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Det marina doktrinmottagandet  

-en studie av den amerikanska tidskriftsdebattens spegling av U.S. Navy´s doktriner 

Sammanfattning 

I samband med publicering av militära doktriner startar allt som oftast en betydande debatt där 
doktrinernas budskap diskuteras. Detta faktum har varit särskilt tydligt i USA vid utgivande av 
U.S. Navy´s doktriner. Doktrindiskussionen går till stor del att återfinna på olika militära tidskrif-
ters debattsidor vilka visar sig utgöra ett frekvent utnyttjat debattforum. Debattens inneboende 
karaktär och tidskrifternas löpande publicering av inlägg gör det svårt att skaffa sig en täckande 
och rättvisande bild av den marina doktrindebattens innehåll och uttryck. Det är därför intressant 
att på ett systematiskt sätt undersöka hur den marina doktrindebatten är utformad i dessa tidskrif-
ter, vad debatten omfattar och vad den antas innehålla. Syftet med denna uppsats är därför att un-
dersöka den marina debattens natur genom att tematiskt granska relationen doktriner och efterföl-
jande debatt. Med utgångspunkt i Wilhelm Agrells metod för analys av doktriner har ett analysin-
strument utvecklats i syfte att systematisera genomförandet av undersökningen. 
 
Uppsatsens resultat visar att framtagning och utveckling av ett analysinstrument för denna typ av 
undersökningar i hög grad underlättar och renodlar granskningen av doktriner och debatt. Resulta-
tet visar också att den marina tidskriftsdebatten är utbredd och omfattande till sin karaktär, men 
den är även mer dynamisk och oförutsägbar än det intryck som kan ges vid en första anblick. 
 
Nyckelord: Debatt, Tidskrift, Doktrin, Marin, USA 
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The Reception of Maritime Doctrine 
- A Study of how Debate in American journals reflects U.S. Navy´s Doctrines 

 
Abstract 
When military doctrines are published, they often quickly become the subject of considerable de-
bate where the message is analysed and discussed. This fact has been particularly evident in the 
USA after the publication of U.S. Navy´s doctrines. Discussion of doctrine is most often to be 
found in debate and commentary in various military journals, which serve as a frequently used 
forum for such discussions. The complex nature of the debate and continuous publishing of such 
articles make it difficult to get a comprehensive and accurate picture of the content and expression 
of the debate about maritime doctrine. Therefore, it is interesting to examine more systematically 
how doctrinal debate is shaped in these journals, what the debate encompasses and what its con-
tents. 
Thus, the purpose of this essay is to study the nature of the maritime debate by thematically exam-
ining the relationship between doctrine and the subsequent debate. Setting out from Wilhelm 
Agrell´s method for analysis of doctrines, an analytical instrument has been developed in order to 
systematize the conduct of this investigation. 
 
Results show that the development and use of an analytical instrument for the examination of doc-
trine and debate greatly facilitates and refines the accomplishment of a systematic investigation. 
The results also show that the maritime debate is by nature extensive and comprehensive and that 
it is even more dynamic and unpredictable then a first impression might indicate. 
 
Key words: Debate, Journal, Doctrine, Maritime, USA  
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1 Inledning 
 
1.1  Bakgrund 
 
Att skriva ned sina marina strategier eller doktriner på papper har aldrig varit särskilt angelä-
get för den amerikanska flottan. Inom U.S. Navy har man historiskt sett haft en till synes 
måttfull inställning till strategi och doktrinutveckling. Detta faktum har sin bakgrund i lång 
erfarenhet till sjöss där man från fall till fall hanterade olika uppkomna situationer. Det visade 
sig att flottans inställning dominerades under lång tid av att tänka och agera i termer av valfria 
möjligheter, i stället för att närma sig problem enligt reglerad praxis (läs doktrin).1 Genom att 
sprida sina yrkesmässiga erfarenheter genom ”mun-till-mun-metoden” undergrävde de ameri-
kanska sjöofficerarna villigheten att utveckla en formell marin strategi.2 Det var först i slutet 
av 1970-talet och en bit in i mitten på 1980-talet som USA skulle göra en första ansats att 
formalisera sina marina doktriner.3  
Den marina strategin förekom under många år som fragmenterade koncept i olika interna in-
struktioner och rapporter. Det innebar att den blev föremål för diskussion och spekulation 
långt före den blev offentlig.4 Genombrottet kom i samband med att den amerikanska marina 
doktrinen The Maritime Strategy år 1986 publicerades av U.S. Naval Institute som en bilaga i 
tidskriften Proceedings. Innehållet väckte stor uppmärksamhet då det kom till allmänhetens 
kännedom om hur, och till vad, de marina stridskrafterna skulle användas.5 Publiceringen vi-
sade sig bli startskottet för en omfattande debatt kring innehåll och budskap i U.S. Navy´s 
doktriner.6  
 
Tidsperioden när The Maritime Strategy publicerades innehöll skarpa motsättningar främst 
mellan USA och Sovjetunionen inklusive deras respektive allierade och kom att gå under be-
nämningen kalla kriget. Perioden dominerades av terrorbalans och kapprustning mellan den 
västliga alliansen NATO och östblocket Warzawapakten. Då kalla kriget avslutades år 1990 i 
samband med att Berlinmuren faller, innebär det stora globala förändringar som bland annat 
leder till Sovjetunionens upplösning. Det förändrade världsläget medförde att U.S. Naval In-
stitute påbörjade arbetet i januari 1991 med en ny marin doktrin …From the Sea. Vid samma 
tillfälle anfaller amerikanska stridskrafter Irak som en effekt av att man vägrat lämna det oc-
kuperade Kuwait. Det forna Sovjetunionen befinner sig samtidigt i en omvälvande period där 
man försöker finna former för att hantera den nya situationen i landet. Efterhand skall flera 
tidigare sovjetstyrda stater komma att bryta sig loss och bilda Oberoende Staters Samfund 
(OSS). 
 
 
 
 

                                                 
1 Hartmann, H. Frederick, (1990), Naval Renaissance. The US Navy in the 1980s, Annapolis; US Naval Institute, 
s. 199-200. 
2 Tritten, J. James, (1994), Developing naval doctrine…from the sea, Norfolk, Naval Doctrine Command, s. 2. 
3 Hartmann, H. Frederick, (1990), Naval Renaissance. The US Navy in the 1980s, s. 79-80. 
4 Lehman, F. John, Jr, (1986), “The 600-Ship Navy”, i The Maritime Strategy, Annapolis; US Naval Institute, s. 
35-36. 
5 Hattendorf, B. John, (2004), The evolution of the US Navy´s Maritime Strategy, 1977-1986, Newport; Rhode 
Island, Newport paper number nineteen, s. 186. 
6 Hattendorf, B. John, (2004), The evolution of the U.S. Navy´s Maritime Strategy, 1977-1986, s. 195. 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Jag anser att det är angeläget att besitta fördjupad kunskap och förståelse kring doktriner för 
att kunna skapa bättre förutsättningar för nationell doktrinutveckling. Jag anser även att ökad 
medvetenhet kring betydelsen av fenomenet doktriners mottagande och genomslagskraft i 
olika debattfora är minst lika viktigt. I och med att man granskar inslag i den moderna militära 
debatten och i doktrinutvecklingen så skapar man vetenskaplighet kring det militära tänkandet 
och kring identifieringen av varaktiga och flyktiga inslag i debatten.7  
Med utgångspunkt i dessa bakomliggande tankar satte jag mig ner för att ta reda på vad dokt-
rindebatten egentligen innehåller. Eftersom det inte förekommer någon marin doktrindebatt 
att tala om i Sverige, så föll valet på att studera den amerikanska tidskriftsbundna doktrinde-
batten vilken jag uppfattar som lättillgänglig, spridd och mycket framträdande.  
 
Efter att ha läst igenom 1986 till 1994 års utgåvor av den amerikanska tidskriften Proceedings 
så kan jag identifiera ett återkommande mönster mellan publicering av doktriner och hur des-
sa doktriner bemöts i denna tidskrift. I utgåvorna noterar jag att debattörernas synpunkter ofta 
handlar om specifika marina funktioner eller system innebärande att en diskussion i ett större 
marint perspektiv har varit svårt att identifiera. Vid en första anblick på artiklarnas rubriksätt-
ning och ingresser ges intrycket att vissa avsnitt i doktrinen debatteras mer flitigt än andra, 
medan några av doktrinens områden inte tilldelas lika stor uppmärksamhet. En mängd artikel-
inlägg rör de konsekvenser som doktrinens budskap anses ge på förbandstaktisk nivå, medan 
det är svårt att identifiera en lika framträdande debatt kring doktrinens strategiska budskap. 
Jag uppfattar också tidskriftsdebatten som polariserad eftersom debattörerna genom att tidigt 
ta ställning i sina artiklar för eller emot olika delar av doktrinernas budskap ofta lämnat mot-
satta uppfattningar utan kommentarer. Intrycket är att man inte driver eller utvecklar avvikan-
de argument för att skapa en mer fördjupande debatt. Likvärdiga synpunkter och argument 
gällande ett visst tema i 1986/87 års debatt återkommer även 1993/94. Detta ger mig initialt 
en känsla av oföränderlighet och stagnation i debatten som företeelse.  
 
De publicerade inläggen ses främst fokusera mot personliga intresseområden och innehåller 
uttryck för individuella värderingar. Den efterföljande debatten kopplar också i huvudsak till-
baka mot publicerad doktrin och synpunkterna rör i princip uteslutande densamma. Någon 
större allmän debatt där man huvudsakligen ser framåt och för en mer generell diskussion 
kring tänkbara riktlinjer för kommande doktriner är inte framträdande. Det här fenomenet kan 
tolkas som att tidskriften endast prioriterar debatt kring den omedelbara publiceringen av 
doktriner. Det kan också tolkas som att tidskriftens debattforum är begränsat till sin natur och 
inriktas främst mot olika marina revir och främjar således inte en bredare och mer långsiktig 
kontinuerlig doktrindiskussion.  
 
Jag kan alltså konstatera att Proceedings under de senaste åren blivit ett allt mer frekvent ut-
nyttjat forum där olika åsikter kring bland annat doktrinutveckling och doktrininnehåll debat-
teras. Trots detta förefaller det som svårt att precisera vad doktrindebatten egentligen omfattar 
eller vilka områden som företrädesvis diskuteras. Genom att ta del av resultatet i uppsatsens 
undersökande del där doktriners men framför allt den militära debattens innehåll undersöks, 
kan vi tillföras ny insikt om hur doktriner tas emot i tidskrifter. Det är därför intressant att 

                                                 
7 Jämför Försvarshögskolan, (2007), Ämnesplan för krigsvetenskap 2007, Stockholm; Opublicerad, s 5. 
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göra en systematisk granskning av detta forum i en ansats att söka klarhet i vad debatten i 
marina tidskrifter består utav och hur den gestaltar sig.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den marina debattens natur genom att tematiskt 
granska relationen doktriner och efterföljande debatt. 
 
Följande frågor ligger till grund för undersökningen: 
1. Vad innehåller 1986 och 1992 års amerikanska marina doktriner? 
2. Vad debatteras i 1986/87 och 1993/94 års utgåvor av tidskriften Proceedings avseende ma-
rina doktriner?  
3. Vilka egenskaper utmärker den marina doktrindebatten? 
  
1.3 Metodval 
 
Denna uppsats kommer att bygga på kvalitativ textanalys av två marina doktriner och en ut-
vald tidskrift. Jag har valt textanalys som metod eftersom det är det mest rimliga sättet att 
använda om man ska få fram det väsentligaste innehållet i litteraturen och för att det är den 
vanligaste metoden inom samhällsvetenskapen.8  
Inledningsvis framarbetar jag ett analysverktyg i syfte att använda det som lins vid undersök-
ningen. Analysverktyget består av tre befintliga huvudbegrepp vilka jag utvecklar och fördju-
par genom att ett antal teman kopplas till respektive huvudbegrepp. Temana syftar till att ge 
en högre upplösning i textanalysen. Med stöd av analysverktyget genomför jag sedan textana-
lysen av innehållet i doktrinerna och tidskriften. Jag uppfattar att styrkan med metoden är att 
den ger mig möjlighet att gå in på djupet av materialet. Genom att jag använder mig av kvali-
tativ textanalys närmar jag mig syftet med uppsatsen då det förutsätter ett öppet förhållnings-
sätt gentemot den valda empirin utan några färdiga föreställningar om möjliga svar.9 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Jag har begränsat uppsatsen till att omfatta granskning av två amerikanska marina doktriner: 
The Maritime Strategy som publicerades i januari 1986 och som ersätts i september 1992 
av…From the Sea. Jag granskar också debattartiklar i den amerikanska tidskriften Procee-
dings utgiven mellan januari 1986 och december 1987 respektive januari 1993 och oktober 
1994.  
 
För att avgränsa urvalet av artiklar i tidskriften har John B. Hattendorfs detaljerade samman-
ställning av publicerade inlägg kring The Maritime Strategy väglett mig. Jag uppfattar Hat-
tendorfs arbete som systematiskt och djuplodande och anser att det ger en god inblick i hu-
vuddelen av publicerade artiklar i ämnet.  
 
I syfte att ytterligare avgränsa mängden tidskriftstext granskar jag endast artiklar i Procee-
dings vars innehåll kan kopplas till tidskriftens debattsida ”Comment and Discussion” eller 
dess öppna inläggssida ”Commentary”. Jag har endast granskat artiklar skrivna av inhemska 
debattörer eftersom jag uppfattar att amerikansk militär debatt alltid har getts stort utrymme 

                                                 
8 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, (2005), Metodpraktikan, Stockholm; 
Nordstedts Juridik, s. 233. 
9 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, (2005), Metodpraktikan, s. 233. 
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och varit framträdande. Dessutom uppfattar jag att den amerikanska debatten har mer eller 
mindre inflytande på all militär utveckling. Artiklar där det framgår att de är skrivna av 
USA:s allierade länder eller av andra utländska debattörer har jag följaktligen exkluderat.  
 
1.5 Forskningsläge  
 
Det har inte varit möjligt att urskilja någon tidigare forskning med en liknande ansats som 
denna uppsats, dvs att undersöka det militära debattforumets innehåll och natur samt vilka 
områden som företrädesvis debatteras. Jag har heller inte kunnat identifiera något liknande 
tillvägagångssätt där granskning av debatten kopplas mot amerikanska marina 1980- och 
1990-talsdoktriner. Jag konstaterar även att det inte gått att återfinna någon vedertagen modell 
framtagen för att användas i undersökningar av debattinnehåll. Detta konstaterande har lett 
mig till att utveckla ett analysinstrument vilket jag använt mig av i undersökningen. 
 
Ett liknande arbete är dock Stefan Boréns studie Vår förhållande till främmande makt är gott 
– en studie av hur svensk dagspress speglar svensk utrikes- och säkerhetspolitisk debatt.10 
Tonvikten i hans studie ligger på hur svensk ledande tidningsmedia väljer att kommentera 
svensk säkerhetspolitisk hållning och på vilket sätt detta innehåll framställs.  
Möjligen kan också Peter Berrys arbete Sovjetunionens officiella utrikespolitiska doktrin tol-
kas som närbesläktat, då han analyserar de officiella sovjetiska uttalanden som återfanns i 
Daily Review (e.g. Novosti Press).11 Även Katarina Brodins bägge arbeten Analys av utrikes-
politiska doktriner - utvärdering av ett forskningsprojekt12 och Studiet av utrikespolitiska 
doktriner - teori och två tillämpningar13 är två liknande arbeten i den mån att hon undersöker 
sambandet mellan olika aktörers officiella uttalanden och preferenser och om dessa går att 
återfinna i amerikanska utrikespolitiska doktriner mellan åren 1970-1972.  
 
Den här uppsatsen har dock en annan ansats än Boréns och Berrys, då vald tidskrift i denna 
undersökning inte har någon officiell politisk hållning eller representerar någon myndighet 
eller institution. Den publicerar istället enskilda inlägg från personer med koppling till den 
amerikanska Försvarsmakten. Jag menar även att tillvägagångssättet i denna uppsats skiljer 
sig från Boréns. Den skiljer sig dels genom att granskning sker av en periodiskt utkommande 
militär facktidskrift i detta fall Proceedings, och dels genom att tyngdpunkten i denna avhand-
ling ligger inledningsvis i utvecklingen av ett analysinstrument tänkt att användas i gransk-
ningen av doktrin och debatt.  
 
Som inspirationskälla för vald metod och framtagande av analysinstrument har jag studerat 
Wilhelm Agrells Alliansfrihet och atombomber - kontinuitet och förändring i den svenska 
försvarsdoktrinen 1945-1982. För att öka min kunskap om och komplettera min syn på använt 
analysverktyg har Katarina Brodins böcker Studiet av utrikespolitiska doktriner teori och två 
tillämpningar och Analys av utrikespolitiska doktriner - utvärdering av ett forskningsprojekt 

                                                 
10 Borén, Stefan, (2004), Vår förhållande till främmande makt är gott – en studie av hur svensk dagspress speg-
lar svensk utrikes- och säkerhetspolitisk debatt. Stockholm; Försvarshögskolan, Opublicerad C-uppsats. 
11 Berry, Peter, (1974), Sovjetunionens officiella utrikespolitiska doktrin – en analys av officiella sovjetiska utta-
landen åren 1970-71. Stockholm; Utrikespolitiska institutet, forskningsrapport UI No 4. 
12 Brodin, Katarina, (1973), Analys av utrikespolitiska doktriner - utvärdering av ett forskningsprojekt, Stock-
holm; Utrikespolitiska institutet, forskningsrapport UI No 3 
13 Brodin, Katarina, (1977), Studiet av utrikespolitiska doktriner - teori och två tillämpningar, Stockholm; Utri-
kespolitiska institutet. 
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studerats. Jag har även använt Graham Allisons och Philip Zelikows Essence of Decision, 
Explaining the Cuban Missile Crisis och Geoffrey Tills Seapower – A guide for the Twenty-
first century för samma ändamål. Dessa böcker innehåller olika teorier om var tyngdpunkten 
ligger vid analys av innehåll i doktriner samt marina teorier som är tillämpbara vid utveck-
lingen av analysinstrumentet. De beskriver också intressanta aspekter kring hur man kan iden-
tifiera ett visst ställningstagande inom vissa organisationer eller sammanslutningar. Det sist-
nämnda resonemanget har tjänat som min ledstång i analysen av aktuella doktriner. 
 
1.6 Källmaterial 
 
Vad avser det empiriska materialet i uppsatsen så utgörs det i huvudsak av de amerikanska 
doktrinerna The Maritime Strategy från 1986 och …From the Sea från 1992 samt tidskriften 
Proceedings. Tidskriften uppfattar jag utgör ett viktigt marint forum för en stor del av USA:s 
militära läsekrets. Tidskriften utges av U.S. Naval Institute som är ett oberoende forum vilket 
ser som sin uppgift att sporra till debatt kring amerikanska marina försvarsfrågor i syfte att 
bidra till utvecklingen av landets marina försvarsgrenar.  
Jag har valt Proceedings med utgångspunkt i att den är erkänd och respekterad i såväl natio-
nella som internationella sammanhang och därmed anses vara en av USA:s oberoende ledan-
de facktidskrift för främst nationella försvarspolitiska ämnen. Tidskriften är därmed av central 
betydelse för den marina debatten eftersom den bygger mycket av sin publicering på militär 
och civil personals synpunkter kring aktuella ämnen. Jag har uppfattat att tidskriften dessutom 
har lång erfarenhet (början av 1900-talet) av att hantera och publicera debattinlägg. Procee-
dings är också den bland marina facktidskrifter som genomsnittligt sett publicerar flest artik-
lar per år jämfört med likvärdiga magasin och anses ha en hög impact factor.14  
 
Mitt urval av doktriner, en framtagen under och en efter kalla kriget och med ett mellanlig-
gande skifte av USA:s president, har jag gjort med ansatsen att använda material tillkommet 
under olika tids- och händelseperioder. De valda doktrinerna anser jag vara väl värda att 
granska eftersom de innehåller omständigheter där det har krävt ett säkerhetspolitiskt ställ-
ningstagande, något som resulterat i en intressant förändringsperiod för den amerikanska ma-
rinen.  
The Maritime Strategy är i sin originalutgåva inte tillgänglig för allmänheten eftersom den 
inte är ett så kallat ”öppet” dokument. Jag har därför tvingats använda mig av amiral (U.S. 
Navy) James D. Watkins bilaga i Proceedings. Det är den mest autentiska och slutgiltiga ut-
gåva som finns tillgänglig för allmänheten,15 dock väl medveten om att den inte utgör en för-
stahandskälla. De som talar för användandet av denna utgåva är att det är just på denna bilaga 
i Proceedings som 1986/87 års debatt replikerar.  
 
Ett viktigt metodologiskt problem i den här uppsatsen har varit hur jag skall välja ut vilka 
tidskrifter som skall bli föremål för undersökning då mängden militära facktidskrifter är stor. 
Först av allt skall jag klarlägga att det är nästan omöjligt att ge en heltäckande bild av all rele-
vant facklitteratur i ämnet. Istället har min avsikt varit att ge en överblick över de mest fram-
trädande trenderna i vald tidskrift. Ett viktigt kriterium i mitt val av Proceedings har varit att 

                                                 
14 Impact factor är ett mått på hur många gånger artiklarna citeras. Uppgifter per e-mail från Senior Editor Robert 
Timberg, Proceedings Magazine, mottaget 2007-11-07. Finns i uppsatsförfattarens ägo. 
15 Förord i The Maritime Strategy publicerad som bilaga i Proceedings, av verkställande direktör för U.S Naval 
Institute Mr James A. Barber Jr. 
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den skall uppfylla vissa vetenskapliga standarder. Två krav har därför varit att tidskriften skall 
vara politiskt oberoende samt att ingen redaktionell gallring eller urval har gjorts vad avser 
publicering av debattartiklar.16   
 
Valet av källmaterial kan till del kritiseras då jag endast har valt att granska en tidskrift. Att 
inte hämta underlag från fler tidskrifter kan betecknas som viss risktagning eftersom det kan 
finnas tendenser att tidskrifterna indelas i olika grupperingar beroende på vilken målgrupp de 
läses av eller på grund av andra personliga värderingar. Den här uppsatsen menar jag kan så-
ledes gå miste om värdefulla inlägg som valts att publiceras i andra tidskrifter. Som motar-
gument till detta kan jag nämna att tilltron till utvald tidskrift ur internationell aspekt generellt 
sett är hög och anses representera en bred läsekrets. Ett annat viktigt argument är att den tid 
som har tilldelats för denna uppsats skrivande inte har medgett granskning av fler tidskrifter.  
Läsaren bör erinras om att min hantering av vald tidskrift generellt sett har varit begränsad till 
att uppfylla de vetenskapliga standarderna enligt ovan och att det har inte faller inom ramen 
för denna uppsats att avgöra om själva innehållet i artiklarna varit giltigt. 
 
1.7 Disposition 
 
I kapitel ett har tanken varit att ett ge en bakgrund till ämnet och att behandla problemformu-
lering, syfte, frågeställningar samt källmaterial. Ambitionen också varit att åskådiggöra forsk-
ningsläget kring debatter i tidskrifter. Därefter redogörs i kapitel två för hur undersökningen 
metodiskt skall genomföras samt för framtagandet av det analysverktyg som skall användas 
till uppsatsens undersökande kapitel. Kapitlet innehåller även resonemang kring uppsatsens 
reliabilitet och validitet. Kapitel tre innehåller undersökningen av aktuella doktriner och tid-
skrift genom att använda det i kapitel två framtagna analysverktyget. Kapitlet innehåller också 
tolkning av textanalysens resultat. Det avslutande fjärde kapitlet innehåller en avslutande dis-
kussion kring resultattolkningen. Kapitlet innehåller också förslag till vidare forskning. 
 
2 Metod 
 
Detta kapitel inleds med de resonemang som ligger till grund för framtagandet av det analys-
instrument som används i uppsatsens undersökande del. Kapitlet innehåller också en översikt-
lig beskrivning för hur undersökningen metodiskt skall genomföras för att därefter följas av 
tankar kring validitet och reliabilitet. Kapitlet berör även styrkor och svagheter med vald me-
tod. Kapitlet fortsätter sedan med en operationalisering av Wilhelm Agrells begrepp i syfte att 
utveckla dem till det analysverktyg som skall användas i uppsatsens undersökande del.  
 
Att välja sin teoretiska utgångspunkt i modeller eller teorier anses vara brukligt då forskaren 
har en komplex problemställningen eller då ett klarläggande av forskningsfrågorna inte kan 
fås bara genom att granska fakta. Det är också genom studier ur ett särskilt perspektiv som 
förklaring eller förståelse nås till i hur hög grad just det perspektivet kan påverka resultatet av 
studien.17 Jag uppfattar att nackdelen med förskrivna förklaringsmodeller generellt sett kan 
vara att de eliminerar andra perspektiv som eventuellt kunde ha tillfört andra ingångsvärden 
till studien och därmed erhållit andra resultat. Studieobjektens natur och medvetenheten om 

                                                 
16 Uppgifter per e-mail från Senior Editor Robert Timberg, Proceedings Magazine. Mottaget 2007-11-07. Finns i 
uppsatsförfattarens ägo. 
17 Brodin, Katarina, (1977), Studiet av utrikespolitiska doktriner -teori och två tillämpningar, s. 42. 
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denna konsekvens men också studiens syfte inberäknat, har varit styrande under arbetet med 
utvecklingen av analysverktyget.  
  
I en ansats att närma mig uppsatsen syfte och svara på frågställningarna behövs ett verktyg för 
systematisk analys. Som ett led i att försöka operationalisera undersökningen av föreliggande 
doktriner och tidskrift, dvs svara på fråga vad i det utvalda materialet som skall tolkas eller 
klassificeras kommer jag i uppsatsen utgå från Wilhelm Agrells grundläggande begrepp 
världsbild, hotbild och handlingsmönster. Dessa har han använt sig av i sin analys för att un-
dersöka kontinuitet och förändring i 1940- respektive 1970-talets svenska försvarsdoktriner.18  
Agrell menar att utrikespolitiska eller försvarspolitiska doktriner allmänt kan indelas i dessa 
tre huvudsakliga beståndsdelar där världsbilder är föreställningar om den internationella mil-
jön.19 Lite senare i sin analys utvecklar dock Agrell begreppet världsbild till att inte bara om-
fatta internationella miljöer utan begreppet kan även innefatta hela den miljö som aktören 
befinner sig i.20 Hotbilder menar Agrell utgör föreställningar om hur det ur denna miljö kan 
uppkomma konflikter och hur dessa kan beröra det egna landet och dess intressen. Vad gäller 
handlingsmönster så handlar dessa enligt Agrell om hur landet bör motverka förekommande 
hot och främja sina egna intressen.21 Resultatet av Agrells studie som innehåller en jämförelse 
av 1940- och 1970-talets svenska försvarsdoktriner kan mycket kortfattat sammanfattas i att 
1970-talets doktrin förmedlade en säkrare omvärldsbild trots att ett flertal olika hotbilder fö-
rekommer jämfört med 1940-talets doktrin. Likaså fann Agrell att 1940-talets doktrin anvisa-
de färre antal handlingsmönster än 1970-talets.22  
 
Jag har valt att använda mig av Agrells begrepp världsbild, hotbild och handlingsmönster då 
styrkan är att de utgör beståndsdelar som logiskt sägs följa på varandra.23 Jag uppfattar att de 
är användbara i undersökningen då doktriner inte bara består av teoretiska satser och praktiska 
handlingsrekommendationer utan också av värderingar, något som inte vanligen uttrycks ex-
plicit i doktriner. Det går alltså att betrakta doktriner och ideologier som synonyma begrepp 
som framför allt skiljer sig genom att de används i olika sammanhang. Bägge betecknar trots 
detta en helhetsuppfattning eller ett tankesystem som har ovanstående principiella uppdelning. 
I motsats till svårigheten att tydligt spåra värderingar i doktriner så menar jag att det är i all-
mänhet på dessa som tidskrifter bygger mycket av sin framställning.  
 
Jag ser en nackdel med Agrells tre begrepp vilket är att de företrädesvis har använts för analys 
av doktriner och det finns mig veterligen ingen dokumenterad erfarenhet från att de använts 
på andra studieobjekt. Det innebär att Agrells begrepp är mycket rymliga och allmänna och 
måste tillpassas efter de studieobjekt de är tänkt att appliceras på, i vårt fall efter en tidskrift. I 

                                                 
18 Agrell, Wilhelm, (1985), Alliansfrihet och atombomber – kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen 1945-1982, Stockholm; Liber, s. 24. 
19 Agrell säger sig hämtat begreppsindelningen från Katarina Brodins arbete, Studiet av utrikespolitiska doktri-
ner, 1977. 
20 Agrell, Wilhelm, (1985), Alliansfrihet och atombomber – kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen 1945-1982, s. 83. 
21 Agrell, Wilhelm, (1985), Alliansfrihet och atombomber – kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen 1945-1982, s. 24. 
22 Agrell, Wilhelm, (1985), Alliansfrihet och atombomber – kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen 1945-1982, s. 118. 
23 Agrell, Wilhelm, (1985), Alliansfrihet och atombomber – kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen 1945-1982, s. 24. 
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ett försök att precisera begreppen måste jag klarlägga vilka tolkningar och uppfattningar kring 
begreppen som har varit vägledande. Detta resonemang utvecklar jag i punkt 2.3.  
Begreppen gestaltar också företrädesvis yttre faktorer. Yttre faktorer är faktorer vilka är svåra 
att påverka som t ex militärgeografi eller tilldelade operationsområden. För att uppväga de 
yttre faktorerna anser jag att en komplettering och tydliggörande av motsvarande inre faktorer 
måste göras. Exempel på inre faktorer kan vara sådana som styrs av makt och kamp om län-
ders resurser och ekonomiska värden. Nämnda faktorer är av vikt för denna uppsats eftersom 
de tjänar som mina ledstänger för att hitta det som jag eftersöker i studien.  
Jag finner det avslutningsvis intressant att klarlägga hur teoretiska och praktiska satser och 
värderingar förhåller sig till begreppen världsbild, hotbild och handlingsmönster. Enligt 
Agrell så handlar teoretiska utgångspunkter om uppfattningar hur det internationella systemet 
är beskaffat och vilka processer som kan ge upphov till hot mot landets vitala intressen. De 
uppfattningar som finns om hur en stat bör förhålla sig till det internationella systemet och till 
användningen av våld faller in under temat värderingar. Vad avser rekommendationer för 
handlingsmönster så går det att dra paralleller till existerande uppfattningar om hur man bör 
uppträda i olika situationer för att nå uppställda mål, alternativt vilka föranstaltningar som bör 
vidtas för att skapa förutsättningar för ett sådant uppträdande.24 
 
Att använda sig av de tre begreppen som bas för analys och undersökning av doktriner fram-
står mot bakgrund av bland annat Agrells studie som systematiskt och överblickbart. Således 
väljer jag samma metod som grund för att närma sig den här uppsatsens andra studieobjekt: 
tidskriften.  
 
2.1 Metodbeskrivning 
 
Som ett steg i att uppnå syftet med denna uppsats, dvs att undersöka den marina debattens 
natur genom att tematiskt granska relationen doktriner och efterföljande debatt, måste inne-
börden av Wilhelm Agrells tre begrepp hotbild, världsbild och handlingsmönster utvecklas 
och fördjupas för att bli mer ändamålsenliga i detta sammanhang.  
Mitt tillvägagångssätt blir att med utgångspunkt i fem olika författares uppfattningar kring 
begreppen filtrera fram olika teman ur begreppen. Temana tas fram i syfte att få en högre upp-
lösning vilket hjälper till att precisera vad det är som jag eftersöker i texterna. Agrells tre be-
grepp tillsammans med sina respektive teman utgör sedan analysverktyget och står för den 
metodiska ansatsen i uppsatsen. 
 
Därefter närmas budskapen i valda doktriner och tidskrift ur ett kvalitativt innehållsperspektiv 
med hjälp av analysverktyget. Kvalitativ textanalys innebär granskning av textinnehållet där 
man beskriver vad texten berättar och hur denna kan tolkas i syfte att finna det mest väsentli-
ga innehållet i texten genom noggrann genomläsning av textens helhet.25 Genom att på detta 
sätt närma mig texterna är min avsikt att hitta uppgifter och information som är avgörande för 
att jag skall kunna framkalla en bild av doktrinernas innehåll och debattens omfattning och 
karaktär. Utformningen av texterna är mindre viktigt, det är istället innehållets budskap som 
är intressant och väsentligt.  
                                                 
24 Agrell, Wilhelm, (1985), Alliansfrihet och atombomber – kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen 1945-1982, s. 25. 
25 Rydén Birgitta, (2006), ”Metoder, tekniker och forskningsetik”, i Hallenberg Jan, Ring Stefan och Åselius 
Gunnar, Om konten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – en introduktion i metodlära. Kom-
pendium, Stockholm; Försvarshögskolan, s. 12. 
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Jag är medveten om att det finns andra tillvägagångssätt vid granskning av innehåll i debatter. 
Till exempel kan man använda sig av så kallad argumentationsanalys. Den används företrä-
desvis när man ska ta reda på vilka argument som framförs för en viss ståndpunkt i en särskild 
fråga och vid undersökning av förutsättningarna som argumenteringen grundar sig på. Genom 
en sådan analys kan man få klart för sig eventuella brister i argumenteringen och se vilken 
effekt texten har i stort.26 Denna uppsats har dock inte en sådan ansats vilket med automatik 
exkluderar användningen av argumentationsanalys som metod. 

Världsbild Hotbild Handlingsmönster
Teman:
Omvärldsuppsuppfattning
Konfliktorsaker
Operationsområden

Teman:
Nationella intressen
Länder/Aktörer
Hotföreställningar/Angreppsfall

Teman:
Resurser/Förmågor
Uppgifter
Operationstyper
Värderingar/Intressen

Doktrin 1986
resp

Debatt 1986/87

Doktrin 1992
resp

Debatt 1993/94Innehåll 
Omfattning
Karaktär

Egen figur, Schematisk modell över hur undersökningen kommer att genomföras

Resultat

 
 
2.2 Validitet och reliabilitet  
 
Med validitet menas om uppsatsen verkligen undersöker det som avses undersökas.27 Jag an-
ser att en kvalitativ textanalys kräver noggrannhet och lojalitet mot vald metod. Det finns 
också anledning att reflektera över hur granskningen av tidskriften skall genomföras för att 
inte bli subjektiv. Det verkar självklart att olika människor tolkar innehållet i debatter olika, 
eftersom innehållet i inläggen inte är objektiva utan står för en personlig uppfattning. Före-
komst av olika sorters tolkningar menar jag är svårt att komma ifrån i en kvalitativ studie. 
Med insikt om detta har jag studerat materialet utöver användande av metoden med ett öppet 
synsätt och förhållningssätt, hela tiden beredd att ompröva innehållet. Vid tvivel om hur artik-
larna skall sorteras har de resonemang om tematillhörighet som redovisas i detta kapitel varit 
vägledande och tjänat som mina ledstänger. 
 
Reliabilitet beskriver om undersökningen är utförd med en precis mätmetod.28 Styrkan i un-
dersökningen menar jag är användningen av ett fastställt analysinstrument där jag förklarar 
innebörden av fastställda begrepp och redovisar vilka tillhörande teman som har använts som 
                                                 
26 Möijer, Kjell (1990), Argumentationsteknik, Argumentationsanalys. Göteborg; Esselte Akademiförlaget, s. 51. 
27 Nationalencyklopedin: sökord reliabilitet, 2007. 
28 Nationalencyklopedin: sökord validitet, 2007. 



Anna-Karin Broth C-UPPSATS 
ChP 06-08 2008-03-31 Sida 13 (52) 
   
 
 
linser i granskningen av textmaterialet. Svagheten är att analysinstrumentet har utvecklas ut-
ifrån mina egna tolkningar. Det föreligger givet en viss risk att andra personer gör annorlunda 
tolkningar, men används samma analysinstrument bedömer jag att man med stor sannolikhet 
uppnår likvärdiga studieresultat i analysdelen.  
Min uppfattning är att reliabiliteten förstärks då analysinstrumentets teman är allmänt veder-
tagna och tillika motsvarar militärt definierade begrepp. Tillvägagångssättet vad gäller fram-
tagande av analysinstrumentet bedöms vara tydligt och funktionellt och antas mycket väl 
kunna användas inom ramen för annan forskning. 
 
2.3 Analysverktyg 
 
Vid en granskning av debattinnehållet i marina tidskrifter kopplat till valda doktriner underlät-
tar det att använda samma analysverktyg för bägge studieobjekt. Tänkt tillvägagångssätt tillå-
ter att undersökningen genomförs på ett strukturerat sätt och startar från samma utgångspunk-
ter. Användandet av ett verktyg avgränsar också undersökningen vars omfattning annars skul-
le bli alltför vidsträckt. Att bedriva en undersökning genom att inte nyttja någon form av ana-
lysverktyg medger att undersökningsobjekten inte närmas på ett likartat sätt och medför att 
undersökningen därmed tappar sin fokusering.  
Undersökningsobjektens olika natur, doktrinerna med sitt officiella budskap kontra tidskriften 
innehållande flera olika ställningstaganden, har lett till framtagning av ett antal teman inom 
ramen för Agrells tre begrepp. Temana är ett resultat av den fördjupning av begreppen som 
görs i kapitel 2.3.1 för att de skall kunna vara användbara i undersökningen.  
 
I ett försök att fördjupa innebörden av begreppet världsbild kan stöd hämtas från Katarina 
Brodin som menar att det är både den officiella synen och professionens syn på omvärlden i 
stort som bör granskas. Denna granskning bör ske dels utifrån det internationella systemet och 
dels utifrån de orsakssamband som man i detta system anser sig kunna påvisa. Begreppet kan 
också kopplas till synen på stater alternativt regioner med primär relevans för USA:s nationel-
la och militära säkerhet och verksamhet. Brodin menar att det går att fördjupa föreställningar 
om världsbilden också genom att undersöka vilka officiella och inofficiella uppfattningar som 
hävdas om kriget och dess verkningar genom att undersöka vad som sägs vara orsaken till 
krig och fred. Världsbilden kan ges ytterligare en dimension genom att leta efter förekom-
mande uppfattningar på frågor kring spänning och avspänning. Här nämner Brodin bland an-
nat att misstron till ledande personer mellan berörda parter, i denna undersöknings fall USA 
och Sovjetunionen skulle kunna utgöra en spänningsfaktor. Brodin påstår också att om man 
kan identifiera vilka områden i världen som är eller bedöms utgöra militära operationsområ-
den, vilka förutsätts vara av intresse för ett land, så förändras kartan och världsbilden. Synen 
på regioner som i vissa fall kanske sker främst ur ett etniskt och kulturellt perspektiv komplet-
teras således också med ett militärt perspektiv ledande till ny insikt.29  
 
Geoffrey Till bidrar till framställningen av världsbild som begrepp då han talar om marin 
geografi vilken han menar inte alltid kan likställas med bilden av världen enligt kartboken.30 
De fysiska barriärerna i den marina miljön i form av bergskedjor ovan eller under vattenytan 
och vidsträckta oceaner påverkar ett lands möjlighet att närma sig havet och är ett orsakssam-

                                                 
29 Brodin, Katarina, (1977), Studiet av utrikespolitiska doktriner -teori och två tillämpningar, s. 183-188. 
30 Till, Geoffrey, (2004), Seapower - A Guide for the Twenty-first century, London; Frank Cass, s. 83. 
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band som i högsta grad påverkar landets militärstrategiska agenda.31 Han menar också att på 
grund av USA:s geografiska position med majoriteten av dess allierade och fiender på andra 
sidan världshaven samtidigt som dess nationella intressen är spridda världen över kräver en 
ständig närvaro. Det innebär enligt Till att ett lands till synes slumpmässiga geografiska läge i 
den reella världsbilden oavsiktligt kan bidra till ökad global spänning.32  
 
Brodins tolkning av begreppet hotbild kan också hjälpa till att öka vår förståelse för innebör-
den av begreppet. Hon menar att hotbilden innefattar föreställningar om hur det ur aktuell 
miljö kan uppkomma konflikter och hur dessa kan beröra det egna landet och dess intressen. 
Hon påstår också att här är det av intresse att identifiera vad som hotbilden består utav. I för-
sta hand måste man finna ut vilka länder och aktörer som anses utgöra den primära hotbilden 
för att därefter identifiera vilka hottyper man anser förekommer. Dessa behöver inte med 
självklarhet ha en logisk koppling. Det är också av intresse att klarlägga vilka värderingar 
som görs på politiska och sociala nivåer av olika förekommande hotföreställningar. Med det 
menas att när man vet vad hotet består av är det de olika uppfattningarna kring rimlighet och 
risk för att hotet ska inträffa som är det centrala.33 Som ytterligare ett led i att fördjupa hot-
bildsbegreppet menar Brodin att det önskvärt att identifiera förekommande åsikter och syn-
punkter på hur en möjlig militär konfrontation ser ut och vilka eventuella angreppsfall med 
konventionella och/eller okonventionella stridsmedel som avses i en sådan konfrontation.34  
 
Geoffrey Till i sin tur resonerar kring innebörden av begreppet hotbild och menar att havet 
alltid kunnat indelas i fyra historiska attribut: havet som resurs, havet som transportväg, havet 
som ett informationsmedel och havet som ett medel för utövande av makt. Attributen utgör 
föremål för samarbete men är företrädesvis också föremål för tävlan och konflikter där denna 
strävan att utnyttja attributen bidrar till fortsatt global utveckling, men leder också fram till en 
ökad hotbild.35 Här är det främst det andra och fjärde nämnda attributen som kan ha bäring 
mot uppsatsens innehåll. Till menar att hotet mot havet som transportväg utgörs även i form 
av terroristattacker men här måste också piratverksamhet, droghandelsverksamhet och flyk-
tingströmmar inräknas. Företrädesvis så kan havet som ett medel för utövande av makt likstäl-
las med en strategisk landsväg, ett medium genom vilket en grupp av människor kan komma 
att dominera olika statsangelägenheter.36 
 
Det tredje begreppet handlingsmönster innehåller enligt Agrell beståndsdelar som handlar om 
att utröna vilka ståndpunkter som finns kring hur landet bör motverka förekommande hot och 
främja sina egna intressen.37 Dessa ståndpunkter är i grunden av politisk karaktär men före-
kommer i andra mer inofficiella sammanhang i olika fora oftast som inpass till politiska utta-
landen.38 För att än mer utveckla förståelsen för begreppet handlingsmönster måste man iden-
tifiera de marina sätten som avses användas för att svara på olika typer av hot. Brodin menar 
att här är det intressant att hitta vilka marina uppgifter och marina förmågor som förekommer, 

                                                 
31 Till, Geoffrey, (2004), Seapower - A Guide for the Twenty-first century, s. 83. 
32 Till, Geoffrey, (2004), Seapower - A Guide for the Twenty-first century, s. 85-86. 
33 Brodin, Katarina, (1973), Analys av utrikespolitiska doktriner - utvärdering av ett forskningsprojekt, s. 73-75. 
34 Brodin, Katarina, (1977), Studiet av utrikespolitiska doktriner - teori och två tillämpningar, s. 183. 
35 Till, Geoffrey, (2004), Seapower - A Guide for the Twenty-first century, s. 6. 
36 Till, Geoffrey, (2004), Seapower - A Guide for the Twenty-first century, s. 16. 
37 Agrell, Wilhelm, (1985), Alliansfrihet och atombomber – kontinuitet och förändring i den svenska försvars-
doktrinen 1945-1982, s. 24. 
38 Brodin, Katarina, (1973), Analys av utrikespolitiska doktriner - utvärdering av ett forskningsprojekt, s. 73-75. 
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men även att undersöka förekomsten av olika militära operationstyper för att kunna uttyda 
dessas koppling till valt handlingsmönster.39  
Till i sin tur lyfter fram en flottas geografiska räckvidd som en måttstock på dess förmågor 
och möjlighet att handla och agera. Han menar att innehav av blue-water40 och litorala41 ka-
paciteter är avgörande för vilka uppgifter som kan tilldelas de marina enheterna. Han menar 
också att handlingsmönstret är nära kopplat till de kriterier han använder sig av vid klassifice-
ring av marina stridkrafter. Dessa är flottans inneboende karaktär, dess tekniska lösningar, 
storleken på de marina enheterna men också dess funktion och rykte. Genom att också sortera 
utnyttjandet av marina stridkrafter i en hierarkisk ordning menar Till att marina stridskrafter 
indelas i olika kapaciteter. Till varje kapacitet hör specifika uppgifter: strategisk avskräck-
ning, kontroll till sjöss, maktprojicering, nationell säkerhet, marin diplomati, polisiära uppgif-
ter och humanitär hjälp vilka tillsammans med styrkeantal och styrkesammansättningen i hie-
rarkin smalnar av valet av ett bestämt handlingsmönster.42 
 
I en ansats att komplettera frånvaron av inre faktorer i Agrells tre begrepp så kan delar av Al-
lison och Zelikows teori om den intressevärnande modellen utgöra ett idémässigt stöd.43 De 
menar att innehållet i ett argument är ett resultat av flera olika aktörers handlingar där olika 
intresseområden styr de olika aktörernas ståndpunkter. Makt och kamp om statens begränsade 
resurser, försvarsgrensrivalitet och ekonomiska värden är inre faktorer som påverkar deras 
målsättningar. Aktörernas handlingsmönster styrs av dessa målsättningar alternativt deras 
specifika intresseområden. På så sätt representerar olika aktörer allt ifrån personliga, organisa-
toriska eller nationella mål.44 Allisons och Zelikows påstående kan vara användbart eftersom 
de inre faktorerna kan uppfattas ha betydelse i ett expressivt syfte, dvs som ett uttryck för vis-
sa faktiska mål och uppfattningar när det kommer till att spåra hur debatten förs och vilka 
argument som används. Det är också användbart för att om möjligt kunna härleda delar av den 
officiella nivåns uppgiftsställningar.  
 
Med stöd ifrån Brodins, Tills och Allison/Zelikows skrivningar kan nu Agrells begrepp 
världsbild, hotbild och handlingsmönster få en högre upplösning genom att filtrera fram te-
man ur respektive begrepp vilket bidrar till ett bättre anpassat verktyg i analysen av de marina 
doktrinerna och vald tidskrift. 
 
2.3.1 Teman  
 
Agrells världsbild handlar om uppfattningar kring främst den internationella eller aktuella 
miljö som aktören befinner sig i. I uppsatsen blir denna miljö med naturlighet omsatt i ett ma-
ritimt sammanhang. Vägledande resonemang blir därför att dessa uppfattningar bör röra den 
officiella synen och samhällsinvånarnas syn på omvärlden i stort men kan även innehålla upp-
                                                 
39 Brodin, Katarina, (1977), Studiet av utrikespolitiska doktriner - teori och två tillämpningar, s. 183 ff. 
40 Blue-water navies är ett talspråksuttryck för flottor som har förmåga att operera på och över de större världs-
haven. Se Till, Geoffrey, (2004), Seapower - A Guide for the Twenty-first century, s. 39. 
41 ”Litorala områden är områden vid kustlinje och strandkant och inbegriper också delar av havet i nära anslut-
ning till dessa. Litoral krigföring handlar om en nations förmåga att projicera slagkraft från ett strandnära läge in 
i inre delen av motståndarens landområde.” Definitionen är hämtad ur: Vego, N. Milan (2003), Naval Strategy 
and Operations in Narrow Sea, London; MPG Books Ltd, s. 7.   
42 Till, Geoffrey, (2004), Seapower - A Guide for the Twenty-first century, s. 114. 
43 Graham Allison och Philip Zelikow, (1999), Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis, New 
York; Longman, s. 255. 
44 Graham Allison och Philip Zelikow, (1999), Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis, s. 257. 
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fattningar ur ett mindre marint perspektiv. Uppfattningarna har dock sin primära utgångspunkt 
i det internationella systemet och i identifierade orsakssamband, det vill säga vilka relationer 
och sammanhang som kan återfinnas där. Uppfattningar om stater och regioner med primär 
relevans för USA:s intressen inkluderas också i synen av världsbilden, tillika förekommande 
resonemang kring frågor om regional och global spänning. Det är genom att använda dessa 
skrivningar och resonemang som stöd som doktrintexterna och tidskriftslitteraturen kan när-
mas på ett strukturerat sätt. Dessa vägledande resonemang omsätter jag således i temat Om-
världsuppfattning.  
 
Om man ska se till bakomliggande motiv och skäl till att det förekommer regionala motsätt-
ningar så bottnar de företrädesvis i aktörernas olika bevekelsegrunder. För den här uppsatsen 
så är de internationella motsättningarna av intresse eller mer precist uttryckt: på vilket sätt de 
bedöms utgöra orsaker till fred och krig. De olika anledningarna till vad det är som löser ut 
krig, maktkamp eller tvister sammanfattas i temat Konfliktorsaker. 
 
Världsbilden har regelbundet indelats i militära intresseområden. En historisk återblick stödjer 
det resonemanget då det går att peka på områden där krig och konflikter mer frekvent har ut-
spelats i jämförelse med andra regioner. Bakomliggande orsaker kan t ex ha etniska, religiösa 
eller kulturella ursprung eller vara av militärstrategiskt intresse. Områden dit militärt intresse 
eller militär verksamhet kan kopplas sammanfattas i temat Operationsområden. Genom att 
använda temat som lins så kan doktrintexternas och tidskriftens uppfattningar om världsbilden 
undersökas ytterligare. 
 
Sammanfattningsvis ger de tre temana Omvärldsuppfattning, Konfliktorsaker och Opera-
tionsområden framfiltrerade ur begreppet världsbild, en god struktur för att närma sig innehål-
let i doktrinerna och artiklarna. De ger också en övergripande bild av de kännetecken, egen-
skaper, problemområden och möjligheter som har nära koppling till begreppet. 
 
Hotbild enligt Agrell innefattar föreställningar om hur konflikter ofta växer fram ur den inter-
nationella miljön. De förvecklingar som förekommer mellan länder i en sådan miljö grundar 
sig ofta på att något inom det egna området känns hotat från yttre påverkan. Då olika aktörer 
har sina specifika intresseområden så medger det att hotbilden kommer att se olika ut beroen-
de på ur vilket nationellt perspektiv man väjer att betrakta omgivningen utifrån. I detta fall 
kan också ett perspektiv sett ur USA:s allierades synvinkel vara intressant. Ovanstående reso-
nemang kan sammanfattas i temat Nationella intressen. 
 
Temat Länder/Aktörer har fastställts med utgångspunkt i att det är centralt att identifiera vilka 
länder, regioner och aktörer som anses utgöra den primära hotbilden. I den här uppsatsen blir 
det med naturlighet USA:s syn på länder och aktörer som intresset riktas mot. Med ordet aktö-
rer menas allt från personer, organ, organisationer eller grupperingar som kan ha anknytning 
till USA eller USA:s allierade eller deras intressen. Då det har fastslagits vilka länder och 
aktörer som är aktuella går det därefter att fastställa vilka hottyper som uppfattas vara intimt 
ihopkopplade med dessa beroende på kännedom om motståndarens förmåga och kapaciteter.  
  
Ett eventuellt angrepp på USA eller dess intressen sett ur amerikansk synvinkel har koppling 
till vilken officiell värdering USA gör av de hotuppfattningar som förekommer internt. Paral-
lellt med den officiella uppfattningen finns också andra nivåers mer allmänna inställningar om 
vad rimligheten är för olika sorters angrepp men också vad risken är för att hotet skall inträf-
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fa. Vilken typ av angrepp som olika nivåer förväntar sig, i detta fall mot USA, förmodas 
sträcka sig längs med skalan från konventionella till icke konventionella angreppsmetoder. 
Detta resonemang resulterar i fastställandet av Hotföreställningar/Angreppsfall som tema 
inom ramen för begreppet hotbild. 
 
Genom att använda de framfiltrerade och delvis sammansatta temana Nationella intressen, 
Länder/Aktörer samt Hotföreställningar/Angreppsfall som linser går det att tydliggöra reso-
nemangen kring begreppet hotbild. 
 
Agrell menar även att handlingsmönster är det sätt på vilket man hanterar och svarar på olika 
sorters hot. Handlingsmönstret blir i detta fall kopplat till på vilket sätt USA skall använda 
sina stridskrafter för att möta den hotbild och de hottyper som tidigare har identifierats. 
Med temat Resurser/Förmågor menas således U.S. Navy´s tillgångar i form av materiel på 
havet, i luften och på marken men även i form av den personal som skall användas på olika 
sätt till att svara på olika typer av hot.  
 
Temat Uppgifter kopplas i denna uppsats mot handlingsmönstret i form av marina uppdrag 
eller andra åligganden. Genom att undersöka temat kan en uppfattning ges om vilka åtagan-
den som U.S. Navy anser sig kunna lösa och genomföra inom ramen för gällande handlings-
mönster, men också vilka uppgifter som uppfattas som problematiska eller svåra att lösa av 
olika anledningar liksom vilka uppgifter som anses vara mer prioriterade än andra.  
 
De marina förbandsrörelser och marina företag som omnämns i doktrin repektive tidskrift 
måste ses nära besläktat med uttrycket Operationstyper. Trots att militära operationer har nära 
kopplingar till ett förbands förmåga eller stridskrafters uppgifter så särskiljer de sig genom att 
samma uppgift kan lösas i flera olika sorters operationstyper alternativt att operationerna är så 
väsensskilda att olika förmågor krävs till varje operation. Detta faktum vad gäller operations-
typer föranleder fastställandet av uttrycket som tema.  
 
Vad avser temat Värderingar/Intressen så kopplas de i denna uppsats kanske med naturlighet 
främst till tidskriften där olika intresseområden styr olika ståndpunkter. Eftersom värderingar 
inte tydligt förekommer i doktriner utan underförstått finns tillsammans med teoretiska satser 
och praktiska handlingsrekommendationer så kan man också där genom att använda temat 
som lins få en uppfattning över förekommande officiella målsättningar och uppgiftsställning-
ar. 
 
Genom att använda de fyra delvis sammansatta temana Resurser/Förmågor, Uppgifter, Opera-
tionstyper och Värderingar/Intressen som linser skapas bättre förutsättningar för att granska 
doktrinernas och tidskriftens uppfattning om förekommande handlingsmönster.  
 
Sammantaget har nu Agrells tre begrepp världsbild, hotbild och handlingsmönster fått en bätt-
re upplösning efter framfiltreringen av ovanstående teman. Resultatet är ett utvecklat, bättre 
anpassat verktyg för textanalys av de marina doktrinerna och av tidskriften. 
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3 Resultat: undersökning och resultattolkning 
 
Kapitlet syftar till att uppnå de resultat som skall användas för att svara på uppsatsens fråge-
ställningar. Kapitlet inleds med en granskning och beskrivning av 1986 års doktrin The Mari-
time Strategy inklusive efterföljande debatt i Proceedings under 1986 och 1987. Granskning-
en genomförs med utgångspunkt från utvecklat analysinstrument.  
Sedan följer likvärdig granskning av 1992 års doktrin …From the Sea och tillhörande tid-
skriftsdebatt mellan åren 1993 och 1994. Genom att genomföra två granskningar ges en bre-
dare och mer objektiv bedömning av sakdebattens innehåll. Kapitlet innehåller även samman-
fattningar från de båda granskningarna och avslutas med en resultattolkning. 
 
3.1 The Maritime Strategy (1986) och tidskriftsdebatten (1986/87) 
 
3.1.1 Världsbild 
 
 Omvärldsuppfattning  
 
Det går inledningsvis att konstatera att både doktrinen och tidskriftsdebattörerna i stort har 
samma uppfattning vad gäller synen på omvärlden. Båda anser att Sovjetunionen utgör det 
största hotet mot nationen USA och båda berör problemen med den väst-östliga anspänning-
en.  
 
Budskapet som The Maritime Strategy förmedlar handlar om att USA bedömer att Sovjetuni-
onen har förmåga att utmana USA:s intressen över hela världen. USA har därför gett sin flotta 
i uppgift att i första hand försvara hemlandet och dess allierade men den militära upptrapp-
ningen innebär också att U.S. Navy inom ramen för ett internationellt ansvar även fått i upp-
gift att försvara globala intressen.45 Inläggen i Proceedings handlar om att anledningen till att 
Sovjetunionen ser USA som en permanent fiende är effekterna av det sovjetiska inrikespoli-
tiska systemet, dess historiska erfarenheter och dess kultur. Man menar att Sovjetunionen ser 
USA som det enda land som kan bjuda motstånd för att kullkasta de sovjetiska imperialistiska 
ambitionerna.46 Debattinläggen ger också synpunkter på den sovjetiska strategin vilken förut-
sätter att ett framtida krig mot västvärlden blir globalt och våldsamt till sin karaktär. Man me-
nar att i ett krig kommer samtliga sovjetiska militära maktmedel att behöva användas för att 
uppnå de politiska målen.47  
 
Åsikterna i Proceedings handlar även om att genom att USA underhåller och konstant ändrar i 
kärnvapenbalansen blir en sovjetisk eskalering oattraktiv vilket verkar förebyggande för ett 
kärnvapenkrig.48 Man skriver att hotet mot den fria världen springer ur ett sovjetiskt kraftcent-
rum vilket driver på olika maktkonstellationer som vill ersätta demokratiska samhällen med 
totalitära stater. En kontinuerlig uppbyggnad av sovjetiska flottan materiellt och personellt 
tillsammans med en frekvent övningsverksamhet anses belasta det redan ansträngda öst-
västliga förhållandet.49 Om det istället skulle visa sig att ett nedrustningsavtal för landbasera-

                                                 
45 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, Annapolis; US Naval Institute, bilaga till Proceedings, s. 4. 
46 Gray, S. Colin. (1986). The Maritime Strategy. Proceedings, vol.112/2/96, ss. 34-42. 
47 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 7. 
48 Pendley, William. (1986). The Maritime Strategy, Proceedings, vol. 112/6/1000, ss. 84-89. 
49 Trost, Carlisle. (1987). Looking Beyond the Maritime Strategy, Proceedings, vol.113/01/1107. ss. 13-16. 
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de kärnvapen iscensätts, menar man att U.S. Navy´s kärnvapenbärande enheter kommer 
tvingas att ta rollen som avskräckande enheter för att bevara freden.50 
 
Det går vidare att spåra en nyansskillnad i omvärldsuppfattning mellan doktrin och debattörer 
där doktrinen talar i globala termer med inriktning mot Tredje världen medan debattinläggen 
inriktar sig i huvudsak på Centraleuropa, och då i första hand som krigsskådeplats.  
 
Ur doktrintexten framgår det att USA uppfattar den nuvarande spända men lugna internatio-
nella situationen som kortvarig. Man måste därför vara beredd att använda sig av funktioner 
ur sin marina strategi för att lugna eventuella globala oroshärdar.51 Doktrinen skriver att den 
globala spänningen påverkas i och med att Sovjetunionen genom kapprustning utökar sin glo-
bala räckvidd och access till allt fler strategiska positioner eftersom de marina resurserna blir 
fler genom samarbetet med andra stater.52 De sovjetiska transportresurserna i luften och till 
sjöss har dessutom ökat i antal beroende på att hangarfartyg och ubåtar är under konstruktion. 
Doktrinen uttrycker att materielen utökar möjligheten för Sovjetunionen att understödja av-
lägsna operationer, handlingar som enligt USA utmanar den etablerade globala freden och 
stabiliteten. Vad gäller synen på det internationella systemet så menar doktrinen att kalla kri-
get påverkar de internationella relationerna i negativ riktning eftersom den med stor sannolik-
het kommer att utveckla lokala krishärdar framförallt i Tredje världen. Krishärdarna bedöms 
komma att ge globala implikationer vilka har bäring mot USA:s och dess allierades intressen. 
De samband som USA anser sig kunna påvisa i det existerande internationella systemet utgörs 
av Sovjetunionens bearbetning av Tredje världens regeringar i syfte att få dessa att stödja den 
sovjetiska ideologin och befästa sina strategiska positioner. Doktrinen menar att detta orsakar 
reducering av den västinfluerade globala påverkan.53 Det enda sättet för USA att förhindra ett 
krig mot Sovjetunionen är alltså USA:s förmåga att stabilisera och kontrollera den spådda 
eskalationen i Tredje världen. Därför har USA kontinuerlig fredstida närvaro i form av fleet-
in-being54 bland annat i Karibien, Indiska Oceanen och Persiska Gulfen.55 Doktrinen skriver 
vidare att det internationella systemet kompliceras av Tredje världens tillgång till moderna 
högteknologiska vapen. Den mest alarmerade orsaken till global spänning är ländernas till-
gång till massförstörelsevapen. I botten ligger dessutom ländernas stora innehav av konven-
tionella vapen vilket också bidrar till de regionala problemen.56 
 
Artiklarna i Proceedings framhäver istället att de bägge supermakterna har insett vikten av att 
ha kontroll över Västeuropa för att skaffa sig framflyttade strategiska positioner eftersom man 
anser att det finns en risk för sovjetisk landinvasion av Europa i syfte att vinna det krig som 
verkligen gäller, dvs kriget i västra Centraleuropa. Denna risk uppfattas av artikelförfattaren 
förstärka den öst-västliga anspänningen. Tolkningen görs också att det är stor sannolikhet för 
att en händelse i Europa kan utgöra startskottet för en internationell konflikt.57 

                                                 
50 James, L. George, (1987). INNF, Proceedings, vol.113/6/1023, ss. 35-39. 
51 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 4. 
52 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 6. 
53 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 5. 
54 Uttrycket Fleet-in-beeing  kan översättas med ”en sjöstyrka i beredskap”, en defensiv metod som går ut på att 
minska det strategiska värdet av fiendens enheter till sjöss. Se Till, Geoffrey,(2004), Seapower - A Guide for the 
Twenty-first century, s. 180-181 
55 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 5. 
56 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 6. 
57 Gray, S. Colin. (1986). The Maritime Strategy. Proceedings, vol.112/2/96, ss. 34-42. 
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Konfliktorsaker 
 
Här har doktrinen och debattörerna olika uppfattningar kring vilka konfliktorsaker som ligger 
bakom världsbilden. Doktrinen är klar på att orsaken främst ligger i politiska ideologier me-
dan debattinläggen berör fler faktorer som t ex vapenkapprustning och nationell maktkamp.  
 
Doktrinen konstaterar att Sovjetunionen kommer att fortsätta att fostra kommunistiska länder 
till att leva upp till den sovjetiska ideologin för att ha möjlighet att kunna fortsätta med att 
genomföra sina revolutionära globala förändringar.58 Den påstår att den sovjetiska påverkan 
på länderna innebär en risk för ett begränsat krig där dessa länder agerar som Sovjets ställfö-
reträdare. Denna verksamhet menar doktrinen stärker de internationella motsättningarna vilka 
kan leda till konflikt eller krig. 
Åsikterna i Proceedings varierar kring detta tema. Någon anser att det inte handlar om vem 
som styr i östra Europa eller andra särskilda maktrelaterade tvistefrågor, utan handlar om den 
relativa militära kapaciteten hos de två supermakterna.59 En annan debattör menar att super-
makternas olika bevekelsegrunder bidrar till upptrappning av vapenarsenalen då Sovjet sedan 
1950-talet har tränat och rustat för kärnvapenkrig till sjöss medan U.S. Navy å sin sida har 
byggt upp en överlägsenhet av sjögående konventionella vapen.60 Ytterligare en debattör me-
nar istället att den oroliga situationen inte kan lösas genom användning av militära trupper 
utan är en fråga för andra maktmedel då den handlar om nationalismens kamp mot imperia-
lismen, nationella rivaliteter främst mellan Iran och Irak eller revolutionära styrkors kamp 
mot regeringsstyrkor.61 
 

Operationsområden 
 
Redan under temat omvärldsuppfattning kan vi läsa att doktrinen har globalt fokus. Doktrinen 
driver detta vidare genom att tala om världsomspännande operationsområden. I Proceedings 
handlar istället inläggen mycket om den europeiska kontinenten som man i mångt och mycket 
uppfattar utgöra det viktigaste operationsområdet. 
 
The Maritime Strategy menar att de för USA strategiska havsområdena angränsar till norskt, 
turkiskt och japanskt sjöterritorium vilka också utgör sovjetiska övningsområden. För att kun-
na stödja sina allierade i dessa områden är en kontinuerlig närvaro nödvändig där. Farvattnen 
utanför den norska kusten ses som ett särskilt viktigt strategiskt område på grund av sin närhet 
till Östersjöinloppen och Centraleuropa. Västra Stilla Havet utgör också det ett viktigt område 
för U.S. Navy eftersom man därifrån kan verka i avskräckande syfte, vilket bedöms försvåra 
för sovjetiska styrkor att välja Europa som krigsskådeplats.62 Eftersom Sovjetunionen fortsät-
ter att expandera genom att ha tillgång till sina allierades flyg- och sjöstridskrafter utgör 
främst Afrika, Sydamerika och Asien amerikanska strategiska intresseområden.63 Även fram-
skjuten positionering i områden som Medelhavet, Svarta havet och Indiska Oceanen hör till 
den amerikanska marina strategin i syfte att minimera sovjetisk rörelsefrihet. I ett skymnings-
läge bedöms dessutom innehav av kontroll över Panama- och Suezkanalerna vara avgöran-
                                                 
58 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 6. 
59 Gray, S. Collin. (1986). The Maritime Strategy. Proceedings, vol.112/2/96, ss. 34-42. 
60 Jordan, John, (1987), The Maritime Strategy: The Next Step, Proceedings, vol. 113/3/1009. ss. 14-15.  
61 Nelson, William H. (1987), Peacekeepers at Risk, Proceedings, vol. 113/7/1013. ss. 90-97. 
62 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 10. 
63 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 6. 
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de.64 Avslutningsvis pekar doktrinen på rymdens betydelse för krigföring vilken kommer att 
bli en allt mer central faktor för att utöva betydelsefull ledning och underrättelseverksamhet.65 
 
Vad gäller uppfattningen kring operationsområden i Proceedings så framkommer det syn-
punkter på att doktrinen trots allt uppfattas ha en regional fokusering mot Europa som arena. 
Debattörerna frågar sig vad det är som hindrar att supermakterna kommer att mötas på annan 
global skådeplats.66 Regionala krig mellan supermakterna behöver inte fokusera mot Europa 
eftersom det anses att Stilla Havet också utgör ett viktigt operationsområde då många av 
USA:s allierade och mycken av dess handelssjöfart finns i området. Ett amerikanskt uppträ-
dande där binder sovjetiska enheter vilket förbättrar läget i Europa.67  
Inläggen innehåller även synpunkter sett ur ett geografiskt perspektiv. Man menar att det finns 
endast fem områden som är aktuella för U.S. Navy´s operationer. Dessa är Atlanten, Nord-
sjön, Indiska Oceanen, Medelhavet och västra Stilla Havet.68  
En annan artikelförfattare menar att den sovjetiska marina arenan för tillfället ligger geogra-
fiskt kopplad till den östra delen av Eurasien på grund av pågående politiska sovjetiska för-
vecklingar där. Det medger därför inte möjlighet för Sovjet att skaffa sig rörelsefrihet och 
uppträda i den västra delen av Europa. Men man anser att vikten av att försvara Norge och 
dess omgivande vattenområden ändå är viktigt för att hindra sovjetiska kärnvapenbestyckade 
ubåtar framtida access till Europeiska områden.69  
Å andra sidan höjs röster som menar att oavsett vilken typ av konflikt som än bryter ut så blir 
med automatik Europa krigsskådeplats, något som en tillbakablick på historien visar.70 Be-
dömningen görs också att kontroll över västra delen av Europa medför med automatik kon-
troll över Atlanten.71 Ytterligare någon bedömer att områdena Skagerack och Kattegatt är 
viktiga flaskhalsar för att hindra Sovjetunionen från att tidigt etablera kontroll till sjöss i en 
konfrontation med USA. Det innebär att norra Europas strategiska position ökar med anled-
ning av den skiftade geopolitiska balansen.72 Ett annat viktigt operationsområde anses vara 
NATO:s södra flank i Europa där man arbetar med att integrera enheter ur U.S. Airforce till-
sammans med hangarfartygsgrupper. I och med att sovjetiskt lufthot uppfattas riktas mot U.S. 
Navy´s enheter längs anfallsaxlar mynnande från Medelhavet, Krimhalvön och Turkiets östra 
flank menar man att detta operationsområde är högst aktuellt och skall därför inte bortses 
från.73  
 
3.1.2 Hotbild 
 
 Nationella intressen 
 
Här går det att konstatera att doktrinen och tidskriftsdebatten lägger olika vinklingar på temat. 
Doktrinen är vid i sin bedömning och talar om utrikeshandel medan debattinläggen i huvud-
                                                 
64 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 9. 
65 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 13. 
66 Collins, John M. (1986), The Maritime Strategy, Proceedings, vol. 112/3/997. ss. 18-21. 
67 Pendley, William, (1986), The Maritime Strategy, Proceedings, vol.112/6/1000. ss. 84-98. 
68 Cross, Michael J. (1987), No More Carrier Debate Please, Proceedings, vol. 113/4/1010. ss. 79-81. 
69 Gray, S. Collin. (1986). The Maritime Strategy. Proceedings, vol.112/2/96, ss. 34-42. 
70 Trost, Carlisle (1987), Looking beyond the Maritime Strategy, Proceedings. vol.113/01/1007. ss. 13-16. 
71 Hibbs, Russel S. (1986), The Maritime Strategy, Proceedings, vol. 112/6/1000. s. 83. 
72 Pocalyco, Michael N. (1987), Neutral Sweden Toughens NATOS´s Northern Tier, Proceedings, vol. 
113/3/1009. ss. 128-130.  
73 Hampton, J.P. (1986), Integrated Air Defence for NATO, Proceedings, vol. 112/9/1002. ss. 114-116. 



Anna-Karin Broth C-UPPSATS 
ChP 06-08 2008-03-31 Sida 22 (52) 
   
 
 
sak fokuserar på sjöförbindelser. Man delar dock samma grunduppfattning dvs att det är sjö-
vägarna som utgör de viktigaste nationella intressena.   
 
Det ligger enligt doktrinen i nationen USA:s intresse att kunna skydda hemlandet inklusive 
dess allierade. Då är det primärt ländernas territorium och dess personella och materiella re-
surser som utgör fokus.74 I ett skymningsläge så har även skyddet av Västeuropa framställts 
som centralt eftersom doktrinen ser detta som avgörande för att hindra Sovjet att expandera 
och få tillträde till regioner västerut.75 USA:s säkerhet och ekonomi kräver bland annat olja 
från Persiska viken och strategiska mineraler från Sydafrika.76 Behov av oljeimport och andra 
naturresurser samt åtkomst till finansiella marknader och ekonomiska tillgångar utgör intres-
sen vilka ses som en förutsättning för USA:s framgångar.77 Därför säger doktrinen att de glo-
bala sjö- och flygburna transportlederna utgör mycket viktiga strategiska funktioner eftersom 
de skall kunna användas till truppförstärkningar alternativt kunna utnyttjas för säkerställandet 
av tilltransport av nationella resurser.78 
Debattinläggen angående nationella intressen i Proceedings rör sig kring vikten av att säkra 
farleder och kommunikationsvägar till sjöss om NATO:s styrkor skall kunna räknas i kriget 
med anledning av det underhåll och förstärkning som färdas på köl. Här pekar en debattör på 
vikten av att skydda Nordamerikas transportleder där USA hämtar inhemska råvaror.79 Andra 
debattörer menar att det är fiskerättigheter i södra Stilla Havet och inhemska oljefyndigheter 
från Alaska som utgör amerikanska nationella intressen av vikt.80 
 

Länder/Aktörer  
 
Här kan vi dra slutsatsen att både doktrin och tidskrift har valt att vidga debatten kring temat 
genom att framhäva andra länder vilka indirekt bidrar till att se Sovjetunionen som del i ökad 
hotbild.  
 
När det gäller att identifiera vad den officiella amerikanska hotbilden består av så nämner The 
Maritime Strategy i första hand landet Sovjetunionen.81 Därefter utgör Sovjetunionens allie-
rade ett potentiellt hot. I klartext utgörs dessa allierade av Kuba, Libyen, Angola, Nordkorea, 
Etiopien, Sydyemen och Vietnam.82 De omnämns i och med att de i olika utsträckning samar-
betar med Sovjetunionen och står för en politisk ideologi som i många fall liknar den sovje-
tiska.83 USA riktar därför sin medvetenhet till att bevaka dessa länder. 
Debatten i sin tur handlar om att man ser problem med Kinas attityd och inställning till kon-
flikten mellan USA och Sovjetunionen. Man menar att inställningen kan leda USA till en väp-
nad konfrontation med Kina och kan förvärra konflikten i Afghanistan vilket innebär att USA 
får försvagade strategiska positioner i Stilla Havet.84 Man menar också att Libyen alltmer blir 
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en aktör att se upp med bland annat på grund av de terrorhandlingar som kan kopplas till lan-
det.85 
 

Hotföreställningar/Angreppsfall 
 
Det går att konstatera att doktrinen i huvudsak lyfter fram terrorismen och kärnvapenkrig som 
de största hoten mot USA till skillnad från tidskriften som i huvudsak debatterar kring hotet 
från konventionella vapen. Både doktrin och debattörer är dock samstämmiga i att ett eventu-
ellt framtida angreppsfall innehåller konventionella vapen. 
 
Doktrinen konstaterar att den ökande företeelsen av den statsstödda terrorismen måste anses 
som ett nytt och försåtligt fenomen vilken utgör ett hot primärt mot amerikanska framskjutna 
grupperingar. Terrorhotet uppfattas också föreligga mot olje- och andra förnödenhetstranspor-
ter. Terrorismen uppfattas av USA som det instrument som stater kommer att ge företräde åt 
framför ett nyttjande av andra mer konventionella metoder.86 Trots terrorismens intåg ses fort-
farande kärnvapenhotet utgöra en central roll. Detta hot värderas högt av USA eftersom man i 
den sovjetiska strategin konstant undersöker och utvärderar kärnvapenbalansen i syfte att 
snabbt kunna öka eller minska förekomsten av kärnvapen. Ett kärnvapenkrig mellan super-
makterna utgör i USA:s ögon ett potentiellt hot men bedöms inte vara av sådan karaktär att 
det utgör det första draget i ett krigsscenario. Man menar att en stark sjömakt istället skall 
kunna ändra eller påverka den kända ekvation som kärnvapnen utgör i syfte att göra nyttjan-
det av kärnvapnen mindre attraktivt. Doktrinen menar att om man ger sig in på att ändra i 
kärnvapenbalansen så görs detta inte utan risk.87 
I ett försök att om möjligt syna hur en möjlig militär konfrontation ser ut skriver doktrinen att  
i ett framtida krig kommer Sovjetunionen att inledningsvis välja att använda konventionella 
vapen. Ett troligt scenario är ett sovjetiskt kombinerat militärt anfall mot Europa i syfte att 
snabbt erövra området som krigsskådeplats.88 Uppfattningen är att Sovjets allierade sedan 
kommer att ansluta i anfallet. USA ser därför som sin uppgift att förneka dessa länder tillträde 
till aktuell krigsskådeplats.89 Om angrepp sker med konventionella stridsmedel i en militär 
konfrontation så menar doktrinen att i och med att sovjetiska mark- och luftstyrkor i linje med 
sovjetisk strategi genomför en massiv offensiv, så kommer sovjetiska marina resurser att få 
den svåra uppgiften att skydda sovjetisk territorium och egna ballistiska ubåtar. USA menar 
att sovjetisk doktrin i sitt angreppsfall kommer att prioritera uppsökandet och förstörande av 
västvärldens sjöbaserade nukleära enheter. Angrepp på viktiga sjöfartsleder och stödjande av 
markstyrkor bedöms därefter utgöra nästa sovjetiska fokus. Sovjetunionen kommer således att 
initialt utgångsgruppera sina marina stridskrafter nära hemlandet och endast en liten mängd 
enheter kan förväntas placeras framskjutet. Man stödjer sitt påstående på granskningen av 
sovjetisk övningsverksamhet.90 
 
Debattinläggen i Proceedings angående hotföreställningar och angreppsfall handlar om att 
hotet mot USA utgår från en rysk horisontell östlig-västlig axel genom Europa. I artiklarna 
argumenterar man för medvetenhet om riskerna med att verka i detta område på grund av 
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långa distanser till hemmabaser. Man anser att det sovjetiska hotet inte primärt är av sjögåen-
de karaktär utan består av landstyrkor utgångsgrupperade i Eurasien. Krigsscenariot förväntas 
bli ett anfall av landstyrkor där konventionella vapen har fördel av att det är ett komplext pro-
blem med att skapa politiskt medgivande för en okonventionell stridsstyrka att anfalla Sovjet-
unionen i avskräckande syfte.91 Det finns andra debattörer som anser att hotet utgörs främst 
av tre grundelement: det kommande sovjetiska hangarfartyget som är under konstruktion, 
fartygsburna sjömålsrobotar samt ubåtar.92 På 1986 års decembernummers insändarsida är 
man inne på samma linje när man menar att sovjetiska marina stridskrafter planerar för att ta 
över kontroll av sjötransportleder vilket kommer att förorsaka USA stor skada. Som ett led i 
detta kommer det största hotet från ryska ubåtar i och med att de fått en bättre teknik som gör 
dem svåra att upptäcka. Om USA inte kan upptäcka ubåtarna anser man att man inte kan hålla 
Sovjetunionen defensivt och tillbakatryckt.93 Hotet bedöms också utgöras av det faktum att 
Sovjetunionens militära styrka har ökat i och med att de nu har förmåga att utöva alla typer av 
militära operationer eftersom deras flotta har ett brett urval av taktiska kärnvapen, alltifrån 
fartygsbaserade offensiva vapen till defensiva luftförsvars- och ubåtsjaktvapen.94 
Någon debattör påstår slutligen att doktrinen inte går till botten med kärnvapenanvändningen 
till sjöss till förmån för konventionell krigföring. Samme debattör menar att hotet inte är ter-
rorismen i sig utan utgörs av användandet av kärnvapen.95 Uppfattningen stöds av ett inlägg 
som följer doktrinens linje och tar upp hotet från mängden fanatiska anhängare i världen i 
form av terrorism.96  
 
3.1.3 Handlingsmönster  
 

Resurser/Förmågor 
 
Vad gäller handlingsmönster så kan man dra slutsatsen att det som både doktrin och debattö-
rer är överens om är att utvecklandet av förmåga till expeditionär verksamhet skall fortgå. 
Man är även överens om att marinens enheter för närvarande ligger rätt i antal. Budskapen går 
isär då doktrinen diskuterar behov av alla förmågor längs med hela krisspektrumet medan 
debatten i huvudsak handlar om svårigheterna med förmågan framskjuten gruppering. 
 
Doktrinen skriver att USA säkerställer sin handlingsfrihet inför olika händelser genom att 
gruppera sina marina enheter framskjutet i omedelbar närhet till Tredje världens länder. På så 
sätt kan USA förhindra en eventuell tillförsel av motståndartrupp till aktuell krigsskådeplats.97 
För att möta hoten måste också de olika marina systemen kunna hanteras på ett tillfredställan-
de sätt. Därför avser man utnyttja de 100 000 reservister som står till förfogande.  
Genom att inrikta antalet fartyg till en grundnumerär på 600 stycken bedömer man ha tillräck-
liga resurser i form av antal plattformar. Antalet skall också säkerställa att de efterfrågade 
förmågorna finns gripbara.98 Doktrinen menar att genom samverkan med allierade marina 
enheter i olika förmågefunktioner utvecklas partnerskapet mellan olika vapengrenar vilket 
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stärker det marina bidraget. Ett exempel på det är att NATO väljer att placera sina hangarfar-
tyg bestyckade med flyg för att förstärka alliansens norra eller södra flanker.99  
 
De marina enheterna skall kunna verka längs med hela det fastställda spektrumet av konflik-
ter: fredstida närvaro, krishantering och globalt konventionellt krig.100 I den lägsta nivån av 
konflikthantering menar doktrinen att framskjuten marin närvaro är det instrument som skall 
används i avskräckande syfte mot sovjetiska militära handlingar. Genom att ge sitt politiska 
och militära stöd till allierade i de regioner där hotbilden ses mer instabil, försöker USA väga 
upp maktbalansen i syfte avskräcka ett sovjetiskt anfall mot västvärlden. I den andra nivån 
krishantering, handlar det om att ha förmåga att kontrollera och innesluta kriser vilket doktri-
nen menar är instrumentet till att förhindra globala konflikter. Förmågan menar doktrinen 
utgör hjärtat i den marina strategin. Den tredje nivån globalt konventionellt krig, innebär att 
U.S. Navy ska ha förmåga till avskräckning i själva övergången mot krig och förmåga att 
överta initiativet vilket skall leda till handlingsfrihet för att till slut bringa själva striden över 
till motståndarens territorium.101  
 
Vad avser inläggen i Proceedings kring fartygsnumerär så säger man där att behållandet av 15 
hangarfartygsgrupper är tillräckligt för att lösa ställda uppgifter, men man undrar samtidigt 
vad som händer när USA blir indragen i ett utnötningskrig med dessa enheter eller när man 
eventuellt förlorar ett par enheter.102 Man anser att vald numerär är väl avvägd i och med att 
samverkan med egna försvarsgrenar och andra nationers allierade skall eftersträvas. Samut-
nyttjandet av hangarfartyg i grupper skall säkerställa kompensationen av eventuella fartygs-
förluster.103 
En annan debattör menar att USA i första hand skall använda sina marina stridskrafter till att 
innesluta kriser och dämpa konflikter. Skulle ett krig mot Sovjet ändå bryta ut skall ett ag-
gressivt användande av marina enheter tillämpas. Denne försvarar dock doktrinens uppfatt-
ning vad avser framskjutna spridda grupperingar eftersom de marina stridskrafterna har den 
inneboende fördelen att erbjuda flexibelt uppträdande: spritt eller sammanhängande. Ett annat 
inlägg i tidskriftsdebatten kring resurser och förmågor är att man uppfattar att doktrinen mer 
eller mindre ignorerar kärnvapenkrig till sjöss och undrar vilka handlingsalternativ som ska 
föreslås som ersättare. Här ser man svårigheter i att U.S. Navy som är globalt spridd, skall 
kunna samla ihop sig för att koncentrera sin slagkraft på kort tid.104 Man skriver också att 
USA bör bygga en flotta för fredstida respektive krigstida uppdrag för att kunna täcka de be-
hov och förmågor som uppdragen kräver. Debattörens argument är att genomförande av be-
sättningsbyten och transit till operationsområden ”stjäl” viktig operationstid.105  
 
Ubåtsjakt är således enda funna specifika förmågan som debatteras. Debattören menar att den 
är avgörande för att uppnå dominans på havet vilken skall uppnås genom ”penetrationsförmå-
ga”, dvs att slå hål på de sovjetiska försvarslinjerna genom nyttjande av ubåtsjakt. Sedan är 
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tanken att ubåtsjakten efterföljs av sjöburen precisionsbekämpning mot strategiska sovjetiska 
mål.106 
 

Uppgifter 
 

Debatten är företrädesvis lojal mot de uppgifter som doktrinen innehåller. Debatten rör istället 
själva utövandet av uppgifterna och rör sig företrädesvis runt uppgiften avskräckning i sam-
band med konventionell krigföring. 
 
I identifieringen av de marina uppgifter som förekommer i doktrinen så står att läsa att möj-
ligheten att använda marina enheter i fredstida närvaro grundar sig på innehav av vissa för-
mågor. De marina stridskrafterna är rörliga mobila enheter med kontinuerlig hög beredskap. 
De har god erfarenhet av samverkan med övriga marint allierade och de kan med anpassat 
logistiskt stöd klara lång bortavaro på isolerade platser.107 Inom ramen för uppgiften krishan-
tering så beskriver doktrinen ett spektrum av marina uppgifter för att kunna hantera olika hot: 
från övervakningsuppdrag och möjlighet att landsätta trupp, evakuering av civila och etable-
rande av blockad till uppgiften att förhindra ingripande av sovjetisk trupp. Den kanske vikti-
gaste anledningen till att använda marina enheter i krishantering beskrivs också som deras 
unika förmåga till eskalationskontroll.108 I det globala konventionella kriget menar doktrinen 
att avskräckning är huvuduppgiften. Om avskräckningsmetodiken inte fungerar övergår man 
till uppgiften att säkerställa egna truppers initiativ och övertag för att skaffa sig handlingsfri-
het. Här är förmåga till snabbhet och flexibilitet för att uppnå ett framskjutet läge av ameri-
kanska flottans ubåtsjagande enheter avgörande.109  
 
I den globala konventionella krigföringen avser man positionera marina enheter så långt fram-
skjutet som det bara är möjligt i syfte att tidigt hota sovjetiska baser och stödenheter och slå 
marina förband bland annat i Medelhavet och Indiska Oceanen. Uppgifterna blir då fortsatta 
flygraider, stödjande av marktrupp, kontroll av sjöförbindelser och komplettering av marina 
enheter längs de sovjetiska flankerna.110 Målet är att använda all marin slagkraft som finns 
tillgänglig för att förneka Sovjetunionen att utföra sin typ av krigföring. Syftet är att förstöra 
den sovjetiska flottan genom att påverka sovjetisk kärnvapensammansättning genom att slå ut 
de kärnvapenbärande plattformarna.111 Denna handling skall visa beslutsamhet och hand-
lingskraft och stärka banden till USA:s allierade länder. Doktrinen menar att målsättningen är 
att lösa uppgifter som innebär försvagning av motståndaren och avledning av hans uppmärk-
samhet. Resultatet skall leda till splittring av hans styrkor bland annat genom insatser mot 
hans ledningsorgan. Överlagrat kvarligger uppgifterna att skydda sjöförbindelser, säkerställa 
trupptillförsel och förbättra framskjutna positioner.112  
 
De debattinlägg som förekommer inom ramen för temat rör sig bland annat kring den priorite-
rade uppgiften att skapa ett främre tryck mot sovjetiska flanker i syfte att avskräcka för att 
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säkerställa bibehållandet av kontroll över farleder och transportleder till sjöss.113 Debattörerna 
ger samstämmiga signaler då man anser att U.S. Navy´s uppgifter vilar på tre pelare: av-
skräckning, framskjuten närvaro och allierad samverkan i likhet med doktrinens budskap. 
Man håller också med doktrinen att den främsta uppgiften och ansvaret för U.S. Navy är att 
avskräcka från krig.114 Man bedömer att ett kärnvapenkrig till sjöss är troligt och när tröskeln 
väl har passerats så skall U.S. Navy´s hangarfartyg ges i uppgift att dra sig tillbaka för att 
tvinga sovjetiska bombflyg längre bort från sina baser, medan USA:s konventionella ubåtar 
ombaserar till Arktis för att söka upp sovjetiska kärnvapenubåtar.115 Det påstås att det finns 
brister i doktrinen vad avser förklaringar till hur ett begränsat kärnvapenkrig skall gå till då 
uppgiften som doktrinen ger är avskräckning. Man anser att denna uppgift kräver tillgång till 
taktiska kärnvapen.116 
 

Operationstyper 
 
Här trycker doktrinen på vikten av att genomföra gemensamma operationer medan debatten 
inte alls innehåller åsikter om multinationella styrkesammansättningar. Inläggen handlar i 
stället om genomförandet av renodlat nationella förbandsrörelser. Både doktrin och debattörer 
driver argument för operationer riktade mot sovjetiska stridskrafter. 
 
U.S. Navy har förstärkt samarbetet med både U.S. Marine Corps och U.S. Coast Guard, men 
även det försvarsgrensgemensamma samarbetet tillsammans med flygvapnet och armén har 
utvecklats. Doktrinen lyfter fram att genomförande av gemensamma operationer tillsammans 
med olika förband ur USA:s allians förekommer frekvent och är en prioriterad verksamhet.117 
Doktrinen pekar därefter på tre operationstyper. Först framhåller den vikten av luftförsvars-
operationer vilka skall utföras med stöd från allierade länder där målet är att bekämpa mot-
ståndarens robotbestyckade flygande plattformar. Därefter framhålls ubåtsjaktsoperationer i 
vilken yt- och ubåtsenheter skall verka tillsammans och sist beskrivs ytstridsoperationer där 
fartyg har till uppgift att möta sovjetiska ytenheter i framskjutna positioner.118 
I Proceedings handlar inläggen om att operationstyperna för U.S. Navy inte enbart skall ses 
som ett bekämpande av sovjetiska flottan utan de handlar också om sjökontroll och genomfö-
rande av styrkedemonstrationer i förebyggande syfte för att kunna ha förmågan att sätta press 
på sovjetiska stridskrafter. Man nämner en medvetenhet om att operationerna måste anpassas 
till att fungera globalt. Man kan därför inte räkna med att genomföra ytstrid, luftstrid och 
ubåtsjakt exakt likadant i olika världsdelar på grund av yttre förutsättningar.119 Det finns 
andra uppfattningar som anser att ett val mellan utnyttjande av konventionella eller okonven-
tionella operationer inte kan göras i och med att alla operationer indirekt kommer att stödja 
varandra. Man menar att tills dess att kunskapen blir större om hur operationerna påverkar 
varandra är den enda korrekta indelningen istället offensiva eller defensiva operationstyper.120 
Avslutningsvis menar någon debattör att operationer där sjöburna kärnvapen är riktade mot 
landmål är att föredra jämfört med operationer där sjöburna taktiska kärnvapen skall användas 

                                                 
113 Gray, Colin S. (1986), Maritime Strategy, Proceedings, vol. 112/2/96. ss. 34-42.  
114 Trost, Carlisle, (1987), Looking Beyond The Maritime Strategy, Proceedings, vol. 113/01/107. ss. 13-16. 
115 Brooks, Linton F. (1987), The Nuclear Maritime Strategy, Proceedings, vol. 113/4/1010. ss. 33-39.  
116 Orchard, Curtis L. (1986), The Sovjet Navy; Nuclear War at Sea, Proceedings, vol. 112/9/1003. s. 90. 
117 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 5. 
118 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 12. 
119 Trost, Carlisle, (1987), Looking Beyond The Maritime Strategy, Proceedings, vol. 113/01/107. ss. 13-16. 
120 Tritten, James J. (1987), (Non) Nuclear Warfare, Proceedings. vol. 113/2/1008. ss. 64-70. 
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mot marina enheter. Fördelarna med sjöburna landriktade vapen är att under ett konventionellt 
krig kan operationerna tjäna som avskräckning för ett kärnvapenkrig och efteråt kan de bidra 
till att snabba på krigsslutet.121 
 

Värderingar/intressen 
 
Det går att konstatera att temat värderingar ur debattsynpunkt med naturlighet är nära knutet 
till organisationers och personers olika särintressen.  
 
I doktrinens fall så framställs värderingarna i officiella målsättningar och uppgiftsställningar 
och tar sig uttryck i att doktrinen vill tvinga Sovjetunionen att avsluta kriget på USA:s villkor 
och vinnlägga sig om att den regionala västinfluerade styrkebalansen är jämnt fördelad i syfte 
att hindra sovjetisk upptrappning av kriget.122 
I debattens fall är värderingarna kopplade mer mot särskilda funktioner eller områden. Flera 
debattörer vill lyfta fram hangarfartygens goda förmåga att lösa uppgifter i framskjuten närva-
ro och vill bevisa för de människor som istället vill anskaffa stridsvagnar för ett centraleuro-
peiskt krig att hangarfartygen behövs. Men inläggen är vidare i sin bedömning då man också 
säger att man inte kan välja mellan ett land- eller sjökrig när det gäller anskaffning av materiel 
utan dessa måste komplettera varandra.123 
 
3.1.4 Sammanfattning 
 
Det visar sig att granskningen av 1986 års doktrin och 1986/87 års tidskriftsdebatt ger vid 
handen att dåvarande världsbild, hotbild och handlingsmönster genomsyras av kalla krigets 
närvaro. Det märks inte minst på doktrinens och på debattens innehåll då bägge tidigt berör 
problemet med den väst-östliga påfrestningen. Primärt utgör kärnvapenbalansen och risken 
för ett nukleärt krig doktrinens huvudfokus. Även den växande terrorismen klassas som ett 
potentiellt hot vilket kan konstateras vara ett fall av den globala utvecklingen som doktrinen 
väljer att uppmärksamma. På debattnivå handlar hotföreställningen mer om faran för anfall 
med konventionella vapen.  
Omvärldsuppfattning och aktörer uppfattas i stort på samma sätt i och med att både doktrin 
och debattörer pekar ut Sovjetunionen som den nation som i huvudsak är USA:s motspelare. 
Bägge driver argument för operationer i huvudsak riktade mot sovjetiska stridskrafter, doktri-
nen är dock bredare i sin bedömning i och med att man skriver om hot och påverkan från 
Tredje världen och möjliga globala operationsområden medan debatten i tidskriften pekar i 
huvudsak mot den sovjet-amerikanska kampen om Centraleuropa som krigsskådeplats.  
Det finns olika uppfattningar om vilka orsaker det är som ligger bakom pågående världskon-
flikter. Doktrinen har en mer övergripande förklaring med strategiska tankegångar och hänvi-
sar till politisk ideologi medan tidskriftsdebatten diskuterar den relativa militära kapaciteten 
hos de två supermakterna. Likaså när det gäller nationella intressen skriver doktrinen i mer 
generella termer om skydd av hemlandet inklusive dess allierade med fokus mot ländernas 
territorium och personella och materiella resurser, medan debatten i huvudsak fokuserar mot 
försvar av sjöförbindelserna som en förutsättning för nationell säkerhet. Både doktrin och 
debattörer pekar på vikten av innehav av plattformsnumerär och framskjuten förmåga och 

                                                 
121 Polcalyko, Michael N. (1987), The Nuclear Maritimes Strategy, Proceedings, vol. 113/5/1011. ss. 14-15. 
122 Watkins, D. James, (1986), The Maritime Strategy, s. 8-11. 
123 Mustin, Henry C. (1986), Maritime Strategy from the Deckplates, Proceedings, vol. 112/9/1003. ss. 33-37. 
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man är således överens om U.S. Navy´s utveckling mot expeditionär verksamhet och förmåga 
till att kunna lösa uppgifter över hela uppgiftsspektrumet. Det som är särskiljande i gransk-
ningen är doktrinens uppfattning om vikten av att genomföra gemensamma operationer me-
dan debatten inte alls nämner multinationella operationer utan i första hand debatterar genom-
förandet av nationella förbandsrörelser. När det gäller värderingar så visar sig hangarfartygens 
existens utgöra ett återkommande debattämne. Doktrinen har en mer generell målsättning där 
man är intresserad av en avslut på terrorbalansen i enlighet med USA:s villkor. 
 
3.2 … From the Sea (1992) och tidskriftsdebatten (1993/94) 
 
Efter att ha granskat och beskrivit 1986 års doktrin och 1986/87 års tidskriftsdebatt görs nu 
nedan samma ansats men med utgångspunkt från 1992 års doktrin och 1993/94 års tidskrifts-
debatt.  
 
Inledningsvis skall nämnas att några debattörer ibland använder uttrycket Sovjetunionen även 
när man talar om nationen som enhet efter kalla kriget slut trots att denna upplöstes år 1990. 
Man är heller inte helt konsekvent i debatten utan växlar mellan att använda sig av uttrycken 
”sovjetisk” och ”rysk”.   
 
3.2.1 Världsbild 
 
 Omvärldsuppfattning 
 
Slutsatsen vad gäller omvärldsuppfattning är att doktrinen inte längre bedömer att det forna 
Sovjetunionen utgör det primära hotet. I och med den bedömningen lägger doktrinen om stra-
tegin ifrån ett globalt till ett mer regionalt fokus. I debatten å andra sidan höjs det röster vilka 
ifrågasätter USA:s bedömning av Rysslands framtida utveckling. 
 
I…From the Sea är formuleringarna kring omvärldsuppfattningen allmänt hållna. Doktrinen 
hänvisar i inledningskapitlet till USA:s nationella säkerhetsstrategi från år 1990 och menar att 
doktrinen bygger sin strategi på identiska grundvalar.124  
Av den nationella säkerhetsstrategin framgår således att USA efter det kalla krigets slut inte 
längre bedömer det som troligt att man skall utkämpa ett stort landkrig i Europa eftersom rys-
ka styrkor nu ses dra sig tillbaka till de inre delarna av Ryssland. Därför har USA lagt sitt fo-
kus på att omorganisera och dra ner på antalet marina stridsenheter. Om USA trots allt tvingas 
agera i ett krig mot det forna Sovjetunionen så bedömer man att det finns gott om tid för att 
bygga upp sina marina stridskrafter igen eftersom Ryssland behöver ha minst 2 år för att åter-
uppta sin försvarskapacitet inför ett Europacentrerat globalt krig.125 USA avser under tiden 
kvarstå med en defensiv försvarspolicy vilken innebär tillgång till ett kärnvapeninnehav, nå-
got som man tror kommer att avskräcka motståndaren från att agera. Innehav av kärnvapenbe-
styckade ubåtar bedömer dessutom doktrinen vara helt avgörande för USA:s nationella säker-
het och handlingsfrihet. 126  

                                                 
124 U.S. Naval Departement, (2006), ” …From the Sea” i Hattendorf, B. John (eds.), U.S. Naval Strategy in the 
1990s, Newport; Center for Naval Warfare Studies, s. 89. 
125 Tritten, J. James, (1991), America promises to come back: Our New National Security Strategy, Monterey; 
Naval Post Graduate School, s 1. 
126 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 90. 
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I och med kalla krigets slut och Sovjetunionens fall har så den amerikanska marina strategin 
skiftat från att hantera globala hot till att fokusera mer mot regional påverkan. När de globala 
krigen träder tillbaka står enligt doktrinen, världen inför en period med stor osäkerhet kring 
utvecklingen i olika regioner vilka beskrivs som viktiga för USA:s nationella intressen.127  
 
Bland debattörerna finns det de som är av samma uppfattning och menar att det internationel-
la systemet har gått från en bipolär till en multipolär omvärld innebärande att det sovjetiska 
hotet har sjunkit tillbaka och hotet ersätts nu istället av andra länder och regioner.128 Man sä-
ger sig ha erfarenhet från en stor mängd av nätverk, diskussionsfora och samarbeten till sjöss 
vilka har uppkommit och etablerats under det senaste året. Detta är händelser som pekar på en 
dynamisk förändring i amerikansk-sovjetiska relationer på militär nivå.129  
Men det förekommer också synpunkter där man menar att den inrikespolitiska situationen i 
Sovjetunionen och i dess allierade länder är långt ifrån stabil eftersom Sovjetunionen har dra-
git ut på sitt avlägsnande av kärnvapen. Dessutom sker forskning kring kemiska vapen och 
man avser heller inte att dra tillbaka trupp från t ex Litauen.130 Åsikter framförs som menar att 
det internationella systemet istället består av en cirkulär konfliktcykel. Då intressen och makt 
sammanväxer mellan stater innebär det att spänningar ökar eftersom de omvandlas i starka 
intressen vilka representeras av ledargetalter, nationer och ideologier. Spänningen släpper 
sedan i samband med att öppna konflikter bryter ur för att sedan börja växa igen i form av en 
sammanblandning av intressen och makt. Debattören menar att kärnvapenbalansen höll dessa 
spänningar i schack och att de nu flödar fritt vilket är problematiskt och försvårar bedömandet 
av en korrekt omvärldssituation.131 
 
 Konfliktorsaker 
 
Här går det att konstatera att doktrin och debatt delar uppfattningen att upphovet till konflikter 
uppkommer främst ur regionalt kopplade faktorer vilka riskerar att växa till större globala 
konflikter. 
 
Doktrinen skriver att kalla krigets avslut kommer att innebära en ökad risk för regionala oro-
ligheter och inbördeskrig i Tredje världen.132 Globalt spridd tillgång till högteknologiska, 
nukleära, kemiska och biologiska vapensystem tillsammans med Tredje världens stora be-
reddvillighet att använda dessa, menar doktrinen kommer att bidra till spridning av regionala 
oroligheter och konflikter.133 
I debattinläggen förekommer det uppfattningar om att inbördeskrig, regionala konflikter och 
konfrontationer är symptom på att balansen mellan supermakterna har försvunnit. Man anser 
att regionala konflikter nu istället grundar sig på etniska friktioner och västlig differens i civi-
lisationer.134 En annan orsak till regionala oroligheter uppfattas vara länders utnyttjande av 

                                                 
127 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 89. 
128 DeCamp, William T., McKenzie, Kenneth F. (1993), A Hollow Force? Proceedings, vol. 119/6/1,084. ss. 66-
70. 
129 Harrington, Melissa. (1993), We are Ready When You are, Proceedings, vol. 119/6/1,084. s. 28.  
130 Harrigan, Anthony, (1993),…From the Sea: Steady as She Goes, Proceedings, vol. 119/1/1,079. s. 20. 
131 Winnefeld, James A. (1994), Staying the Course, Proceedings, vol. 120/5/1,095. ss. 63-65.  
132 U.S. Naval Departement, (2006), ” …From the Sea” i Hattendorf, B. John, (eds.) U.S. Naval Strategy in the 
1990s, Newport; Center for Naval Warfare Studies, s. 90. 
133 Tritten, J. James, (1991), America promises to come back: Our New National Security Strategy, s. 20. 
134 Winnefeld, James A. (1994), Staying the Course, Proceedings, vol. 120/5/1,095. ss. 32-36. 
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den framväxande spridningen som sker av avancerade vapen.135 Uppfattningen är också att 
man måste ta hänsyn till olika regionala inställningar vilka är extremt viktiga i marin insats-
planering, som exempel nämns i Persiska viken där den irakiska regeringen avsäger sig ame-
rikansk närvaro. Debattören menar att all amerikansk närvaro blir en eskalerande faktor om 
inte sådana regionala hänsyn tas.136 
 
 Operationsområden 
 
Doktrinen skriver att U.S. Navy går från ett agerade fritt ute till havs till att allt oftare utnyttja 
operationsområden som ligger längs med andra länders kuster. I tidskriften talar man istället 
om operationsområden i termer av andra länder och kontinenter. Slutsatsen är att både doktrin 
och debatt pekar på att operationsområden kommer att förändras och förflyttas inom ramen 
för expeditionärt uppträdande. 
 
…From the Sea skriver att med att det forna Sovjetunionens upplösning så kommer de nu fria 
kuststaterna att kräva permanent kontroll över sina delar av havet. Ett sådant agerande medför 
att rörelsefriheten för den kommersiella sjötrafiken nu kommer att stabiliseras. Kuststaternas 
krav innebär att U.S. Navy´s stridskrafter lämnar det tidigare uppträdande fritt till havs och 
närmar sig ett allt mer kustnära uppträdande.137 Operationsområdet för U.S. Navy´s stridskraf-
ter och dess allierade blir således det litorala området och de kustlinjer som sträcker sig längs 
med världens alla länder och kontinenter. Genom den nyvunna lagliga rätten kan man dessut-
om röra sig fritt på havet fram till aktuella länders territorialvattengräns så nära som 12 nau-
tiska mil ifrån land.138 
 
Doktrinen skriver också att de marina stridskrafterna har i uppgift att vara beredda till insats i 
avlägsna länder och pekar bland annat ut operationsområden i form av Afrika och Persiska 
viken.139 Uppfattningarna i Proceedings rör sig också de kring Afrika som operationsområde 
där man menar att trots att kontinenten inte utgör ett huvudintresse för USA:s så kommer tro-
ligtvis den att utgöra scenen för många marina operationer. Man bygger sitt resonemang till 
U.S. Navy´s tidigare engagemang i bl a Somalia och Libyen. Debattinläggen ifrågasätter ock-
så doktrinens budskap där troliga operationsområden i form av Koreahalvön, Taiwan och 
Sydkinesiska sjön är utpekade. Man menar istället att Persiska viken är det område som 
kommer att bjuda på det troligaste scenariot och stå för den största amerikanska utmaning-
en.140 Andra debattörer anser i sin tur att i och med att U.S. Navy skall verka för framskjuten 
närvaro så finns det bara fyra områden där detta kan göras: det handlar om Europa, Mellanös-
tern, Centralamerika och Fjärran östern.141 
 
 
 

                                                 
135 Fedorchak, Scott A. (1993), It Must Be Joint, Proceedings, vol. 119/6/1,084. ss. 64-65. 
136 DeCamp, William T., Kenneth F. McKenzie (1993), A Hollow Force? Proceedings, vol. 119/6/1, 084. ss. 66-
70. 
137 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 89. 
138 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 91. 
139 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 90-91. 
140 Morton, John F. (1993), The U.S. Navy in review, Proceedings, vol. 119/1/1,083, ss. 117-126.  
141 Fedorchak, Scott A. (1993), It Must Be Joint, Proceedings, vol. 119/6/1,084. ss. 64-65. 
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3.2.2 Hotbild 
 
 Nationella intressen 
 
Det är svårt att dra några egentliga slutsatser kring nationella intressen då doktrinen inte när-
mare valt att utveckla den amerikanska säkerhetsstrategin. Men man kan konstatera att sjö-
transportlederna bedöms fortsatt vara vitala för USA:s förnödenhetstransporter i egenskap av 
stormakt. 
  
Vad gäller USA:s nationella intressen så beskriver inte doktrinen uttryckligen vad dessa be-
står av, utan använder uttrycket mer i ett allmänt sammanhang utan att specificera sig och 
hänvisar till USA:s nationella säkerhetsstrategi.142 Där går det att utläsa att försvar av infra-
struktur och försvarsindustri, bevarandet av teknologisk forskning och skyddande av lager-
hållning avseende känsliga och sällsynta råvaror är av central betydelse för USA:s förehavan-
den. Bevarandet av den befintliga etablerade militära alliansstrukturen ges också en hög prio-
ritet liksom skyddandet av de farleder som skall kunna säkerställa amerikansk import och 
export.143 
Inlägget i Proceedings gör sin definition av vilka de olika intresseområdena är för USA:s del. 
Man diskuterar kring handeln med Japan, frågan om mänskliga rättigheter med Kina och sä-
kerhetsfrågor med Iran, Irak och Nordkorea. Överlagrat diskussionen ligger uppfattningen att 
det är fortsatt vitalt att ha kontroll över sjötransportlederna.144 
 
 Länder/Aktörer 
 
Här kan man utläsa att doktrinen har svängt över från att se det forna Sovjetunionen som det 
huvudsakliga hotet till att också räkna in andra länder i hotbedömningen. Debatten tenderar 
att följa samma resonemang.  
 
Doktrinen uttrycker inte explicit vilka länder eller aktörer som anses utgöra den primära hot-
bilden utan formulerar sig i mer generella termer som ”vänner, neutrala, motståndare och fi-
ender”.145 Men enligt den nationella säkerhetsstrategin är det forna Sovjetunionen fortfarande 
en aktör att räkna med och den menar att hotet om ett förestående krig ännu kan ännu inte 
räknas bort. Den menar att det är endast själva typen av krigföring som bedöms ha förändras, 
inte att det forna Sovjetunionen skall räknas ut som motståndare.146 I doktrinen omnämns rys-
ka marina enheter bara kort i samband att USA avser fortsätta med underrättelseinhämtning 
mot ryska fartyg som kan kopplas till regionala, litorala hot.147 Bland de länder där USA har 
varit militärt engagerad och där eventuella amerikanska insatser kan bli tänkbara pga osäker 
regional utveckling nämner doktrinen bland annat länder som Liberia, Somalia, Bangladesh, 
Iran och Irak. 148 

                                                 
142 U.S. Naval Departement, (2006), ” …From the Sea” i Hattendorf, B. John, (eds.), U.S. Naval Strategy in the 
1990s, s. 89. 
143 Tritten, J. James, (1991), America promises to come back: Our New National Security Strategy, s. 17. 
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145 U.S. Naval Departement, (2006), ” …From the Sea” i Hattendorf, B. John, (eds.), U.S. Naval Strategy in the 
1990s, s. 92-99. 
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148 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 90-91. 



Anna-Karin Broth C-UPPSATS 
ChP 06-08 2008-03-31 Sida 33 (52) 
   
 
 
 
I Proceedings går det att utläsa olika uppfattningar kring hot från andra länder. USA skall 
bland annat vara beredd på att den nya generationens ledare i Tyskland kanske kommer att 
ifrågasätta varför de inte besitter mer makt då de har företrädesvis stark ekonomi och starka 
stridskrafter.149 Andra uppfattningar pekar på att Kina och Nordkorea kan innebära ett framti-
da hot på grund av dess extrema politiska ledarskap. Även Iran uppfattas av insändarna som 
ett osäkert kort då de nyligen fått tillgång till sovjetbyggda ubåtar.150 
 
 Hotföreställningar/Angreppsfall  
 
Här går det att konstatera att både doktrinen och debatten är oroade över att allt fler länder 
innehar kryssningsmissiler. Doktrinen trycker också på att den nukleära förmågan skall behål-
las i avskräckande syfte medan debatten handlar om bemötande av hot och angrepp ur en mer 
stridstaktisk synvinkel.  
 
Doktrinen skriver kort att det militära hotet i form av det forna Sovjetunionens militära styr-
kor har kollapsat i och med kalla krigets slut.151 För att ett mer utvecklat resonemang hänvisar 
doktrinen till den nationella säkerhetsstrategins hotbedömning.152 Där står att USA förutspår 
främst en användning av konventionella vapen som skydd för de kärnvapenbärande enheter-
na. Till exempel så kan rysk ubåtsjakt förekomma på amerikanska enheter i syfte att skydda 
överlevnaden av sina kärnvapenbärande ubåtar.153 Användandet av konventionella och nukle-
ära vapen är således enligt USA intimt sammanflätade. Doktrinen gör bedömningen att i och 
med att U.S. Navy´s antal högkvalitativa och nukleära plattformar kommer att reduceras, så 
finns det en risk att de återstående plattformarna med automatik kommer att tilldra sig upp-
märksamheten och utgöra måltavlor för en motståndares anfall. Genom att fortsätta bygga upp 
och utöka sin kärnvapenförmåga tror sig USA se en mindre risk att en fiktiv motståndare 
kommer att använda kärnvapen i ett första anfall. Denna defensiva strategi är en del i USA:s 
avskräckningsprogram och ett argument som används för deras fortsatta kärnvapenuppbygg-
nad.154 USA ser att andra länder än Ryssland innehar interballistiska kryssningsmissiler. Detta 
faktum gör att USA bedömer hotet från konventionella vapen som ytterst realistiskt och när-
varande.  
Också i artiklarna tas hotet från taktiska ballistiska missiler som ett hot på största allvar efter-
som det växer numerärt. Hotet anser man medför både militära konsekvenser och politiska 
effekter.155 Sett ur debattens synvinkel så menar man att det kan finnas en risk med att den 
ryska presidentens inrikespolitiska makt kan erodera vilket kan medföra att den ryska flottan 
ånyo blir ett hot att räkna med på det öppna havet. Därför måste förmågan till operationer ute 
till havs fortsatt vidmakthållas.156 Uppfattningen får delvis stöd från andra debattörer som 
menar att det sovjetiska ubåtshotet fortfarande är det hot som skall betraktas som primärt.157 
En debattör ser att i och med det litorala operationsområdet har de kustnära hotet mångdubb-

                                                 
149 Harrigan, Anthony, (1993),  Steady as She Goes, Proceedings, vol. 119/1/1,079. s. 20. 
150 Liebmann, John, E. (1993), Tomorrows Fleet, Proceedings, vol. 119/8/1,086. ss. 23-24.  
151 Tritten, J. James, (1991), America promises to come back: Our New National Security Strategy, s. 1. 
152 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 89. 
153 Tritten, J. James, (1991), America promises to come back: Our New National Security Strategy, s. 19. 
154 Tritten, J. James, (1991), America promises to come back: Our New National Security Strategy, s. 18. 
155 Rempt, Rodney P. (1993), Killing Scuds from The Sea, Proceedings, vol. 119/6/1,084. ss. 53-55.  
156 Harrigan, Anthony, (1993), …From the Sea: Steady as She Goes, Proceedings, vol. 119/1/1,079. s. 20. 
157 Coon, R. D. (1993), Going to WestPac Will Be Different, Proceedings, vol. 119/6/1,084. ss. 25-27.  
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lats genom bland annat handburna raketgevär, laserstyrda- och finkalibriga vapen vilka lätt 
kan insättas mot ett fartygsskrov. Sättet att komma runt detta menar han måste vara taktikan-
passning.158 Andra insändare uppfattar istället att det är i huvudsak regionala landkonflikter 
som utgör hotet. Sådana konflikter kommer att resultera i integrerade operationer där U.S. 
Navy´s unika marina kapacitet kan bidra med styrkeprojicering riktat från havet in mot 
land.159 En annan och tredje uppfattning har de inlägg som påstår att det är specifikt Irans och 
Nordkoreas nukleära ambitioner som kommer att utgöra framtida problem.160 
 
3.2.3 Handlingsmönster 
 
 Resurser/Förmågor 
 
Debatten kring resurser och förmågor är tydligt uppdelad i olika intresseområden. Det är ett 
fall av den operativa förmågeförändring som doktrinen beskriver vilket innebär att debattörer-
na ses argumentera för och försvara bibehållandet av en särskild nyckelförmåga i det nya 
kustnära uppträdandet. Doktrinen uttrycker sig mer i generella förmågetermer utan att uttryck-
ligen peka på särskilda system eller metoder. 
 
Eftersom man enligt doktrinen inte längre avser operera på det öppna havet så ser USA en 
möjlighet att dämpa ansträngningarna inom några av de olika förmågeområdena luftförsvar, 
ytstrid och ubåtsjakt. Samtidigt innebär det nya omvärldsläget att man måste bygga upp andra 
förmågor som skall kunna möta de nya strategiska kraven: snabbhet, flexibilitet och slagkraft. 
U.S. Navy skall därför förse nationen med marina expeditionsstyrkor sammansatta för att 
kunna genomföra gemensamma operationer. Expeditionsstyrkorna skall kunna operera från 
havet och in mot land och vara skräddarsydda för nationella behov. Doktrinen skriver att för 
att möta de nya strategiska kraven måste nationen även ha resurser inom fyra följande områ-
den: strategisk avskräckning, framskjuten närvaro, kontroll av havsområden och resurser för 
luftburna transporter.161 Med målsättningen att vara framgångsrik inom nämnda områden er-
fordras enligt doktrinen, även vissa nyckelförmågor. Nyckelförmågorna skulle kunna bestå av 
bland annat ledningsförmåga, dominans av krigsskådeplatsen, innehav av sjöburen slagkraft 
och tillgång till truppunderstöd.162 
Kärnvapenbestyckade enheter utgör enligt doktrinen tills vidare en viktig förmåga, men man 
söker andra former av mer konventionellt strategiskt försvar, dvs förmågor som främst kan 
bidra till den internationella arenans missilförsvar.163 
Doktrinen skriver även om utmaningen i att bygga upp förmågan till att kunna lösa marina 
transportproblem. USA anser sig ha ett behov av att inneha transportkapacitet i och med den 
operativa tyngdpunktsförskjutningen från havet in till land för att kunna leverera tung utrust-
ning. Man vill även kunna komplettera den insatsen med tungt flygunderstöd.164  
 
En insändare deltar i debatten genom att påstå att U.S. Navy har två grundpelare för sina för-
mågor att luta sig mot. För det första är det kontroll av havet och för det andra att alla framti-

                                                 
158 Walman, Jon P. (1994), Surface Navy: Still in Search of Tactics. Proceedings, vol. 120/1/1,091. ss. 14-16. 
159 Morton, John F. (1993), The U.S. Navy in Review, Proceedings, vol. 119/1/1,083. ss. 117-126. 
160 Winnefeld, James A. (1994), Staying the Course, Proceedings, vol. 120/5/1,095. 
161 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 89. 
162 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 94. 
163 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 90. 
164 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 90. 
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da militära operationer skall vara försvarsgrensgemensamma. Insändaren lyfter också fram 
vikten av att U.S. Navy måste ha minröjande förmåga.165 En annan debattör menar att förmå-
gan till att kunna försvara sig mot hotet från ballistiska missiler är avhängig på luftförsvar. 
Funktionen spelar en avgörande roll för att U.S. Navy skall kunna bibehålla sin förmåga att ha 
kontroll till sjöss.166 Inläggen handlar också om ett alternativ till handlingsmönster där man 
menar att genom att integrera och komplettera specialförband ombord i hangarfartyg kan U.S. 
Navy bättre uppnå doktrinens budskap, dvs att möta hot och lösa uppgifter med en mindre 
flotta.167  
Att de allra största hangarfartygen (sk super-carriers) har en viktig plats i den nya kustnära 
strategin trots storleken, är en uppfattning som många insändare har.168 Någon annan anser att 
patrullbåtssystemet är optimalt för att lösa uppgifter ställda i doktrinen. Problemet idag är 
bara att U.S. Navy inte har löst på vilket sätt patrullbåtarna skall integreras i den litorala stra-
tegin.169 
Debatt kring mer generella förmågor som eskalationsförebyggande och strategisk rörlighet 
förekommer också och uppfattas vara viktiga inom ramen för krishantering och de uppgifter 
som doktrinen innehåller.170 Debattörerna ventilerar också åsikter om att än är det för tidigt att 
släppa kunskapen hur att strida ute till havs. Det bedöms också vara viktigt att tillsvidare bi-
behålla luftförsvars-, ubåtsjakts- och duellförmåga.171 Manöverkrigföring är också en förmåga 
som man menar är vital för att uppgifterna inom ramen för doktrinens uppgifter kan lösas dvs 
avskräcka uppkomst av konflikter.172  
 
 Uppgifter 
 
När det gäller uppgiftsställning så går det att konstatera att här är doktrinen bredare i sin fram-
ställning än den parallella debatten är. Doktrinen talar om lösandet av uppgifter längs hela 
förmågeskalan genom nytänkande och flexibilitet medan debatten är förhållandevis konserva-
tiv i sin diskussion kring redan existerande uppgiftsställningar.   
 
Doktrinen påpekar att de marina expeditionsstyrkorna skall kunna agera längs med hela kon-
fliktskalan. Det innebär uppgifter som omfattar allt från stöd med humanitärt bistånd till att 
genomföra större offensiva operationer. Mer precist så kan det handla om evakuering av civila 
eller säkrandet av underhåll till egna styrkor eller rena stridsinsatser.173 Inom ramen för för-
svarsgrensgemensamma operationer där man opererar från havet är dock uppgiften att främst 
underbygga den amerikanska trovärdigheten genom att innesluta och dämpa kriser och på så 
sätt säkra grunden för byggandet av koalitioner och diplomati.174 I syfte att uppfylla behovet 
av marina stridskrafter så skall som doktrinen uttrycker det, skräddarsydda förmågepaket ska-

                                                 
165 Morton, John F. (1993), The U.S. Navy in Review, Proceedings, vol. 119/1/1,083. ss. 117-126. 
166 Rempt, Rodney P. (1993), Killing Scuds from The Sea, Proceedings, vol. 119/6/1,084. ss. 53-55. 
167 Katana, Tom. (1993), SEALs to the Carriers, Proceedings, vol. 119/6/1,084. ss. 61-63.  
168 Vinskey, Bart A. (1994),  Twilight of the Supercarriers, Proceedings, vol. 120/2/1,092. s. 20 
169 Wothington, George R. (1994), Combatant Craft Have a role in Littoral Warfare, Proceedings, vol. 
120/8/1,098. ss. 24-25. 
170 DeCamp, William T. McKenzie, Kenneth F. (1993), No More Carrier Debates Please. Proceedings, vol. 
113/4/1010. ss.79-81.  
171 Winnefeld, James A. (1994), Staying the Course, Proceedings, vol. 120/5/1,095. ss. 32-36 och Picotte, Leo-
nard P. (1994) Getting it Right From the Sea, Proceedings, vol. 120/1/1, 091. ss. 69-71 
172 Borda, J. M. (1994), Time for a”…Sea “ Change,  Proceedings, vol. 120/8/1,098. s. 9.  
173 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 90. 
174 U.S. Naval Departement, (2006), U.S. Naval Strategy in the 1990s, s. 91. 
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pas. Paketen innehåller uppgifter som innebär allt från flygunderstöd till ubåtsjakt och genom-
förande av amfibieoperationer. Även uppgifter som patrullering, övervakning, ytstrid, minjakt 
och specialoperationer skall ingå.175 Sammansättningen skall kontinuerligt kunna förändras 
till att passa varje unik situation där olika marina enheter kan överta eller ersätta varandras 
uppgifter.176 
 
Vad gäller uppgiftsställningar så kretsar mycket av debatten kring hangarfartygens uppgifter. 
Man menar att U.S. Navy har till huvuduppgift att svara på olika hot med sina konventionella 
vapen enligt traditionella uppgiftsställningar och har synpunkter på ny tilltänkt uppgift där 
U.S. Navy blir huvudsakligen engagerade i att understödja marinkårssoldater i land istället för 
som tidigare hantera det ryska högsjöhotet.177 Någon debattör framhåller också att uppgiften 
att forma krigsskådeplatsen till egen fördel måste anses vara primär. Att göra detta handlar i 
första hand om projicering av eldkraft, vilket enligt en debattör ska leda till förstörandet och 
spridning av motståndarens stridkrafter samt att försvåra för hans ledningsfunktion att nå 
framgång. Här spelar hangarfartygsgrupperna en viktig roll genom att kunna utnyttja det om-
bordbaserade flygstödet.178 Ett återkommande inlägg i debatten är även att kärnvapenarsena-
len inte någonsin tros komma att bli föremål för användning.179 

 
Operationstyper  

 
Nedan framgår att debatten är förhållandevis kritisk mot doktrinens skrivningar om de nya 
förmågepaketen och det nya försvargrensgemensamma uppträdandet.  
Doktrinen skriver om några principiella element som skall bygga upp de marina operationer-
na. De element som företag och förbandsrörelser skall vila på handlar om strategisk avskräck-
ning, en framskjuten närvaro och ett genomförande av krishanteringsverksamhet.180 För-
bandsrörelserna medför ett antal förmågor och uppgifter vilka tidigare har berörts men för att 
uppgifterna skall kunna lösas på ett bra sätt förutsätts också skapandet av ett försvarsgrens-
gemensamt uppträdande. 
Debatten i Proceedings innehåller synpunkter på att doktrinen bara förordar försvarsgrens-
sammansatta operationer innebärande att renodlade marina operationer kommer att falla i 
glömska. Man har också synpunkter på att operationsfokus nu skall ligga i det litorala områ-
det och menar att det bara är en kopiering av ett gammalt sovjetiskt stridssätt och står inte för 
nytänkande.181 Det förekommer argument som menar att amfibieoperationer inte behöver ha 
föreslaget hangarfartygskydd, något som debattören uttolkar ur doktrintextens förespråkande 
för sammansatta förmågepaket. Då amfibieoperationer enligt debattören kommer att vara den 
operationstyp som blir mest frekvent utnyttjad, binder det hangarfartygsförmågor i onödan.182 
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 Värderingar/Intressen 
 
Här går det att konstatera att det finns många åsikter när det gäller att diskutera hangarfarty-
gens existensberättigande. Doktrinen i sin tur går försiktigt fram när det gäller att uttrycka 
intresseområden. Genom att likställa teoretiska satser i doktrinen med värderingar så går det 
ändå att tolka några av doktrinens målsättningar som strategiska värderingar.  
 
Doktrinen understryker särskilt några målsättningar. För det första skriver den om vikten att 
inneha förmåga till att dominera den marina arenan eftersom då säkerställs tillgång till trupp-
understöd och förnödenhetsanskaffning. För det andra skriver den om förmågan till att kunna 
projicera slagkraft från hangarfartyg antingen med hjälp av flyg eller via egen fartygsbaserad 
eldkraft, och för det tredje nämner den vikten av att inneha förmåga till lufttransporter. Alla 
tre målsättningar menar doktrinen är viktiga för U.S. Navy´s framgång i olika konflikter.183  
Vad gäller debattinläggen i Proceedings så ges hangarfartygens vara eller inte vara i den nya 
kustnära krigföringen mycket utrymme i tidskriften. Debattörerna försvarar vikten av att be-
hålla detta system då de uppfattas fylla en viktig bas för bland annat helikoptrar och flyg vilka 
är viktiga beståndsdelar i den litorala strategin.184 
 
3.2.4 Sammanfattning 
 
Granskningen av 1992 års doktrin och 1993/94 års tidskriftsdebatt visar att när det gäller 
doktrinens syn på omvärldsuppfattning och aktörer så bedöms inte längre Ryssland utgöra det 
primära hotet. Man har istället svängt över till att se andra länder som potentiella hot. Världs-
utvecklingen efter kalla kriget gör att debatten går ifrån att ha varit bipolär till att få ett mer 
globalt fokus. I debatten märks fortfarande kalla krigets efterdyningar då man ifrågasätter 
tillförlitligheten av USA:s bedömning avseende Rysslands utveckling och framtida agerande. 
Doktrinen och debatten är förvisso överens då man framhäver uppfattningen att framtida kon-
flikter med stor sannolikhet springer ur Tredje världens regionala oroligheter.  
Vad gäller den operativa tyngdpunktsförskjutningen från fritt hav mot ett allt mer kustnära 
uppträdande så menar doktrinen att den medför att operationsområdena alltmer kommer att 
ligga i den litorala zonen. Debatten är av annan uppfattning då den talar om operationsområ-
den mer i termer av länder eller kontinenter. Det som är gemensamt för bägge är att båda be-
rör eventuella konsekvenser inom ramen för expeditionärt uppträdande där debatten handlar 
mycket om argument för bibehållandet av en särskild nyckelförmåga i det nya kustnära upp-
trädandet och doktrinen talar om sammansatta förmågepaket och försvarsgrensgemensamt 
koncept vilket innebär lösande av uppgifter längs med hela förmågeskalan. Debatten är för-
hållandevis konservativ i sin diskussion och håller sig till att debattera äldre befintliga upp-
giftsställningar.   
Efter att ha tittat närmare på uppfattningen om USA:s internationella intressen pekar både 
doktrin och debatt särskilt ut sjötransportlederna som viktiga strategiska förutsättningar för att 
USA skall kunna skydda hemlandet och sina allierade. I syfte att hantera framtida hot och 
angreppsfall skriver doktrinen att den nukleära förmågan skall behållas i avskräckande syfte i 
och med att man är oroad över att allt fler länder innehar kryssningsmissiler. Oron delas av 
debattörer som också tar upp hur hot och angrepp skall mötas genom att diskutera stridstak-
tisk anpassning.  
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3.3 Resultattolkning och slutsatser  
 
Efter att undersökningen är genomförd finns nu underlag för att kunna koppla tillbaka mot 
uppsatsens problemformulering och uppfylla dess syfte genom att besvara uppsatsens fråge-
ställningar. Nedan lyfts först innehållet i doktrinerna fram och sedan åskådliggörs det som har 
debatterats i tidskriften. Därefter framläggs det som utmärker den marina debattens egenska-
per, något som undersökningen har gett underlag för. Resultattolkningens innehåll tillsam-
mans med den avslutande diskussionen besvarar uppsatsens tre frågeställningar.  
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från begreppen världsbild, hotbild och handlings-
mönster med tillhörande teman. Inledningsvis går det att konstatera att användande av analys-
instrumentet gav en god bild av innehåll respektive omfattning i doktriner och debatt och det 
har medgett att huvuddelen av textmaterialet har kunnat granskas på önskat sätt. Analysin-
strumentets utformning har gjort det möjligt att komma åt det mest väsentliga både i doktrin-
text och debattartiklar. Min slutsats blir därför att upplösningen och detaljeringsgraden på 
analysinstrumentet i form av teman har varit tillräckligt hög och tillräckligt omfångsrik. In-
strumentet har dessutom möjliggjort att granskningen av doktrin och debatt har kunnat utföras 
på ett likvärdigt sätt. Resultatet visar att doktrinerna skiljer i budskap ifrån varandra men upp-
fattas ha samma strukturella uppbyggnad och ramverk trots att de har olika bakomliggande 
förutsättningar som skiljer dem åt. Att innehållet i doktrinerna skiljer sig åt bygger givet på de 
olika omvärldslägen som doktrinerna är en produkt av. 
 
Så här i efterhand ser jag att värderingar möjligen inte skulle ha utgjort ett eget tema. Då vär-
deringar är starkt kopplade till personers erfarenhet och bakgrund gör det att värderingarnas 
innehåll blir väldigt komplext. Det har tidvis varit komplicerat att avgöra om funna värdering-
ar skall ingå i något annat tema eller inordnas under ”sitt eget” tema. Jag menar att istället för 
att ge sig på att försöka klassificera värderingar, räcker det med att ha vetskap om att i dessa 
ligger mycket av debattens hjärta då insändarna i huvudsak skrivs med utgångspunkt i särin-
tressen och personliga engagemang. Min slutsats blir ändå att jag uppfattar att utvecklingen av 
Agrells begrepp till ett temabaserat analysinstrument har varit ett steg i rätt riktning och fun-
gerar väldigt bra på denna typ av undersökningsobjekt. Den enda modifiering som bör göras 
är att temat värderingar/intressen bara bör bestå av temat intressen. 
 
Om vi därefter inriktar oss på den första frågeställningen, dvs vad 1986 och 1992 års doktri-
ner innehåller så visar resultatet att bägge doktrinerna innehåller bedömningar och ställnings-
taganden som relativt enkelt kan inordnas under begreppen världsbild, hotbild och hand-
lingsmönster. De bägge doktrinerna behandlar de tre begreppen ingående och med likvärdig 
ansats men de innehåller olika ståndpunkter.  
Sammanfattningsvis kan sägas att innehållet i The Maritime Strategys världsbild i huvudsak 
kretsar kring synen på Sovjetunionen, den existerande kärnvapenbalansen och den väst-
östliga spänningen. Världsbilden innehåller också doktrinens uppfattning angående bakom-
liggande orsaker till konflikters uppkomst samt internationella motsättningar där Sovjetunio-
nens försök till spridning av den sovjetiska ideologin utpekas som huvudorsak. Doktrinen 
innehåller även synpunkter kring aktuella operationsområden vilka ses som globalt världsom-
spännande där Europa innehar rollen som någon form av operationsnav.  
…From the Sea innehåller också bedömningar av världsbilden. I stort talar den om en omin-
riktning från kallt krig till ett fokus mot världens regionala utveckling. Världsbilden komplet-
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teras med doktrinens uppfattningar om vad det är som ligger bakom internationella oenigheter 
genom att peka på de regionala motsättningar som finns i Tredje världen. Doktrinen innehål-
ler också uppfattningar kring U.S. Navy´s expeditionära verksamhet vilken innebär att framti-
da operationsområden kommer att ligga i nära anslutning till litorala kustzoner.  
Undersökningen visar även att doktrinernas bild av omvärlden innehåller utöver det som in-
ledningsvis nämnts, namngivna motståndare inklusive bedömda orsakssamband och bevekel-
segrunder till vad det är som ligger bakom gestaltningen av respektive världsbild. Det går 
även att återfinna formuleringar på geografiska områden som bedöms vara av strategiskt in-
tresse där man bedömer att militär verksamhet kommer att utspelas. 
 
Min slutsats är bland annat att The Maritime Strategys världsbild innehåller en polariserad syn 
på omvärlden vilket är naturligt med hänsyn till det pågående kalla kriget medan…From the 
Seas världsbild inrymmer fler faktorer eftersom den har ett mer globalt synsätt. Det går att ana 
att 1992 års doktrin har en mer nyanserad framtoning angående världsbilden än vad 1986 års 
doktrin har. I den sistnämnda finner man ett mer ”anklagande” synsätt vilket hänger ihop med 
respektive omvärldsläge och motståndare. Doktrinernas budskap ligger också företrädesvis på 
en strategisk nivå, vilket förvisso kan förväntas av en doktrintext. Det går också att konstatera 
att de politiska budskapen innehåller ett lättförståeligt och välformulerat språk. Jag drar också 
slutsatsen att doktrinerna var och en på ett trovärdigt sätt redovisar sina ställningstaganden om 
världsbilden utifrån sina respektive tillhörande förutsättningar, problem och möjligheter.  
Efter genomförd granskning kan jag inte se att doktrinen utelämnat någon avgörande faktor i 
innehållet kring världsbilden. Bägge doktrinerna ger ett täckande, tydligt budskap och det är 
svårt, nästan omöjligt, att missuppfatta deras respektive ställningstaganden kring aktuell 
världsbild. 
 
Som ytterligare en del i svaret på den första forskningsfrågan ser vi att doktrinerna även inne-
håller uppfattningar kring hotbilden. Sammanfattningsvis går det att konstatera att The Mari-
time Strategy redogör utförligt för hotbildsbegreppet genom att peka på vikten av att kunna 
skydda hemlandet, sina allierade och framför allt Västeuropa. Doktrinen innehåller redogörel-
ser för USA:s nationella intressen i form av skyddet av nationella och globala sjötransportle-
der, nationens import av olja inklusive andra viktiga naturresurser. Doktrintexten inrymmer 
även namngivna aktörer vilka bedöms utgöra primära hot. Förutom Sovjetunionen nämns 
Kuba, Libyen och Nordkorea. Doktrinen ger även uttryck för innebörden av att använda kärn-
vapen vilket man bedömer kan bli verklighet. Den kommenterar även det ökade hotbildsin-
slaget av terrorismen. 
… From the Seas hotbild innehåller i sin tur uppfattningar om hotet mot egen och allierades 
infrastruktur och försvarsindustri. De viktigaste förehavandena inom ramen för begreppet är 
enligt doktrinen säkerställandet av skydd för dessa installationer. Innehållet i hotbilden kom-
pletteras av att doktrinen ger sin syn på vilka länder och aktörer man uppfattar utgöra primära 
hot. Här nämns länder i Afrika och kring Persiska viken. Hotbildsbegreppet innehåller även 
doktrinens syn på troliga angreppsfall där användningen av konventionella vapen är det in-
satsmedel som bedöms som troligast vid insats mot kärnvapenbärande plattformar.  
 
Det går att konstatera att bägge doktrinernas hotbild utöver det som lyfts fram ovan, också 
innehåller skrivningar om synen på olika länders militära förmåga och kapaciteter. De inne-
håller även formuleringar om vilken typ av angrepp som förväntas och på vilket sätt detta 
angrepp troligast kommer att ta sig uttryck.  
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Min slutsats är att när jag läst budskapet i doktrinerna om hur hotbilden beskrivs, så uppfattar 
jag att The Maritime Strategy har tydligare beskrivningar än …From the Sea avseende vem 
som utgör hotet, vad det består av och hur hotet ser ut. Trots denna diskrepans anser jag sam-
mantaget att det går att bilda sig en utförlig bild av respektive doktrins syn på hotbilden. Hot-
bildsbeskrivningarna tenderar att ha ett mer operativt synsätt jämfört med världsbildsbeskriv-
ningarna som jag uppfattade hade en mer strategisk vinkling. Doktrinerna ger däremot inte 
här uttryck för svårigheten hur att hantera hotet. Jag får en känsla av att innehållet saknar en 
beskrivning av komplexiteten av själva hothanteringen av konventionellt/okonventionellt krig 
med respektive tillhörande vapen. Jag är förvisso medveten om att en sådan skrivning kanske 
inte hör hemma i doktrintext, men jag anser att om så vore fallet så skulle det förtydliga inne-
hållet i de granskade doktrinerna.  
 
Jag kan avslutningsvis konstatera att doktrinerna även innehåller uttryck för begreppet hand-
lingsmönster. Starkt sammanfattat framgår att The Maritime Strategy skriver om vilka förmå-
gor som USA skall besitta för att kunna lösa uppgiften avskräckning. Förmåga till att utöva 
sjökontroll och genomföra styrkedemonstationer prioriteras för att stoppa den sovjetiska upp-
trappningen och tvinga Sovjetunionen att avsluta kriget på USA:s villkor. Doktrinens innehål-
ler även uttryck för andra förmågor där innebörden av det så kallade förmågespektrumet för-
klaras. Doktrinen ger även sin syn på vilka olika typer av operationer man har förmåga att 
utföra. 
… From the Seas handlingsmönster innehåller formuleringar kring användandet av expedi-
tionsstyrkor. Dessa styrkor med framskjuten närvaro har i huvuduppgift att genomföra kris-
hanteringsverksamhet genom att kunna stödja med insatser från humanitärt bistånd till större 
offensiva operationer. Begreppet handlingsmönster innehåller också värderingar i form av 
handlingsrekommendationer där doktrinen skriver att i och med att huvuddelen av trupp- och 
förnödenhetstransport sker över haven så måste i huvudsak dominans av den marina arenan 
vidmakthållas.  
Utöver de faktorer som nämnts inledningsvis så innehåller bägge doktrinerna också uppfatt-
ningar hur USA skall placera sina stridskrafter för att möta respektive hot. Doktrinerna inne-
håller tillika uppfattningar om USA:s tillgångar i form av materiel och personal och hur dessa 
kan användas. De ger uttryck för officiella målsättningar och olika uppgiftsställningar där 
vissa bedöms som mer utmanande av olika anledningar. Handlingsmönstrets innehåll kom-
pletteras även med att doktrinerna ger sin syn på militära operationers förmågor i form av 
tänkbara marina förbandsrörelser eller marina företag. 
 
Min slutsats är att The Maritime Strategys budskap avseende handlingsmönster i huvudsak 
kretsar kring förmågan till avskräckning medan… From the Seas handlingsmönster är vidare 
och innehåller uppfattningar om flera så kallade nyckelförmågor innehållande olika sorters 
handlingsalternativ. 1986 års doktrin uppfattar jag ha en tydligare, mer offensiv syn där for-
muleringar till uppgifter som ”splittra” och ”slå” är nära kopplat till avskräckningsmetodiken. 
Den har vidare ett mer svart/vitt syn- och uttryckssätt inom begreppsområdet än vad 1992 års 
doktrin har. Innehållet i doktrinerna vad avser handlingsmönster tenderar liksom hotbilds-
framställningarna ligga på en operativ nivå. Vidare är handlingsmönstret grundligt presenterat 
och det går att följa en röd tråd genom hela begreppet. 
 
Innan vi berör forskningsfråga två kan det förefalla intressant att kort nämna något om rela-
tionen mellan begreppen världsbild, hotbild och handlingsmönster i The Maritime Strategy 
och…From the Sea. Resultatet visar att det inte går att utläsa någon särskild viktning i någon 



Anna-Karin Broth C-UPPSATS 
ChP 06-08 2008-03-31 Sida 41 (52) 
   
 
 
av doktrinerna där innehållet i ett begrepp skulle ges mer utrymme eller prioriteras genom att 
framställas som mer viktigt än ett annat, detta trots att begreppet handlingsmönster innehåller 
något fler teman än världsbild och hotbild. Jag kan istället dra slutsatsen att det finns en tydli-
gare relation mellan begreppen i The Maritime Strategy jämfört med …From the Sea. Med det 
menar jag att innehållet i begreppen utgörs av beståndsdelar som logiskt ses följa varandra. 
Till exempel så har 1986 års doktrin en tydligt identifierad motståndare (världsbild), vilken 
innebär risk för ett överhängande kärnvapenkrig (hotbild), som skall hanteras genom av-
skräckning med kärnvapen (handlingsmönster).  I…From the Sea är förhållandet mindre tyd-
ligt bland annat på grund av en mer komplex omvärldssituation där motståndarna varierar 
alternativt inte är tydligt utpekade, hotbilden är mer komplex (hur att hantera kärnvapen och 
konventionella vapen) och handlingsmönstret väljs inom ramen för olika förmågetermer. 
 
Härnäst läggs fokus på vad det är som debatteras i 1986/87 och 1993/94 års utgåvor av tid-
skriften Proceedings avseende marina doktriner. Inledningsvis kan jag konstatera att mängden 
publicerade artiklar i Proceedings visar på att intresset för att ta del och diskutera U.S. Navy´s 
utgivna doktriner är stort. Respektive doktrinpublicering har kunnat likställas vid en katalysa-
tor för försvarsdebatten i vilken jag inte har kunnat finna några tecken på att diskussionen 
skulle avmattas inom de två granskade årsperioderna. I Proceedings som omfattar 12 nummer 
per år, har jag kunnat återfinna cirka 10-12 debattinlägg per år som har anknytning till gällan-
de doktriner. Den totala mängden årliga inlägg i övriga ämnen är självfallet fler. Det visar på 
en jämn tillströmning av debattinlägg som inte ses avta. Då undersökningen visar en likartad 
publiceringsstatistik 1986/87 som 1993/94 tyder det också på ett fortsatt öppet och levande 
debattklimat.  
 
Både 1986/87 och 1993/94 års debatt innehåller flera alternativt enstaka inlägg kring doktri-
nernas budskap inom ramen för begreppen världsbild, hotbild och handlingsmönster.  
Om jag börjar med 1986/87 års debatt kring världsbilden så handlar den i stora drag om syn-
punkter på Sovjetunionens etablering av olika maktkonstellationer genom att försöka ersätta 
demokratiska samhällen med totalitära stater. Man har synpunkter om att USA som enda land 
påverkar balansen av kärnvapen i och med sin förmåga till avskräckning. 1993/94 års debatt 
driver två uppfattningar där man dels menar att omvärlden är långt från stabil och att man 
ännu inte kan räkna bort hotet från det forna Sovjetunionen, dels att det före detta sovjetiska 
hotet har sjunkit tillbaka och nu ersätts av andra länders och regioners intåg på den globala 
arenan. Både åttiotalets och nittiotalets debatt bidrar till synen på världsbilden genom att ge 
sin syn på bakomliggande orsaker till världens konflikter. 1986/87 anser man att det beror på 
militär kapacitet hos supermakterna eller som ett alternativ: kommunismens kamp mot impe-
rialismen. 1994 menar man att konflikterna orsakas dels av framväxten av avancerade vapen 
och dels av att balansen mellan supermakterna har försvunnit vilket öppnar för inflytande från 
andra regioner. Debatten berör också olika uppfattningar om vilka operationsområden som 
anses vara aktuella. Både det förra och det senare debattforumet innehåller många synpunkter 
bl a kring Europa som krigsskådeplats, men det senare forumet berör också Afrika, Central-
amerika och Mellanöstern som ersättande alternativ.  
 
Vad gäller debatten kring världsbilden så går det att dra följande slutsatser. 1986 års debatt är 
förhållandevis lojal till doktrinens uppfattning om världsbild. Det har inte gått att läsa särskilt 
många avvikande uppfattningar. Man utvecklar däremot doktrinens bild av Sovjetunionen 
genom att belysa konsekvenser i form av bedömda krigsförlopp när, inte om Sovjetunionen 
anfaller. Debattörerna har också företrädesvis många åsikter kring vad det är som ligger bak-
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om orsaker till världens konflikter. De rör sig på operativ nivå och åsikterna förefaller vara 
starkt frispråkiga då de inte framläggs tillsammans med någon grundligare förklaring till vad 
uppfattningarna grundar sig på. Tillvägagångssättet skiljer sig mot den mer omfattande dis-
kussionen kring operationsområden där bakgrunden till debattens divergerande argument syn-
liggörs. Här går det samtidigt att ana viss koppling mellan detta tema och personliga intresse-
områden. Jag drar slutsatsen att eftersom operationsområdesdiskussionen är så omfattande 
och avhandlar i princip hela världen, så bottnar i frågan var och hur och på vilket sätt man 
skall använda marinen. Det är ett engagerande ämne därför att det får konsekvenser för mari-
nens personal. Det går också att dra slutsatsen att 1993/94 års debatt är mer dynamisk än 
1986/87 års. Debatten är 1993/94 inte längre lika lojal mot doktrinens budskap och utan är 
mer ifrågasättande och fristående och handlar mycket om komplexiteten i världsbilden. Man 
kritiserar till exempel öppet USA:s säkerhetspolitiska bedömning gällande Ryssland.  
 
Debatten berör också företrädesvis ämnen som jag menar kan inplaceras under begreppet hot-
bild. Det som debatteras är bland annat nationella intressen bland vilka kontrollen över sjö-
transportleder uppfattas som framträdande. 1987 års debatt pekar även på utvecklingen av den 
globala handeln med Fjärran östern. Likaså finner vi i debatten uppfattningar om vilka länder 
som anses utgöra betydliga hot. Där spänner skalan från 1986 års inlägg om Sovjetunionens 
relation med Kina, över 1993 års synpunkter om ledarskapet i starka europeiska länder fram 
till den osäkra situationen i Nordkorea. Företrädesvis har debattörerna föreställningar om oli-
ka ryska angreppsfall där man diskuterar hur ett ryskt angrepp skall genomföras. Antingen 
blir det landledes in i Europa med hjälp konventionella vapen alternativt via sjövägen med 
utnyttjande av taktiska kärnvapen.  
 
Med utgångspunkt från undersökningsresultatet kan jag dra följande slutsatser. Debatten kring 
hotbilden är 1986/87 inte så omfattande eller djuplodande. Förutom diskussionen kring sjö-
transportvägarna så diskuteras ett par nationers påverkan på hotbilden. Det enda tema som 
verkligen engagerar är hotföreställningar och angreppsfall. Här tenderar 1986/87 års debatt-
klimat att vara negativt inställt till doktrinens presenterade hotbild. Debattörerna ser företrä-
desvis många andra möjligheter till potentiella hot vilka man menar att doktrinen inte tar upp 
alternativt inte gör någon bedömning av. Debatten kring detta tema har många inlägg och vi-
sar på ett stort engagemang och paralleller kan dras till diskussionen om operationsområden 
då jag menar att de båda temana har en naturlig koppling. Med utgångspunkt från undersök-
ningen drar jag också slutsatsen att 1993/94 breddas debatten kring hotbilden något. Man läg-
ger fram fler åsikter om nationella intressen genom att bland annat inkludera säkerhetsfrågor 
och handel. Det framkommer också fler aktörer i form av namngivna länder. 1993 års debatt 
kring hotföreställningar och angreppsfall innehåller många diametralt motsatta uppfattningar 
om bakomliggande orsaker. Här spänner inläggen från missilinnehav till ubåtshot.   
 
Tidskriften debatterar också doktrinernas budskap om handlingsmönster. Mest framträdande 
är de många inläggen kring frågan om U.S Navy´s resurser, förmågor och uppgifter. Detta 
gäller för båda debattforumen. 1986 års inlägg har synpunkter på amerikanska flottans resurs-
numerär, dess förmåga att slå hål på sovjetiska försvarslinjer samt dess uppgift att avskräcka i 
syfte att dämpa konflikter. 1993 års inlägg behandlar förmågan till kontroll av havet genom 
att förorda strategisk rörlighet. Man menar att med hjälp av ett så kallat försvarsgrensgemen-
samt förmågefokus så skall U.S Navy kunna svara på hot från konventionella vapen. 1987 års 
debatt omfattar också en diskussion kring operationstyper i termer av offensiva respektive 
defensiva operationer medan 1994 års debatt handlar om innebörden av doktrinens förslag till 
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försvarsgrensgemensamma operationer. Det går att konstatera att debatten kring förmågor 
innehåller flertalet inlägg kring hangarfartygens vara eller icke vara vilket måste innebära att 
de utgör ett av debattörernas större intresseområden. 
Mot bakgrund av undersökningen blir min slutsats att debatten tillägnar begreppet handlings-
mönster mest uppmärksamhet. Inom begreppet ses tydligt en majoritet av inlägg både i 
1986/97 års och i 1993/94 års debatt. Här har fortfarande 1986/87 års debatt kvar sin lojala 
inställning till doktrinens budskap angående marinens förmåga, numerär och uppgifter. Det 
som avviker från de andra begreppen är att debatten här ligger mer på taktisk nivå när man 
diskuterar genomförande av doktrinens tilldelade uppgifter. Den tenderar också företrädesvis 
att diskutera hur uppgifterna skall lösas med nationella medel. Någon diskussion där allierade 
enheter involveras existerar överhuvudtaget inte. Jag uppfattar dessutom att 1986/87 års de-
battklimat är av en mer uttalad nationell prägel jämfört med 1993/94 års diskussion. Jag drar 
också slutsatsen att först i 1993/94 års debatt, tenderar inläggen att bli indelade i olika intres-
seområden, t ex förekommer argument som bygger mycket på personlig värdering av olika 
marina systems utnyttjande, t ex patrullbåtar, hangarfartyg eller land- och sjöburna vapensy-
stem. 
 
Efter att ha granskat tidskriftsdebatten går det också att dra slutsatsen att vissa områden lockar 
till en mer livlig debatt än andra vilket kan tolkas som att debatten är nischad till sin karaktär. 
Men samtidigt ger den uttryck för många olika sorters uppfattningar och perspektiv vilket 
talar mot detta. Efter att jag har kopplat ihop artiklarna med passande tematillhörighet kan jag 
konstatera att de områden som är mer attraktiva att diskutera än andra utgörs av uppgiftsställ-
ning, förmågor och angreppsfall. Det kan tolkas som att det är just inom dessa områden som 
debattörerna uppfattar sig kunna påverka debattens utfall med sitt budskap alternativt få störst 
gensvar från andra debattörer. Kommentarer kring aktörer och nationella intressen har där-
emot markant lägre inläggsfrekvens. Detta fenomen gäller både 1986/87 respektive 1993/94 
års debatt.  
 
Härnäst ligger fokus på den sista forskningsfrågan dvs vilka egenskaper utmärker den marina 
doktrindebatten. Det som framkommit är att jag har kunnat återfinna argument i debatten som 
gått att sortera in under alla tre begrepp och samtliga teman. Detta gäller både för 1986/87 års 
och 1993/94 års debatt. Undersökningen visar dock på en något ojämn ”träffbild” vad avser 
inlägg kopplat till de olika temana. Vissa områden i doktrinerna har bara fått enstaka inlägg 
under granskade tvåårsperioder, det gäller framför allt temana värderingar/intressen (1 st 
1986) samt nationella intressen (1 st 1994). Resultatet visar bland annat att taktik, materiel 
eller personalfrågor har en högre inläggsfrekvens. 
När ett enstaka inlägg påträffats inom något temaområde, måste man vara medveten om att 
det är svårt att kalla en sådan företeelse för debatt eftersom ett enda inlägg inte skapar någon 
dynamik i diskussionen. Ett enda inlägg kan naturligtvis inte heller ses stå för hela debattens 
uppfattning i frågan. Man måste istället betrakta de olika enstaka inläggen som delar i ett stör-
re koncept, först då ser man hela debattens omfattning. Resultatet visar att trots fåtalet årliga 
inlägg så går det att konstatera att alla av doktrinens områden debatteras. Det utfallet visar på 
egenskaper som stor mental spännvidd och en medveten aktualitet i den marina debatten. Det 
går att hitta argument både för och emot doktrinernas innehåll genom att granska flera artik-
lar, således belyses många sidor av doktrinernas budskap.  
 
Andra områden har istället fått många fler debattinlägg. Det gäller framförallt temat opera-
tionsområden som kan uppvisa 8 stycken inlägg under 1986 och temat resurser/förmågor som 
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räknar till 7 stycken inlägg under 1993/94. Denna träffbild styrker det preliminära intrycket 
att det är doktrinbudskapets inverkan på förbandstaktisk nivå före dess strategiska budskap 
som främst lockar en större mängd debattörer. Förbehållet finns dock fortfarande att alla av 
doktrinens områden har varit föremål för debatt men fördelningen till debatterade områden 
har varit ojämn. Således kan min initiala uppfattning att debatten företrädesvis riktas mot vis-
sa områden avskrivas och att debatten är till sin karaktär bredare och mer omfattningsrik. 
 
Det går att konstatera att de publicerade inläggen representerar många intressegrupper inom 
den amerikanska marinen. I vissa fall har ”debattdueller” förekommit där ordväxling och sva-
romål har kunnat följas mellan två debattörer genom flera nummer av tidskriften. Eftersom 
resultatet visar att debatten till stor del har ”polariserade” egenskaper innebär det att man tyd-
ligt tar ställning för eller emot doktrinens budskap och den därför kan uppfattas som trång-
synt. Då ofta bara en sida av problemet framförs, innebär det att man sällan kommenterar eller 
utvecklar motsatta uppfattningar i samma artikel.  
Debatten rör sig till viss del kring system och områden och som kan kopplas till förbandstak-
tisk nivå. Vissa marina system lockar mer till debatt än andra, t ex debatten kring hangarfar-
tygens vara eller inte vara. Men undersökningen visar att man även debatterar större strategis-
ka och operativa frågor dock inte med samma frekvens och djup som de taktiska. Detta fak-
tum falsifierar ytterligare mitt första intryck att debatten i viss omfattning är trångsynt eller 
mycket begränsad till sin karaktär. Jag inser att det är viktigt att debatten måste ses som en 
enhet där alla inlägg skall bidra till att ge ett helhetsintryck. Men om man bara ser till de indi-
vider som endast publicerar en negativ eller positiv åsikt utan förslag till alternativa lösningar 
så kan debatten uppfattas som just trångsynt.  
 
Undersökningens resultat visar att doktrinernas samtliga områden debatteras. Ur detta kan 
man dra slutsatsen att den marina debatten utmärker sig genom att vara vidsträckt och oin-
skränkt även om några områden diskuteras mindre frekvent än andra. Det visar också på att 
den har ett debattklimat som präglas av egenskaperna öppenhet, saklighet och frispråkighet 
utan ambition till att vara tvingande eller övertygande, trots att det är svårt att uttala sig om 
eller bedöma det totala debattklimatet i min undersökning. Mot bakgrund av undersökningen 
anser jag att den marina debatten också utmärker sig genom att innehålla argument som före-
faller vara väl underbyggda, företrädesvis genom att de är baserade på egen erfarenhet. Debat-
ten uppfattas också vara drivande i sin utövning då vissa inlägg tenderar att stimulera och en-
gagera ännu fler läsare till att replikera. Det märks inte minst i hangarfartygsdebatten. Jag 
konstaterar att artikelinläggen innehåller argument som kan knytas till både strategisk, opera-
tiv och taktisk nivå. Man kan vidare spåra insändare som representerar flertalet förband. Inte 
minst finns företrädare i debatten för ytstrids-, hangarfartygs-, ubåts- och minröjningsförband. 
Allt detta sammanslaget uppfattar jag ger den marina debatten en unik dynamik. 
Debatten innehåller inlägg från många olika sorters människor, civila som militärer, hos vilka 
spännvidden avseende bakgrund och grad varierar kraftigt. I min undersökning har jag bara 
funnit en artikel skriven av en kvinna. Den marina debatten domineras således av män. Jag 
har inte kunnat identifiera att detta faktum skulle ha påverkat debattens egenskaper i någon 
särskild riktning eller gett den några speciella karaktärsdrag.  
Jag uppfattar också debatten vara i takt med sin samtid. Det visar inte minst användandet av 
nya fackuttryck, kännedom om nya marina system och framtida tillkommande förmågor.  
Den marina doktrindebatten utmärks också av att vara just marin. Det har inte gått att finna 
åsikter kring samverkan med flyg eller landstridskrafter, även om mycket av sådana vinkling-
ar med automatik har exkluderats genom uppsatsens avgränsningar. Det kan även anas en 
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tendens att debatten uttrycker sig företrädesvis i negativa termer. De åsikter som framkommer 
är ofta kritiskt inställda eller har en avvikande uppfattning till delar av doktrinens budskap. 
Inlägg som är positiva till doktrinens budskap har inte varit lika många eller uppfattas inte 
vara lika framträdande.  
 
Det hade avslutningsvis varit intressant om undersökningsresultatet hade gett någon indika-
tion på att debattens forum påverkar innehållet i nästkommande doktrin eller inverkar på 
doktrinutvecklingen. Frågan ligger förvisso utanför uppsatsens ansats men är ändå fascine-
rande. Det finns inget i uppsatsens resultat som indikerar en sådan utveckling. Det finns heller 
inget som styrker eller avslår påståendet att doktrinutgivande myndighet skulle ta intryck av 
opinionen. Det har heller inte gått att identifiera något i debatten som visar att en diskussion 
avseende framtida kommande doktriner förekommer utan det är företrädesvis det omedelbara 
doktrinmottagandet som ligger i fokus. 
 
4 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 
 
Undersökningsresultatet visar att den amerikanska marindebatten innefattar många områden. 
Jag har konstaterat att många av de diskussionsområden och synpunkter som förekommer i 
86/87 års debatt också återkommer i 93/94 års debattforum trots att föremålen för respektive 
diskussion utgörs av två helt olika doktriner. Argumenten visar sig dock innehålla andra bud-
skap 1993/94 än 1986/87. Känslan av oföränderlighet och stagnation i debatten som jag fick 
initialt kan således avskrivas, man kan dock fundera vidare över orsaken till detta faktum. Det 
kan å ena sidan betyda att den marina debatten i sig är relativt konservativ till sin natur och 
debatterar sina doktriner enligt ett till delar förutbestämt mönster men kan å andra sidan även 
betyda att man inte låter sig nämnvärt påverkas av förändringar och inflytande från t ex andra 
försvarsgrenar. Genom att granskningen har gjorts av två debattfora (1986/87 respektive 
1993/94) går det dock att säkert fastställa att det till synes upprepade mönstret inte beror på att 
det är samma grupp av människor som regelbundet ägnar sig åt marina debattinlägg. 
 
I 1986/87 års debatt såg jag att vissa teman får fler artikelinlägg än under 1993/94. En anled-
ning till det kan kanske vara The Maritime Strategy´s allmänna formulering kring globala 
operationsområden vilket möjligen manar fler debattörer att skriva inlägg där man vill ”sätta 
ner foten” i syfte att tydliggöra eller ifrågasätta. I…From the Sea har man en tydligare formu-
lering vad man avser med operationsområden och således är inläggen färre i debatten. Samma 
fenomen går även att ana i temat förmågor.  
 
Den totala mängden av debattinlägg är ungefär lika många 1986/87 som de är 1993/94. Det 
kan tolkas som om debatten inte tenderar att avklinga utan är jämn och i högsta grad levande.  
Däremot uppfattar jag att 1993/94 års debatt till skillnad från 1986/87 års har ändrat karaktär. 
Under 1986 ser jag ett diskussionsfokus mot förmågor och tillvägagångssätt. Debatten kretsar 
kring hur U.S. Navy skall utnyttja sina militära kapaciteter för att uppnå doktrinens målsätt-
ningar. Under 1987 uppfattar jag att diskussionen är mer generell och dyker inte ner i detaljer 
utan behandlar doktrinens strategi i mer allmänna ordalag, där diskuteras frågor som till ex-
empel har man gjort rätt bedömning av Sovjetunionens militära agerande. Jag uppfattar däref-
ter att debatten från mitten av 1994 blir alltmer avlägsen doktrinens förhållningssätt. Innehål-
let i artiklarna blir mer självgående i sin framställning innebärande att man inte alltid nödvän-
digtvis refererar eller återkopplar till doktrinens påståenden utan debattörerna diskuterar mer 
självständigt kring utvalt tema. Debatten tenderar här också att bli av mer intressevärnande 
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och revirtänkande karaktär eftersom jag uppfattar att diskussionen består av att man gärna 
ställer system mot varandra eller jämför förmågor alternativt eller diskuterar fördelning av 
resurser. En orsak till varför debatten ändrat karaktär kan vara förändringar i USA:s ledning 
(presidentval) vilket innebär reformerande direktiv och förutsättningar för den amerikanska 
försvarsmakten och för U.S. Navy. Ett annat alternativ kan vara att är debatten är mer intres-
sevärnande för att förekomma arbetet med 1994 års kommande doktrin? Den här uppsatsens 
granskade tidsperiod inkluderar inte ett svar på denna fråga, varför den får lämnas obesvarad. 
 
Det går också att se vissa skillnader i ”debattperspektiv” i artiklarna. Framförallt i 1993/94 års 
debatt framträder ett smalare perspektiv hos dem som har koppling till eller tjänstgör i Europa 
än hos dem som har koppling till global verksamhet t ex i Stilla Havet. ”Europaanknutna” 
debattörer anser inte att doktrinens budskap är tillfredställande pga sin tyngdpunktsförskjut-
ning mot mer global verksamhet medan ”Stilla Havsanknutna” debattörer tycker att budskapet 
går i linje med ”sin” verksamhet vilket kan uppfattas som att de är mindre betjänta av debat-
ten. Med utgångspunkt från undersökningen går det också att konstatera att behovet av 
styrande doktriner är olika under respektive efter kalla kriget. Under kalla kriget där en tydlig 
motståndare existerade, var behovet av en stark doktrin mindre. Efter kalla kriget med en mer 
komplex världsbild är behovet av tydliga styrningar betydligt större.  
 
Undersökningen visade att det fanns områden som är mer attraktiva att diskutera än andra. 
Anledningen att vissa teman tas upp och andra utelämnas kan kanske bero på kalla krigets 
inverkan. Då kriget efterhand inte längre uppfattas som lika närvarande medför det att hotet 
inte heller känns lika påtagligt. Detta kan kanske medföra att debatten kring vissa teman går 
på sparlåga.  
 
Innan undersökningen såg jag på den marina debatten som ostrukturerad och delvis rörig. Jag 
uppfattade att den vara frisvängande och oordnad och såg den också som förhållandevis sy-
steminriktad, dvs debattörer framhävde vissa systems fördelar i syfte att överleva konkurrens 
från andra system. Efter undersökningen inser jag att debatten följer en osynlig struktur men 
är också mycket vidare och omfattar fler områden än jag föreställt mig. Bland annat så före-
kommer synpunkter som rör operativa och strategiska föresatser likväl som taktiska. Att tid-
skriftsdebatten har tendens att verka polariserad genom att debattörerna tar ställning för eller 
emot olika delar av doktrinernas budskap inser jag nu utgör debattens hjärta. Mitt initiala in-
tryck som bestod av att man inte driver eller utvecklar motsatta argument för att skapa en mer 
fördjupande debatt, uppfattar jag kan vara ett avsiktligt drag av debattörerna. Genom enkel-
spårigt ställningstagande lockas andra debattörer till att skriva svarsinlägg vilket enligt min 
uppfattning skapar dynamik och vitalitet i debatten. 
 
Man kan slutligen fråga sig vilken nytta detta forum utgör. Jag konstaterar att debatten i sig är 
svår att använda som styrmedel eller spelbricka för att bistå t ex doktrinutveckling eftersom 
debatten i huvudsak innehåller synpunkter som står för personliga ställningstaganden och 
värderingar. Det vi kan lära oss från uppsatsens resultat är istället att debatten med fördel kan 
användas som utgångspunkt. Med det menas att debatten kan generera idéer eller fungera som 
katalysator för att driva och utveckla arbetet framåt. Från resultatet kan vi också lära oss att 
debatten kan fungera som slutprodukt. Med det menas att mot bakgrund av debattens spänn-
vidd kan man avstämma att inget område lämnats orört eller fallit i glömska. Debatten som 
slutprodukt kan således fungera som kontrollstation för arbetet med doktringenerering.  
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Jag bedömer att uppsatsens viktigaste resultat utgörs av två delar. För det första att uppsatsens 
metod är tillämpbar för att kunna svara på forskningsfrågorna, och för det andra att den mari-
na doktrindebatten i högsta grad är bred och oinskränkt till sin natur.  
Utvecklandet och användandet av metoden till ett analysinstrument för granskning av doktri-
ner och debatt kan jag konstatera varit ett steg i rätt riktning och resultatet står sig bra i förhål-
lande till metoden. Genom att analysinstrumentet har haft en hög upplösning har arbetet un-
derlättats med systematiseringen av de olika artiklarnas tematillhörighet. Jag har under arbe-
tets gång konstaterat att det finns många andra sätt att göra en liknade utveckling av metoden 
på. Jag är också medveten om att tillämpningen av analysinstrumentet kan ha inneburit att 
vissa områden har undgått föremål för granskning eller inte getts det perspektiv som eftersträ-
vats.  
 
Med de erfarenheter som gjorts under arbetets gång är det möjligt att föreslå ett antal områden 
för fortsatt forskning. Ett område kan vara att med utnyttjande av samma metod göra motsva-
rande granskning av flyg- och armédebatten för att se vilka faktorer som påverkar debattinne-
hållet. Det skulle vidare vara intressant att göra om samma typ av undersökning som i denna 
uppsats men då granska andra länder och andra doktriner. Ytterligare ett förslag kunde vara 
att se på innehållet i debatten före och efter andra typer av skiljehändelser än kalla kriget, t ex 
11 september-attacken. 
Man skulle också kunna granska debatten i ett annat syfte, t ex för att undersöka hur stor ge-
nomslagskraft, betydelse eller påverkan debatten har på doktringenerering eller doktrinut-
veckling. Jag finner det även intresseväckande att göra om samma undersökning men med ett 
annat eller bredare urval av marina tidskrifter, facklitteratur eller fackpress. 
Slutligen skulle man kunna utveckla mitt analysinstrument med ambitionen att få fram en mer 
optimerad modell att användas vid granskning av debatter. Arbetet med uppsatsen har gett 
mig insikt i det faktum att det i dagsläget inte förekommer någon motsvarande svensk marin 
doktrindebatt värd namnet. Jag anser det därför vore intresseväckande att undersöka om, och 
varför det förhåller sig så. Jag konstaterar avslutningsvis att arbetet med denna uppsats har 
öppnat flera alternativa inriktningar för fortsatt forskning inom ämnet. 
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