ifrån. Det finns ett flertal sjömilitära teoretiker som har 

studerat historiska aspekter på sjökrig och sedan format sina egna teorier gällande hur ett 

sjöslag ska vinnas. De kan då ha format en stats marina doktrin och då även statens 

                                                      
1
 Hughes, Wayne P, Fleet tactics and coastal combat, 2. uppl, Annapolis, Naval Institute Press, 2000. Sid 29 

2
 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2012: MSD, Stockholm, Försvarsmakten, 2011. Sid 11 

3
 Försvarsmakten, Doktrin för marina operationer: DMarinO, Stockholm, Försvarsmakten, 2005. Sid 9 

4
 Försvarsmakten, historiska internationella insatser, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-

fakta/var-historia/internationella-insatser (hämtad 2016-04-18) 
5
 Høiback, Harald, Understanding military doctrine: a multidisciplinary approach, London, Routledge, 2013. E-

bok. Sid 10 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/internationella-insatser
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/internationella-insatser


Flkd Anton Åberg 2016-05-31 
OP 13-16 

Sida 4 av 40 
 

uppträdande inom den marina miljön enligt Christoffer Werner 
6
.  Först under senare delen av 

1800-talet började militärteoretiker med marin anknytning att formulera teorier i någon större 

utsträckning. Många inspirerades av militärteoretiker med anknytning till landkrig som 

exempelvis Carl von Clausewitz och vidareutvecklade dessa landteorier till sjömilitära teorier. 

En svensk teoretiker som inspirerats och som faktiskt nämner både Clausewitz och den 

brittiska sjömilitära teoretikern Julian Corbett är Daniel Landquist. I denna uppsats kommer 

två sjömilitära teorier att användas i undersökningen. Den ena teorin är formulerad av 

Landquist och den andra av amerikanen Wayne P. Hughes som har en mer modern syn på 

sjökrig.  

 

Att ha insikt om varifrån Sveriges kunskaper och erfarenheter från sjökrig kommer ifrån kan 

bidra till en ökad förståelse kring varför marinen är uppbyggd och arbetar som den gör idag 

samt hur framtidens marina doktrin kan förväntas se ut. Denna uppsats kommer därför att 

belysa huruvida Landquist och Hughes sjömilitära teorier återfinns i DMarinO och därmed 

haft möjlighet att influera svensk kunskap samt erfarenhet gällande sjökrigföring. Som 

redovisas under kapitlet tidigare forskning är forskningsläget kring doktrinbegreppet 

omfattande. Dock är forskningen kring svenska marina doktriner och vad som påverkat samt 

influerat dessa begränsat. Därav kan ansatsen till att svara på forskningsfrågorna i denna 

uppsats förhoppningsvis bidra till att delvis kunna fylla den lucka i forskningsläget kring just 

detta.  

 

Uppsatsen kan även visa på om någon av de valda teorierna, från en svensk eller amerikansk 

teoretiker, återfinns i DMarinO. Detta kan vara intressant ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv 

för att se om Sverige tagit till sig kunskaper och erfarenheter från något särskilt land.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt Landquist och Hughes sjömilitära 

teorier kan återfinnas i DMarinO, samt att öka förståelsen för militärteorins koppling till 

doktrinen. Den övergripande frågeställningen som uppsatsen ämnar svara på är: 

 

 På vilka sätt återfinns Landquist och Hughes sjömilitära teorier i DMarinO? 

 

För att kunna besvara ovanstående frågeställning har följande delfrågor tagits fram: 

                                                      
6
 Werner, Christopher, Sjömakt: teori och praktik, 2. uppl, Stockholm, Försvarshögskolan, 2010. Sid 51-52 
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 Vilka variabler kan urskiljas i Landquists sjömilitära teori? 

 Vilka variabler kan urskiljas i Hughes sjömilitära teori? 

 Återfinns dessa variabler i DMarinO?  

1.3 Tidigare forskning 

Forskningen kring doktrinbegreppet är omfattande med en mängd olika perspektiv på 

forskningsproblem kopplat till doktriner. Däremot finns det relativt lite forskning gällande 

svenska doktriner och vad som påverkat dessa. Den tidigare forskningen inför denna uppsats 

representeras av fem arbeten. De arbeten som valts ut går att dela in i tre kategorier: 

1. Militärteorins koppling till doktriner 

2. Kulturens påverkan på doktriner 

3. Doktriners utformning  

 

Det är framförallt kategori 1 som har störst koppling till denna uppsats men kategori 2 och 3 

har indirekta kopplingar. Forskningen som dessa kategorier representerar behandlar också vad 

som influerar och inverkar på en doktrin men på andra sätt än att fokusera på militärteorin. 

Genom att ta upp dessa kategorier påvisas den breda forskningen kring doktrinbegreppet och 

bidrar till ett bättre sammanhang samt visar på den forskningslucka som denna uppsats 

förhoppningsvis kan bidra till att delvis fylla. De arbeten som presenteras i detta kapitel har 

granskats kritiskt och respektive arbete kommenteras för att påvisa kopplingen till denna 

uppsats.  

 

Till den första kategorin hör artikeln The Anatomy of Doctrine and Ways to Keep It Fit 

skriven av Harald Høiback samt Jerker Widéns artikel Julian Corbett and the Current British 

Maritime Doctrine. 

 

Høiback beskriver kortfattat doktriner historiskt sett, vad de innehåller och vad han anser att 

de ska ta upp. Høiback anser att en doktrin ska ta upp begreppen ”theory”, ”culture” och 

”authority” samt att doktriner ska ge en riktning men inte detaljstyra. Med begreppet ”theory” 

menar Høiback att det måste finnas någon form av teori i en effektiv doktrin för att veta att 

något är sant och inte bara rent tyckande. Vidare skriver Høiback om de problem som finns 

gällande förståelse kring doktriner och påtalar samtidigt doktrinens betydelse för en 
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försvarsmakt.
7
 Kopplat till Høibacks argument gällande teori i doktriner och förståelse kring 

doktriner kan denna uppsats bidra till att undersöka om militärteori återfinns i DMarinO och 

även bidra till en ökad förståelse för Sveriges marina doktrin. Høiback preciserar dock inte 

vilken typ av doktrin han beskriver och på vilken nivå (taktiskt/operativ/strategisk) den 

befinner sig vilket hade varit intressant att veta för att kunna dra vidare slutsatser.  

 

Jerker Widén studerar i sin artikel hur militärteoretikern Julian Corbetts tankar har influerat 

den brittiska marindoktrinen BR 1806. Widén använder sig av en metod som går ut på att 

studera den brittiska marindoktrinen genom fyra begrepp; direkt influens, indirekt influens, 

formell influens och informell influens. Direkt influens gäller om doktrinen direkt refererar 

till Corbetts verk och indirekt influens om det refereras till verk som innehåller Corbetts 

ursprungliga idéer men som inte skrivits av honom. Formell influens innebär att Corbett 

uttryckligen nämns medan informell influens innebär att Corbetts tankar går att återfinna i 

doktrinen utan att han nämns. I artikeln kommer Widén fram till att Corbetts tankar definitivt 

har influerat den brittiska marindoktrinen men att det framförallt är på den militär-strategiska 

nivån och mindre på den operativa nivån. Samtidigt menar Widén att den brittiska 

marindoktrinen är en av de mest studerade marindoktrinerna och att Corbetts tankar sannolikt 

har influerat flertalet andra länders marindoktriner.
8
 Widéns artikel har inspirerat till att 

genomföra denna uppsats men att då fokusera på den svenska marina doktrinen istället för den 

brittiska och att använda andra teoretiker.  

 

Den andra kategorin av tidigare forskning är ”kulturens påverkan på doktriner” och dit hör 

Elizabeth Kiers artikel Culture and Military Doctrine: France between the Wars.  

 

Kier argumenterar för att kultur är den största faktorn som påverkar utformningen av ett lands 

doktrin. Hon menar att civila har stor inverkan på doktriner, ibland mer än militär personal. 

Dessutom menar Kier att militären inte nödvändigtvis vill ha en offensiv doktrin.
9
 De 

argument gällande kulturens betydelse för en doktrin som Kier presenterar är intressanta men 

eftersom denna uppsats är avgränsad till att undersöka två teoretikers inflytande på en doktrin 

kommer Kiers synsätt inte att mer utvecklas i någon större utsträckning.  

                                                      
7
 Høiback, Harald, The Anatomy of Doctrine and Ways to Keep It Fit, Journal of Strategic Studies, 39:2, 185-

197, 2016, DOI: 10.1080/01402390.2015.1115037. Sid 185-188 
8
 Widen, J.J, Julian Corbett and the Current British Maritime Doctrine, Comparative Strategy, 28:2, 170-185, 

2009, DOI: 10.1080/01495930902799764. Sid 170-185 
9
 Kier, Elizabeth, Culture and Military Doctrine: France between the Wars Source: International Security, 19:4, 

65-93, 1994, DOI: 10.2307/2539120. Sid 66-67 
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I den tredje kategorin ingår boken The sources of military doctrine skriven av Barry R. Posen 

och artikeln Religion or reason? Exploring alternative ways to measure the quality of 

doctrine skriven av Jan Ångström och Jerker Widén. 

 

Barry R. Posen presenterar i sin bok ett sätt att undersöka doktrinutveckling med hjälp av 

begreppen offensiv/defensiv/avskräckning, innovation/stagnation och integration/desintegrat-

ion. Materialet som undersöks är brittiska, franska och tyska doktriner mellan första och andra 

världskriget. Posen menar att militära doktriner påverkar stabiliteten i det internationella 

politiska systemet och säkerheten hos stater. Han menar också att olika typer av doktriner kan 

påverka hur intensivt krig och upprustning förs samt sannolikheten för detta.
10

 Posens arbete 

utgår mer ifrån politiska och geografiska aspekter och inte ifrån det militärteoretiska 

perspektivet som denna uppsats gör.  

 

Ångström och Widén tar i sin artikel upp det ofta bortglömda problemet med 

kvalitetsstandarder på en doktrin. De anser att doktrin bör ses som tro och trosartiklar, det vill 

säga som religion, eftersom det då skulle bli lättare att kunna mäta kvalitén på doktrinen. 

Ångström och Widén menar att doktriner är viktiga för utbildning, ledning och utveckling 

samt är ett sätt att kommunicera budskap på. Problemet är att det är svårt att avgöra kvalitén 

på doktrinen utan att aktivt delta i krig. Genom att se doktrin som religion går det att skapa 

kvalitetsnormer som gör de möjligt att avgöra huruvida doktriner är bra eller inte.
11

 Det hade 

varit intressant om denna artikel utvecklades och även konkretiserades med ett exempel när 

kvalitén hos en viss doktrin hade avgjorts för att mer kunna koppla artikeln till denna uppsats.  

 

Utöver dessa vetenskapliga artiklar och arbeten finns några uppsatser skrivna på 

Försvarshögskolan som behandlar kopplingen militärteori och doktrin. Dessa är exempelvis 

Per Lindahls arbete Militärteorins inflytande på doktriner
12

 samt Rickard Aldéns arbete 

Svensk syn på sjökrigföring och dess koppling till sjömilitära teoretiker
13

. Lindahls arbete 

behandlar William S. Linds teoriers påverkan på Doktrin för markoperationer. Aldéns arbete 

                                                      
10

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

Ithaca, Cornell Univ. Press, 1984. Sid 220 
11

 Angstrom, Jan & Widen, J.J, Religion or reason? exploring alternative ways to measure the quality of 

doctrine, Journal of Strategic Studies, 39:2, 198-212, 2016, DOI:10.1080/01402390.2015.1115034. Sid 205-210 
12

 Per Lindahl, Militärteorins inflytande på doktriner, Försvarshögskolan, 2010, http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:309789/FULLTEXT03.pdf (hämtad 2016-05-05) 
13

 Richard Aldén, Svensk syn på sjökrigföring och dess koppling till sjömilitära teoretiker, Försvarshögskolan, 

2014, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:730018/FULLTEXT01.pdf  (hämtad 2016-05-05) 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:309789/FULLTEXT03.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:309789/FULLTEXT03.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:730018/FULLTEXT01.pdf
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utgår från centrala begrepp i DMarinO som jämförs med teoretikerna Corbett, Mahan och 

Vegos syn. Istället för att utgå ifrån centrala begrepp från DMarinO kommer denna uppsats 

att använda sjömilitära teorier från Landquist och Hughes som teoretisk bas och använda 

DMarinO som empiriskt material för att nå en hög grad av vetenskaplighet.  

 

Sammanfattningsvis är forskningsläget kring doktrinbegreppet omfattande men forskning om 

marina doktriner och dess koppling till militärteori är mer begränsat. Det finns ytterst lite 

forskning om militärteorins influenser på svenska marina doktriner och denna uppsats kan 

därför förhoppningsvis bidra till att delvis fylla den luckan i forskningsläget samt öka 

kunskapen kring militärteorins koppling till doktrinen.  

1.4 Material och avgränsningar 

Det empiriska materialet i denna uppsats består av DMarinO från 2005. Trots att det 

empiriska materialet har utgått och ersatts med Operativ doktrin (hädanefter OPD) gäller 

fortfarande samma principer och många av dagens sjöofficerare har sin utbildning grundad på 

bland annat DMarinO
14

. Doktrinen utgör ett verktyg för att vägleda chefer och enheter under 

krig, kris och fred. DMarinO förklarar Försvarsmaktens syn på motståndaren, operativa 

koncept, ledning och de grundläggande förmågorna. Vidare baseras doktrinen på kunskap och 

lång erfarenhet och beskriver hur framgångsrika insatser i den maritima arenan ska 

genomföras.
15

 OPD beskriver inte utförligt hur insatser i den maritima arenan ska genomföras 

utan beskriver operationskonst på en mer generell nivå
16

. De begrepp som tas upp i DMarinO 

har inte fått någon ny definition i OPD. Därav går det att argumentera för att det empiriska 

materialet fortfarande delvis representerar hur Sverige ser på sjökrig och hur insatser i den 

maritima arenan ska genomföras. De begrepp, beskrivningar och riktlinjer som tas upp i 

DMarinO återfinns i andra dokument och reglementet, exempelvis beskrivs begreppet 

herravälde till sjöss i Taktikreglemente för marinstridskrafterna (hädanefter TRM) som 

fortfarande är giltig
17

. Christopher Werner menar att Sverige inte varit speciellt bra på att ta 

fram en marin doktrin decennierna före DMarinO från 2005 kom ut. Han skriver också att 

förståelse och förtroende för doktriner är av stor vikt i Försvarsmakten.
18

 Därför är ytterligare 

                                                      
14

 Försvarshögskolan, tidigare kursplan för GK marintaktik, 

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/Kurser%20nautik%20

-%20Marin/1OP242%20Krigsvetenskap%20grundkurs%20taktik%20marin.pdf (hämtad 2016-04-18) 
15

 Försvarsmakten, DMarinO. Sid 10  
16

 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014: OPD, Stockholm, Försvarsmakten, 2014. Sid 5  
17

 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna, Stockholm, Försvarsmakten, 2010. Sid 3-8 
18

 Werner, Christopher, Den blå boken: marina stridskrafter ur ett militärteoretiskt perspektiv, Stockholm, 

Försvarshögskolan, 2002. Sid 86 

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/Kurser%20nautik%20-%20Marin/1OP242%20Krigsvetenskap%20grundkurs%20taktik%20marin.pdf
https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/Kurser%20nautik%20-%20Marin/1OP242%20Krigsvetenskap%20grundkurs%20taktik%20marin.pdf
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en anledning till att DMarinO fortfarande är relevant som empiriskt material att 

undersökningen kan bidra till en ökad förståelse kring Sveriges tidigare marina doktriner, 

vilket kan vara till gagn vid utvecklandet av en ny marin doktrin.  

 

Däremot är det viktigt att poängtera att doktrinen inte kan stå för hela den svenska marinens 

syn, kunskaper och erfarenheter gällande sjökrig. Dessutom kan det finnas både en explicit 

och en implicit doktrin som påverkar hur en försvarsmakt arbetar
19

. Vidare kan det vara så att 

allt inte är nedtecknat på grund av sekretess men det kan även bero på att doktriner sällan 

beskriver det självklara. Även eventuella felaktigheter och sakfel kan förekomma i doktrinen. 

Att vara medveten om detta är av största vikt för att uppnå en god validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i undersökningen. I metodkapitlet för författaren därför en fördjupad 

diskussion kring dessa tre begrepp. Trots allt erbjuder DMarinO ett samlat dokument som ger 

en bra fingervisning på Sveriges övergripande syn kring sjökrigföring. 

 

Begreppen strid till sjöss och sjökrigföring är i denna uppsats avgränsat till att endast 

inkludera stridskrafter som tillhör marinen, således inga luftstridskrafter som kan verka i en 

marin miljö.   

 

För att kunna utreda på vilka sätt militärteori från en särskild nation kan återfinnas i DMarinO 

har avgränsningen gjorts för att ha med en svensk och en utländsk sjömilitär teoretiker. Vidare 

ville författaren ha både en modern och en klassisk teoretiker då slutsatser huruvida doktrinen 

har influerats från olika tidsepoker kan dras. De militärteoretiker som har valts i teoridelen är 

Daniel Landquist och Wayne P.Hughes. Det innebär att det är deras teorier som ska ligga till 

grund när undersökningen på DMarinO utförs. Landquist var en svensk sjöofficer och 

sjömilitär teoretiker som verkade under första halvan av 1900-talet. Wayne P.Hughes är en 

amerikansk officer (U.S Navy retired) och teoretiker som bland annat utgav boken Fleet 

tactics and costal combat år 2000. Att uppsatsen avgränsas till att endast innehålla två 

sjömilitära teoretiker är för att kunna nå en djupare analys inom ramarna för uppsatsens 

storlek. Författaren har utgått från att läsaren till denna uppsats har en grundläggande 

förståelse för militära begrepp. 

                                                      
19

 Høiback, Harald , What is Doctrine?, Journal of Strategic Studies, 34:6, 879-900, 2011, DOI: 

10.1080/01402390.2011.561104. Sid 898 
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1.5 Disposition 

I kapitel ett beskrivs först uppsatsens problemformulering samt syfte och frågeställningar. 

Därefter sker en presentation över forskningsläget där fem stycken verk valts ut och beskrivs. 

Kapitel ett avslutas med att materialet och de avgränsningar som uppsatsen styrs av 

presenteras.  

 

Kapitel två inleds med en metodbeskrivning för uppsatsen som följs av en schematisk 

uppställning om hur metoden går till under rubriken genomförande. Efter detta tar författaren 

upp validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och för en metodologisk diskussion. 

                                                                                                                                                                                                            

Det tredje kapitlet behandlar teorierna som ligger till grund för denna uppsats. Respektive 

teoretiker presenteras kort innan beskrivning och operationalisering av deras teorier sker. 

Varje sjömilitär teori ges sex variabler som används vid analysen.  

 

Kapitel fyra inleds med att uppsatsens analysverktyg presenteras. Därefter sker en analys 

huruvida Landquist och Hughes sjömilitära teorier återfinns i DMarinO. Slutligen presenteras 

resultatet av analysen. 

 

Det femte och avslutande kapitlet inleds med svar på frågeställningarna och sedan sker en 

diskussion utifrån resultatet. Därefter beskrivs författarens egna reflektioner, resultatets 

betydelse för yrkesutövningen samt förslag på fortsatt forskning. Allra sist presenteras 

uppsatsens litteratur och referensförteckning.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer metoden beskrivas och genomförandet att presenteras. Därefter 

kommer validitet, reliabilitet och generaliserbarhet att behandlas och slutligen följer en 

metodologisk diskussion för att vidare belysa argumenten för den valda metoden. 

2.1 Metodbeskrivning 

För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet med uppsatsen behövs en väl 

fungerande metod. Metodresonemanget ska visa på stor öppenhet och transparens, det är 

viktigt för att undersökningen ska kunna göras igen med samma resultat samt att den ska ha 

hög grad av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.
20

 Därför kommer författaren först att 

förklara metoden och sedan diskutera samt belysa för- och nackdelar med den valda metoden.  

 

I denna uppsats har en kvalitativ textanalys med en deduktiv ansats används. En deduktiv 

ansats innebär att uppsatsen utgår ifrån teorierna och med hjälp av dessa försöker hitta svar i 

materialet. Ulf Jacobsson skriver att deduktion i generella ordalag beskrivs som att gå från det 

generella till delar och att detta avses med hjälp av logisk härledning.
21

 Konkret innebär det 

att denna uppsats första steg metodmässigt var att studera de två sjömilitära teorierna och lyfta 

ur essensen ur de valda texterna. Varje sjömilitär teoretiker tilldelades sex variabler som 

representerade deras tankar. Detta kallas för att operationalisera och operationaliseringen har 

stor vikt för resultatet och på validiteten, vilket innebär att detta steg är viktigt för att 

säkerställa uppsatsens kvalitet.
22

  

 

Variablerna togs fram utifrån de olika avsnitt som beskrevs, operationaliserades och 

analyserades kort för att få en så representativ variabel som möjligt. De valda variablerna 

användes sedan genom att systematiskt söka efter samma begrepp i DMarinO. Fanns inte 

samma begrepp i det empiriska materialet söktes motsvarande begrepp kopplade till den valda 

variabeln. Därefter skedde en analys med hjälp av ett framtaget analysverktyg, som 

presenteras under analyskapitlet, vilket slutligen mynnande ut i ett analysresultat.  

 

Uppsatsen är en teorikonsumerande fallstudie där DMarinO är fallet som ska undersökas. 

Med en teorikonsumerande studie används existerande teorier och förklaringsfaktorer på ett 

                                                      
20

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

studera samhälle, individ och marknad, 4. uppl, Stockholm, Norstedts juridik, 2012. Sid 88  
21

 Jakobsson, Ulf, Forskningens termer och begrepp: en ordbok, Lund, Studentlitteratur, 2011. Sid 35 
22

 Esaiasson et al. Metodpraktikan. Sid 55- 56 
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enskilt område för att försöka förklara händelsen i det just det fallet.
23

 Avsikten med en 

fallstudie är att få till en djupgående skildring av förhållanden, erfarenheter och företeelser i 

ett visst fall
24

. Martin Denscombe skriver att det som utmärker fallstudierna är att fokus är på 

en enda undersökningsenhet
25

. I denna uppsats används två sjömilitära teorier på ett fall för att 

på djupet förklara hur dessa har influerat DMarinO. Styrkorna med fallstudien är att 

författaren själv kan välja ut de variabler som bäst representerar de valda teorierna om detta 

motiveras. Andra styrkor är att kausala samband i texter kan hittas och att det går att finna 

förklaringar på djupet.
26

 Risken med att använda fallstudie som metod kan vara att fallet som 

väljs ut inte är representativt eller inte är relevant utifrån forskningsproblemet. Andra 

nackdelar kan vara att det uppstår ett visst tolkningsutrymme när sammanhanget i fallet ska 

förstås och om variabler ska tas fram.
27

 För att undvika detta i denna uppsats har alla val 

motiverats och begränsningar lyfts fram. 

2.2 Genomförande 

2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet kan vara det svåraste och mest centrala när det gäller forskning och det handlar i 

stora drag om att mäta det du avser att mäta
28

. I denna uppsats har författaren identifierat en 

möjlig riskfaktor som kan påverka validiteten och det är vid den systematiska genomgången 

av DMarinO utifrån de framtagna variablerna. Det finns då en risk att författarens egen 

tolkningsförmåga påverkar om någon information i materialet anses ha koppling till variabeln 

eller inte. För att uppnå god validitet kommer tydliga avgränsningar, noggrann 

operationalisering samt öppenhet kring de begränsningar som metoden innebär tydliggöras. 

                                                      
23

 Esaiasson et al. Metodpraktikan. sid 41 
24

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl, Lund, Studentlitteratur, 2009. Sid 59 
25

 Ibid. Sid 59  
26

 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, 

Cambridge, MA, MIT press, 2005. Sid 19-22 
27

 Ibid. Sid 22-27 
28

 Esaiasson et al. Metodpraktikan. Sid 57 

1. Beskrivning av metod -> Metodkapitlet 

2. Beskrivning och operationalisering av de två teorierna -> Teorikapitlet 

3. Framtagandet av variabler -> Teorikapitlet 

4. Systematisk undersökning av DMarinO utifrån variablerna -> Analyskapitlet 

5. Analys med valt analysinstrument -> Analyskapitlet 

6. Resultat från analys -> Analyskapitlet  

7. Svar och avslutning -> Avslutningskapitlet 
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Vidare kommer de olika val som görs i uppsatsen att motiveras och en beskrivning av hur 

variablerna används genomförs i analyskapitlet. 

 

Reliabiliteten måste vara hög för att utesluta slarviga eller slumpmässiga fel. Det räcker inte 

med att ha en bra metod, god validitet och ett bra analysverktyg. Att metoden och 

analysverktyget faktiskt används som beskrivits är av största vikt. Vanligt är att slarvfel under 

datainsamling och databearbetning uppstår, ibland på grund av trötthet, stress och 

missförstånd
29

. För att säkerställa en hög grad av reliabilitet har denna uppsats korrekturlästs 

av både författaren och utomstående många gånger vid olika tidpunkter. Vidare har 

återkoppling under arbetets gång hela tiden skett till metodkapitel och avgränsningarna.  

 

Denna uppsats baseras på en mindre mängd kvalitativ data och analysen utgörs av två teorier. 

På grund av det relativt lilla fallet blir det svårt att generalisera i någon större utsträckning 

men detta beror också på vilken typ av generaliserbarhet som avses. Ett perspektiv och sätt att 

generalisera är att se till hur stor sannolikheten är att resultatet från en undersökning också 

kommer att gå att återfinna i en liknande undersökning
30

. I denna uppsats kommer detta bli 

svårt eftersom uppsatsen baseras på två specifika sjömilitära teoriers återfinnande i en specifik 

doktrin, vilket gör det svårt att generalisera i liknande fall. Ett alternativt sätt att se på 

generaliserbarhet är att kalla det för överförbarhet. Detta innebär då att vissa av fynden i en 

undersökning skulle kunna överföras till andra fall
31

. Kopplat till denna uppsats är det inte 

omöjligt att viss data och även vissa slutsatser kan användas och återfinnas i andra fall.   

2.5 Metodologisk diskussion 

Ofta är det en tydlig uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ metod, denna uppdelning 

behöver inte vara så stor menar Teorell och Svensson
32

. Om en uppdelning ändå ska göras för 

att förtydliga och få en ökad insikt i metoddelen har den kvalitativa metoden större fokus på 

förståelse och beskrivning medan den kvantitativa har mer fokus på förklaring och 

kausalitet
33

. Fördelarna med en kvalitativ metod är att metoden tillåter detaljerade analyser 

som kan hantera invecklade situationer och visa på flera nyanser. Det finns också bättre 

möjligheter att hantera motsägelser och alternativa förklaringar. Nackdelarna gäller hur pass 

                                                      
29

 Esaiasson et al. Metodpraktikan. Sid 63 
30

 Denscombe, Forskningshandboken. Sid 382 
31

 Ibid. Sid 382 
32

 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, Stockholm, Liber, 

2007. Sid 9 
33

 Ibid. Sid 10-14 
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representativa data i undersökningen är och på vilket sätt det går att generalisera. Vidare är en 

nackdel att den kvalitativa metoden medger ett visst tolkningsutrymme, som kan påverkas av 

författarens egna tankar och förförståelse.
34

 En kvantitativ metod som skulle kunna ha använts 

i denna uppsats men som valdes bort är kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ 

innehållsanalys är en metod som går ut på att ta reda på hur frekvent och hur stort utrymme 

vissa särskilda begrepp tas upp i materialet
35

.  

 

Kopplat till uppsatsens syfte och frågeställningar valdes istället den kvalitativa textanalysen 

på grund av dess fördelar med att kunna analysera på djupet och att vissa motsägelser ska 

kunna ges bättre möjligheter till förklaring. Att den kvalitativa metoden medger ett visst 

tolkningsutrymme som kan ha negativ inverkan på uppsatsens kvalité har minimerats genom 

transparens genom hela arbetet och tydlighet kring material, avgränsningar och metod. 

Genom att använda kvalitativ textanalys tillsammans med det valda analysinstrumentet gavs 

möjlighet till att analysera på djupet och inte bara mäta/kontrollera hård fakta. Vidare 

bedömdes sättet att operationalisera och ta fram variabler som representerade teorierna som 

en bra metod för att på ett tydligt och transparent sätt kunna undersöka teoriernas återfinnande 

i doktrinen.  

  

                                                      
34

 Denscombe, Forskningshandboken. Sid 398-400 
35

 Esaiasson et al. Metodpraktikan.  Sid 197 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer en kort introduktion av Daniel Landquist att ske och sedan kommer 

Landquists teori att beskrivas samt operationaliseras. Därefter introduceras Wayne P. Hughes 

och hans teori beskrivs samt operationaliseras. Utifrån respektive teoretiker kommer sex 

stycken variabler att tas fram som ska användas i analyskapitlet. Slutligen sammanfattas dessa 

variabler och likheter samt skillnader beskrivs.  

3.1 Daniel Landquist 

Daniel Landquist (1882-1962) var en svensk sjöofficer och en auktoritet i flottan inom 

strategiska och historiska sjömilitära frågor. Under sin karriär som aktiv sjöofficer förde 

Landquist befäl över bland annat pansarskeppet Drottning Victoria och var chef på 

underrättelseavdelningen i försvarsstaben innan han blev chef över Sjökrigsskolan. 
36

 År 1935 

utgav Landquist boken Några av sjöstrategiens grunder som i detta arbete kommer att ligga 

till grund och representera Landquist sjömilitära teorier. 

 

Boken Några av sjöstrategiens grunder innehar fem kapitel
37

. I det första kapitlet beskrivs 

begreppet herravälde till sjöss och olika metoder för etablering/bestridande av herravälde till 

sjöss. I det andra kapitlet beskrivs sjökrigets mål och medel. Det tredje kapitlet i Landquists 

bok är Sedvanerättsliga regler i fråga om sjöstridskrafternas användning under krig. Detta 

kapitel tar upp folkrättsliga och juridiska frågor varav ingen operationalisering skett från 

texten i kapitel tre. Kapitel fyra tar upp särskilda omständigheter gällande sjökriget. De 

punkter som tas upp i det femte och sista kapitlet Flygvapnet och marinstridskrafter har inte 

operationaliserats eftersom denna uppsats är avgränsad till att endast behandla stridskrafter 

som tillhör marinen. Landquist tar i sin bok upp en blandning av mål, medel och metoder på 

olika nivåer (operativ/ strategisk) gällande sjökrig vilket innebär att variablerna kommer att 

representera både metoder och allmän teori kopplad till sjökrigföring.   

3.2 Beskrivning och operationalisering av Daniel Landquists sjömilitära 

teori 

Landquist menar att herravälde till sjöss är grunden för sjöstrategins teorier och ett av de 

viktigaste begreppen. Herravälde till sjöss strävar efter att förhindra motståndaren att utnyttja 

                                                      
36

 Daniel Landquist, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/10985, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ebbe 

Aspegren), hämtad 2016-04-12. 
37

 Landquist, Daniel, Några av sjöstrategiens grunder, Stockholm, Försvarshögskolan, 2006. Sid 193 
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havet för sina syften och att själv utnyttja det öppna havet för krigets vinnande. Samtidigt 

skriver Landquist att ett vanligt missförstånd är att herravälde till sjöss innebär att en part har 

total kontroll över alla hav. Detta är inte tänkbart utan herravälde till sjöss kan istället handla 

om att hindra motståndarens operationer och sjöförbindelser till den grad att det får betydelse 

för krigets utgång. Vidare menar Landquist att herravälde till sjöss kan vara lokalt, tillfälligt 

och att flera till arten olika herravälden till sjöss kan förekomma.
38

 Då Landquist menar att 

herravälde till sjöss är ett av de viktigaste begreppen inom sjökriget är en lämplig variabel 

”herravälde till sjöss”.  

Variabel 1: Herravälde till sjöss 

 

”Det enklaste och ur alla synpunkter mest tilltalande utvägen att ernå ett eftersträvat 

herravälde till sjöss är att uppsöka fiendens huvudstyrka och slå denna.”
39

 Landquist skriver 

vidare i sin bok att ett nödvändigt kriterium för att slå fienden är överlägsenhet. Överlägsenhet 

behöver inte endast vara på det materiella planet (fler fartyg, större kanoner mm) utan det 

innefattar även moralisk och psykisk överlägsenhet. Men vad händer om motståndaren håller 

sig undan när du själv vill nå ett avgörande slag? Landquist tar upp fyra stycken utvägar: 

luftanfall för att tvinga motståndaren att gå till sjöss, anfallsföretag mot strategiskt viktiga 

mål, handelsblockad samt landanfall mot den fientliga flottbasen.
40

 Landquists begrepp 

”ernående av herravälde till sjöss” har av författaren likställts med dagens mer moderna sätt 

att uttrycka detta på som är ”etablering av herravälde till sjöss” som därmed blir Landquists 

andra variabel.   

Variabel 2: Etablering av herravälde till sjöss 

 

Enligt Landquist är det främst den underlägsna parten, materiellt sett, som vill förhindra 

fienden att nå herravälde till sjöss. Landquist resonerar sig fram till att bestridandet av 

herravälde till sjöss inte enbart, utan snarare bör, ske med offensiva åtgärder mot fienden. Att 

sysselsätta fienden, tillfoga stora förluster och att anfalla viktiga fientliga mål måste den flotta 

som ämnar bestrida herravälde till sjöss göra, annars kommer fienden att kunna följa sin egen 

handlingsordning menar Landqust.
41

 I och med detta är en passande variabel ”bestridande av 

herravälde till sjöss”.  

Variabel 3: Bestridande av herravälde till sjöss 

                                                      
38

 Landquist, Några av sjöstrategiens grunder. Sid 22-32 
39

 Ibid. Sid 35 
40

 Ibid. Sid 43 
41

 Ibid. Sid 46-49 
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De närmste metoderna kopplade till bestridande av herravälde till sjöss är kleinkrieg och fleet-

in-being enligt Landquist. Kleinkrieg är en term som kännetecknade tyskarnas 

tillvägagångssätt i första världskriget när de med hjälp av ubåtar och minor försökte nå en 

styrkeutjämning till sjöss. Dock finns flera närstående begrepp som exempelvis petty wars 

eller sjöfartskrig och det har använts vid många tillfällen både före och efter första 

världskriget. Gemensamt är att endast en liten styrka sänds ut för att anfalla motståndaren och 

civil sjöfart som tillhör motståndaren.
42

  

 

Fleet-in-being beskriver Landquist som ”en flotta, som har frihet, förmåga och vilja att 

operera mot en överlägsen fiende”
43

 Att nyttja fleet-in-being i en flotta utgör i sig ett hot mot 

motståndaren endast tack vare att den finns. En kombination av kleinkrieg och fleet-in-being 

anser Landquist vara den bästa metoden för att bestrida herravälde till sjöss.
44

 Lämplig 

variabel blir därför ”kleinkrieg och fleet-in-being”.  

Variabel 4: Kleinkrieg och Fleet in-being 

 

I det andra kapitlet i Några av sjöstrategiens grunder behandlar Landquist sjökrigets mål och 

medel. Det övergripande målet med krig generellt beskriver han som att ”ett krig utgör det 

yttersta medlet att förverkliga ett visst politiskt mål, som ej kunnat med andra medel 

uppnås”
45

. Detta mål konkretiseras sedan till sjökrigets mål som kan sammanfattas som att 

flottans allmänna mål ska leda till att det övergripande målet ska kunna uppnås. Flottans 

speciella mål innebär att etablera, utöva och bestrida herravälde till sjöss. Med utgångspunkt 

från de allmänna målen menar Landquist att handelskrig och överskeppningsföretag är de två 

tvångsmedel som flottan har möjlighet att utnyttja. Handelskrig innebär lamslående av 

fiendens folkförsörjning samt näringsliv. Överskeppningsföretag innebär att flottan upprättar 

en säker passage från kust till kust för arméstridskrafterna.
46

 Landquists teorier kring detta 

representeras därför av ”sjökrigets mål och medel”.  

Variabel 5: Sjökrigets mål och medel 

 

                                                      
42

 Landquist, Några av sjöstrategiens grunder. Sid 49-58 
43

 Ibid. Sid 56 
44

 Ibid. Sid 57 
45

 Ibid. Sid 59 
46

 Ibid. Sid 65 
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Landquist tar upp de geografiska, topografiska och miljömässiga omständigheterna som 

sjökriget karaktäriseras av. Vidare diskuterar han farvattensförträngningar och 

djupförhållanden. Sjökrigets utmärkande drag är också rörlighet enligt Landquist. Även 

begreppet friktion är något som Landquist beskriver. Friktion är en oväntad omständighet vid 

krig som åtskiljer kriget i verkligheten från det som är nedskrivet och planerat i förväg.
47

 En 

passande variabel är således ”sjökrigets särskilda omständigheter”.   

Variabel 6: Sjökrigets särskilda omständigheter 

3.3 Wayne P. Hughes 

Kommendör Wayne P. Hughes Jr (U.S Navy retired) är professor vid Naval Postgraduate 

School. Som aktiv i U.S Navy var han bland annat fartygschef på två fartyg och stöttade 

Under Secretary of the Navy.
48

 I Fleet Tactics and Coastal Combat tar Hughes (1930-) upp 

sex hörnstenar som han anser vara centrala i sjökriget
49

. Dessa sex hörnstenar kommer i denna 

uppsats att representera Hughes teori kring sjökrig i syfte att på ett hanterbart och tydligt sätt 

förmedla kvintessensen av hans sjömilitära teorier.  

3.4 Beskrivning och operationalisering av Wayne P. Hughes sjömilitära 

teori 

Hughes sex hörnstenar beskrivs kortfattat i detta kapitel för att sedan operationaliseras och 

tilldelas en variabel. Variabeln har tagits fram utifrån översättning från Hughes egna rubriker i 

kombination med en analys och sammanfattning av respektive hörnsten. De valda variablerna 

kommer att användas som grund när genomgång av materialet sker och samma eller 

motsvarande begrepp eftersöks.  

 

1. Men matter most  

Hughes menar att ledarskap, moral, vilja, träning och mental styrka är de viktigaste delarna i 

krigföring. Att kunna acceptera mänskliga och materiella förluster samt att ha en övertygelse 

om att vinna tillsammans med bra taktik, vältränat manskap och god planering är av största 

vikt för att lyckas med sjökriget. Hughes skriver i sin bok Fleet tactics and coastal combat att 

en debatt huruvida krigföring är vetenskap eller konst har pågått under en längre period. Utan 

att ge sig in i debatten menar Hughes att båda sidor påtalar vikten av karisma och ledarskap i 

                                                      
47

 Landquist, Några av sjöstrategiens grunder. Sid 120-138 
48

 US Naval War College, beskrivning av Wayne P. Hughes, https://www.usnwc.edu/getattachment/e8f10d43-

cffa-49ee-8a56-85560a3d3db2/A-Prophet-for-Our-Times.aspx (hämtad 2016-05-05) 
49

 Hughes, Fleet tactics and coastal combat. Sid 23 

https://www.usnwc.edu/getattachment/e8f10d43-cffa-49ee-8a56-85560a3d3db2/A-Prophet-for-Our-Times.aspx
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kriget. Ledarskapet handlar mycket om att förmedla vilja och uthållighet till de stridande 

enheterna.
50

 En passande variabel är ”ledarskap och manskap är vitalt”.  

Variabel 1: Ledarskap och manskap är vitalt 

 

2. Doctrine is the glue of tactics  

Doktrin är en bra ledares instrument som ska kunna presentera ett sammanhang, gemensam 

förståelse, stöd och pålitlighet menar Hughes. Doktriner ska vara ett riktmärke mot taktiken 

och taktisk utveckling. Men doktriner är inte tidslösa sanningar trots att de är viktiga påtalar 

Hughes. Vidare kan doktriner förstås som chefens sammanhängande plan men också som 

”standard operating procedures” (SOP) som kan anpassas av kreativa fartygschefer. För att 

doktriner på en taktisk nivå ska vara användbara bör de tillse att stridande enheter är rätt 

förberedda med de färdigheter som krävs av fartygschefen och att de har förståelse för de 

procedurer, ledningsnivåer och kommunikationsvägar som finns gällande stridstjänsten menar 

Hughes.
51

 För att representera detta är en lämplig variabel ”doktriner/reglementen håller 

samman taktiken”.  

Variabel 2: Doktriner/reglementen håller samman taktiken 

 

3. To know tacticts, know technology  

Taktik och teknik är så starkt sammankopplade att de är oskiljaktiga enligt Hughes. Teknisk 

utveckling gör att vapen utvecklas vilket påverkar taktiken både hos den egna styrkan och 

motståndaren. Hughes beskriver inte mer detaljerat hur taktik och teknik hänger ihop, och inte 

heller om ny taktik kan vara den drivande faktorn för ny teknik.
52

 För att representera denna 

hörnsten blir denna variabel ”vägen till vinst går via tekniskt kunnande”.   

Variabel 3: Vägen till vinst går via tekniskt kunnande 

 

4. The seat of purpose is on the land 

Historien visar att sjökrig är ovanligt men i de fall som finns är landstigningsoperationer, 

sjöfartsskyddsoperationer och andra stödjande operationer mot land vanligast enligt Hughes. 

Han menar också att de stora avgörande slagen till sjöss alltid har haft en koppling till 

händelser på land, oftast på ett direkt sätt. Vidare påstår Hughes att potentialen för interaktion 

mellan styrkor till sjöss och på land är större i dag än historiskt sätt med bland annat 
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långräckviddiga sensorer, robotar och flyg. Att stridsavstånden till sjöss har ökat innebär att 

luft-, land- och sjöarean har blivit mer integrerade.
53

 Denna hörnsten av Hughes mynnar ut i 

variabeln ”kriget avgörs på land och mer interaktion mellan vapenslagen”. 

 

Hughes menar att de moderna sätten att uppnå direkt inflytande från flottan mot land är dessa: 

 Robotanfall, konventionella bomber, nukleära och anfall med kanon. 

 Understödjande eld, ”naval gun support”. 

 Utföra blockad till sjöss, attackera handelsfartyg och offensiva mineringsföretag. 

 Amfibieoperationer. 

 Skyddandet av SLOC (sea lines of communications). 

 Sjöfartsskyddsoperationer.  

 Visa flagg och närvaro. 
54

 

Variabel 4: Kriget avgörs på land och mer interaktion mellan vapenslagen 

 

5. A ships a fool to fight a fort  

Idag är ett fort i denna betydelse en flygplats, ett kustrobotbatteri eller motsvarande. Den här 

hörnstenen kommer ifrån att det förr kunde krävas ett skott för att sänka ett fartyg medan 

hundra skott inte skulle ha påverkat ett fort nämnvärt eftersom fortet kan repareras snabbt, 

men inte fartyget menar Hughes. Hughes tar upp en rad exempel som belyser perspektivet att 

attackera ett fort, eller ett fast landbaserat mål i dagens situation. Fördelen som flottan har är 

rörelse, och det är viktigt att utnyttja och planera för att använda den fördelen enligt Hughes. 

Eftersom behovet av interaktion mellan land och sjöoperationer har ökat är det även av 

yttersta vikt att samarbetet mellan armén och marinen är bra, speciellt i skärgårdsområden.
55

 

Därmed är en passande variabel ”utnyttja fiendens svagheter, undvik styrkorna”.  

Variabel 5: Utnyttja fiendens svagheter, undvik styrkorna 

 

6. Attack effectively first  

Den här hörnstenen är annorlunda jämfört med Hughes fem andra hörnstenar eftersom han 

menar att det här är den främsta regeln gällande sjökrig. Den bör ses som mer än en princip, 

den bör ses som essensen i lyckat taktiskt agerande i sjökrig enligt Hughes. Vidare påstår 

Hughes att ”skjut effektivast först” innebär mycket som exkluderas ur sjökrig. Bland annat att 

all taktik som baseras på defensivt tänkande (men inte defensiva styrkor) är otillräcklig. En 

framgångsrik defensiv strategi innebär kraftsamling och en lyckad attack. Vikten av 
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underrättelse och information är vitalt för att lyckas med att skjuta effektivas först.
56

 Den 

främsta regeln vid sjökrig enligt Hughes tilldelas därför variabeln ”skjut effektivast först”.  

Variabel 6: Skjut effektivast först 

3.5 Sammanställning variabler  

Variabler Landquist 

1. Herravälde till sjöss 

2. Etablering av herravälde till sjöss 

3. Bestridande av herravälde till sjöss 

4. Kleinkrieg och fleet-in-being 

5. Sjökrigets mål och medel 

6. Sjökrigets särskilda omständigheter 

 

Variabler Hughes 

1. Ledarskap och manskap är vitalt 

2. Reglementen/ doktriner håller samman taktiken 

3. Vägen till vinst går via tekniskt kunnande 

4. Kriget avgörs på land och mer interaktion mellan vapenslagen 

5. Utnyttja fiendens svagheter, undvik styrkorna 

6. Skjut effektivast först 

 

Skillnaden mellan Hughes och Landquists variabler är att Hughes variabler är mer generella, 

medan flera av Landquists variabler specifikt behandlar hur sjökrig bör föras konkret. En 

anledning till detta kan vara att Hughes variabler utgår från hans sex hörnstenar som är mer 

allmängiltiga medan Landquist utvecklat sina sjöteorier grundligt i sin bok. Ett exempel på 

detta är att Landquist beskriver metoder för att bestrida herravälde till sjöss medan Hughes 

inte alls skriver om specifika metoder inom sjökriget.  

 

Att Hughes tilldelats sex variabler är naturligt då operationaliseringen skedde utifrån Hughes 

sex hörnstenar. Anledningen till att Landquist tilldelats samma antal variabler är för att 

operationaliseringen skedde ifrån tre kapitel ur Landquists bok på grund av tidigare nämnda 

avgränsningar. Kvintessensen ur dessa tre kapitel innebar att sex variabler ansågs som 

representativa för Landquist sjömilitära teori och därför blev antalet variabler lika för båda 

teorierna, vilket även kan ses som en fördel för att kunna jämföra dessa mot varandra.   
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4. Analys 

I detta kapitel kommer först uppsatsens analysverktyg, som ligger till grund för analysen, att 

presenteras. Sedan kommer Landquist och därefter Hughes inflytande på DMarinO att 

analyseras med hjälp av analysverktyget. Analysens första steg är att DMarinO undersöks 

systematiskt från början till slut för att söka efter den aktuella variabeln kopplad till respektive 

teoretiker. Finns inte samma begrepp som den valda variabeln tar upp i det empiriska 

materialet söks motsvarande eller liknande begrepp kopplade till den variabeln. Kriterier för 

användandet av variablerna beskrivs i samband med analysverktyget. Det DMarinO tar upp 

utifrån den valda variabeln beskrivs och likheter och skillnader belyses. Därefter kommer en 

analys att ske med hjälp av uppsatsens analysverktyg för att undersöka om teoretikernas 

tankar går att återfinna i materialet. Resultat av analysen kommer att presenteras i slutet av 

kapitlet.   

4.1 Analysverktyg   

Uppsatsen analysverktyg baseras på de valda variablerna och en ”fyrfältare”. I syfte att få en 

god struktur och ett bra sammanhang utgår ”fyrfältaren” ifrån fyra begrepp. Inspiration har 

hämtats från Jerker Widéns metod som han använder i sitt arbete när Corbetts inflytande på 

den brittiska marindoktrinen studeras (se kapitel 1.3 Tidigare forskning) 
57

. Dock är 

uppsatsens analysverktyg modifierat och helt utformat enligt författaren till detta arbete. 

Distinktion har gjorts mellan fyra olika begrepp: återfinns i DMarinO/ återfinns i DMarinO, 

med vissa skillnader/ skiljer sig/ framgår ej.  Kriterier för respektive begrepp i ”fyrfältaren”: 

 

Begreppet återfinns i DMarinO innebär att teorin stämmer överrens med det som står i 

DMarinO. Det ska finnas en tydlig koppling som enkelt kan motiveras med 

överensstämmande begrepp samt att variabeln måste återfinnas likadant i materialet.  

 

                                                      
57
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Återfinns i DMarinO, med vissa skillnader innebär att teorin överlag stämmer överrens med 

DMarinO. Dock finns det skillnader inom betydelsen av vissa ord och var fokus ligger. 

Variabeln behöver i stora drag gå att återfinna.  

 

Skiljer sig innebär att det finns tydliga skillnader mellan teorin och DMarinO, exempelvis att 

innebörden av ett begrepp är olikt. Variabeln måste i detta fall gå att återfinna på något sätt, 

antingen implicit eller explicit. Distinktionen mellan om teorin skiljer sig eller återfinns i 

DMarinO, med vissa skillnader har gjorts på så sätt att allt (100%) måste skilja sig mot 

DMarinO för att ges resultatet skiljer sig. Vissa skillnader (1-99%) får finnas för att resultatet 

återfinns i DMarinO, med vissa skillnader ska ges.  

 

Begreppet framgår ej betyder att teorin med dess variabel inte går att återfinna i materialet.  

 

Figur 1- "Fyrfältaren" 

 

 

 

 

 

En risk i att använda denna ”fyrfältare” kan vara att gränsdragningarna mellan de olika 

begreppen kan bli godtycklig. För att därför undvika egna tolkningar vid användandet av 

analysverktyget kommer valet av begrepp kopplat till respektive variabel att motiveras och 

förklaras. Detta bidrar till transparens och vetenskaplighet som är viktig för att behålla 

kvalitén i arbetet. Vidare kommer även de två valda teorierna och det DMarinO tar upp att 

hänvisas till i analyskapitlet för att erhålla spårbarhet i arbetet.   
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Figur 2- Analysverktyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysverktyget innehåller respektive teoretikers variabler i den vänstra vertikala kolumnen 

och författarens ”fyrfältare” i den översta horisontella kolumnen. Vartefter varje variabel har 

analyserats fylls analysverktyget på med kryss i respektive ruta.  

4.2 Landquist 

DMarinO utifrån variabel 1. Herravälde till sjöss 

DMarinO tar upp att marinstrategiska teoretiker förr använde begreppet ”herravälde till sjöss” 

men att den svenska marinen idag använder det mer moderna uttrycket ”kontroll över 

maritima områden”. Att uppnå total kontroll över ett maritimt område kan endast ske genom 

att neutralisera eller förinta motståndarens styrkor. Idag är detta sällan nödvändigt, står det i 

DMarinO, utan det viktiga är att se till att motståndaren inte kan hindra ens egna militära eller 

civila operationer.
58
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En skillnad mellan Landquist och DMarinO är hur de väljer att bruka begreppet ”herravälde 

till sjöss”. I DMarinO tas detta upp ersätts istället med ”kontroll över maritima områden”. 

Landquist tar upp att det inte behövs total kontroll men använder fortfarande begreppet 

”herravälde till sjöss”. ”Kontroll över maritima områden” inbegriper en bredare definition 

eftersom ”marina områden” inte endast behöver vara till sjöss utan kan även innefatta 

kustnära landområden. Trots skillnaden i hur DMarinO rubriksätter och väljer att nyttja 

begreppet ”herravälde” kontra ”kontroll” är huvuddragen desamma och kopplingen mellan 

teorin och doktrinen är tydlig. Landquists teori om att herravälde till sjöss strävar efter att 

förhindra motståndaren att utnyttja havet återfinns i DMarinO som att det viktiga är ”…att en 

motståndare inte kan hindra den egna sidans militära operationer och civil verksamhet”
59

.  

 

Trots att begreppen härstammar från olika tidsepoker tar DMarinO upp samma tankegångar 

och teorier som Landquist. Båda menar exempelvis att total kontroll inte är nödvändigt. 

”Kontroll över maritima områden” är ett modernare uttryck och det är inte konstigt att 

begreppet breddats något i och med dagens mer komplexa stridsmiljö.  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 1: Återfinns 

 

DMarinO utifrån variabel 2. Etablering av herravälde till sjöss 

Det som styr valet av metod för att uppnå eller etablera ”kontroll över maritima områden” är 

underrättelseläget och vilka resurser som finns att tillgå enligt DMarinO. För att nå ”kontroll 

över ett maritimt område” är det säkraste sättet att slå ut motståndarens resurser som har 

möjlighet att påverka händelseförloppet. Exempel på metoder för detta är avgörande slag eller 

blockad enligt DMarinO.
60

 

 

Landquists tankar om att det mest tilltalande och enklaste sättet att ernå herravälde till sjöss är 

genom att söka upp fiendens huvudstyrka och slå denna går tydligt att återfinna i DMarinO. 

Även metoderna går att återfinna i DMarinO som dock endast tar upp exempel som 

avgörande slag och blockad medan Landquist tar upp fyra stycken metoder. Dock menar 

Landquist att det krävs överlägsenhet (behöver inte vara på det materiella planet utan det kan 

även handla om moralisk och psykologisk överlägsenhet) för att lyckas med att etablera 

herravälde till sjöss, något som DMarinO inte nämner alls.  
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Därmed blir resultatet utifrån variabel 2: Återfinns, med vissa skillnader 

 

DMarinO utifrån variabel 3. Bestridande av herravälde till sjöss 

Om en part inte vill skapa kontroll över ett område utan endast hindra sin motpart från att 

etablera ”kontroll över ett maritimt område” kallas detta för att bestrida motståndarens 

kontroll enligt DMarinO.  Exempel på metoder vid bestridandet av kontroll är att minera, 

nyttja ubåtar mot fiendens ytfartyg och att använda långräckviddiga kustrobotar som ger 

oacceptabelt stora risker för motståndaren i det aktuella området. Förutom att bestrida 

motståndarens kontroll över havet i ett visst område kan det också vara nödvändigt att binda 

fiendes styrkor till ett specifikt område och på så sätt kontrollera havet på något annat ställe.
61

 

 

I detta fall återfinns Landquists teorier men med vissa skillnader. Bland annat använder 

DMarinO det modernare begreppet ”bestrida motpartens kontroll” medan Landquist använder 

”bestridande av herravälde till sjöss”. Vidare menar Landquist att det främst är den 

underlägsna parten som vill bestrida och att det bör ske med offensiva åtgärder, något som 

DMarinO inte tar upp. Istället nämns ubåtsföretag mot ytfartyg som en aktiv åtgärd och att 

använda kustrobot för att avskräcka och kunna hindra motståndaren i ett visst område.  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 3: Återfinns, med vissa skillnader 

 

DMarinO utifrån variabel 4. Kleinkrieg och fleet- in-being 

Begreppet kleinkrig används inte i DMarinO, däremot används sjöfartskrig som motsvarande 

begrepp. Sjöfartskrig eller ihållande anfall, innebär att motståndarens kontroll över havet 

bestrids genom anfall mot dennes nations sjötransporter. Detta kan leda till att resurser binds 

eller uteblir vilket kan leda till att nationens moraliska och psykiska krigföringsförmåga 

urholkas.
62

  

 

Genom att undvika en överlägsen motståndare till sjöss kan egna styrkor bevaras och trots 

detta utgöra ett hot eller binda motståndarens styrkor, så kallad fleet-in-being. Risken och 

ovissheten hos motståndaren gör att dennes handlingsalternativ minskar och detta blir en 

fördel för den egna styrkan. Metoden fleet-in-being kan tvinga motståndaren till att använda 
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mer resurser på andra geografiska platser, detta kan då bidra till att fiendens kontroll över ett 

maritimt område bestrids.
63

 

 

Landquist beskrev begreppet kleinkrieg som en metod för att bestrida herravälde till sjöss 

genom att en liten styrka används för att anfalla motståndaren och civil sjöfart för att nå en 

styrkeutjämning. Fleet-in-being beskrev Landquist som ”en flotta, som har frihet, förmåga 

och vilja att operera mot en överlägsen fiende”.
64

 Teorierna som Landquist förmedlar kring 

kleinkrieg och fleet-in-being återfinns i allra högsta grad i DMarinO. Exempelvis på den 

detaljnivån att både Landquist och DMarinO beskriver att metoden fleet-in-being används 

mot en överlägsen motståndare. 

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 4: Återfinns 

 

DMarinO utifrån variabel 5. Sjökrigets mål och medel 

Variabeln sjökrigets mål och medel går inte att direkt återfinna i DMarinO. Det som 

DMarinO tar upp kopplat till variabeln är vilka uppgifter Försvarsmakten har och Sveriges 

krigföringsförmåga. Krigföringsförmågan generellt, dock ej väpnad strid, har ett politiskt och 

social sammanhang står det i DMarinO. Det står ingenstans vad som är kriget eller sjökrigets 

mål. Vad det gäller sjökrigets medel tas det inte upp uttryckligen men det finns däremot 

exempel på marina stridskrafters användning i militära operationer samt marina stridskrafters 

karaktär och principer.
65

 

 

Landquist menade att det övergripande målet med krig generellt är att ”ett krig utgör det 

yttersta medlet att förverkliga ett visst politiskt mål, som ej kunnat med andra medel 

uppnås”
66

. Flottans speciella mål innebar att ernå, utöva och bestrida herravälde till sjöss. 

Med utgångspunkt från de allmänna målen menar Landquist att handelskrig och 

överskeppningsföretag är de två tvångsmedel som flottan har möjlighet att utnyttja. DMarinO 

tar inte upp detta utan fokuserar på andra begrepp och hur insatser i den maritima arenan ska 

genomföras.  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 5: Framgår ej  
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DMarinO utifrån variabel 6. Sjökrigets särskilda omständigheter 

Under kapitel två i DMarinO beskrivs bland annat maritima arenan och dess miljö. För att 

utnyttja havets möjligheter krävs särskilda kunskaper, bland annat inom maritima miljön 

gällande vädret till sjöss, siktförhållanden, djup och geografisk kunskap. Att ha personal och 

materiel som är anpassat till Sveriges varierande kust- och skärgårdsmiljö är mycket viktigt. 

Vidare tar DMarinO upp havets ekonomiska, legala och politiska dimension.
67

  

 

Landquists teorier om att sjökriget har speciella egenskaper återfinns i DMarinO. Även det 

faktum att rörlighet utmärker marina styrkor tas upp både i Landquists teori och i det 

empiriska materialet. DMarinO tar även upp flera faktorer som påverkar som inte Landquist 

gör. Dessa är exempelvis havets ekonomiska, legala och politiska dimension. Med hjälp av 

analysverktyget går det att se att Landquists teori utifrån ”fyrfältaren” tillhör kategorin 

Återfinns. Detta eftersom teorin stämmer överrens med DmarniO och det finns en tydlig 

koppling med överensstämmande begrepp. I detta fall har även DMarinO utvecklat 

Landquists teorier ytterligare och tar upp flera dimensioner på sjökrigets särskilda 

omständigheter.  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 6: Återfinns 

4.3 Sammanställning Landquist 

Figur 3- Sammanställning Landquist 

Variabler  Återfinns Återfinns, med vissa skillnader 

Skiljer 

sig Framgår ej 

Herravälde till sjöss X       

Etablering av herravälde till sjöss   X     

Bestridande av herravälde till sjöss   X     

Kleinkrieg/fleet-in-being X       

Sjökrigets mål och medel     

 

 X 

Sjökrigets särskilda omständigheter X 
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4.4 Hughes 

DMarinO utifrån Variabel 1: Ledarskap och manskap är vitalt 

I DMarinO tas bland annat ledarskap, ledningsfilosofi och ledningsmetod upp. Den maritima 

miljön ställer särskilda krav på en chef och ledare enligt DMarinO. En av chefens viktigaste 

uppgifter är att ingjuta vilja och tillförsikt hos dennes underställda. Den svenska 

ledarskapsmodellen utgår ifrån uppdragstaktik som bygger på frihet för den underställda att 

agera självständigt.  Uppdragstaktiken kräver att chefer måste kunna visa respekt för varje 

individ i marinen samt att våga och kunna delegera uppgifter.
68

  

 

Variabel 1 går att återfinna i DMarinO men det finns vissa skillnader. Det som liknar är att 

både Hughes teori och DMarinO tar upp hur viktigt det är med ledarskap och att ledarskap i 

strid i en marin miljö är svårt men nödvändigt att vara duktig på. Skillnaderna är att DMarinO 

beskriver uppdragstaktik och tar upp att respekt och delegering till underställda är viktigt. 

Hughes däremot, tar upp att det är viktigt att kunna acceptera både materiella och mänskliga 

förluster, något som DMarinO inte nämner över huvud taget.  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 1: Återfinns, med vissa skillnader 

 

DMarinO utifrån Variabel 2: Doktriner/reglementen håller samman taktiken 

I DMarinO beskrivs syftet med doktrinen såhär: ”Syftet är att ge förståelsen för marinen som 

aktör och dess roll i en större helhet, liksom för de speciella förutsättningar och omfattande 

komplexitet som den maritima miljön erbjuder”
69

. Vidare är syftet att en kunskapsgrund ska 

byggas för marin personal och andra marina intressenter. Doktrinen bidrar till ökad kunskap 

och riktlinjer som underlättar för att ta lämpliga beslut samt att agera optimalt i de lägen då 

reglementen är otillräckliga. Enligt DMarinO är det viktigt att doktrinen uppfattas som en 

central helhetsbeskrivning som utgör grunden för att skapa ett sammanhang inom utveckling 

och utbildning i den svenska marinen.
70

 

 

I likhet med DMarinO tyckte Hughes att doktrin är en bra ledares instrument som ska kunna 

presentera ett sammanhang, gemensam förståelse, stöd och pålitlighet. Ytterligare en likhet är 

                                                      
68

 Försvarsmakten, DMarinO. Sid 93-97 
69

 Ibid. Sid 10  
70

 Ibid. Sid 10-11 
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att både DMarinO och Hughes påtalar att doktrin endast är ett riktmärke som ska underlätta 

beslutsfattande.
71

 Således går denna variabel tydligt att återfinna i DMarinO.  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 2: Återfinns 

 

DMarinO utifrån Variabel 3: Vägen till vinst går via tekniskt kunnande 

Denna variabel går inte att återfinna i DMarinO. Det enda som tas upp är militärteknisk 

utveckling inom vissa områden som till exempel användandet av kärnvapen, IT-hot och 

informationsoperationer. Att tekniskt kunnande är nyckeln till att vinna sjökriget nämns 

ingenstans. Hughes menade att teknik och taktik var så starkt sammankopplade och påverkade 

varandra så mycket att de är oskiljaktiga vilket inte finns med i DMarinO. 
72

  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 3: Framgår ej 

 

DMarinO utifrån Variabel 4: Kriget avgörs på land och mer interaktion mellan 

vapenslagen 

Att kriget avgörs på land går inte att återfinna uttryckligen någonstans i DMarinO. Att marina 

operationer främst syftar till att uppnå syften på land tas inte heller upp. Det som däremot tas 

upp, och har koppling till variabeln, är marina stridskrafter i gemensamma operationer. 

Effekterna av att kunna kombinera olika stridskrafter (armé, flygvapnet, marinen) är bra ur ett 

taktiskt perspektiv och med rådande omvärldsutvecklingen behövs förmåga att kunna lösa 

gemensamma operationer i alla konfliktnivåer enligt DMarinO. Konceptet för en gemensam 

operation utgår från krigföringsprinciperna (verkan, skydd, und/info, ledning, rörlighet och 

uthållighet) samt från manöverkrigföring.
73

 

 

Hughes teori utifrån variabel 4 går inte att återfinna i sin helhet i DMarinO. Likheterna som 

återfinns är dock att båda tar upp vikten av interaktion eller gemensamma operationer mellan 

stridskrafterna. Hughes och DMarinO beskriver också att det har blivit viktigare i dagens 

sjökrig att kunna samverka med andra stridskrafter för att kunna nå effekt i operationerna. 

Den första delen av variabeln framgår således ej men den andra delen återfinns tydligt. 

 

                                                      
71

 Hughes, Fleet tactics and coastal combat . Sid 29-33 
72

 Ibid. Sid 33-34 
73

 Försvarsmakten, DMarinO. Sid 75 
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Därmed blir resultatet utifrån variabel 4: Återfinns, med vissa skillnader 

 

DMarinO utifrån Variabel 5: Utnyttja fiendens svagheter, undvik styrkorna 

I DMarinO tas denna variabel upp under rubriken manövertänkande. ”Manövertänkande 

innebär att i det mångdimensionella stridsrummet, upptäcka motståndarens kritiska 

sårbarheter och att utsätta dessa för en snabb och effektiv insats”
74

 Manöver innebär att söka 

en fördelaktigare position jämfört med motståndaren. Att identifiera avgörande punkter hos 

motståndaren och sedan kraftsamla och med samordnade insatser slå mot dessa punkter ingår 

i manövertänkande.
75

 

 

Denna variabel går att återfinna tydligt i DMarinO eftersom både Hughes och DMarinO tar 

upp vikten av att utnyttja fiendens svagheter och därmed också undvika styrkorna. Hughes tar 

även upp vikten att kunna samorda i exempelvis skärgårdsområden mellan armé och marinen. 

Detta tas även upp i DMarinO genom att använda begreppet samordnade insatser. 

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 5: Återfinns 

 

DMarinO utifrån Variabel 6: Skjut effektivast först 

Denna variabel tas inte uttryckligen upp i DMarinO. Vid genomgång av det empiriska 

materialet undersöktes bland annat vad doktrinen skrev om verkan, metoder i sjökriget och 

grunder i marina stridskrafters användande i militära operationer. I ingetdera av dessa kapitel 

återfanns denna variabel. 

 

Hughes menade att” attack effectively first” var den främsta regeln gällande sjökrig. Han 

menade också att den hörnstenen bör ses som essensen i ett taktiskt lyckat agerande i sjökrig.  

 

Därmed blir resultatet utifrån variabel 6: Framgår ej 

  

                                                      
74
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4.5 Sammanställning Hughes 

Figur 4- Sammanställning Hughes 

Variabler  Återfinns Återfinns, med vissa skillnader 

Skiljer 

sig Framgår ej 

Ledarskap och manskap är vitalt 

 

 X     

Doktriner/reglementen håller 

samman taktiken  X 

 

    

Vägen till vinst går via tekniskt 

kunnande   

 

   X 

Kriget avgörs på land och mer 

interaktion mellan vapenslagen 

 

 X     

Utnyttja fiendes svagheter, undvik 

styrkorna   X   

 

  

Skjut effektivast först    

 

   X 
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4.6 Resultat av analysen 
Figur 5- Resultat av analysen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar resultatet av analysen med det valda analysinstrumentet. Landquists 

tilldelade variabler får resultatet återfinns i tre av sex punkter. Resultatet på de övriga är att 

två variabler får resultatet återfinns, med vissa skillnader och en resultatet framgår ej. Ingen 

variabel får resultatet skiljer sig. Hughes tilldelade variabler får resultatet återfinns i två av 

sex punkter medan två variabler får resultatet återfinns, med vissa skillnader och två andra 

variabler får resultatet framgår ej. Ingen variabel får resultatet skiljer sig.  

  

                                                       Återfinns 

Återfinns, med vissa 

skillnader 

Skiljer 

sig 

Framgår 

ej 

Variabler Landquist         

1. Herravälde till sjöss X        

2. Etablering av herravällde till sjöss   X      

3. Bestridande av herravälde till sjöss   X     

4. Kleinkrieg/ Fleet-in-being X        

5. Sjökrigets mål och medel     

 

 X 

6. Sjökrigets särskilda omständigheter X 

             

Variabler Hughes         

1. Ledarskap och manskap är vitalt   X      

2. Reglementen/ doktriner håller samman 

taktiken  X       

3. Vägen till vinst går via tekniskt kunnande        X 

4. Kriget avgörs på land och mer interaktion 

mellan vapenslagen   X      

5. Utnyttja fiendens svagheter, undvik 

styrkorna X        

6. Skjut effektivast först       X  
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5. Avslutning 

I detta kapitel kommer inledningsvis svar på frågeställningarna att presenteras. Därefter 

kommer en diskussion utifrån resultatet att föras och sedan kommer egna reflektioner tas upp 

där svagheter och brister med uppsatsen beskrivs. Slutligen presenteras resultatets betydelse 

för yrkesutövningen och förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Svar på frågeställningarna  

Delfrågorna besvaras först för att på ett tydligt sätt därefter kunna besvara den övergripande 

frågeställningen.  

 Vilka variabler kan urskiljas i Landquists sjömilitära teori? 

1. Herravälde till sjöss 

2. Etablering av herravälde till sjöss 

3. Bestridande av herravälde till sjöss 

4. Kleinkrieg och fleet-in-being 

5. Sjökrigets mål och medel 

6. Sjökrigets särskilda omständigheter 

 

 Vilka variabler kan urskiljas i Hughes sjömilitära teori? 

1. Ledarskap och manskap är vitalt 

2. Reglementen/ doktriner håller samman taktiken 

3. Vägen till vinst går via tekniskt kunnande 

4. Kriget avgörs på land och mer interaktion mellan vapenslagen 

5. Utnyttja fiendens svagheter, undvik styrkorna 

6. Skjut effektivast först 

 

 Återfinns dessa variabler i DMarinO?  

Tre av sex av Landquist variabler går att återfinna i DMarinO. Dessa är ”herravälde till sjöss”, 

”kleinkrieg och fleet-in-being” samt ”sjökrigets särskilda omständigheter”. Två av sex av 

Hughes variabler går att återfinna i DMarinO. Dessa är ”reglementen/ doktriner håller 

samman taktiken” samt variabeln ”utnyttja fiendens svagheter, undvik styrkorna”.  

 

Den övergripande frågeställningen som uppsatsen ämnade svara på var: 

 På vilka sätt återfinns Landquist och Hughes sjömilitära teorier i DMarinO? 

Landquists sjömilitära teori gällande ”herravälde till sjöss”, ”kleinkrieg och fleet-in-being” 

samt ”sjökrigets särskilda omständigheter” går att återfinna i DMarinO. Det går även att 
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återfinna, med vissa skillnader, hans teori gällande ”etablering och bestridande av herravälde 

till sjöss”. ”Sjökrigets mål och medel” framgår inte i DMarinO.  

 

Hughes sjömilitära teori angående ”reglementen/ doktriner håller samman taktiken” och 

”utnyttja fiendens svagheter, undvik styrkorna” går att återfinna i DMarinO. Det går även att 

återfinna, med vissa skillnader, ”ledarskap och manskap är vitalt” samt ”kriget avgörs på land 

och mer interaktion mellan vapenslagen”. Den sjömilitära teorin gällande ”vägen till vinst går 

via tekniskt kunnande” och ”skjut effektivast först” framgår inte i DMarinO.  

5.2 Diskussion 

Resultatet efter analysen visar att Landquist och Hughes sjömilitära teorier återfinns i 

DMarinO. Anledningen till att välja just dessa två teoretiker var bland annat för att kunna se 

om en klassisk kontra en modern teori samt internationell kontra nationell teori återfanns i 

DMarinO. Då båda teorier gick att återfinna torde en kombination av såväl nationell som 

internationell influens från både klassiska och moderna sjömilitära teorier vara möjlig. Det är 

svårt att säkert slå fast att det är Landquist och Hughes teorier som har influerat doktrinen och 

att det är anledningen till att DMarinO är skriven som den är. Dock är det intressant att vara 

medveten om att deras teorier går att återfinna eftersom det visar på att de teorier som fanns år 

1935 när Lanquists bok skrevs, i mångt och mycket är desamma gällande sjökriget idag. 

Likaså kan Sverige ha influerats av utländska teoretiker som exempelvis Hughes. En fråga 

som kvarstår är dock i exakt vilken utsträckning samt vilka fler teorier och faktorer som kan 

ha påverkat.  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka på vilka sätt Landquist och Hughes sjömilitära 

teorier kan återfinnas i DMarinO, samt att öka förståelsen för militärteorins koppling till 

doktrinen. Efter den genomförda undersökningen anser författaren att uppsatsen nått upp till 

syftet genom att påvisa på vilka sätt teorierna återfinns och genom att öka förståelsen för 

militärteorins koppling till DMarinO. Som svar på de två första delfrågorna togs variabler 

fram till båda teorierna. Dessa variabler fick författaren en uppfattning om att det var på olika 

nivå. Båda teorierna växlar mellan taktisk, operativ och strategisk nivå, men är framförallt på 

operativ/strategisk nivå. Dock anser författaren att Hughes variabler alltjämt var på en högre 

nivå jämfört med Landquist. Anledningen till detta är för att Hughes variabler var mer 

generella och beskrev inte konkreta metoder att bedriva sjökrig på. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att Hughes variabler endast återfanns i sin helhet i två av sex fall. Två variabler 
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framgick inte över huvud taget. Landquists teorier hade fler konkreta metoder att bedriva 

sjökriget på och det kan vara anledningen till att tre av sex av hans variabler gick att återfinna 

i DMarinO och endast en variabel inte framgick.  

 

Forskningsläget kring doktrinbegreppet generellt är omfattande men forskning om svenska 

marina doktriner och dess koppling till militärteori är ytterst begränsat. Vid genomgång av 

den tidigare forskningen visade det sig att det finns många faktorer som påverkar en doktrin, 

bland annat militärteori, kultur, geografiska samt politiska faktorer. Exempelvis beskrevs 

Harald Høibacks artikel där han menade att någon form av teori bör finnas i en effektiv 

doktrin. Utifrån forskningsproblemet i denna uppsats har resultatet visat att teori från såväl 

Landquist och Hughes går att återfinna i DMarinO. Denna uppsats har förhoppningsvis 

bidragit med att visa på den koppling som finns mellan doktrin och militärteori samt att 

DMarinO kan vara influerad av både klassiska/moderna och nationella/internationella 

sjömilitära teorier. Vidare hoppas författaren att ansatsen till att delvis fylla den lucka i 

forskningsläget kring svenska marina doktriner och kopplingen till militärteori har bidragit till 

en ökad förståelse kring varifrån Sveriges kunskaper om sjökrig kommer.  

 

Forskningsproblemet bestod även av bristen på tydlighet i DMarinO gällande var kunskaper 

och erfarenheter härstammar ifrån. Efter resultatet av denna undersökning har författaren 

reflekterat över om detta inte bara behöver vara en nackdel. Kan det samtidigt vara en fördel 

att inte öppet meddela varifrån den svenska marinen har samlat på sig kunskaper och 

erfarenheter i syfte att inte visa möjliga personer, nationer och organisationer som kan ha 

påverkat den svenska marinen? 

5.3 Egna reflektioner 

En möjlig brist i uppsatsen kan tänkas vara att analysen baseras på DMarinO som har utgått 

och ersatts med OPD. Det empiriska materialet i form av DMarinO valdes med utgångspunkt 

från att dokumentet är normativt och beskriver Sveriges syn kring kunskaper och erfarenheter 

gällande sjökrig på ett bra sätt. Författaren har inte funnit några andra dokument som på ett 

bättre sätt ger en god helhetsbild. Exempelvis tar OPD tyvärr inte upp särskilt mycket om hur 

insatser i den maritima arenan ska genomföras. Däremot skulle en alternativ metod för att 

undersöka militärteorins påverkan på doktriner och på individer i marinen varit möjlig. 

Exempelvis skulle en metod som går ut på att intervjua personer i olika befattningar om deras 

erfarenheter och kunskaper kopplade till militärteori varit genomförbar.  Anledningen till att 
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detta inte gjordes var för att författaren gjorde bedömningen att det är svårt att få möjlighet att 

intervjua tillräckligt många personer på rätt positioner för att resultatet skulle bli 

representativt.  

 

Det finns en möjlighet att de hade varit mer lämpligt att använda andra sjömilitära teorier till 

det teoretiska ramverket. Exempelvis skulle undersökningen kunnat utgå ifrån Julian Corbett 

men eftersom författaren till denna uppsats ville ha både en nationell/internationell och 

klassisk/modern teoretiker hade detta blivit svårt eftersom Landquist sågs som den mest 

lämpliga svenska teoretikern samtidigt som hans sjömilitära teorier från år 1935 inte kan 

anses vara moderna längre. Förutom Landquist, som av författaren är den enda svenska kända 

sjömilitära teoretikern, valdes även Hughes. Hughes valdes bland annat därför att han hade 

tydligt formulerade teorier, är amerikan och kan sägas tillhöra kategorin moderna teoretiker 

då han skrivit flertalet verk under 2000-talet. 

 

En annan tänkbar brist med uppsatsen är att resultattilldelningen utifrån varje variabel i 

analysen kan ha uppfattas som godtycklig. För att motverka detta använde författaren ett 

egengjort analysverktyg som beskrevs, motiverades och förklarades. Även kriterierna för 

användandet av variablerna i analysen beskrevs för att läsaren inte skulle uppleva analysen 

som subjektiv eller godtycklig. Trots allt medför den kvalitativa textanalysen ett visst 

tolkningsutrymme, detta har försökt eliminerats genom transparens, avgränsningar och 

motiveringar genom hela arbetet.  

5.4 Resultatets betydelse för yrkesutövningen 

De resultat som denna uppsats har genererat kan förhoppningsvis ha viss betydelse för 

yrkesutövningen som officer i Försvarsmakten. Författaren anser att det är viktigt att ha 

kunskap om var marinens erfarenheter och kunskaper härstammar ifrån för att kunna förstå 

vår samtid och framtid, något som denna uppsats förhoppningsvis har bidragit till. Vidare 

anser författaren att det är viktigt att vara öppen med hur en marin doktrin tas fram och hur 

militärteorin påverkar för att ge en ökad trovärdighet i en ny framtida marin doktrin. 

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att en marin doktrin inte säger allt om Sveriges 

kunskaper och erfarenheter gällande sjökrig. Dock kan en välskriven doktrin vara ett bra 

hjälpmedel för militär personal i svåra situationer. En egen reflektion som kan vara värdefull 

att ta med sig i den framtida yrkesutövningen är att teorier som inkluderar sätt att bedriva 

sjökrig år 1935, även kan återfinnas i dagens marin.  
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5.5 Förslag på fortsatt forskning 

För att få bättre förståelse för varifrån den svenska marinens kunskap och erfarenheter om 

strid till sjöss kommer ifrån krävs ytterligare forskning på området. En mer ingående 

undersökning med hjälp av andra teoretiker än de som använts i denna uppsats hade varit 

intressant. Dessa skulle exempelvis kunna vara Julian Corbett, Geoffrey Till eller Milan 

Vego. Att undersöka hur relevant OPD är ur ett marint perspektiv och koppla detta till 

militärteori skulle kunna bidra till en ökad förståelse för marinen. Ett annat alternativ är att 

göra samma undersökning som i denna uppsats fast med OPD eller TRM som empiriskt 

material. Ytterligare förslag är att undersöka hur en marin doktrin tas fram och kulturens 

påverkan på marina doktriner.  
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