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Den amerikanska strategiska kulturens påverkan på en militär doktrin  
– en analys av FM 1 

 
Sammanfattning: I denna uppsats prövas orsakssambandet mellan USA:s militärstrategiska 
kultur och dess armédoktrin FM 1 (Field Manual 1). Syftet är att påvisa i vilken grad som den 
militärstrategiska kulturen påverkat utformningen av doktrinen och om detta element kan sägas 
utgöra en självklar grund till doktrinens kontext. I uppsatsen förklaras den strategiska kulturens 
innebörd, bland annat utifrån Colin S. Grays tes. Denna tes utgör sedermera uppsatsens 
teoriansats. Utifrån teorin skapas indikatorer för att genom en kvalitativ textanalys avgöra graden 
av överensstämmelse mellan den strategiska kulturen och doktrinen. Studiens resultat visar att 
USA:s armédoktrin endast har viss grad av överensstämmelse med dess militärstrategiska kultur. 
Detta beror bland annat på att armén anpassats efter rådande hotbild i mycket hög takt, efter 
terrorattentaten mot World Trade Center den elfte september 2001. 
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The U.S. Strategic Culture Influences on a Military Doctrine  

- an Analysis of the FM 1 
 
Abstract: This thesis examines the causal relationship between the U.S. military's strategic culture 
and its Army doctrine FM 1 (Field Manual 1). The aim is to demonstrate the degree to which the 
military strategic culture influenced the development of the doctrine and whether this element can 
be said to constitute a natural basis for a doctrine context. The paper explains the significance of 
strategic culture, in particular from Colin S. Gray's theory. This theory is later used as the essay 
theory approach. Based on the theory, indicators will be created and used for a qualitative text 
analysis, in order to determine the degree of correlation between strategic culture and the doctrine. 
Study findings show that U.S. Army doctrine only has a certain degree of compliance with its 
military strategic culture and that this in particular depends on the army’s very high rate of 
adaptation to current threats, after the terrorist attacks on the World Trade Center on September 
11th 2001. 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 
Flera forskare menar att olika länder har varierande strategiska kulturer. Dessa har uppstått ur 
landets allmänna värderingar, vanor, historiska händelser och dess förmåga att anpassa sig till 
olika miljöer men även genom deras metoder för att lösa konflikter.1 Begreppet strategisk 
kultur introducerades av Jack Snyder på 1970-talet, syftandes till att förklara Sovjetunionens 
till synes irrationella sätt att föra sin kärnvapenstrategi. Detta oberäkneliga uppträdande var 
något som USA inte riktigt hade kunnat precisera anledningen till tidigare, men som Snyder 
genom sitt tänkande nu kunde förklara.2 Enligt Snyder skulle den strategiska kulturen fungera 
som en vägledning inom strategiska frågor men även ha inflytande på hur dessa skulle 
utarbetas.3 
 
Precis som de strategiska kulturerna kan doktriners innehåll skifta beroende på vilka länder 
som utformat dem.4 Den gemensamma nämnaren för dess innebörd utgörs dock av att de 
hanterar frågan om hur stridskrafterna skall användas.5 Utvecklingen av en doktrin sker ofta 
genom att kunskap och erfarenhet omvandlas till principer för tillämpning av det militära 
maktmedlet.6 Förbundet med dessa båda begreppsbeskrivningar kan det skönjas vissa 
förbindelser mellan ett lands strategiska kultur och dess doktrinutveckling. Den strategiska 
kulturen utgör självfallet bara en påverkande faktor av flera när det kommer till hur ett land 
formar sin doktrin, men av flera skäl kan den startegiska kulturen vara en av de mest 
betydande beståndsdelarna i detta sammanhang. Dessa skäl utgör uppsatsens essens och de 
kommer att redovisas längre fram i studien.   

1.2  Problemformulering  
Den strategiska kulturen kan alltså sägas ha ett stort inflytande på ett lands säkerhetsstrategi, 
men är dessa strategiska bildningar en självklar anvisning till hur det militära maktmedlet 
skall användas? Denna studie skall pröva om det förhåller sig så. Uppsatsens hypotes utgörs 
således av att den strategiska kulturen har en betydande grad av överensstämmelse med ett 
lands doktrinutformning, eftersom doktrinen fungerar som en instruktion till hur det militära 
maktmedlet skall användas i förhållande till en nations rådande politiskstrategiska viljor. 
Hypotesen utgör uppsatsens andemening och är sålunda det problem som skall prövas.    

1.3  Syfte och frågeställning 
Inriktningen med uppsatsen är att öka förståelsen för det som förbinder strategisk kultur med 
doktriner. Efter viss granskning kan det konstateras att det är ett relativt smalt 
forskningsområde i Sverige som inte avhandlats i någon större omfattning tidigare, vilket 
stärker motivet till ämnesvalet. Det överordnade syftet med uppsatsen är att via 
litteraturstudier finna överensstämmelser mellan amerikansk strategisk kultur och dess 
armédoktrin, för att påvisa i vilken grad som den strategiska kulturen harmonierar med 

                                                
1 Sondhaus, Lawrence (2006): Strategic Culture and Ways of War, Routledge, London, s. 5.  
2 Ibid. s. 3. 
3 Ibid. s. 125.  
4 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, Högkvarteret, Stockholm, s. 9. 
5 Ibid. s. 9. 
6 Ibid. s. 9. 
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innehållet i doktrinen. Uppsatsen kommer således att besvara i vilken utsträckning som 
USA:s strategiska kultur överensstämmer med landets armédoktrin.  
 
En betydande anledning till ämnesvalet är USA:s ställning som supermakt. Under flera 
decennier har USA varit det land som haft en av de tyngst vägande säkerhetspolitiska rollerna 
i världen och landets sätt att bedriva utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik har därför, enligt 
författaren, blivit representativt för många andra länder. Det är just USA:s inflytelserika 
position som gör denna studie viktig, där landets politiska och historiska bakgrund, strategiska 
kultur och doktrin utgör grunden till diskussionen. Med hänsyn till dessa påståenden, är 
författarens bedömning att en undersökning av just USA kan bidra till att öka kunskapen inom 
detta område. För att konkretisera problemformuleringen har ett antal frågor formulerats. 
Dessa kommer sedermera att besvaras under uppsatsen skrivande. Hur förklaras begreppet 
doktrin? Hur definieras strategisk kultur? Vilken är karakteristikan för amerikansk strategisk 
kultur? Dessa spörsmål leder fram till uppsatsens huvudfråga, vilken också skall uppfylla 
uppsatsens syfte. 
 

 I vilken grad överensstämmer den amerikanska strategiska kulturen med kontexten i 
USA:s armédoktrin?  

1.4 Avgränsningar 
Med anledning av uppsatsens begränsade omfattning kommer endast den amerikanska 
doktrinen och dess förhållningssätt till strategisk kultur att studeras. Det finns således inget 
utrymme för att inkludera ytterligare länder som jämförelse i denna studie. Den doktrin som 
kommer att undersökas är FM 1 från juni 2005, vilken är den amerikanska arméns 
huvuddoktrin. Även om studiens resultat sannolikt hade blivit mer generaliserbart vid en 
studie av flera amerikanska militära doktriner, är detta ändå en avgränsning som anses vara 
skälig kopplat till uppsatsens omfång. Vidare är det endast den strategiska kulturens påverkan 
på doktrinen som kommer att studeras. Andra på FM 1 inverkande faktorer kommer således 
att utelämnas i detta sammanhang. Med strategisk kultur avses den amerikanska 
militärstrategiska kulturen utifrån Colin S. Grays teori.7 Beroende på vilken författare som 
definierar strategisk kultur och i vilket sammanhang det uppträder, finns det olika schismer 
inom begreppet. För att utföra analysen mellan strategisk kultur och den amerikanska 
armédoktrinen, används dock endast den militära begreppsförklaringen som teoriansats.    

1.5 Centrala Begrepp 

1.5.1 Strategisk kultur 
Begreppet strategisk kultur och dess olika innebörd har en avgörande betydelse för uppsatsens 
teoribildning, varför dessa uttryck förklaras mer ingående i kapitel två.  

1.5.2 Doktrin 
Det militära doktrinbegreppet har, som beskrevs i uppsatsen inledning, olika innebörd och 
funktion beroende på vilka länder och kulturer som utvecklat det.8 En gemensam nämnare för 
de flesta doktriner är att dess funktion anger riktlinjer om hur den militära apparaten skall 

                                                
7 Gray, Colin S. “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor, Anthony (2005): Rethinking 
the Principles of War, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, s. 28-34. 
8 Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin, s. 9. 
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användas i förhållande till landets beprövade erfarenheter.9 Eftersom uppsatsens fokus ligger 
vid att göra en analys av den amerikanska armédoktrinen FM 1, är det passande att kortfattat 
återge innebörden av just denna. ”FM 1 establishes the fundamental principles for employing 
land power. The most important of these are the Army’s operational concept and the 
fundamentals that support it. They form the foundation for all Army doctrine. All Soldiers 
should understand and internalize them.”10 Den amerikanska armédoktrinen anger således de 
fundamentala principerna för hur markstridskrafterna skall användas,11 både utifrån den 
motståndare som armén förväntas möta idag och i framtiden.12  

1.6 Tidigare forskning 
Internationellt finns en bred forskning kring strategisk kultur. Förutom Grays teori kring det 
amerikanska förhållningssättet till begreppet, som återges mer utförligt i kapitel två, är 
exempel på sådana studier de som bedrivs vid Defense Threat Reduction Agency (DTRA).13 
Efter vad som framkommit av denna undersökning, ligger forskningen fokus ofta vid att 
förklara begreppets kontextuella betydelse men även vid att jämföra olika länders strategiska 
kulturer med varandra. Ett exempel på en studie med en sådan inriktning är Sondhaus bok 
Strategic Culture and Ways of War som också återges i uppsatsens teorikapitel. Det finns 
även vetenskapliga studium som berör den strategiska kulturens påverkan på de nationella 
säkerhetsstrategierna14 men utifrån de källor som påträffats, kopplas dessa inte direkt till 
någon doktrinär utformning. Forskningen kring strategisk kultur i Sverige är begränsad. 
Gunnar Åselius, har skrivit en artikel som avhandlar Sveriges strategiska kultur och dess 
utveckling under 1900-talet.15 Denna forskning har dock ringa koppling till doktrinbegreppet 
utan är främst inriktad mot tillväxten av den strategiska kulturen samt de faktorer som 
påverkat dess utveckling efter 1945. Ytterligare exempel på svensk forskning är Mikael 
Everbrands uppsats som behandlar de franska och brittiska strategiska kulturerna.16 Utöver 
denna studie har artikeln USA och Europa på strategisk kollisionskurs påträffats. Den är 
skriven av Jan Foghelin och avhandlar hur strategiska kulturer kan vara ett sätt att förstå 
orsakerna till olika säkerhetspolitiska synsätt.17 Studien jämför den amerikanska åskådningen 
med den europeiska och den används sedermera som källmaterial till denna uppsats.  
 
Sammanfattningsvis finns det en tydlig anledning att genomföra en studie av detta ämne 
eftersom undersökningen inte har funnit någon forskning som prövar orsakssambanden 
mellan amerikansk strategisk kultur och dess doktriner. Detta är visserligen ett förhållandevis 
litet arbete som utförts under en tioveckorsperiod men författarens mening är ändå att det kan 
                                                
9 Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin. s. 9. 
10 U.S. Army Headquarters (June 14, 2005): FM 1 The Army, Department of the Army, Washington, D.C., s. 

Foreword.   
11 Ibid. s. Foreword. 
12 Ibid. s. 4-1. 
13 Exempelvis Mahnken, Thomas G. (November 2006): United States Strategic Culture, Defense Threat 
Reduction Agency Advanced Systems and Concepts Office, Contract No: DTRA01-03-D-0017, Technical 
Instruction 18-06-02.  
14 Exempelvis Lantis, Jeffrey S. (October 31, 2006): Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism, 
Defense Threat Reduction Agency Advanced Systems and Concepts Office, Contract No: DTRA01-03-D-0017, 
Technical Instruction 18-06-02. 
15 Åselius, Gunnar (March 1, 2005): ”Swedish Strategic Culture after 1945”, Cooperation and Conflict, Volume 
40, No 1, s. 25-44. 
16 Everbrand, Mikael (2008): Frankrike och Storbritanniens strategiska kultur: "I det korta perspektivet 
dominerar svärdet, men på längre sikt är det idéerna som styr", Försvarshögskolan, Stockholm. 
17 Foghelin, Jan (2002): USA och Europa på strategisk kollisionskurs. Hämtat från tidningen Framsyn, 
http://www.foi.se/FOI/templates/Page____1168.aspx. Publicerat i nummer 4 2002. Hämtat den 20 oktober 2009. 
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utgöra ett originellt bidrag till forskningen inom strategisk kultur, där Grays tolkning av 
begreppet testas mot en doktrin som tidigare inte granskats på detta sätt.18      

1.7 Disposition  
För att göra det lättare för läsaren att förstå hur uppsatsen är utformad och hur slutsatserna 
uppkommer, illustreras dess huvudsakliga upplägg i det följande. Förutom inledningskapitlet 
är studien uppdelad i ett teori-, ett metod- och ett resultatkapitel. Efter det följer en avslutning 
och en källförteckning.  
 

 
Figur 1: Övergripande disposition 

2 TEORI   
I detta kapitel återges kontextuell kunskap om innebörden av strategisk kultur i dess 
grundläggande och militära mening. Den grundläggande förklaringen19 syftar till att skapa en 
bättre begreppsförståelse samt tydliggöra sambanden med dess militära sammanhang. Det är 
sedermera utifrån Grays teori om de tolv särdragen kring amerikansk militärstrategisk kultur 
som analysen tar sin ansats. Dessa tolv kännemärken kommer senare att fungerar som 
indikatorer för att styrka uppsatsens hypotes.  
 
En utmaning med att försöka förklara begreppet om strategisk kultur är att begreppets 
innebörd varierar beroende på vilken inrättning i samhället som utnyttjar det och vilken 
forskare som förklarar det. I artikeln United States Strategic Culture av Thomas G. Mahnken 
beskriver författaren motsvarande problem.20 Han angriper det genom att förklara amerikansk 
strategisk kultur utifrån tre synvinklar, den samhälleliga, den militära och den 

                                                
18 Enligt författaren efter undersökning av tidigare forskningsmaterial. 
19 Exempelvis utifån Sondhaus: Strategic Culture and Ways of War. 
20 Mahnken: United States Strategic Culture, s. 4-5. 

1. Inledning  Bakgrundsbeskrivning, problemformulering, 
syfte och frågeställning, avgränsningar, tidigare 
forskning samt övergripande disposition.  

2. Teori  Definition av strategisk kultur samt USA:s 
militärstrategiska kultur. Indikatorer läggs fram. 

3. Metod  Operationalisering av Grays teori, beskrivning 
av metod, forskningsmaterial och källkritik 
samt redovisning av studiens validitet och 
reliabilitet.  

4. Resultat  Resultat av textanalys, redovisning av svar samt 
mätning av dessa.   

5. Avslutning Sammanfattning, slutsatser, svar på uppsatsens 
frågeställning och hypotes, reflektion och kritik 
kring teorins tillämplighet samt förslag på 
framtida forskning. 

6. Källförteckning  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN    Sida 8 (28) 
 

 
 

vapenslagsvisa.21 I det följande kommer en liknande ansats tas, där en beskrivning av 
strategisk kultur utifrån ett grundläggande förhållningssätt ges.  Primärt är det den 
militärstrategiska kulturen som avhandlas men för att få en ökad förståelse för den är det av 
vikt att läsaren får en insikt i dess bakomliggande och, i det här fallet, grundläggande 
förklaring. Den militärstrategiska kulturen framställs i det kommande på två olika sätt. 
Anledningen till det är att Grays teori kan uppfattas som provokativ.  För att skapa en 
trovärdighet utifrån vad som beskrivs i denna teori, klarläggs därför den militärstrategiska 
kulturen även utifrån andra författares förklaringar. Detta skall i sin tur bekräfta att det finns 
likheter i de olika förklaringsmodellerna, för att på så sätt öka tillförlitligheten till den 
använda teorin.  

2.1 Strategisk kultur – en grundläggande begreppsförklaring 
Tankarna kring att det skulle finnas en förbindelse mellan ett lands samhälle, historia, kultur 
och dess strategiska överväganden är ingen ny företeelse. Dessa idéer kan spåras till 
spartanerna som sammanlänkande den militära användningen med statens sammansättning 
och struktur.22 Snyder är den person som står bakom det moderna tänkandet kring strategisk 
kultur. 1977 presenterade han sina tankar med boken The Soviet Strategic Culture: 
Implications for Limited Nuclear Operations. Ofta omnämnda författare i sammanhanget är 
förutom Snyder och Gray, Ken Booth, Alastair I. Johnston samt Kerry Longhurst. I det 
följande exemplifieras definitionen av strategisks kultur utifrån Snyder, Booth samt den 
svenska militärstrategiska doktrinens förhållningssätt till begreppet. Anledningen till dessa 
urval är dess olika begreppsdefinitioner, där Snyders syn på strategisk kultur nästan 
uteslutande är inriktat mot kärnvapenstrategins behov och där Booth väljer ett mer generellt 
förhållningssätt till begreppet.23 Synsättet utifrån militärstrategisk doktrin skall sålunda 
fungera som en för läsaren intresseväckande jämförelse med de ovan nämnda 
begreppsförklaringarna.        
 
Snyder tes var att sovjetisk strategisk planläggning härrörde ifrån ett särskilt kulturellt 
tänkande. Eftersom han var oförmögen att avslöja Kremls beslutsfattningsprocesser med 
vanliga metoder, drog han slutsatsen om att Sovjetunionens historiska, politiska och 
strategiska situation tillsammans kunde bidra till unika strategiska tankar, mönster och 
beteenden. Dessa element skulle i sin tur göra Sovjetunionens drag oberäkneliga och svåra att 
förutse.24 Enligt Snyder var den strategiska kulturens funktion att guida och avgränsa 
strategiska frågor, att påverka formulering av dem och att ange de grundläggande inflytelserna 
i den strategiska debatten. Då Snyders definition av begreppet främst associerats till hur USA 
skulle förstå Sovjetunionens kärnvapensstrategi, har den utvecklats av andra forskare 
syftandes till att skapa ett bredare användningsområde.25  Ken Booth har framställt en något 
vidare definition av strategisk kultur. I hans bok Strategy and Ethnocentism från 1979 hävdar 
han att ett lands strategiska kultur bygger på dess traditioner, värderingar, attityder, 
beteendemönster, vanor, seder, målsättningar och i synnerhet metoder för att anpassa sig till 
miljöskiftningar. Dessa faktorer skapar förfaringssätt för att lösa problem i förhållande till 
rådande hot eller brukandet av våld.26 Enligt Booth förändras den strategiska kulturen endast 

                                                
21 Mahnken: United States Strategic Culture, s. 5. 
22 Ibid. s. 3. Från primärkälla: Strassler, Robert B. (1996): The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide 
to The Peloponnesian War, Free Press, New York, s. 45-46, 81-82. 
23 Sondhaus: Strategic Culture and Ways of War, s. 123, 126. 
24 Ibid. s. 3. 
25 Ibid. s. 3-6. 
26 Ibid. s. 5. 
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vid avgörande skiftningar inom den militära teknologin eller genom påtagliga förändringar 
inrikes och utrikes.27 Den strategiska kulturens funktion är enligt Booth att gynna det 
säkerhetspolitiska samarbetet mellan olika länder.28 Den svenska militärstrategiska doktrinen 
har följande förhållningssätt till den strategiska kulturen. ”Med begreppet kultur avses här 
idéer och mönster för handlande...”29 Vidare anges en egen definition av begreppet som kan 
betraktas som ett brett synsätt till det. ”Den strategiska kulturen betingas av politiska, 
ekonomiska, ideologiska, geografiska och sociala faktorer, vilka har utvecklats under lång tid. 
När dessa yttre betingelser ändras, ibland hastigt, måste emellertid förändringar ske i vår 
strategiska kultur och därmed i vår doktrin.”30  
 
Någon universell begreppsförklaring är svår att återge av detta begrepp men det finns dock ett 
antal gemensamma nämnare i de definitioner som tidigare återgivits. Den övergripande 
förbindelsen är att den strategiska kulturen och förhållningssättet till ett lands militära 
tänkande kan anknytas till dess historia, samhällsenliga och politiska struktur samt de 
erfarenheter som landet dragit i det förflutna. Ytterligare en likhet mellan de olika 
definitionerna är att den strategiska kulturen endast skiftar i karaktär på grund av större 
händelser.31 Ett land som i ett historiskt sammanhang haft en viss strategisk inriktning kan i 
en annan tid ha en helt annan handlingslinje. Sammanfattningsvis skall begreppet hjälpa oss 
att öka förståelsen för varför det finns olika sätt att se på lämpliga säkerhetspolitiska åtgärder. 
Utöver det skall den tjäna som vägledning till hur en nation skall använda sig av det 
strategiska tänkandet och den miltära apparaten.32       

2.2 En stödjande teori kring amerikansk militärstrategisk kultur 
I detta avsnitt klarläggs förekomsten av den amerikanska militärstrategiska kulturen, enligt 
Colin S. Gray. Det ger även en övergripande bild av dess kontext utifrån andra författare. I 
artikeln The American Way of War, Critique and Implications33 utvecklar Gray en teori som 
skall hjälpa till att förklara de karakteriserande faktorerna för amerikanskt strategiskt och för 
den delen även kulturellt tänkande. Denna teori är ett sätt att åskådliggöra vad det är som är 
unikt för USA:s krigföringsmetoder men bör dock inte förväxlas med dess 
krigföringsprinciper, eftersom de i teorin ingående tolv faktorerna är relaterade till landets 
strategiska kultur.34 För att undvika nyansskillnader och misstolkning av teorins innebörd, har 
författaren valt att inte översätta faktorernas rubriker till svenska.  
 
Förutom att presentera ett analysverktyg till denna uppsats, skall förklaringen av teorin även 
ge en närmare bild av den militärstrategiska kulturen i USA. Tidigare förklarades att 
distinktioner kan återfinnas mellan den strategiska kulturens definition beroende på vem som 
förklarar det och vilken inrättning i samhället som utnyttjar det. Distinktionerna mellan de 
grundläggande och militära förhållningssätten kommer genom detta avsnitt att bli 
tydliggjorda.  

                                                
27 Sondhaus: Strategic Culture and Ways of War, s. 124-125. 
28 Ibid. s. 125. 
29 Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin, s. 66. Från primärkälla: Gray, Colin S. (1999): Modern Strategy, 
Oxford University Press, Oxford, s. 132.  
30 Ibid. s. 66. 
31 Exempelvis vid samhälleliga och historiska paradigmskiften. 
32 Foghelin: USA och Europa på strategisk kollisionskurs.   
33 Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 28-36. 
34 Record, Jeffrey (Semptember 1, 2006): The American Way of War - Cultural Barriers to Successful 
Counterinsurgency, Air War College, Montgomery, Alabama, s. 3. 
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2.2.1 Amerikansk militärstrategisk kultur ur olika perspektiv  
Begreppet förintelse av fienden och frikostighet i eldkraft är något som har karakteriserat 
amerikansk militärstartegisk kultur ända sedan det amerikanska inbördeskriget.35 Russell F. 
Weigley beskriver att en viktig del i det amerikanska krigföringskonceptet är total ödeläggelse 
av motståndaren och dess militära makt. Vidare skall det amerikanska sättet att bedriva krig 
vara aggressivt på alla krigföringens nivåer, där en maximal ansträngning krävs för att nå ett 
avgörande.36 Den direkta metoden är också något som ofta beskrivs som typiskt för den 
amerikanska militära strategin. USA:s självändamål har helt enkelt varit att förinta fienden.37 
Ett exempel på hur denna direkta strategi mötte sin indirekta motsvarighet är då de brittiska 
och amerikanska regeringarna diskuterade metoderna för att vinna andra världskriget. 
Amerikanerna företrädde en omedelbar åtgärd mot tyskarna på kort varsel medan britterna 
företrädde en strategi som innebar inringning med stöd av Sovjetunionen.38  
 
Även teknologin är en avgörande inflytelse i USA:s militärstrategiska kultur. I flera krig har 
amerikanska teknologiska innovationer varit en framgångsfaktor för dess utgång och 
teknikberoendet har utgjort en betydande del av den amerikanska strategin.39 Shu Guang 
Zhang belyser denna bindning till teknologi på följande sätt. ”American officials 
demonstrated a strong tendency to see the ”others” through their own myths and values. 
While the Chinese took special pride in their moral superiority, Americans strategists 
emphasized US technological superiority.”40 Logistik är ytterligare en viktig faktor I detta 
sammanhang. USA har vid ett flertal tillfällen visat dess kapacitet att globalt transportera 
stora mängder förband och materiel för lösandet av en konflikt eller krigshärd.41 Eldkraft är 
nästa amerikanska strategiska karaktäristika. Detta element har använts frikostigt under den 
amerikanska krigshistorien. Ett exempel på eldkraftens proportioner visades i det första skedet 
av kriget i Afghanistan 2001, där USA fällde cirka 22000 bomber som ett understöd till de 
amerikanska specialförbandens markoperation.42 Den amerikanska inställningen till 
eldkraften är att den är av stor betydelse för att kunna spara liv.43  
 
En faktor som har fått större betydelse i modern tid är den om förlustkänslighet där 
hemmaopinionen har visat sig ha ett negativt förhållningssätt till amerikanska förluster.44 De 
båda världskrigen med dess direkta strategier45 och Vietnamkriget torde vara två bidragande 
orsaker till denna inställning.46 Ett mer nutida exempel i krigshistorien där 
förlustkänslighetens betydelse fått avgörande konsekvenser för en konflikts utfall, är kriget i 
Mogadishu i Somalia 1993 där 18 amerikanska soldater miste livet. Folkets motvilja till att 
sätta in trupper på platser där de amerikanska intressena var sekundära, gjorde det logiskt att 

                                                
35 Sondhaus: Strategic Culture and Ways of War, s. 56. 
36 Weigley, Russell F. (1973): The American Way of War: A History of United States Military Strategy and 
Policy, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, USA, s. xxi. 
37 Sondhaus: Strategic Culture and Ways of War, s. 55-56. 
38 Mahnken: United States Strategic Culture, s. 10-11. 
39 Skuta, Philip C. (March 15, 2006): Poker, Blackjack, Rummy, and War: The Face of American Strategic 
Culture, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Carlisle, PA, 17013-5050, s. 7. 
40 Sondhaus: Strategic Culture and Ways of War, s. 58. 
41 Mahnken: United States Strategic Culture, s. 11. 
42 Ibid. s. 11. 
43 Ibid. s. 11-12. 
44 Ibid. s. 13. 
45 Sondhaus: Strategic Culture and Ways of War, s. 56. 
46 Ibid. s. 60. 
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dra tillbaka dem trots att förlustsiffrorna var förhållandevis låga jämfört med tidigare krig 
med amerikansk inblandning.47   

2.2.2  Amerikansk militärstrategisk kultur enligt Colin S. Gray 
 Med ovanstående beskrivning vid hand kan det urskiljas flera likheter med Grays förklaring 
av den amerikanska militärstrategiska kulturen. Förklaringsmodellen innehåller följande tolv 
faktorer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Grays förklaringsmodell av amerikansk militärstrategisk kultur.48 

2.2.2.1 Apolitical  
Enligt Gray har den amerikanska militära apparaten under hela dess historia, utkämpat krig 
med seger som det stora målet och där den efterföljande freden och politiken däromkring varit 
av mindre betydelse. Det politiska inflytandet har varit den största bristen i sammanhanget där 
det ofta framstått som att amerikanerna negligerat Clausewitz tes om att krig handlar om att 
uppfylla en politisk vilja. Ett särdrag är således att de amerikanska militära krafterna inte har 
blivit använda på ett passande sätt för att uppfylla de politiska ändamålen.49  

2.2.2.2 Astrategic  
Strategi bildar den förbindande länken mellan det militära maktmedlet och politiken. Enligt 
Grays tidigare påstående betraktas krig i det närmaste som en autonom aktivitet, där 
engagemanget för kommande fred och dess politik åsidosätts. Den strategiska förbindelsen till 
den militära apparaten har därför genom detta förhållningssätt kollapsat. Ett exempel på 
misslyckad strategi är Vietnamnkriget där USA försökte bedriva en påtvingande politik 
gentemot Vietnamn genom att bomba Hanoi, syftandes till att framtvinga en förhandling. 
Gray citerar Samuel Phillips Huntingtons förklaring av denna betydande faktor. ”Military 
forces are not primarily instruments of communication to convey signals to an enemy; they 
are instead instruments of coercion to compel him to alter his behavior.”50       

2.2.2.3 Ahistorical  
USA är ett framtidsorienterat och ganska ungt land vars grundläggande ideologi bygger på tro 
och hopp till mänsklighetens nydanande. Enligt Gray hade det därför varit lämpligt att USA, i 
större omfattning, utnyttjade lärdomar av historiska exempel. Gray citerar Geoffrey Till som 

                                                
47 Mahnken: United States Strategic Culture, s. 13. 
48 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
27. 
49 Ibid. s. 27-28. 
50 Ibid. s. 28.  
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en utveckling av detta påstående.51 ”The chief utility of history for the analysis of present and 
future lies in its ability, not to point out lessons, but to isolate things that need thinking 
about…History provides insights and questions, not answers.”52 Som denna studie uppfattar 
Gray, drar USA inte nytta av historiska händelser, vilket hämmar landets förmåga att hantera 
konflikter. Eftersom USA i liten om fattning tar lärdom av andras eller egna misstag, har 
landet en tendens att återkommande begå samma felsteg.53          

2.2.2.4 Problem-solving, optimistic  
Den optimistiska inställningen om att problem skall kunna lösas på det amerikanska sättet54 i 
krig är svår att avfärda när den väl är etablerad i det politiska skiktet. Den mentalitet som 
finns kring amerikansk problemlösning bidrar till att konflikter främst tenderar att hanteras 
genom vapenmakt. Gray menar att USA försöker att uppnå det näst intill omöjliga, nämligen 
det att lösa tvister och konflikter enbart med militära medel. Säkerhetspolitiska tillstånd 
misstolkas ofta som militära problem men dessa lägen måste i högre grad uthärdas, tolereras 
och lösas med andra medel än våld.55     

2.2.2.5  Culturally ignorant  
Gray betonar att kulturell okänslighet förekommer i den amerikanska försvars- och 
säkerhetspolitiken och att detta har påverkat utvecklingen av den amerikanska strategiska 
föreställningen i negativ riktning. Den amerikanska ideologin, med betoning på det moraliska 
manifestet, friheten och känslan av nationell storhet, har gjort att den amerikanska kulturen 
visat bristande respekt för andra kulturers övertygelser, vanor och seder. Denna ovilja till 
hörsamhet, har fått olyckliga konsekvenser när det gäller den amerikanska krigföringen. Allt 
sedan indiankrigen på den egna kontinenten till dagens krig mot talibanerna i Afghanistan, har 
USA gång på gång visat oförmåga till att förstå fienden och dess kultur, vilket vid många 
tillfällen bidragit till onödiga förluster både för den egna och för motståndarens sida. För en 
stat som verkligen insisterar på att agera som global sheriff, är bristen på kulturell förståelse 
och däribland frånvaron av kritisk självkännedom den mest allvarliga.56     

2.2.2.6 Technologically dependent  
Maskinen och teknologin har ett stort inflytande i amerikanskt sätt att föra krig. Man skulle 
kunna påstå att luftstridskrafterna med dess högteknologi och i sin tur luftherraväldet, har 
blivit synonymt med amerikansk krigföring och därför rutinmässigt utgjort det vanligaste 
militära instrumentet i krig. Ett historiskt exempel där flyget varit ett avgörande instrument 
för krigets förande är Gulfkriget. USA är landet med de tekniska underverken och det stora 
teknikberoendet. Denna fixering har sitt ursprung från 1800-talet då det var en stor brist på 
utbildade hantverkare i USA, eftersom dessa hade en tendens att stanna i Europa. Därför var 
amerikanerna mer beroende av att uppfinna maskiner som ersatte det mänskliga hantverket. 
Amerikanska soldater hävdar förvisso att människan är det viktigaste elementet i krig men att 
det är den tekniska utvecklingen som utgör grunden till det amerikanska sättet att föra krig, 

                                                
51 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
28.  
52 Ibid. s. 28. Från primärkälla: Till, Geoffrey (1982): Maritime Strategy and the Nuclear Age, McMillan, 
London, s. 224-225. 
53 En slutsats av författaren till denna studie. 
54 The American Way 
55 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War s. 
28-29. 
56 Ibid. s. 29.  
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både i nutid och i framtid. Den amerikanska armén talar mycket om de framtida krigens olika 
dimensioner och mellan raderna antyds det att dessa skall utkämpas av mycket påkostade 
stridsystem vars teknologinivå överstiger den idag beprövade tröskeln.57                          

2.2.2.7 Firepower focused  
William C. Westmoreland58, hävdade vid en pressintervju att svaret på upprorsbekämpning 
var eldkraft.59 I enlighet med Grays teori har det länge legat i den amerikanska krigskonstens 
natur att föra krig genom massiv eldöverlägsenhet. I sammanhanget är det viktigt att 
understryka att detta amerikanska krigföringskoncept inte alltid varit det bäst lämpade. Ibland 
hade det kanske varit mer passande med andra metoder än denna våldsamma lösning. Detta 
gäller framförallt vid upprorsbekämpning, där massivt utnyttjande av eldkraft vid flera 
tillfällen visat sig få ett precis motsatt resultatet utifrån det eftersträvansvärda. Istället för att 
anpassa metoderna för att möta olika typer av motståndare tycks det finnas en tendens till 
avhumanisering av den fiende som de amerikanska militära krafterna möter.60            

2.2.2.8 Large-scale  
Som den enda supermakten i världen tenderar USA att utmärka sig på ett sätt som motsvarar 
landet enorma resurstillgångar. Huntington hävdar i hans bok American Military Strategy61 att 
USA är ett stort land och att det skall föra krig på ett voluminöst sätt. I samma bok påstår han 
på ett ännu mer kontroversiellt sätt att storheten är USA:s styrka, inte hjärnan och att detta 
måste utnyttjas. Fattiga länder har utkämpat krig genom ett mer sparsamt uppträdande och de 
har därför en tendens att slåss smartare än dess rikare motståndare. USA har å andra sidan 
varit begåvat med rikedom och välfärd i alla dess former genom historien och det har därför 
varit oundvikligt att amerikanska väpnade styrkor har stridit på något annat sätt än på den 
välbärgade nationens vis, d.v.s. storskaligt.62                  

2.2.2.9 Profoundly regular  
Väldigt få arméer, om än någon, har haft en tillräckligt hög duglighet för att kunna fullfölja 
både irreguljär och reguljär krigföring. Den amerikanska armén utgör inte något undantag i 
detta sammanhang. Det är endast vid enstaka tillfällen som armén och marinkåren haft 
framgångar inom irreguljär krigföring. Enligt Gray har dessa vapenslag aldrig förespråkat 
upprorsbekämpning eller irreguljär krigföring och amerikanska förband har därför i allmänhet 
tillämpat vardagliga och konventionella krigföringsmetoder. Armén har nästan uteslutande 
förberett och tränat sig själv inför ett traditionellt krig där motståndaren förutsätts ha ett 
reguljär och likformigt uppträdande. Lågintensiv och irreguljär krigföring har betraktats som 
en lägre klass av krig och har därmed ansetts vara mindre utmanande. Med andra ord har 
USA förnekat det faktum att de skulle möta en irreguljär motståndare och istället koncentrerat 

                                                
57 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
29-30. 
58 Vice befälhavare för MACV (Military Assistance Command, Vietnam) 1964-1968. 
59 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
30. Primärkälla: Boot, Max (2002): The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rice of American Power, 
Basic Books, New York, s. 294.  
60 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
30. 
61 Ibid. s. 30. Primärkälla: Huntington, Samuel P. (1986): American Military Strategy, Berkeley: Institute of 
International Studies, University of California, Berkeley, s.15.    
62 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
30-31.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN    Sida 14 (28) 
 

 
 

sig på den ”mer utmanande” konventionellt uppträdande fienden. Med hänsyn till de senaste 
konflikterna som USA varit involverade i borde landet kommit till insikt om att det måste 
anpassa sina krigföringsmetoder efter en mer irrationellt uppträdande fiende.63       

2.2.2.10 Impatient  
USA är ett ideologiskt land som är präglat av dess självständighetsförklaring och det finns 
tydligt skiljda villkor för vad som är fred och krig. Amerikanerna betraktar krig som något 
bedrövligt och tillfälligt ont som måste bli avslutat så fort som möjligt. Detta förhållningssätt 
har vid flera tillfällen visat sig ha förödande effekter. Under Vietnamnkriget hade den 
irreguljära krigföringen varit den mest lämpliga krigföringsmetoden. Detta skulle enligt USA 
ta alldeles för långt tid att utföra, varför landet istället utförde massiva bombningar som i sin 
tur visade sig ha en motsatt effekt. Gray påstår att en snabb seger är ett självändamål för den 
amerikanska krigsmakten och att massmedia hungrar efter att bevisa och rapportera bristen på 
synliga framsteg som belägg för dödläge.64                                                                                                                                        

2.2.2.11 Logistically excellent  
I enlighet med Grays påstående har amerikanerna vid många tillfällen visat prov på en unik 
logistisk förmåga. Denna förmåga har visat sig vara nödvändig med det globala omfånget av 
krig som USA har utkämpat.  De logistiska behoven har ofta varit lika viktiga som de 
strategiska och dessa har visat sig stå i beroende av varandra. Den omfattande logistiska 
apparaten har krävt stora militära resurser för bevakning och skydd, vilket i sin tur fått till 
konsekvens att dessa inte kunnat användas till de rent stridande uppgifterna.65    

2.2.2.12 Sensitive to casualties  
Kopplat till USA:s förhållning till förluster påstår Gray följande. Den amerikanska armén 
består av vältränade, frivilliga yrkessoldater vilket gör dem dyra att utbilda och underhålla 
samt svåra att ersätta. Den ekonomiska faktorn har sålunda blivit en betydande orsak till 
USA:s låga förlusttolerans. Med hänsyn till kravet på få eller inga förluster har USA valt en 
krigföringsmetod som är beräknelig och förutsägbar. Taktikanpassningen har fått stryka på 
foten eftersom skyddet av de egna styrkorna och angelägenheten om låga förlustsiffror och 
hög operationssäkerhet utgjort ett uttryck för den amerikanska militärkulturella normen. Värt 
att notera är att amerikanernas förhållandevis låga förlustsiffror i de senaste krigen, kanske 
främst berott på det ökade teknologiska inflytandet, vilket gjort att amerikanska soldater inte 
behövt exponera sig i samma omfång av farliga situationer som tidigare. Dessutom har 
motståndaren i den moderna historiens konflikter ofta uppträtt i litet antal, vilket i sin tur har 
minskat antalet amerikanska förluster.66              

3  METOD 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis studiens källmaterial. Ändamålen med det är dels att 
ge läsaren en övergripande bild om vilket forskningsunderlag som använts och dels att 
tydliggöra motiven till varför dessa källor valts ut. Källkritiken utgör en naturlig del av detta 
avsnitt. Vidare kommer Grays teori att knytas samman med en av författaren vald metod, 

                                                
63 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
31. 
64 Ibid. s. 31-32. 
65 Ibid. s. 32-33. 
66 Ibid. s. 33-34. 
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vilken i sin tur förklaras ingående. Således är det i detta kapitel som uppsatsens analysverktyg 
operationaliseras. Avslutningsvis redovisas forskningens reliabilitet och validitet.      

3.1 Material och källkritik 
En av huvudkällorna i denna uppsats utgörs av den amerikanska armédoktrinen FM 1 från 
juni 2005. Det är denna källa som utgör grunden till textanalysen och kommer därför spela en 
avgörande roll för resultatdelen i uppsatsen. Anledningarna till valet av FM 1 som 
studieobjekt är att den representerar ett doktrinärt tänkande som är anammat av USA:s armé 
och följaktligen den större andelen av de amerikanska väpnade styrkorna. Med hänsyn till 
denna doktrins omfång och betydelse torde det därför bli enklare för läsaren att finna 
spårbarhet och igenkännande under läsningen av uppsatsen. Ytterligare en anledning till detta 
val är att dokumentet representerar flera av de grundläggande tankar som amerikanerna finner 
vara avgörande för lösandet av konflikter67, med den höga grad av komplexitet som det 
innebär. En annan orsak till att FM 1 utgör grunden till studien är att den är lättillgänglig och 
att hela materialet är klassat som en öppen handling. På så sätt behöver sekretesskriteriet inte 
betänkas.  
 
När det gäller förklaring av begreppet strategisk kultur har ett större omfång av källor valts 
som stöd. Anledningen till att inte endast en specifik källa utgör grunden till identifieringen 
av strategisk kultur är att dess kontext är föränderlig beroende av tid, miljö och utifrån vem 
som definierat det. Därför blir beskrivningen av det mer objektivt vid användandet av ett 
större spann av litteratur. Exempel på betydande källor för denna uppsats är Lawrence 
Sondhaus, Strategic Culture and Ways of War men även Russell F. Weigley, The American 
Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy. Utöver dessa böcker har 
även ett antal artiklar använts. Dessa artiklar är bland annat utgivna av författare från DTRA. 
Ett exempel på en artikel från DTRA som används i denna studie är United States Strategic 
Culture av Thomas G. Mahnken. Gray beskriver den i uppsatsen använda teorin i hans artikel 
The American Way of War, Critique and Implications. Anledningen till valet av denna källa är 
att den är skriven av en i sammanhanget välrenommerad forskare som under många års tid 
studerat ämnena strategi och internationella relationer. Något som kan uppfattas som en brist 
med materialet är att det vid vissa tillfällen utgörs av sekundärkällor. Anledningen till detta 
val är det begränsade tidomfånget som disponerats för uppsatsens skrivande, vilket i sin tur 
gjort att det inte beretts möjlighet att inhämta de primärkällor som av ett eller annat skäl varit 
svårtillgängliga. Ytterligare en begränsning är att Garys teori kan uppfattas som provocerande 
och därigenom också tendentiös. Som tidigare nämnt är detta det vägande skälet till varför 
amerikansk militärstrategisk kultur förklaras utifrån flera olika författares perspektiv. En 
styrka med materialet är att det är förhållandevis tidsnära. Både doktrinen och Grays teori är 
utformade 2005, vilket stärker dess giltighet med hänsyn till den radikala hotbildsförändring 
som USA genomgick den elfte september 2001.    

3.2 Metod  
När FM 1 studeras, utförs det genom en kvalitativ textanalys.68 Textanalys kan enkelt 
beskrivas som en metod där nyckelbegreppens kontextuella funktioner förklaras och genom 
att analysera texterna utifrån nyckelbegreppens betydelse, framgår det sedermera vilken 
funktion texten har.69 Det är således genom studiet av nyckelordens definitioner som denna 

                                                
67U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. Foreword, 4-13. 
68 Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskaplig metoder, Liber AB, Malmö, s. 368-370. 
69 Ibid. s. 368-370. 
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metod skall ställas mot huvudfrågorna. Till viss del kan metoden också sägas vara kvantitativ, 
eftersom resultatet av analysen kommer att uttryckas med indikatorvärden, poängtilldelning 
och matriser. Författarens uppfattning är att en förening av dessa vetenskapliga 
förhållningssätt skapar stringens och tydlighet i resultatredovisningen, vilket i sin tur bidrar 
till att underlätta förståelsen för dess innehåll. Det överordnade syftet med vald metod är att 
den skall vara förståelseinriktad där den på ett utförligt sätt skall beskriva och förklara 
kopplingen mellan den strategiska kulturen och armédoktrinen. Ytterligare ett syfte är att 
skapa överblick över ett större källmaterial. Denna överblick är, enligt författaren, viktig 
eftersom forskningen inom startegisk kultur i Sverige är relativt begränsad. 
 
För att mäta i vilken grad den amerikanska strategiska kulturen överensstämmer med 
kontexten i USA:s armédoktrin, används tolv indikatorer vars definition återgivits i kapitel 
två. Indikatorernas funktion är att ange värdet av förenligheten mellan den strategiska 
kulturen och doktrinen. Indikatorvärdet kommer i sin tur att mätas i grader av 
överensstämmande som bygger på det resultat som erhållits vid textanalysen i resultatkapitlet. 
För att avgöra utsträckningen av hypotesens och huvudfrågans överensstämmelse med FM 1, 
kommer respektive indikator att prövas mot doktrinen för att på så sätt finna de eftersökta 
samstämmigheterna. En indikator kan uppvisa värden av, ej, delvis eller helt 
överensstämmande vilka i sin tur värderas med poäng om noll, ett eller två. Även om antalet 
funna bekräftande eller dementerande överensstämmelser med respektive indikator i grunden 
har en betydelse för vilket resultatet blir, är detta inte helt avgörande för om de skall värderas 
som överensstämmande eller ej. Författarens värdering av en funnen bekräftelse eller 
dementering av en indikator, spelar också en betydande roll för en sådan bedömning. Detta 
innebär att en indikator som till antalet funnits vara bekräftad, sedermera kan dementeras på 
grund av tyngden i de funna motsägelserna. Generellt kan dock sägas att om antalet 
bekräftande överensstämmelser överstiger antalet dementerande så är indikatorn helt 
överensstämmande och tvärtom för ett ej överensstämmande värde. Är antalet dementerande 
och bekräftande samstämmigheter lika till antalet kan indikatorn betraktas som delvis 
överensstämmande.  
 
Det maximala antalet poäng som kan tilldelas är 24. Efter att varje indikator mätts mot 
innehållet i FM 1, sammanställs resultatet. Om totalpoängen överstiger 16, har uppsatsens 
hypotes en hög grad av tillförlitlighet och kan således bekräftas. Huvudfrågan besvaras i detta 
fall med att den strategiska kulturen har en hög grad av överensstämmande med den 
amerikanska doktrinens kontext. Om den totala poängen utvisar ett värde mellan åtta och 16 
kommer hypotesen delvis att bekräftas och svaret på huvudfrågan erhåller sålunda en viss 
grad av överensstämmelse. Understiger poängsumman åtta falsifieras hypotesen och svaret på 
huvudfrågan blir att den strategiska kulturen har låg grad av överensstämmelse med FM 1. 
Författarens mening är att samtliga indikatorer har lika stor relevans för mätningen, vilket 
innebär att de har samma förutsättningar att tilldelas de olika värdena. Varje del i 
resultatkapitlet redovisar några utvalda bekräftande respektive dementerande observationer 
och avslutas med en bedömning av den rådande överensstämmelsegraden. Det förutses att 
läsaren är insatt i indikatorernas betydelse, varför dessa endast återredovisas genom refererat i 
resultatkapitlet. Referaten åberopar till den av författaren redovisade teorin av Gray, vilket 
innebär att en hänvisning till specifika källor inte kommer att återupprepas för detta ändamål.     
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3.2.1 Validitet 
I vilken utsträckning mäter studien det den verkligen avser att mäta? Hur relevant är 
teoribildningen kring strategisk kultur i den studie som bedrivs?70 Enligt författaren är den 
viktigaste faktorn för att uppfylla validitetskravet att teoribildningen verkligen återspeglar den 
amerikanska militärstrategiska kulturen. Grays teori inbegriper samtliga av de grundläggande 
byggstenarna för amerikansk militärstrategisk kultur, vilka också återfinns bland andra 
författares återgivning av begreppets karakteristika. Samstämmigheten i teoriåskådningen 
bekräftar således att Grays teori verkligen består av den amerikanska militärstrategiska 
kulturens förklaring.  Utifrån ovanstående resonemang är författarens uppfattning att Grays 
teoribildning har en klar relevans för den analys som genomförs i studien och att 
undersökningens validitet således är hög.       

3.2.2 Reliabilitet  
Skulle uppsatsens resultat bli likvärdigt om en annan forskare valt att upprepa 
undersökningen?71 Visar studien en god intersubjektivitet?72 Författarens uppfattning är att 
det finns en tydliggjord metod för hur denna mätning skall genomföras och med Grays teori 
vid hand torde denna studie få ett liknande resultat vid en upprepning. En faktor som kan 
påverka summan av en förnyad underökning är att studiematerialet nästan uteslutande är 
skrivet på engelska och därför blivit översatt till svenska. Beroende på vem som översätter det 
kan det uppstå nyansskillnader i dess tolkning, vilket i sin tur kan betyda skiljaktigheter i 
studiens resultat, även om dess syfte är likartat. Författarens förförståelse om USA:s kultur 
och dess armé kan vara ytterligare en på studien påverkande faktor. En forskare med ett 
annorlunda förhållningssätt till USA än undertecknad, skulle sannolikt uppnå ett annat 
forskningsresultat, trots att samma metod och teori skulle användas. Således är det av stor vikt 
att forskaren har ett så objektivt förhållningssätt som möjligt vid en återupprepning av denna 
studie.            

4 RESULTAT 
Resultatet av denna studie visar att den militärstrategiska kulturen endast är delvis 
överensstämmande med FM 1 och att detta bland annat beror på den amerikanska arméns 
snabba anpassning till de nutida hotbilderna. I det följande kommer uppsatsen att redovisa hur 
detta har påvisats och vilka de avgörande faktorerna till detta är. Av utrymmesskäl kommer 
endast ett fåtal exempel av de funna bevisen och motbevisen till teorin att redovisas. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av tilldelade indikatorvärden samt poängtilldelning. 

4.1 Apolitical  
Gray hävdar att USA negligerat Clausewitz tes om att krig handlar om att uppfylla en politisk 
vilja, att segern är det yttersta målet i amerikansk krigföring och att dess betydelse således 
överrider relevansen av freden och de politiska konfliktlösningarnas möjligheter. 
Segerbegreppet har en stor mening i den amerikanska doktrinen och denna föreställning 
fungerar som en bärande våg genom hela lärosatsen. I början av FM 1 finner man ”The 
Soldier´s Creed” som tydligt ut talar ambitionen om seger. ”I will always place the mission 
first” samt ”I will never accept defeat.”73 I första kapitlet som beskriver arméyrkets innebörd, 
ges ytterligare ett tillkännagivande om att segern är i fokus för yrkesutövningen inom armén. 
                                                
70 Bjereld, Ulf, Demker, Marie, Hinnfors, Jonas (2009): Varför vetenskap?, Studentlitteratur AB, Lund, s. 25. 
71 Ibid. s. 115. 
72 Ibid. s. 115. 
73 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. iv. 
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”Above all, the Army provides combatant commanders with versatile land forces ready to 
fight and win the Nation’s wars.”74 Viljan att slåss och att vinna beskrivs vidare ha en 
avgörande betydelse för att avskräcka motståndaren. ”Fundamental to deterrence is the 
credible, demonstrated capability to fight and win in all land environments.”75 Det finns dock 
ingenting i FM 1 som styrker Grays påstående om att USA skulle föra krig utan koppling till 
den politiska viljan. Även om segerbegreppets betydelse understryks återkommande i texten, 
innebär det inte nödvändigtvis att armén uppträder opolitiskt. Tvärtom. FM 1 ger uttryck för 
det motsatta. Det formuleras vid flera tillfällen hur viktigt det är att den politiska viljan är det 
styrande organet för hur det militära maktmedlet skall användas. ”Once the Congress has 
approved the use of force, the President directs that use.”76 Vidare är det, enligt FM 1, utifrån 
det amerikanska folkets vilja som krig skall föras. ”The Armed Forces do not wage war in 
their own name or under their own authority. Under the Constitution, the decision to use 
military force belongs to the American people (acting through Congress) and the President 
(acting under their authority).”77 I denna studie har tydliga uttalanden om segerns betydelse 
funnits på 14 platser i FM 1. Dessa observationer är dock inte betydande nog för att helt 
kunna bekräfta denna indikators överensstämmelse. Antalet dementerande observationer 
uppgår till fem. Dessa väger så pass tungt att indikatorn Apolitical bedöms som DELVIS 
ÖVERENSSTÄMMANDE med doktrinen.        

4.2 Astrategic 
Indikatorn Astrategic har vissa likheter78 med föregående indikator men dess fokus ligger, 
enligt Gray, mer vid att amerikansk strategi inte utgör den förbindelse mellan politiken och 
krigsmakten som sig bör. Studien har inte funnit någon observation som styrker detta 
påstående men däremot fyra stycken som dementerar det. ”The Army’s campaign quality is 
expressed in its ability to conduct sustained operations on land with a variety of units for as 
long as it takes to accomplish the Nation’s political objectives.”79 Citatet vill understryka 
vikten av politiskt stöd för att på så sätt kunna föra en passande strategi i den aktuella 
konflikten. Enligt denna studie framstår de strategiska syftena som tydliga i FM 1, där USA:s 
erfarenheter från bl.a. Vietnamkriget tycks ha påverkat förhållningssättet mellan krigsmakten 
och politiken. Graden av överensstämmelse för denna indikator blir således EJ 
ÖVEREENSSTÄMMANDE.    

4.3 Ahistorical   
Denna undersökning har inte funnit någonting i FM 1 som bekräftar ovanstående indikators 
överensstämmelse. Det finns dock två längre avsnitt som dementerar den, ”The Army in 
American History”80 och ”A Historic Challenge”81. The Army in American History beskriver 
den amerikanska arméns utveckling och historia från kriget mot det brittiska kolonialväldet 
1775 till dagens krig mot terrorismen i Afghanistan.82 Stor vikt läggs härvid att förklara hur 
den historiska och säkerhetspolitiska utvecklingen i USA bidragit till hur armén ser ut idag. 
Avgörande händelser som beskrivs ha påverkat arméns utformning är de båda världskrigen, 

                                                
74 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 1-1. 
75 Ibid. s. 1-2. 
76 Ibid. s. 1-12. 
77 Ibid. s. 1-14. 
78 Författarens uppfattning. 
79 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 3-11. 
80 Ibid. s. 1-9. 
81 Ibid. s. 1-9. 
82 Ibid. s. 1-2 – 1-9. 
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det kalla kriget, krigen i Indokina samt terrorattentaten mot World Trade Center 2001. 
Avsnittet A Historic Challenge inleds med en antydan till USA:s hänsynstagande till de 
historiska erfarenheterna. “Besides evoking inspiration and ancestral linkage, history also 
bears lessons.”83 Denna del understryker sammanfattningsvis relevansen av de historiska 
erfarenheterna. Tesen om att USA i dess militärstrategiska kultur inte skulle ta hänsyn och dra 
nytta av dess historiska erfarenheter är, enligt denna undersökning, EJ 
ÖVERENSSTÄMMANDE.    

4.4 Problem-solving, optimistic 
USA och dess militärstrategiska kultur uppvisar, enligt Grays teori, en optimism till att 
konflikter kan lösas enbart genom våldsanvändning. Mindre hänsyn tas till alternativa utvägar 
för att komma tillrätta med säkerhetspolitiska problem. I “The Soldier´s Creed” återges ”I 
stand ready to deploy, engage and destroy the enemies of the United States of America in 
close combat.”84 Eftersom soldaten är fundamentet i den amerikanska armén och att FM 1 
börjar och avslutas med ett kapitel om soldaten och dess betydelse för organisationen, kan 
detta uttryck anses svara upp på det allmängiltiga förhållningssätt till våldsanvändning som 
doktrinen har.85 En tankeväckande observation är att soldaten inte benämns som ”soldier” i 
The Soldier´s Creed, utan istället för ”warrior”86 som bäst övertätts till krigare. Fler tydliga 
indikationer till att våldsanvändning är en förestående lösning vid konflikter kan skönjas i 
kapitel tre. “Overcoming the enemy’s will is the objective of combat operations; physical 
destruction of enemy forces, when necessary, is only a means to this end. Breaking the 
enemy’s will signals victory…”87 Undersökningen har funnit fem exempel på 
överensstämmande av indikatorn Problem-solving, optimistic men inga som direkt motsäger 
det. Utifrån det anses denna indikator vara HELT ÖVERENSSTÄMMANDE med FM 1.              

4.5 Culturally ignorant 
I överensstämmelse med Grays tes har USA visat en ovilja till förståelse av dess motståndares 
vanor, kulturer och seder, vilket ibland fått negativa konsekvenser för krigens utgång. Den 
amerikanska ideologin där friheten och landets storhet är centrala begrepp, har haft större 
betydelse för USA än förståelsen och anpassningen till de stater de för krig mot. 
Självständighetsförklaringen, “The Declaration of Independence”88, utgör ett av de 
grundläggande idealen såväl för det amerikanska samhället som för dess krigsmakt och det 
framgår tydligt att den har en avgörande betydelse för armén i FM 1.“This sentence89 reflects 
the ideals of American civil society and its military. Since it was written, the Army has 
provided Americans the means to pledge their lives, fortunes, and honor to a noble, selfless 
cause.”90 Även om självständighetsförklaringen i sig inte är något belägg för kulturell 
oförståelse, är denna inflytelse ändå så fundamental och ständigt återkommande i FM 1, att 
den ibland kan te sig ha överordnad betydelse för hur krig skall föras.91  
 

                                                
83 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 1-9. 
84 Ibid. s. 1-1. 
85 Reflektion av författaren till denna studie. 
86 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. iv. 
87 Ibid. s. 3-8. 
88 Ibid. s. 1-3.  
89 Syftandes på ett utdrag från självständighetsförklaringen. 
90 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 1-3. 
91 Reflektion av författaren till denna studie. 
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Indikatorn om Culturally ignorant kan bekräftas vid 14 tillfällen i FM 1, men innebär det 
nödvändigtvis att resultatet är självklart? Analysen har funnit fem exempel på när den kan 
dementeras och således bevisar det motsatta. “In the new security environment, cultural 
awareness has become one of the most important knowledge areas for Army leaders. Army 
leaders develop their knowledge of major world cultures and learn how those cultures affect 
military operations.”92 Detta är ett exempel på ett påstående som väger tungt emot det 
idealistiska tänkande som Grays teori presenterar som karakteristiskt för denna indikator. Må 
hända att USA fortfarande bygger dess ideal på självständighetsförklaringen och att dessa 
mönster har utgjort ett hinder för förståelsen av dess motståndare i tidigare krig. Dessa ideal 
kan fortfarande skönjas i FM 1, dock har insikten om betydelsen för den kulturella 
uppfattningen fått en avsevärt mer betydande roll. Detta ger vid hand att tesen om Culturally 
ignorant endast DELVIS ÖVERENSSTÄMMER.            

4.6 Technologically dependent 
Är USA så beroende av teknologi att det är avgörande för dess sätt att föra krig? “First and 
foremost, the Army is Soldiers. No matter how much the tools of warfare improve, it is 
Soldiers who use them to accomplish their mission.”93 Detta påstående är inget som Gray 
motsäger sig. Tvärtom. I hans teori bekräftar han att det förhåller sig så.94 I kapitlet om den 
amerikanska arméns historia är teknologiutvecklingen ett återkommande tema. Syftandes på 
det amerikanska inbördeskriget återges följande. ”The Army grew dramatically in size, 
capability, and technological sophistication.”95 Det framgår oförtäckt att den materiella 
utvecklingen varit påtaglig de senaste två decennierna. ”In the past two decades, the American 
military has advanced technologically at an unprecedented rate.”96 I FM 1 finns ett helt 
avsnitt, ”Transforming Today”97, som avhandlar hur armén skall utvecklas i framtiden och där 
den tekniska utvecklingen står i centrum för dess innehåll. Två olika program skall leda 
utvecklingen av den amerikanska armén där den ena är ”The Rapid Equipping Force 
Program”. Detta utvecklingsprogram skall förse den amerikanska armén med den nödvändig 
teknologi för att snabbt kunna möta de operationella behoven.  ”…uses commercial and field-
engineered solutions to quickly meet operational needs. It provides both simple and 
sophisticated equipment.”98 Vidare beskrivs en tydlig ambition om att i snabb takt införa 
nätverksbaserade försvar, obemannade farkoster och avancerad personlig soldatutrustning.99 
Det är uppenbart att USA kommer att gå i bräschen vad avser militär teknologiutveckling och 
att detta således är den amerikanska doktrinens signum. Denna forskning visar att tesen om 
USA som Technologically dependent kan bekräftas på 19 ställen i FM-1 och att den därför 
kan betraktas som HELT ÖVERENSSTÄMMANDE med doktrinen.    

4.7 Firepower focused 
Enligt Gray är aggressivitet ett signum för samtliga av de amerikanska krigföringsnivåerna. 
USA:s metod för krigföring är massiv eldöverlägsenhet för att på så sätt förinta fienden, 
oavsett om det är lämpligt eller ej. Det råder således en tendens till avhumanisering av 

                                                
92 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 1-19. 
93 Ibid. s. 1-1. 
94 Gray: “The American Way of War, Critique and Implications”, Mc Ivor: Rethinking the Principles of War, s. 
29. 
95 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 1-5.  
96 Ibid. s. 1-12. 
97 Ibid. s. 4-6--4-9.  
98 Ibid. s. 4-7. 
99 Ibid. s. 4-8--4-9. 
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fienden. Återigen görs en koppling till ”The Soldier´s Creed” som, enligt denna studie, anses 
vara talande för armén i dess helhet. ”I stand ready to... destroy the enemies of the United 
States…”100 Som operationskoncept är handlingslinjen om att förinta fienden tydliggjord i 
FM 1. “Shock is the application of violence of such magnitude that the enemy force is 
stunned and helpless to reverse the situation. It entails the use of overwhelming force at the 
decisive time and place.”101 Behovet av stor eldkraft har enligt FM 1 dessutom ökat efter den 
elfte september 2001. ”After 11 September, the War on Terrorism changed Army 
requirements dramatically. The Army had to “buy back” many of the deferred capabilities 
required for current operations. Doing this has reduced operational risk and improved Army 
forces’ firepower, force.”102 Denna indikator kan bekräftas på sju ställen i FM 1. Det finns 
inget i doktrinen som direkt motsäger Grays påstående om att USA skulle vara fokuserade vid 
stor eldkraft. Däremot återkommer resonemangen kring hur krigföringens metoder bör 
anpassas till olika situationer. Detta är dock något som avhandlas under punkten Profoundly 
regular. Denna indikator kan således betraktas som HELT ÖVERENSSTÄMMANDE med 
vad som framgår ur FM 1.         

4.8 Large-scale 
Krig skall föras volyminöst och storskaligt på den välbeställda nationens sätt. Storheten är 
styrkan, inte hjärnan. Med detta något provocerande påstående sammanfattas nästa del i Grays 
teori kring amerikansk militärstrategisk kultur. Enligt ett uttalande från april 2005 av Francis 
J. Harvey103 är det USA:s ambition att förhålla sig till storskaligheten även i framtiden. ”To 
fulfill our solemn obligation to the Nation, we must remain the preeminent land power on 
earth—the ultimate instrument of national resolve; strategically dominant on the ground 
where our Soldiers’ engagements are decisive”104 Enligt FM 1 är dock förändringar kring 
arméns förmågor nära förestående, för att på ett mer effektivt sätt lösa dagens och framtidens 
konflikter. ”The changes in the world have made us realize that to ultimately be successful in 
the Global War on Terror, we must transform our capabilities.”105 Ytterligare en motsägelse 
till påståendet om storskalighet är det att den amerikanska armén övergår från en 
typorganisation från divisionsnivå till mindre och anpassningsbara enheter, formade för att 
lösa ett större spektra av uppgifter.106 Förvisso har studien funnit åtta exempel på USA:s 
volyminösa tänkande, men å andra sidan dementeras denna indikators spårbarhet på fem 
ställen i FM 1. Dessa fem påståenden pekar mot att den amerikanska armén är på väg in en 
organisation där styrkan sitter i hjärnan och inte enbart i storskaligheten.107 Indikatorn 
betraktas därför som DELVIS ÖVERRENSSTÄMMANDE med FM 1.             

4.9 Profoundly regular 
Enligt Gray tillämpar USA den direkta metoden och möter irreguljära motståndare med 
reguljär krigföring, vilket påvisar en begränsad förmåga till anpassad taktik och stridsteknik. 
Mycket riktigt hade den amerikanska armétaktiken inte förändrats särskilt mycket mellan 
1950 och 1989 när muren föll men från Gulfkriget 1991 har förändringarna varit många och 

                                                
100 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. iv. 
101 Ibid. s. 3-4. 
102 Ibid. s. 4-12.  
103 Secretary of the U.S. Army (November 2004 – Mars 2007). 
104 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 2-7. 
105 Ibid. s. 4-1. Uttalat av Dr. Francis J. Harvey. 
106 Ibid. s. 4-7. 
107 Slutsats av författaren till denna studie. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN    Sida 22 (28) 
 

 
 

omfattande.108 FM 1 dementerar påståendet om Profoundly regular vid 20 tillfällen. Det finns, 
enligt författarens mening, inget i FM 1 som indikerar på att den amerikanska arméns 
uppträdande skulle vara dåligt anpassat för att möta dagens eller framtidens fiender. Tvärtom 
påvisar FM 1 en stor medvetenhet om denna omställning som är och kommer att bli 
nödvändig i framtiden. Ett talande exempel på detta är följande citeringar. “These realities 
make clear that, to ultimately succeed in the War on Terrorism, the Army must rebalance its 
capabilities and Capacities.”109 “The strategic environment requires the Army to respond to 
unconventional and asymmetric threats...”110 Det finns även en medvetenhet om behovet att 
samverka med andra myndigheter än den militära för att kunna möta dagens och framtidens 
hot. ”Successful operations in such environments require integration and simultaneous 
application of multiple governmental and nongovernmental capabilities.”111 
Sammanfattningsvis kan sägas att FM 1 är väl anpassad för dagens och framtidens krigföring 
och att den i allra högsta grad lämpar sig för den irreguljära strategin. Påståendet om 
Profoundly regular ÖVERENSSTÄMMER således EJ med FM 1.        

4.10   Impatient 
Präglas amerikansk militärstrategisk kultur av en otålighet när det kommer till ett krigsavslut 
och är en snabb seger i en väpnad kamp ett självändamål? Denna studie har visat att det finns 
sju påståenden i FM 1 som vederlägger detta. ”The need to conduct sustained operations over 
a number of years may be the most significant aspect of the early twenty-first century security 
environment.”112 Den amerikanska krigsmaktens historia och de kampanjer den bedrivit, t.ex. 
Kuwaitkriget, understryker förvisso indikatorns relevans men precis som det nämndes i 
resonemanget kring indikatorn Profoundly regular, framgår det tydligt att USA:s nuvarande 
och framtida krigföring måste bygga på tålamod och uthållighet. ”Typically, they are long-
term, continuous threats that cannot be eliminated in short, limited actions. Instead, they 
require continuous engagement and the extended application of all instruments of national 
power.”113 Förvisso är snabb mobilisering av de amerikanska styrkorna, högt stridstempo och 
slagkraftighet ett återkommande signum i FM 1.114 Dessa element bör snarare betraktas som 
fundamentala krigföringsprinciper och är således inte signifikativt för USA:s sätt att föra krig. 
Dessutom har dessa principer knappast något att göra med den otålighet som denna indikator 
vill påvisa. Utifrån ovanstående indikators kontext är det endast de historiska exemplen som 
styrker den i FM 1. Som exemplifierats återfinns det dock flera belägg som kan bestrida den. 
Indikatorn Impatient är med detta resonemang EJ ÖVERENSSTÄMMANDE med FM 1.     

4.11   Logistically excellent 
I enlighet med Grays teori har amerikanerna vid många tillfällen visat prov på en unik 
logistisk förmåga. Logistikapparaten har dock visat sig kräva stora resurser avseende avdelat 
väpnat skydd, vilket reducerat omfånget av de stridande enheterna. De historiska exemplen på 
överväldigande logistisk förmåga är återkommande i FM 1. Två prov på detta är de 
överskeppningar av materiel och personal som genomfördes från USA till Europa under första 
och andra världskriget.115 Eftersom USA innehar världens största krigsmakt och att landet har 

                                                
108 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 1-8. 
109 Ibid. s. 1-9. 
110 Ibid. s. 2-2. 
111 Ibid. s. 2-3. 
112 Ibid. s. 2-2.  
113 Ibid. s. 2-2. 
114 Ibid. s. 3-4.  
115 Ibid. s. 1-6. 
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det geografiska läge som det har, kan det enligt denna forskning te sig naturligt med en 
logistisk fallenhet. Kopplat till indikatorns innebörd om att landet har en logistisk begåvning 
har studien funnit sex exempel i texten som styrker detta och att logistik är en förmåga som 
kommer att vidmakthållas även i framtiden råder det inget tvivel om. ”Endurance stems from 
the ability to generate, protect, and sustain a force, regardless of how far away it is deployed, 
how austere the environment, or how long the combatant commander requires landpower.”116 
Påståendet om att logistikapparaten kräver så pass stora skyddsresurser att det skulle 
inskränka på USA:s förmåga att strida, kan inte bekräftas i FM 1. Det finns ingenting som 
antyder att logistiken kräver dessa omfattande resurser. Med hänsyn till detta resonemang 
bedöms denna indikator ändå som HELT ÖVERENSSTÄMMANDE med FM 1.          

4.12   Sensitive to casualties 
Det nämns ganska lite kring detta påstående i FM 1. Det enda egentliga tillfället som 
förlustkänslighet berörs är i avsnittet ”Balancing Risks.”117 ”The months and years ahead will 
challenge the Army to balance current and future investments to keep risk at moderate levels 
as it executes current requirements and prepares for future challenges.”118 Det uttalas dock 
ingenting om att USA:s förlustkänslighet skulle bero på ekonomiska faktorer i förhållande till 
de kostnader som läggs på dess soldater. Ej heller kan det på något ställe skönjas att dess 
stridsteknik skulle vara anpassat därefter och att det i sin tur skulle göra amerikanska förband 
förutsägbara. Indikatorn om USA:s förlustkänslighet ÖVERENSSTÄMMER EJ med vad som 
framgår ur FM 1.      

4.13 Sammanställning av forskningsresultat 
Indikator:  Indikatorvärde:  Poängtilldelning:  
1. Apolitical DELVIS ÖVERENSSTÄMMANDE      1 
2. Astrategic EJ ÖVERENSSTÄMMANDE       0 
3. Ahistorical EJ ÖVERENSSTÄMMANDE 0 
4. Problem-solving, optimistic HELT ÖVERENSSTÄMMANDE 2 
5. Culturally ignorant DELVIS ÖVERENSSTÄMMANDE 1 
6.Technologically dependent HELT ÖVERENSSTÄMMANDE 2 
7. Firepower focused HELT ÖVERENSSTÄMMANDE 2 
8. Large-scale DELVIS ÖVERENSSTÄMMANDE 1 
9. Profoundly Regular EJ ÖVERENSSTÄMMANDE 0 
10. Impatient EJ ÖVERENSSTÄMMANDE 0 
11. Logisitcally excellent HELT ÖVERENSSTÄMMANDE 2 
12. Sensitive to casualties EJ ÖVERENSSTÄMMANDE 0 
    Summa: 11 

 
Figur 3. Tabell utvisande sammanställning av uppsatsens forskningsresultat. 
 

                                                
116 U.S. Army Headquarters: FM 1 The Army, s. 3-5. 
117 Ibid. s. 4-12. 
118 Ibid. s. 4-12. 
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5 AVSLUTNING 
I det följande kommer resultaten och diskussionen kring dem kopplas samman med 
uppsatsens frågeställning. Kapitlet inleds med en sammanfattning för att understryka 
betydelsen av uppsatsens resultat, vilken i sin tur resulterar i slutsatser.119 Efter denna del 
kommer studiens frågeställning att besvaras. Sedermera sker en diskussion kring uppsatsens 
hypotes, vilken syftar till att verifiera eller falsifiera densamma. I samband med detta 
resonemang redovisas även författarens reflektioner kring teorins tillämplighet och 
trovärdighet men även den kritiska värdering som skall besvara om syftet med uppsatsen är 
nått. Kapitlet skall utöver det ovan nämnda, söka en vidare förklaring till sambanden mellan 
den militärstrategiska kulturen och doktrinen. Denna utläggning avslutas med förslag till 
framtida forskning.   

5.1 Sammanfattning och slutsatser  
Det finns tydliga spår av den militärstrategiska kulturen i FM 1 men också en hel del som 
avviker ifrån den. Spårbarheterna igenkänns för det första genom USA:s förhållningssätt till 
våldsanvändning där det på flera ställen kan skönjas att brukandet av våld är en förestående 
lösning till konflikter. Den andra samstämmigheten är den om USA:s teknikberoende där 
teknikutvecklingen spelar en avgörande roll för USA:s förmåga att hantera dagens och 
framtidens konflikter. Attityden till massiv eldöverlägsenhet och aggressivitet i samtliga 
krigföringens nivåer är den tredje överensstämmelsen och tycks ha samklang med den retorik 
som används. Den fjärde likheten är den om logistiskt beroende där USA med hänsyn till dess 
geografiska läge är avhängt på en exceptionell logistikapparat. En beröringspunkt som är 
delvis överensstämmande med FM1 är den politiska kopplingen till det militära maktmedlets 
användande. Å ena sidan är segerbegreppet ett genomgående tema som bekräftar denna 
indikators samstämmighet men å andra sidan blir den motsägelsefull, eftersom politiken 
framstår som en avgörande faktor för hur armén skall användas i FM 1. Delvis 
överensstämmande med FM 1 är även indikatorn om USA:s ovilja till förståelse för sina 
motståndares vanor, efter som självständighetsförklaringen med dess ideal påtagligt präglar 
den amerikanska krigsmaktens fundament. Å andra sidan framgår det vid flera tillfällen om 
hur viktig kulturell förståelses är för framgång i dagens konflikter, vilket delvis dementerar 
denna indikators överensstämmelse. Storskalighetens betydelse överensstämmer också till del 
med FM 1 och det finns en tydlig ambition om att USA även i framtiden skall inneha världens 
största krigsmakt. Denna indikators mening har dock nedtonats till förmån för ett mer 
eftertänkt och anpassat uppträdande, vilket till del avvisar påståendet om att USA:s 
storskalighet skulle kompensera dess oförmåga till ett förståndigt uppträdande.  
 
Studien visar att fem indikatorer i den militärstrategiska kulturen inte är förenliga med FM 1 
och det är på dessa som studiens slutsatser bygger. Bland de dementerande indikatorerna 
återfinns påståendet om att USA:s krigföringsmetod präglas av otålighet och snabba 
krigsavslut, vilka tydligt vederläggs i doktrinen. Ytterligare dementerande faktorer är de om 
USA:s brist på adekvata strategier, dess knappa förmåga att möta en irreguljär motståndare, 
förlustkänslighet samt de historiska händelsernas minimala påverkan på landets operativa och 
taktiska tänkande. Inga av dessa påståenden överensstämmer med doktrinens innehåll. USA:s 
förhållningssätt och anpassning till de nya hotbilder och konflikter som uppstått efter den elfte 
september 2001, har i snabb takt förändrats till en för ändamålet effektivare krigföring. De 
mest påtagliga avvikelserna från teorin kring den strategiska kulturen i FM 1 är att USA de 
facto har anpassat dess krigföring till den irreguljära motståndaren, att tolerans och tid krävs 
                                                
119 Bryman, Alan (2002): Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, s. 463. 
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för att bekämpa densamma samt att den kulturella förståelsen, utnyttjandet av historiska 
erfarenheter och samverkan med andra myndigheter än den militära, har en avgörande 
betydelse för framgång i dagens krig. Dessa faktorer är en tydlig indikation på att USA 
kommit till insikt om att egenskaper som otålighet, storskalighet samt ett konventionellt och 
beräkneligt uppträdande kanske endast var effektiva innan den elfte september 2001. FM 1 
präglas av nytänkande och kännedom om en förändrad hotbild med en där tillhörande militär 
anpassning.       

5.2 Svar på uppsatsens frågeställning  
I vilken grad överensstämmer den amerikanska strategiska kulturen med kontexten i USA:s 
armédoktrin? Forskningsresultatet visar att den militärstrategiska kulturen helt 
överensstämmer med FM 1 inom fyra områden och delvis överensstämmer inom tre. Det är 
således på dessa punkter som studien harmonierar med hypotesen om att den 
militärstrategiska kulturen har påverkat utformningen av doktrinen. Fem indikatorer 
överensstämmer ej med doktrinens kontext, vilket endera innebär att eftersökta likheter inte 
funnits eller att de helt enkelt tillbakavisar enhälligheten med de specifika indikatorerna. 
Poängsumman uppgår till elva vilket innebär att den amerikanska militärstrategiska kulturen, 
enligt Colin. S. Grays teori och i enlighet med den tillämpade mätningsmetoden, har VISS 
GRAD AV ÖVERENSSTÄMMANDE med FM 1.  

5.3 Reflektion och kritik 
Hypotesen om att den amerikanska militärstrategiska kulturen skulle ha betydande 
överensstämmelse med kontexten i armédoktrinen FM 1 har inte ett helt givet svar. För det 
första finns det flera element i den använda teorin som inte längre har spårbarhet i de nutida 
konflikternas karakteristika. Doktrinens karaktär har onekligen genomgått en förändring och i 
högre grad anpassats till den irreguljära krigföringen efter den elfte september 2001, vilket 
dementerar flertalet av den använda teorins påståenden. För det andra kan innehållet i Grays 
teori uppfattas som gammaldags, eftersom flera av teserna härrör från både Koreakriget och 
Vietnamkriget och de utmärkande kulturella särdrag som USA hade då. Eftersom USA 
genomgått en påtaglig förändring avseende dess strategiska och operativa tänkande, kopplat 
till de förändrade konflikternas attribut efter den elfte september 2001, kan flera av Grays 
teser därför inte anses vara spårbara i den utifrån omvärldsläget förändrade doktrinen. Å andra 
sidan finns det flera kännetecken från den militärstrategiska kulturen i FM 1, vilka 
återredovisades i avsnitt 5.1. Dessa likheter kan förvisso anses bekräfta uppsatsens hypotes 
men samtidigt är skiljaktigheterna så många att antagandet inte helt kan bestyrkas. Som svaret 
på uppsatsens frågeställning anger kan därför hypotesen endast delvis verifieras.  
 
Efterhand som det konstaterats att flertalet av teorins påståenden inte överensstämt med 
doktrinens handlingslinje har det uppstått reflektioner kring vad som kan ligga bakom dessa 
skillnader. Resultatet av uppsatsen är intresseväckande på så sätt att doktrinen till stor del 
avviker ifrån det förhållningssätt till den strategiska kulturen som framställs i teoribildningen. 
Avvikelserna i sig är fängslande eftersom de grundas på en teori som är utformad i samtid 
med den analyserade doktrinen, nämligen 2005. Detta påvisar i sin tur att det föreligger ett 
utrymme för kritik mot hur den militärstrategiska kulturen framställs, eftersom den 
uppenbarligen inte ligger helt i linje med landets doktrin. Extra medryckande blir dessa 
schismer vid en betraktelse av den strategiska kulturens syfte, nämligen det att öka förståelsen 
för varför det finns olika sätt att se på lämpliga säkerhetspolitiska åtgärder samt att det skall 
fungera som ett rättesnöre till hur den militära apparaten skall användas. Kopplat till att ett 
lands strategiska kultur endast skiftar i karaktär på grund av större händelser, är en 
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intresseväckande tanke att den amerikanska strategiska kulturen genomgick en sådan 
förändring den elfte september 2001. Förvisso präglar det ideologiska tänkandet, i enlighet 
med självständighetsförklaringen fortfarande den amerikanska doktrinen, men samtidigt kan 
en tydlig förändring kopplat till förståelse för andra kulturer, anpassade strategier och 
tålmodighet skönjas på ett sätt som inte tidigare överensstämt med det klassiska amerikanska 
krigföringssättet och som ej heller ansetts vara förenligt med det synsätt som Gray vill hävda i 
hans teori.  
 
Denna studie har genomförts genom en kvalitativ textanalys, vilket innebär att resultatet av 
den är beroende av riktigheten i den texttolkning som genomförts. Dessutom är nästan 
samtliga källor skrivna på engelska, vilket i sin tur gett utrymme för nyansskillnader i de 
översättningar som genomförts. Som nämnt i kapitel ett är det dessa två faktorer som kan vara 
påverkande på studiens validitet. Uppsatsen bör uppfattas som en förstudie till ett mer 
omfattande arbete. Med det menas att den strategiska kulturen i dess helhet, t.ex. ur ut 
samhälleligt perspektiv, inte inkluderats som analysverktyg i denna undersökning. Även om 
problemet betraktas med en relativt snäv teoribildning, är bedömningen att detta arbete 
uppnått en tillräckligt hög grad av generaliserbarhet för att en fortsatt studie skall kunna ta vid 
utifrån dess slutresultat. Ambitionen har inte varit att kritisera vare sig den amerikanska 
doktrinen eller teorin kring dess strategiska kultur. Däremot har ansatsen utgått ifrån flertalet 
teoretiska förklaringar, vilka fungerat som en drivkraft för att kunna utröna förbindelserna 
mellan den strategiska kulturen och doktrinen. Uppsatsens huvudsyfte att med litteraturstudier 
pröva orsakssambandet mellan amerikansk strategisk kultur och dess armédoktrin, för att 
påvisa i vilken grad som den strategiska kulturen påverkat utformningen av doktrinen, torde 
sålunda vara uppnått.  

5.4 Förslag till framtida forskning 
Forskningen inom strategisk kultur är begränsad i Sverige, varför det är ett tacksamt ämnesval 
att göra. Detta avsnitt syftar för det första till att klargöra hur just denna uppsats skulle kunna 
utvecklas för att på så sätt göra den mer generaliserbar, öka dess validitet och reliabilitet. För 
det andra är avsikten att finna nya forskningsfrågor för att på så sätt uppmuntra en framtida 
forskares intresse inom området och på så sätt öka kunskapen inom strategisk kultur. En 
fortsatt forskning skulle kunna bygga på en teoribildning vars utgångspunkt var något bredare 
än den som använts i denna uppsats. Med bredare avses att analysverktyget utgår ifrån 
flertalet författare men ur ett samhälleligt perspektiv i stället för ett militärt. Ytterligare ett sätt 
att göra bevisen om spårbarhet mellan den strategiska kulturen och det doktrinära tänkandet 
mer gällande, hade varit att analysera flera amerikanska doktriner samtidigt, så som JP 1, FM 
1, FM 3-0 och MCDP 1-6.120 På så sätt hade undersökningen gett en större reliabilitet. En 
tredje typ av studie hade kunnat bestå av att jämföra två eller flera olika länders strategiska 
kulturer, finna graden av överensstämmelser med deras respektive doktrinen för att sedan 
väga resultaten mot varandra. Förutom att arbetet hade blivit mer intresseväckande hade syftet 
med en sådan studie varit att bevisa orsakerna till eventuella distinktioner mellan dessa 
länders överensstämmelser. Ett engagerande förslag på en sådan jämförelse hade varit den 
mellan USA och Ryssland, kopplat till dessa länders historiskt spända relationer.   
 
 
 

                                                
120 Den amerikanska marinkårens doktrinserie. 
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