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Sammanfattning: 
 
Efter murens fall ändrades den amerikanska maritima fokusering från att verka på öppet hav 
till att verka mer i de litorala områdena runt om i världen. Denna inriktning har föranlett 
införande av nya system vilket i sig föranlett en debatt främst inom den amerikanska flottan 
huruvida detta är relevant.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur fokusering på det litorala området uppstod och 
vilka konsekvenser detta medförde genom att studera hur fokuseringen formulerades i 
strategiska dokument och koncept.  
  
Resultatet visar på en strategisk strävan till hegemoni inom den amerikanska marinen. Detta 
har inte fullt lyckats då det spåras en antagonism kopplad till kampen om resurser och 
skillnader i identiteter. Uppsatsen visar på att inställningen till att verka i den litorala miljön 
skiljer sig åt mellan flottan och marinkåren där flottan uppfattar att verka litoralt är farligt 
och kommer att ge förluster medan marinkåren identifierar farorna men uppfattar miljön 
som sitt naturliga verkansområde. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Den marina fördjupningskursen HSU 8 på Försvarshögskolan har under utbildningen fokuserat på 

temat Littoral Warfare. Genom studier i ämnet och genomförandet av en studieresa till USA 

framkom en problembild som identifierats av den amerikanska marinen. Uppfattningen om Littoral 

warfare skiljer sig beroende på vem som talar. Definitioner som entydigt förklarar ämnet saknas och 

vid den amerikanska skolan, Naval Postgraduate School i Monterey framhålls Sverige och dess marin 

som en auktoritet inom området.1  

Kommendör Wayne P Hughes skriver följande; 

“We are good at blue water operations, but we are not that skilled in fighting and operating in the littoral 

waters in places like the South China, the Baltic and Black Seas as well as the Persian Gulf,” 
2
 

Utifrån detta citat uppstår en problembild om bakomliggande orsaker, när den amerikanska marinen 

generellt uppfattas som världens mäktigaste flotta. 

1.2 Strategi utvecklingen under kalla kriget 
Uppsatsen kommer att kortfattat att beskriva bakgrunden till det doktrinära läge som rådde i den 

amerikanska marinen före kalla krigets slut. Bakgrunden syftar till att ge en förklaringsram till den 

förändring som skett i den maritima fokusering som kan skönjas idag. 

Kalla kriget ur en maritim synvinkel fokuserade på hur Nato skulle kunna stoppa en sovjetisk invasion 

genom Europa tillräckligt länge för att USA skulle kunna föra över förstärkningar. Detta krävde 

kontroll över sjöfartslederna över Atlanten. Den maritima fokusen låg på att skydda egen 

styrketillväxt genom att slå den sovjetiska flottan ute till havs.3 För amerikanska marinens del 

prioriterades de större vapensystem som var optimerade för strid på de öppna haven. 

Hangarfartygsgrupper och atomubåtar stod för de viktigaste komponenterna i den amerikanska 

flottan.4 Deras uppgift var att ta striden med Sovjets ubåtar och bombplan i Norska havet och tvinga 

Sovjet till ett avgörande slag. Konvojer till Europa skulle således skyddas genom en offensiv 

framgruppering av styrkor och därigenom mota bort de sovjetiska styrkorna. Denna strategi 

benämndes som Forward Strategy.5 

Forward Strategy ifrågasattes under 1970-talet av Amiral Elmo Zumwalt som övertog rollen som chef 

för den amerikanska marinen (Chief of Naval Operations). Zumwalt var den förste att offentliggöra 

den nya strategin. Hans analys var att efter Vietnamkriget skulle det amerikanska försvaret gå mot 

                                                           
1 http://www.nps.edu/About/News/NPS-Faculty-Researchers-Stand-Up-New-Littoral-Operations-Center.html,  

hämtat 2014-03-17 kl 1353 
2 Ibid 
3 Friedman Norman, Sea power as Strategy Navies and National interests, Naval Institute Press, Annapolis MD, 

2001, sid 182 och 197 
4 Ibid, sid 200 
5 Ibid, sid 201 

http://www.nps.edu/About/News/NPS-Faculty-Researchers-Stand-Up-New-Littoral-Operations-Center.html,%20%20hämtat%202014-03-17
http://www.nps.edu/About/News/NPS-Faculty-Researchers-Stand-Up-New-Littoral-Operations-Center.html,%20%20hämtat%202014-03-17
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besparingar och i syfte att undvika stora nedskärningar i marinen valde han att fokusera på områden 

där de andra vapengrenarna inte kunde hävda sina fördelar. Hans fokus låg på att marinen skulle 

hävda kontroll till sjöss (sea control) istället för att fokusera på makt projektion (power projection).6 

Strategin påkallade en sekventiell strid där den sovjetiska marinen skulle slås ut i första fasen och 

därigenom uppnås kontroll till sjöss. Därefter skulle de marina enheterna övergå till att slå mot 

sovjetiska markmål i syfte att fördröja den markoffensiv som Nato fruktade och därigenom vinna tid 

till mobilisering av egna markstridskrafter.7 Den amerikanska marinens inställning var att så länge de 

kunde utöva kontroll till havs så kunde inte Sovjet vinna en konflikt i Europa och inte hota den 

amerikanska kontinenten utan att ta till kärnvapen vilket i sig skulle innebära en större förlust då 

risken för vedergällning blev överhängande.  

Det kalla kriget tog slut i och med Sovjetunionens fall, varvid den amerikanska marinen fann sig 

tvungen att författa en ny strategi som präglade den nya världsordningen.”… From the Sea” 

1.3 Problemformulering  
Efter Sovjetunionens fall har den amerikanska flottan skiftat sin strategi och doktrin från ett fokus att 

möta en motståndare på Atlanten, flotta mot flotta till en strategi som fokuserar på den litorala 

området. 1992 kom strategin ”…From the Sea” och 1995 kom ”Forward… from the sea” vilka i brist på 

en definierad motståndare konstaterade att i framtida marina operationer kommer det litorala 

området utgöra nyckelterräng.8 

USA har på senare år genomfört en pivotskiftning i strategiskt intresse från Europa till Asien där Kina 

identifieras som en potentiell motståndare9. Kina har i en rad uppmärksammade aktioner oroat sina 

grannar bl.a. Japan och Taiwan vilket ställer ökade, alternativt andra krav på USA för att kunna 

skydda sina allierade alternativt möta ett aggressivt Kina. I denna utveckling har Kina tagit fram ett 

antal nya vapensystem som hotar USAs klassiska ”blue water navy” och främst 

hangarfartygsgrupperna.10 USA har identifierat att för att kunna verka i den litorala miljön ställs 

andra krav på enheterna för att kunna verka kustnära. I detta har en ny fartygsklass tagits fram, LCS 

(Littoral Combat Ship). Framtagningen av detta system har föranlett en debatt kopplad till vad som 

utmärker Littoral Warfare. Fokuseringen på det litorala området och införandet av nya system har 

ett klart mandat från politisk såväl som militär ledning trots detta har det uppstått en hätsk debatt 

främst inom den amerikanska flottan. Vilka bakomliggande faktorer orsakar ett sådant 

ifrågasättande?   

 

                                                           
6
 Friedman Norman, Sea power as Strategy Navies and National interests, Naval Institute Press, Annapolis MD, 

2001, sid 201 
7 Ibid, sid 203 
8
 Ibid, sid 219-220 

9 https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf, hämtat 2014-05-08 kl 1856 
10 http://www.ausairpower.net/APA-PLA-Cruise-Missiles.html, hämtat 2014-05-08 kl 1858 

https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-Cruise-Missiles.html
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1.4 Forskningfrågor  

1.4.1 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av problemformuleringen syftar denna uppsats analysera ett begrepp och vilka 

konsekvenser detta har medfört. Detta ger vid handen ett antal olika möjligheter avseende metoder 

för att svara på ställda forskningsfrågor. Då uppsatsen inte söker svar på ”vad är littoral warfare?” 

utan försöker svara på, hur uppstod fokuseringen på littoral warfare, finner jag att det är begreppet 

och faktorer kring hur detta uppstått och vilka bakomliggande orsaker kan ligga till grund för denna 

förändring som bör analyseras.  

Genom att genomföra en diskursanalys kopplat till begreppet littoral warfare bidrar undersökningen 

till en ökad förståelse för bakomliggande faktorer, som påverkar utvecklingen av doktriner, koncept 

och system men även hur dessa faktorer påverkar identiteter inom den amerikanska marinen.  

Därför väljs rubriken enligt följande; 

Littoral warfare, modeord eller paradigmskifte för den amerikanska marinen? 

1.4.2 Forskningfrågor 

 

 Vilka diskurser framträder i den samtida konstruktionen av Littoral Warfare i den 
amerikanska marinen? 

 Vilka konsekvenser uppstår för den amerikanska marinen av denna konstruktion? 

 

1.5 Forskningsläge  
Forskningen kopplat till Littoral Warfare är till huvuddel kopplat till att förklara begreppet genom att 

skapa definitioner. Två samtida forskare framträder som särskilt aktiva; 

Wayne P Huges har skrivit aktivt i ämnet där hans bok Fleet Tactics and Coastal Command11 ofta tas 

upp som ett standardverk. Hughes har varit mycket aktiv i den levande debatten avseende litoral 

krigföring och är medförfattare till ett av de koncepten denna uppsats kommer att studera.  Han är 

knuten till Naval Postgraduate school i Monterey Kalifornien där han tjänstgör i fakultetet.  

Dr Milan Vego är en aktiv skribent främst kopplad till krigföring på en operativ nivå. Han är knuten till 

Naval War College, Rhode Island. Han har omfattande beskrivit litoral krigföring i sitt verk, Littoral 

Warfare12 där han söker definitioner på temat och fokuserat på miljöbeskrivningen.  

Deras verk ligger som grund för utbildning inom marin krigföring på Försvarhögskolan. Deras 

forskning skildrar främst hur den litorala krigföringen skall ske och i vilken miljö som utgör den 

litorala zonen.  

                                                           
11 Hughes, Wayne P. Jr., USN (ret), Fleet Tactics and Coastal Combat, second edition, (U.S. Naval Institute, 

Annapolis, Maryland, 2000) 
12 Vego, Milan, Littoral Warfare, NWC 1010, The United States Naval War College,  2010 
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Utvecklingen av littoral warfare sker nu bland annat på Naval Postgraduate School i Monterey där ett 

Littoral Operations Center har skapats i ett samarbete mellan skolan och industrin (SAAB) Sverige 

studeras som ett intressant exempel på hur litoral strid kan genomföras.13   

Avseende svensk forskning genomförde örlogskapten Jens Nykvist en jämförelse av synen på det 

litoral krigföring i sitt självständiga arbete i krigsvetenskap 2009.14  

Forskning kopplat till amerikanska marinens strategiska dokument har genomförts av CNA15 där de 

strategiska dokumenten sätts in i en större kontext. Denna forskning avses stötta analysen av de 

strategiska dokumenten. 

Författaren har inte hittat någon forskning på området som brukar diskursanalys som metod för att 

studera hur begreppet har påverkat den amerikanska marinen. 

1.6 Material och urval  
Utifrån frågeställningar kommer urvalet att avgränsas till de av USA fastställda strategier och koncept 

som är direkt relaterade till frågeställningen. De strategiska dokumenten syftar till att ge den 

amerikanska marinen vägledning för hur den amerikanska marinen skall bäst verka på den 

strategiska nivån utifrån USAs strategi. 

Koncepten väljs för ytterligare belysa strategins påverkan på främst U.S. Navy och U.S. Marine Corps i 

deras respektive vägval för att lösa den satta strategin. Genom att studera dessa koncept hoppas 

författaren att littoral warfare bättre ska kunna analyseras och effekterna av debatten samt 

konsekvenserna av begreppen kunna sättas in i ett större sammanhang. 

1.6.1 Strategiska dokument 

 From the sea 

 Forward … from the sea 

 Sea Power 21 

1.6.2 Koncept 

 Operational Maneuver From the Sea (OMFTS) konceptet 

 Streetfighter-konceptet 

1.7 Avgränsningar  

1.7.1  Rum 

Uppsatsen kommer endast att avhandla förhållanden i den amerikanska marinen som har bärighet 

mot begreppet Littoral warfare. 

                                                           
13 http://www.nps.edu/Academics/Schools/GSOIS/Departments/DA/LOC/LOC_home.html,  
14

 Nykvist Jens, LITTORAL WARFARE! Talar USA, Storbritannien och Sverige om samma sak?, 

Försvarshögskolan, 2009 
15 CNA är en icke vinst drivande organisation som har till uppgift att genomföra analyser åt den amerikanska 

staten. http://www.cna.org/sites/default/files/research/03.%20usn%20strategies%20-

%20background,%20d0026421.a1.pdf hämtat 2014-05-06 kl 0826 
 

http://www.nps.edu/Academics/Schools/GSOIS/Departments/DA/LOC/LOC_home.html
http://www.cna.org/sites/default/files/research/03.%20usn%20strategies%20-%20background,%20d0026421.a1.pdf
http://www.cna.org/sites/default/files/research/03.%20usn%20strategies%20-%20background,%20d0026421.a1.pdf
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1.7.2 Tid  

Uppsatsens kommer att avgränsas till tidsperioden omedelbart innan murens fall och fram till idag. 

De studerade dokumenten kommer att täcka perioden 1989 till 2002 i syfte att analysera den tänkta 

vägen. Senare dokument kommer att nyttjas för att studera hur dessa har uppfattats. 

1.7.3 Material  

Uppsatsen kommer att avgränsas till en för metoden hanterbar mängd litteratur. 

Texternas intertextualitet16 kommer att ligga till grund för urvalet. 

1.7.4 Begreppsanvändning  

 Diskurs – ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” – språkliga mönster som definierar 

hur vi agerar ”inom olika sociala domäner” T.ex. medicinsk diskurs eller militär diskurs. 17 

 Identitet – ”Identitet är identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur”18, 

detta är relationellt kopplat till t.ex organisation, yrke mm.  

 Diskursordning – ”ett avgränsat antal diskurser som strider i samma terräng.”19 

 Hegemoni – ”en bestämd synpunkts herravälde”20 

 Antagonism – konflikt som uppstår när ”olika identiteter hindrar varandra”.21 

 Transitivitet – grammatisk term för att se  ”hur händelser och processer förbinds (eller inte 

förbinds) med subjekt och objekt.”22 

 Modularitet – grammatisk term för att studera graden av instämmande hos författaren.23 

 

1.8 Disposition  
Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: 

Kapitlet 1 Inledning ger läsaren en bakgrund till varför denna undersökning genomförs. 

Problemformuleringen, syftet och forskningsfrågorna beskrivs.  

Kapitlet 2 Teori och metod kartlägger forskningsfältet begrepps- och diskursanalys. Vidare redovisas 

orsaken till vald inriktning för uppsatsen. Teoribeskrivning syftar till att ge en övergripande ram för 

uppsatsen. Beskrivningen av kritisk diskursanalys syftar till att motivera vald metod och ge den en 

teoretisk koppling. Metodbeskrivning syftar till att ytterligare specificera angreppsättet i uppsatsen. 

Härvid beskrivs den modell som Norman Fairclough har tagit fram som ett analytiskt verktyg för att 

genomföra kritisk diskursanalys.  

Kapitlet 3 Operationalisering beskriver hur Faircloughs 3D modell nyttjas kopplat mot valda texter.  

                                                           
16 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 77 
17 Ibid, sid 7 
18 Ibid, sid 51 
19 Ibid, sid 34 
20 Ibid, sid 13 
21 Ibid, sid 55 
22 Ibid, sid 87 
23 Ibid 
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Kapitel 4 Analys av strategiska dokument beskriver vägvalen som den amerikanska flottan har 

genomfört och i texten söks vilken diskursordning som råder. 

I Kapitel 5 ger svar på forskningsfråga 1 vilken diskursordning som råder. 

Kapitel 6 Analys av koncept, fortsätter analysen av två koncept där konsekvenserna söks av rådande 

diskursordning. 

Kapitel 7 Svar på forskningsfråga 2 redovisas slutsatser om konsekvenserna från koncepten och 

svarar på forskningsfråga 2. 

Kapitel 8 Resultat sammanfattar uppsatsens resultat kopplat mot frågeställningarna. 

Kapitel 9 Fortsatt forskning ger förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

2 Teori och metod  

2.1 Teori 

2.1.1 Introduktion till uppsatsens teori 

Valet av metod och teori för denna uppsats har fallit på en diskursorienterad analys kring ett begrepp 

och vilka konsekvenser begreppet har fått för den amerikanska marinen. Skälet till detta är att 

analysera hur begreppet har uppstått och vilka diskurser som kan identifieras hur dessa är 

konstruerade och hur de konstruerar sitt sammanhang.  

Avseende den epistemologiska och ontologiska utgångspunkten för uppsatsen avser jag att ge en 

kort bakgrund till metoden och teorin. 

Begreppshistorians utgångspunkt är att betydelsen av ordet och dess förändring spelar roll i 

samhällsutvecklingen samt att texters innebörder blir centrala i analyser.24 Diskursanalysen har vuxit 

fram som en tämligen ny vetenskaplig metod och förekommer både inom språk och 

samhällsvetenskapliga inriktningar. Det finns främst två olika teman inom diskursanalysen och det är 

verklighetsuppfattning och språk.25 

Poststrukturalism – betonar språkets roll och ifrågasätter värdet av givna förklaringar kring 

samhällsvetenskapliga fenomen. 26 Detta har kritiserats från flera håll för att sakna en ontologisk och 

epistemologisk position. 27 Kritiken har lett fram till olika inriktningar inom diskursteorin där kritisk 

diskursanalys under Norman Fairclough relateras till kritiska realismen. 28 

                                                           
24

 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 25 
25

 Ibid, sid 26 
26

 Ibid, sid 29 
27

 Ibid, sid 29 
28

 Ibid, sid 29. 
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2.1.2 Diskursanalys teori  

Diskursteorin har på senare tid vunnit mark inom samhällsvetenskaperna och på så sätt framkommer 

ett alternativt sätt att studera frågeställningar.29 Inom konstrukturismen framställs det att det inte 

finns en versionsfri sanning utan all kunskap beror på sitt sammanhang. Detta motsäger inte olika 

samhällsproblem utan erbjuder ett alternativt sätt att undersöka fenomen.30 

Börjesson och Palmblad skriver att; 

”Konstruktionistisk problemforskning inriktas således på att analysera hur idéer och kunskap 

kring avvikare av olika slag byggs upp och återskapas på olika samhällsarenor.”
31

 

För den här uppsatsen har Norman Faircloughs - Kritiska diskursanalys CDA32 valts som metod och 

teori. Motivet till detta spåras till Faircloughs betonande av att diskursen påverkar den sociala 

omvärlden och denna metod lämpar sig väl för undersökning av förändring.33 CDA kan nyttjas som 

teori och metod ”för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan 

diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang.”34 

Kritisk diskursanalys uppstod på slutet av 1970-talet som en reaktion mot strukturalismen och 

språkforskning som inte tog hänsyn till yttre sammanhang alternativt att språket påverkas av 

samhället men inte att samhället påverkas av språket. Norman Fairclough, en brittisk språkforskare 

klev fram som huvudrepresentanten för den kritiska diskursanalysen.35 Målet med kritisk 

diskursanalys är att undersöka och synliggöra förbindelserna mellan den kommunikativa händelsens 

språkbruk och den sociala praktiken där fokuseringen läggs på de diskursiva praktikternas 

upprätthållande av den sociala ordningen alternativt i förändringen av den samma.36 

Faircloughs kritiska diskursanalys utgår, enligt Hössjer från en textorienterad diskursanalys. Tre olika 

vetenskapliga traditioner sammankopplas:37  

”1) detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik (omfattande Hallidays funktionella 

grammatik) 

2 ) makrosociologisk analys av social praktik (omfattande Focaults teori som inte 

innehåller någon metodologi för analys av specifika texter) 

                                                           
29 Börjesson Mats, Palmblad Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 2007, printed in Slovenia by Korotan 

Ljubljana, sid 9 
30 Ibid 
31

 Ibid, sid 9-10 
32

 Hössjer Amelie, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet Medier och kommunikation, 

MKV D. Teori, vt 2005, http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf hämtat 20140227 kl 1621 
33 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 13 
34 Ibid, sid 66 
35

 Hössjer Amelie, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet Medier och kommunikation, 

MKV D. Teori, vt 2005, http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf hämtat 20140227 kl 1621 
36 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 76 
37

Hössjer Amelie, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet Medier och kommunikation, 

MKV D. Teori, vt 2005, http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf hämtat 20140227 kl 1621 

http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf
http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf
http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf
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3) den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin (omfattande 

etnometodologi och samtalsanalys) där vardagen betraktas som något som människor 

själva skapar genom användning av en uppsättning gemensamma regler och 

procedurerav common sense-karaktär” 

Hössjer menar att Fairclough fokuserar på två dimensioner;38 

”1) den kommunikativa händelsen: ett fall av språkbruk som t.ex. en tidningsartikel, en 

film, en videoproduktion eller en intervju 

2) diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer.” 

Varje företeelse av språkbruk är att se som en kommunikativ händelse med tre dimensioner.39 

”1) den är text (tal och skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella) 

2) den är diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion av texter 

3) den är social praktik, en handling inom ramen för en verksamhet” 

2.1.3 Metod  

2.1.3.1 Diskursanalys metod 

Fairclough menade att diskurs har tre funktioner, en identitets-, en relationell- och en ideationell-

funktion.40  Vid studiet av diskurser är viktigt att fokusera på två dimensioner, den kommunikativa 

händelsen och diskursordningen.41 Den kommunikativa händelsen kan beskrivas som ett språkbruk. 

Texter konstitueras på olika sätt beroende på vem som skapar dessa och vem som är mottagare till 

texten. Exempel kan vara hur en läkare talar till sin patient eller till sin kollega. De olika sätten 

benämns som diskurspraktik.42 

                                                           
38

 Hössjer Amelie, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet Medier och kommunikation, 

MKV D. Teori, vt 2005, http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf hämtat 20140227 kl 1621 
39

 Ibid  
40 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 73 
41 Ibid, sid 73 
42 Ibid, sid 73 

http://www.dis.uu.se/filer/kursmapp70/seminarie2.pdf
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Figur 1 Fairclough tredimensionella modell för diskursanalys.
43

 

Denna tredimensionella modell kan utgöra en analytisk modell för att studera kommunikativa 

händelser i ett samhälle genom att studera en text ur tre olika synvinklar. Analysen bygger på att de 

tre dimensionerna ska dras in i en diskursanalys där man inledningsvis studerar textens egenskaper 

(text), därefter analyserar de produktion- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten 

(diskursiv praktik) för slutligen sätta in texten i ett bredare social kontext (social praktik).44 Textens 

formella drag analyseras i första steget med utgångspunkt i vokabulär, grammatik och sammanhang 

mellan satser där konstruktionen bildar en diskurs. Den diskursiva praktiken analyserar hur 

författaren bygger sin text på tidigare diskurser samt hur läsaren använder dessa i tolkningen av 

texterna. Den sociala praktiken är den yttre faktorn som påverkar alternativt påverkas av texten och 

dess diskursiva praktik. Genom att fastställa diskursordningen kan övervägande göras om den 

diskursiva praktiken omstrukturerar alternativt reproducerar den och därigenom analysera vilka 

konsekvenser det ger för den sociala praktiken.45 

2.1.4 Kritik mot kritisk diskursteori 

Diskursteori är ett kontroversiellt ämne inom samhällsvetenskapen där värdet ifrågasätts.46 

Bergström och Boréus framhåller fem problem med diskursanalyser. Det första problemet är synen 

på att allt är en diskurs ger en idealistisk position. Om allt är en diskurs uppstår problem med att se 

på historien med kausalitet då det saknas en yttre verklighet fristående från idéer. Detta motsägs av 

diskursanalytiker då dessa ser på sin omvärld i så dramatiska former.47 Synen på att diskursanalysen 

är relativistisk är det andra problemet. Kritiken består i att synen på att språket är präglande för allt 

så saknas det yttre kriterier att relatera till. Fakta om yttre betingelser faller ifrån och ses som 

                                                           
43 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 74 
44 Ibid 
45 Ibid, sid 75 
46 Bergström Göran, Boréus Kristina, Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, tredje upplagan, Studentlitteratur AV, Lund, printed by Graficas Cems S.L., Spain 2012, sid 305 
47 Ibid, sid 350 
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konstruerade.48 Dessa argument möts av synen på vetenskap bygger på konsensus vilket innebär att 

frågor om sant eller falskt fortfarande kan avgöras i tolkningarna av diskursen.49 Det tredje problemet 

som ställs mot diskursanalysen är att den saknar metoder för att lyfta den enskilda människan som 

subjekt eller agent. Detta motsägs av Börjesson och Boréus där kritisk diskursanalys nyttjas som 

exempel på att enskilda subjekt mycket väl kan stå i fokus.50 Ytterligare problem som framförs mot 

metodiken är svårigheten att dra skiljelinjen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Detta 

nämns även av Winther-Phillips som ett problem att hantera dialektiken.51 Det femte problemet som 

anförs mot diskursanalys är det öppna och flexibla inställning som krävs avseende inhämtning och 

bearbetning av materialet. Metoden bygger på att steg följs och risken finns att författaren väljer att 

hoppa över alternativt inte beskriva steg vilket innebär att det blir svårt att följa arbetet.52 

2.1.5 Validitet 

För att resultatet av undersökningen skall ha en hög validitet förutsätts att det urval av texter har 

den inverkan som författaren påstår. Härvid är det av stor vikt att reflektera över vad eller vem som 

skapar en normgivande uppfattning kring begreppet. I detta fall har författaren valt att uppfatta 

rådande maritima strategi som ett normgivande instrument. Koncept uppfattas som en fingervisning 

på vart organisationerna är på väg. Sammantaget hävdar författaren att dessa faktorer har inverkan 

på politiska beslut kopplade till fördelning av medel, hotförståelse, doktrinutveckling och således 

även får konsekvenser kopplade till uppfattningar om identitet.  

Övrigt material som är utvalt är genomfört av olika oberoende institut med olika syften. Gemensamt 

för detta är att de utvalda artiklarna följer vetenskapliga metoder som redovisas i del eller i helhet. 

Detta ger materialet en tyngd vad avser dess validitet.  

Material som är utvalt för att skildra debatt är mer generellt uppskattat för att ge en bild av 

motsättningar inom diskursen. Urvalet har skett genom en bedömning av författarens position och 

dennes sakkunskap baserad på denna författares förförståelse. Detta kan uppfattas ge en lägre grad 

av validitet.  

2.1.6 Reliabilitet  

För att genomföra en undersökning med hög reliabilitet krävs att angreppssätt och vetenskapliga 

analysverktyg redovisas med noggrannhet i syfte att möjliggöra en replikering. Valet av metod och 

operationaliseringen kommer givetvis att påverka resultatet i en diskursanalys vilket ytterligare 

betonar vikten av att tydligt beskriva hur texterna kommer att analyseras. 

2.1.7 Förförståelse 

Som omnämnts ovan är förförståelse nödvändigt för att göra tolkningar i texter. Dock krävs en 

självinsikt om att denna förförståelse även kan uttrycka sig som fördomar. Författaerens militära 

kompetens grundas på tjänstgöring inom amfibiesystemet sedan 1993. Den militära utbildningen och 

                                                           
48 Bergström Göran, Boréus Kristina, Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, tredje upplagan, Studentlitteratur AV, Lund, printed by Graficas Cems S.L., Spain 2012, sid 350 
49 Ibid 
50 Ibid, sid 351 
51 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 93 
52 Bergström Göran, Boréus Kristina, Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, tredje upplagan, Studentlitteratur AV, Lund, printed by Graficas Cems S.L., Spain 2012, sid 352 



Mj Fredrik Herlitz 2014-05-12  
HSU 12-14 
 

 
14 

erfarenheten har präglats av svensk syn på kustnära operationer som ofta benämns som ”Extreme 

Littoral Warfare”53 i interna filmer och underlag som nyttjas bland annat vid utbildning vid 

Försvarshögskolan. Svensk syn på begreppet är starkt präglad av en defensiv inriktning tänkt att 

försvara landet från en invasion. Amerikansk syn på begreppet är starkt förknippad med en offensiv 

syn. Detta kan leda till missförstånd vid analyser av begrepp.  

3 Operationalisering  

 

3.1 Uppsatsens metod 
Inspiration till uppsatsen metod har hämtats från Karl Gustafssons avhandling, Narratives and 

Bilateral Relations Rethinking the “History Issue” in Sino-Japanese Relations.54 

Inledningsvis kommer jag att studera tre strategiska dokument som har som uppgift att visa vägen 

för den amerikanska marinen. För att dessa dokument ska kunna analyseras hela vägen igenom från 

textproduktionen till hur dess budskap genomförs har tidsaspekten fått styra valet av strategier med 

början från murens fall till det inflytelserika dokumentet Sea Power 21 kom 2002. Skälet till detta 

urval spåras i två fundamentala historiska händelser, murens fall med Sovjetunionens upplösande 

och terroristhändelserna som skedde den nionde september 2001. Händelserna i sig kommer inte 

studeras men dessa händelser har spelat en stor roll i den sociala praktiken. Texterna uppvisar en 

intertextualitet då de är sekventiella i sina framtagningar samt de är interdiskursiva i då de behandlar 

den amerikanska marinens vägval och inom denna ram kan olika diskurser framstå, mer eller mindre 

tydligt och därigenom kan en diskursordning fastställas. Då den är fastställd kan begreppet Littoral 

Warfare sättas i sitt sammanhang och vidare analys kan ske på nästa nivå av dokument.  

När de strategiska dokumenten är genomlysta skall två koncept studeras. Dessa koncept utvaldes för 

att analysera hur den amerikanska flottan respektive den amerikanska marinkåren har tagits sig an 

                                                           
53 http://www.youtube.com/watch?v=Bs_Zz4CC7go hämtat 2014-03-14 kl 1400 
54 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:414566/FULLTEXT01.pdf, hämtat 2014-05-10 kl 1217 

http://www.youtube.com/watch?v=Bs_Zz4CC7go
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:414566/FULLTEXT01.pdf
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det vägval som den amerikanska marina ledningen pekat ut. Koncepten väljs ut genom deras 

intertextualitet till de strategiska dokumenten samt deras fokus på det litorala stridsfältet.  

Slutligen kommer resultatet att analyseras och diskuteras och uppsatsens frågeställningar besvaras. 

3.1.1 Analytisk struktur 

3.1.1.1 Steg 1 Text 

Texterna kommer att läsas i dess helhet i syfte att erhålla en grundförståelse för texten och dess 

sammanhang. Därefter närläses texterna för att studera begreppet litorals roll i texten. Härmed 

kommer detta att markeras och beskrivas på en textuell nivå för att kartlägga diskurserna och söka 

efter mönster.  

Begreppet litoral och kustnära kommer att sökas i texterna och därefter kommer den omgivande 

texten att undersökas för att analysera hur begreppet sätts in i ett sammanhang.  

Texten kommer att undersökas utifrån två grammatiska element, transitivitet och modularitet i syfte 

att undersöka hur texterna framställer den litorala fokuseringen (hur) och på vilket sätt författaren 

beskriver begreppet.  

3.1.1.2 Steg 2 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken kommer att undersökas genom att beskriva textproduktionen. Vem är det 

som står bakom dokumentet och till vem riktar sig dokumentet. Vilket syfte har författaren när 

denne skriver dokumentet. Därefter kommer en analys göras hur dokumentet konsumerades av de 

tänkta mottagarna samt vilka konsekvenser fick dokumentet när det tolkades av sin omgivning. 

3.1.1.3 Steg 3 Social praktik 

Slutligen kommer respektive text placeras i sitt sammanhang och relateras till andra faktorer som 

inte innefattas av den diskursanalytiska metoden. Detta syftar till att klarlägga den diskursordning 

som den diskursiva praktiken ingår i samt att kartlägga vilka andra icke-diskursiva kulturella och 

sociala relationer som ramar in den diskursiva praktiken.55 

4 Empiri – Analys av strategiska dokument 

4.1 Analys av strategiska dokument 
Uppsatsen kommer nu att fortsätta med en analys av tre strategiska dokument som har haft en stor 

inverkan på den amerikanska marinens utveckling efter kalla krigets slut fram till dags datum.  

Analysen kommer att söka efter mönster i texterna. 

4.2 ”… From the Sea” 

4.2.1 Text 

Följande del kommer analysera det strategidokument som avsåg att ge den nya inriktning som den 

amerikanska marinen var i behov av efter kalla krigets slut. Titeln antyder en riktning och den är från 

                                                           
55 Winther Jörgensen Marianne, Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur AB, Lund, 

2009, sid 90 
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havet och outtalat mot land. Redan i titeln kan det tolkas att det är en förändring på gång. Denna 

förändring beror på den nya världsordningen som uppstod i och med att Sovjetunionen kollapsade. 

Dokumentförfattarna skriver; “The world has changed dramatically”56  för att betona vikten av den nya 

situation som uppstått vilket föranleder att hela organisationen är i behov av förändring och detta 

dokument syftar till att peka ut vägen framåt. Språkmässigt brukas förstärkningsord för att tydligt 

markera att världen har ändrats på ett avgörande sätt vilket kommer att ställa nya krav på 

prioriteringar för den amerikanska marinen. 57 Säkerhetspolitiken vars inriktning är fastlagd av 

presidenten, ligger som grund för den maritima strategin har genomgått en fundamental förändring 

(”fundamental shift” 58 ), vilket i sin tur kommer att få omfattande konsekvenser för de marina 

stridskrafterna då hotstrukturen har förändrats från ett tänkbart världskrig till mindre och mer 

regionalt krig. Genom att betona att det är presidenten som lagt fram denna säkerhetspolitik vilket 

visar på att det är sanktionerat från högsta ort. 59 

Dessa förändringar kommer att ge omfattande inverkan(”profound implications” 60) på den 

amerikanska marinen. I den framtida inriktningen beskrivs de amerikanska styrkorna bidra till att 

forma framtiden på ett för USA positivt sätt genom att förebygga hot och ”preserve the strategic 

position we won” 61.  Förändring skall således ses ur perspektivet att det kalla kriget nu är över och det 

är viktigt att det skall ses ur en vinnares perspektiv där de erhållna positioner och allianser skall 

bevaras för att motverka hot som uppstår.62  

Den strategiska inriktningen betonar vikten av att framtidens operationer inte kommer att vara 

enkom marina angelägenheter utan kommer att involvera samtliga vapengrenar och tillsammans 

med allierade där den amerikanska marinen kommer att bidra med unika och icke-ersättningsbara 

förmågor(”provide unique capabilities of indispensable value” 63) för att möta framtidens 

säkerhetsutmaningar. Vidare framhåller dokumentet vikten av förmågor för att verka i den komplexa 

miljön som det litorala kräver. Härmed framhåller strategin betydelsen av de kustnära områden runt 

om på jorden. Strategin gör ett antagande att det är där framtida operationer kommer att 

genomföras kustnära vilket tillåter en omstrukturering av de marina styrkorna (”allows us to resize 

our naval forces” 64) och koncentrera mer på litorala förmågor. 65 Här dras en slutsats på tidigare 

paragrafer där förändringar motiveras med orden, vi har råd att tona ner valda delar av de marina 

förmågeområden (”afford to de-emphasize efforts” 66). Uppgiften beskrivs som mer komplex än att bara 

                                                           
56 The United States Navy, …  From the Sea, Strategy Statement, September 1992, 
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt,hämtat 2014-04-15 kl 1556 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid  
66 Ibid 

http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt
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skära ned utan det krävs en fundamentalt skild maritim styrkestruktur för att leva upp till de 

förändringar som säkerhetspolitiken kräver. 67 

Den fundamentala förändring innebär en skiftning från de klassiska sjö-striderna på öppet hav till en 

mer gemensam operation68 som genomförs från havet. Marinens samtliga delar skall bidra till den 

gemensamma operationens alla skeden. Här används uttrycket vi och "sea-air-land team” 69  för att 

cementera att denna förändring gäller alla delar och i positiv mening skall detta underlätta för den 

gemensamma befälhavaren att genomföra nationens vilja. 70  

Den nya vägen framåt baseras på den marina expeditionära förmågan och styrkor där arvet skall 
vidmakthållas och utvecklas. Att vara expeditionär är ett sätt att tänka, (“mind set ”71), en kultur där 
styrkorna är framtagna för att verka framskjutet och med hög insatsberedskap. Strategin påvisar här 
nu ett område som är kärnan i strategin som måste vidareutvecklas samtidigt som alla måste förstå 
tankebanorna för att kunna bidra till detta sätt att verka. 72, 
 
Framtidens operationer kommer att i huvudsak vara maritima men det kommer att ställas krav på att 
förstå när ledningen av operationen måste skiftas från sjöfokus till landfokus. Marinens roll i den 
framtida strategi fokuserar på insatser i den litorala miljön där uppgiften blir att ta ett brohuvud från 
motståndaren och därigenom möjliggöra egen styrketillväxt med tyngre enheter ur mark och 
luftstridskrafter. Framgången för den moderna amerikanska strategin bygger på styrkorna är 
uppbyggda för dessa uppgifter. Språket uppfattas trycka hårt på vikten av området. Med patriotiska 
förtecken som motivator beskrivs den enda möjliga framgångsfaktorn att marinen genomför 
förändringen och accepterar sin nya roll som en av flera. 73 
 

Strategin förutsätter att övergången mellan hav och in till det litorala området skall ske effektivt. För 

att lyckas erfordras ett nytt doktrinärt tänkande. Finansiella realiteter och det nya definierade fokus 

på det litorala området kräver ett nytt sätt att tänka, omfattande förändringar och ett engagemang 

för att genomföra de utmanande uppgifter som står för dörren. Återigen beskrivs behovet av ett nytt 

sätt att tänka och behovet av att genomföra en förändring denna gång motiveras detta genom att 

även ta upp den begränsade ekonomin. 74 

 
“Fiscal realities and a newly defined regional, littoral naval focus require new thinking, significant 
changes, and a commitment to undertake challenging tasks.”75   

 

                                                           
67 The United States Navy, …  From the Sea, Strategy Statement, September 1992, 
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt,hämtat 2014-04-15 kl 1556 
68 Gemensam operation, operation genomförd av flera vapengrenar motsv JOINT 
69 The United States Navy, …  From the Sea, Strategy Statement, September 1992, 
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt,hämtat 2014-04-15 kl 1556 
70 The United States Navy, …  From the Sea, Strategy Statement, September 1992, 
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt, hämtat 2014-04-15 kl 1556 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Ibid 
75 Ibid 

http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt
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4.2.1.1 Transitivitet 

Transitiviteten i texten understrycker att förändringen skall ske i samklang med övriga vapengrenar. 

Hela dokumentet följer en röd tråd som beskriver ett nytt gemensamt sätt att utföra operationer. 

Marinen blir således en i teamet som ska lösa sin del av uppgiften. Det som framstår också i 

dokumentet att klassiska uppgifterna inom sjökrig till del kvarstår men det framhävs inte i 

dokumentet i samma utsträckning som förändringen som efterfrågas.  

4.2.1.2 Modularitet 

Modulariteten i texten bygger mycket på att skapa en vi-känsla genom texten. Det uttrycks genom 

att eftersträva att både US Navy och US Marine Corps skall genomföra denna förändring tillsammans 

men även att detta kommer att ske över hela den amerikanska försvarsmakten. Förändringen 

beskrivs härstamma från den stora världsomvandling som skett. Behovet att förändra presenteras 

som en sanning och vägen framåt uttrycks som en bedömning och förefaller inte beskrivas med 

absolut säkerhet. Uttryck som en broad assessment används när bedömningen på kommande 

fokusområde görs vilket skapar ett tolkningsutrymme. 

4.2.2 Diskursiv praktik 

4.2.2.1 Textproduktion 

… From the Sea är ett strategiskt dokument som är underskrivet de tre ledande personerna för den 

amerikanska marinen, Secretary of the Navy, Chief of Naval Operations och Commendant of the 

Marine Corp.76  

Detta symboliserar en enighet mellan den då rådande politiska makten i form av den av presidenten 

utnämnde politiska ledare för marinen, Secretary of the Navy. Denna position är av den amerikanska 

lagen kravställd att vara en civil befattning och lyder under försvarsministern och presidenten.77 

Dennes ansvarsområden rör alla frågor kopplade till den amerikanska marinens förband, struktur, 

beredskap mm samt strategi- och policyfrågor som syftar till att marinens verksamhet ska följa den 

amerikanska utrikes- och säkerhetspolitik fastställd av presidenten.78 De övriga två är ansvariga för 

respektive truppslag inom den marina vapengrenen avseende hur resurserna inom eget truppslag 

fördelas och hur effektiviteten inom truppslaget upprätthålls.79  

Texten betonar starkt behovet av en omfattande förändring och kommer att ifrågasätta flera 

nuvarande områden inom den amerikanska marinen. Strategin motiveras genom en världsförändring 

där murens fall och frånfallet av den naturliga motståndaren skapar en situation som kännetecknas 

av osäkerhet avseende vem som utgör fienden och var han kommer att slå till. Det som fastslås är att 

fokusområdet kommer att ske i kustnära områden. Detta nya fokus härstammar från presidenten 

vilket skapar en tyngd åt dokumentets inriktning. Vidare åberopas positiva värden som att det kalla 

kriget vanns och nu efterfrågas en patriotisk lojalitet för att omfamna detta nya tänk. 

                                                           
76

 The United States Navy, …  From the Sea, Strategy Statement, September 1992, 
http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt, hämtat 2014-04-15 kl 1556 
77 The United States Navy, http://www.navy.mil/navydata/leadership/secnav_respons.asp, hämtat 2014-04-15 kl 

1612 
78 Ibid 
79 Ibid 
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Det som efterfrågas i texten är ett nytt sätt att tänka, ett mindset där expeditionärt möter litoralt. 

Detta kan uppfattas som en ny identitet som ska uppstå parallellt med de vedertagna roller som 

återfinns inom den amerikanska marinen. Härmed skall det skapas en gemensam identitet som delas 

av bägge truppslagen. Inom den amerikanska marinen kan ur texten utläsas att den sjöstrid som 

tidigare efterfrågats har skett på det öppna havet och det mot en tydlig motståndare. Ur den 

stridsmiljön har det uppstått olika vapenssystem som i sin tur skapat identiteter. Ubåtare, 

Ytstridspersonal, minröjare och kanske mest klassisk den marina aviatören80. 

4.2.2.2 Textkonsumtion 

En militärstrategisk doktrinärt dokument får antas ha flera olika mottagare dels inom organisationen 

såväl som för allmänhet och i synnerhet för den politiska nivån.81 För den politiska nivån är det viktigt 

att signalera förändring för att skattepengar ska nyttjas på rätt sätt. Härvid bedöms dokumentet inte 

utgöra ett särskilt provocerande dokument utan snarare som ett naturligt steg för att motivera 

kommande satsningar. För de interna mottagarna inom organisationen kan dokumentet utgöra mer 

av ett lappkast avseende viljeinriktning. Att världen förändras kan vara lätt att se och acceptera men 

omfattande materiella, doktrinära och ekonomiska förändringar som innebär stora förändringar kan 

utgöra en grogrund till missnöje. Härvid måste motiven som beskrivs ovan vägas mot den osäkerhet 

som dokumentet kan skapa när olika områden och system hotas.  

Dokumentet fick kritik från flera håll där framförallt företrädare för den amerikanska flottan hävdade 

att marinkårens influenser var för starka. Åsikter dryftades att integrering mellan vapengrenar var att 

likställas att underordnas de övriga. För huvuddelen av sjöstridskrafterna så påverkades inte den 

dagliga gärningen då hangarfartygsgrupper, ubåtar m.fl. fortsatte att operera enskilt utan 

integrering.82 

4.2.3 Social praktik  

1992 kom den nya strategin med namnet ”…From the Sea.”83 Denna strategi beskrev främst varför 

kontroll till sjöss hade ett fortsatt värde för USA varvid den globala handeln lyftes fram. Ett motiv till 

detta var att isolationistiska krafter ansåg att USA kunde undvika konflikter genom en mer inåtvänd 

politik. Strategin uttalade vikten av handeln med alla länder till mycket stor del går över haven varvid 

slutsatsen blir att vikten av kontroll till sjöss är fortsatt viktig samt att denna handel terminerar vid 

kusten där huvuddelen av världens population lever.84 

Den nya strategin lyfter fram att nyckelområdet för framtida marina operationer kommer att ske i 

den litorala zonen.85 Den litorala zonen uttrycks som ett område bestående av vatten och land som 

naturligt påverkas av varandra. Området är skilt från det öppna havet som benämns ”blue 

                                                           
80 Naval aviator, odödligförklarad term genom filmen Top Gun 1986 
81 Försvarsmakten,  Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD 12), FMLOG APSA Grafisk 

produktion, Stockholm, 2011, sid 12  
82

The United States Navy,  http://www.history.navy.mil/library/online/capstone1991-2000.htm hämtat 2014-
04-22 kl 1411 
83 Friedman Norman, Sea power as Strategy Navies and National interests, Naval Institute Press, Annapolis 

MD, 2001, sid 219 
84 Ibid, sid 220 
85 Ibid, sid 220 
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water”86och innefattar det område som de flesta människor bor och det område som resurser 

utvinns.  

Ett stort dilemma i den nya strategin var avsaknaden av en tydlig fiende. Strategin förespråkade att 

de marina stridskrafternas syfte var att påverka händelseförloppet på land genom att bekämpa 

markmål alternativt genom att landsätta styrkor i en styrkedemonstration. Problemet som uppstod 

var dock att detta kunde göras med en väsentligt reducerade marinstridskrafter. Problembilden 

ökade med att framtida konflikter var svåra att överblicka. Avsaknaden av en fiende i klass med den 

sovjetiska flottan fick konsekvenserna att det som varit var omodernt. Detta var något som drev de 

andra försvarsgrenarna i deras strävan att hitta en ny identitet efter det kalla kriget. Den 

amerikanska marinen var trots detta väl anpassad för den nya rollen som påkallade 

styrkedemonstrationer vilket alltid funnits som en roll för den amerikanska flottan. ”… From the Sea” 

avsåg att definiera den nya identiteten. Problemet som uppstod var dock att detta var något som 

flottan hade svårt att hävda utåt mot kritiker som hävdade att den amerikanska flottan misslyckats 

med att anpassa sig till den nya världsbilden vilket ledde till nedskärningar i system som var 

dedikerade att möta den sovjetiska flottan.87 Ytterligare problem med dokumentet var att det inte 

speglade den reella ekonomiska bilden av de fartygsprogram som var planerade. Budget och 

byggnadsplanerna för den amerikanska marinen innehåll inte den fokusering på det litorala som 

dokumentets retorik efterfrågade.88  

Litoral krigföring blev således ett nytt koncept som uppstod efter murens fall. Den beskrevs utifrån 

ett amerikanskt synsätt även som ”naval expeditionary warfare”89.  

 

4.3 ”Forward… from the Sea” 

4.3.1 Text  

1994 kom ett nytt strategiskt dokument ut som fortsättning på den gamla strategin. Dokumentet 

döptes Forward… from the Sea. Detta för att signalera en fortsättning på det två år gamla strategiska 

dokumentet, vilket påvisar en intertextualitet mellan dokumenten 

Administrationen har utgivit ytterligare vägledning kopplat till den amerikanska försvarsplaneringen. 

I detta fall uttrycks den politiska nivån i mer abstrakta termer än i föregående dokument där det 

framgick med tydlighet att det var en vilja från presidenten. Det framhålls att det är regionala hot 

som ska motverkas med militära medel för att skydda egna och allierades intressen. Hotbilden ligger 

således kvar som ett abstrakt allmängiltigt hot som inte definieras tydligare. 90  

                                                           
86 Friedman Norman, Sea power as Strategy Navies and National interests, Naval Institute Press, Annapolis 

MD, 2001, sid 220 
87

 Ibid, sid 221 
88 The United States Navy, http://www.history.navy.mil/library/online/capstone1991-2000.htm hämtat 2014-04-

22 kl 1411 
89 Friedman Norman, Sea power as Strategy Navies and National interests, Naval Institute Press, Annapolis 

MD, 2001,sid 222 
90 Department of the Navy, Forward from the Sea, 1994, sid 4, http://www.dtic.mil/jv2010/navy/b014.pdf, 

hämtat 2014-05-10 kl 1249 
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Den amerikanska marinens insatser framhålls som unika delar för att säkerställa nationens behov av 

avskräckning och framskjuten närvaro. Dokumentet fortsätter med att precisera de strategiska 

uppgifterna vilka definieras som avskräckning, kontroll till havs, maritim överlägsenhet och strategisk 

lyftförmåga. Dessa uppgifter löste den amerikanska marinen även innan kalla krigets slut. Det kan 

uppfattas som en tillbakagång i terminologin i jämförelse med det två år gamla dokumentet där 

dessa uppgifter var nedtonade. Strategin adresserar de marina bidragen till den nationella 

säkerheten. Den mest fundamentala bidraget är att de marina styrkorna är framtagna för att 

utkämpa och vinna krig (”to fight and win wars” 91) men framhåller att den viktigaste rollen för de 

marina styrkorna sker innan krigsutbrott genom en närvaro bidra till att förebygga krig. Detta 

uttalande åberopar klassiska uppgifter för de marina styrkorna i form av närvaro och diplomati. 92 

Den amerikanska marinen i dess nuvarande struktur löser dessa roller och bidrar till att motverka att 

konflikter uppstår. Behovet att ha expeditionära styrkor framhålls som fortsatt högt och uttrycks på 

följande sätt; ”naval expeditionary forces have never been in higher demand” 93. Detta är något som även 

återfinns i den föregående strategin där den expeditionära förmågan framhölls.  

De amerikanska intressena är globala i sin natur framhålls i strategin och återfinns över oceaner samt 
korsar regionala länder som påverkar dessa. Strategin lyfter härvid fram att det är i den litorala 
miljön som de marina stridskrafterna kan påverka händelseförloppet på land. 94 Påståendet ger ett 
lite mer nyanserat intryck av den litorala fokuseringen i jämförelse med … From the Sea. Här lyfts 
både den litorala delen fram men även vikten av en havsgående (”blue water”95 )förmåga. Detta 
kontrasterar till del med den föregående strategin som efterfrågade omfattande och fundamentala 
förändringar i de marina stridskrafternas struktur för att möta de framtida behoven främst i den 
litorala zonen. Den marina styrkesammansättningen innehåller mängder av förmågor för att lösa 
framskjutna uppgifter kretsar dessa kring två basal byggstenar, ”Aircraft Carrier Battle Groups” 96  och 

”Amphibious Ready Groups”97. Till skillnad från föregående strategi nämns här de olika marina 
stridskrafternas roll och betydelse i flera roller än den litorala. 

 
 “We have also turned our attention to examining the naval capabilities that could 
contribute to extending conventional deterrence. In this regard, forward-deployed 
surface warships—cruisers and destroyers—with theater ballistic missile defense 
capabilities will play an increasingly important role in discouraging the proliferation of 
ballistic missiles by extending credible defenses to friendly and allied countries”98 
 

Detta kan antas utgöra en lugnande text för de system som inte nämndes i föregående strategi där 
det framgick att det skulle kunna ske väsentliga neddragningar inom områden som förlorat sin vikt 
efter kalla kriget. Genom att kraftsamla befintliga hangarfartygsgrupper och amfibiefartyg till större 
enheter kan marinen projicera styrkor iland för att uppnå målsättningarna. Detta uttrycks som ”vi” 
till skillnad från ovanstående ”de”. Här lägger strategin upp en gemensam vilja att utifrån befintliga 
resurser projicera makt. Detta igen skiljer sig från beskrivningen i den föregående doktrinen. 

 

                                                           
91 Department of the Navy, Forward from the Sea, 1994, sid 1, http://www.dtic.mil/jv2010/navy/b014.pdf, 

hämtat 2014-05-10 kl 1249 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 Ibid, sid 2 
95 Ibid, sid 2 
96 Ibid, sid 4 
97 Ibid 
98 Ibid 
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“Using a building-block approach, U.S. naval forces can be “tailored” with specific 
capabilities. The resulting naval expeditionary force—conceptually built around fleet 
operational forces and a forward-deployed Marine Expeditionary Force—can provide 
a highly flexible force for a wide range of missions, including long-range strike operations 
and early forcible entry to facilitate or enable the arrival of follow-on forces.”99 

 
Strategin utgår från de befintliga styrkorna och utifrån en konceptuellt tänkande kan expeditionära 
styrkor skapas för den flexibla styrka som efterfrågas i en given situation. Detta är ett pragmatiskt 
sätt att skapa styrkor från befintlig struktur och kan nyttjas utan utveckling och framtagande av 
system vilket den gamla strategin lyfte fram som ett krav för att lyckas i de framtida operationerna. 
Fokuseringen på det litorala området uttrycks med ett begränsat mål att ta och säkra baser och 
flygfält för kommande styrkeuppbyggnad. Den skräddarsydda styrkan kan ta udden av en initial 
attack från fienden vilket skall i slutändan leda till seger. 100 Språkbruket skiljer sig från tidigare 
dokument där det talades som ”battlespace dominance”101 
 

Strategin framhåller att riktningen som pekades ut av föregående strategidokument kvarstår där 
maktprojicering i den litorala zonen är uttalad. De marina styrkorna är fortsättningsvis dedikerade att 
fullfölja denna omstrukturering och den vapengrensöverstigande förmågan är fortsatt 
dimensionerande. Detta visar sig inte minst genom de anslag som är beviljade för framtagande av 
litoral krigföring. Även om riktningen är lagd mot en ökad litoral förmåga uttrycks det; 

 
 ”As we continue to improve our readiness to project power in the littorals, we need to proceed 

cautiously so as not to jeopardize our readiness for the full spectrum of missions and functions for 
which we are responsible.”102 
 

Denna formulering om en varsam förändring är en klar nyansering från föregående strategi och 

signalerar att förändringen ska genomföras men det är inte en fundamental sådan som det 

förespråkades för två år sedan. 

4.3.1.1 Transitivitet  

Dokumentet uppvisar en klar intertextualitet redan in titeln där det framgår att dokumentet ämnar 

vara en fortsättning på föregående strategi. Texten uttrycker inte förändringsbehovet lika tydligt som 

föregående dokument och blir således mer dämpad i sitt budskap. 

Dokumentets transitivitet är klart ställd mot den amerikanska flottan där vi-känsla uppmanas och 

förändringar och utveckling nedtonas. Uppgiftsställningarna blir tydligt ställda mot respektive system 

inom marinen och de nya uppgifterna från föregående dokument ska kunna lösas med befintliga 

system. Detta kan uppfattas som ett led att blidka i de olika diskursordningarna främst kopplade mot 

sjöstridskrafterna.  

                                                           
99 Department of the Navy, Forward from the Sea, 1994, sid 6, http://www.dtic.mil/jv2010/navy/b014.pdf, 

hämtat 2014-05-10 kl 1249 
100 Ibid, sid 7 
101

The United States Navy, …  From the Sea, Strategy Statement, September 1992, 

http://www.navy.mil/navydata/policy/fromsea/fromsea.txt, hämtat 2014-04-15 kl 1556 
102 Department of the Navy, Forward from the Sea, 1994, sid 8, http://www.dtic.mil/jv2010/navy/b014.pdf, 

hämtat 2014-05-10 kl 1249 
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4.3.1.2 Modularitet  

Modulariteten i dokumentet framställer den nya litorala fokusering som fortsatt rätt väg dock med 

alternativa sätt lösa det på. När det litorala beskrivs så begränsas uppgiftsställningen för de marina 

systemen. Detta föranleder således en mindre behov av dramatiska förändringar. 

4.3.2 Diskursiv praktik 

4.3.2.1 Textproduktion 

I likhet med föregående strategiska publikation är även denna underskriven av de tre ledande 

personligheterna i den amerikanska marinen. Däremot har två av individerna bytts ut och det är 

endast kommendanten för den amerikanska marinkåren som återfinns på bägge dokumenten. Detta 

ger en indikation på att texterna skiljer sig åt avseende de uppgifter som efterfrågas från 

sjöstridskrafterna emedan det är snarlika förmuleringar och prioriteringar kopplade till marinkåren 

och de expeditionära delarna. Den politiska situationen i USA hade förändrats genom val där den 

demokratiska presidenten Bill Clinton hade vunnit valet. Dokumentet speglar således övergången 

mellan de två administrationerna.103 Den nya Chief of Naval Operation, Jeremy Boorda hade en 

bakgrund i ytstridssystemet vilket kan vara en förklaring till det omformulerade delarna i 

dokumentet. 

Det kan utläsas mellan raderna att det pågår en diskurs mellan de olika strategierna i vilken de 

klassiska uppgifterna återigen betonas med tydlighet och behovet av fundamentala förändringar 

nedtonas. Detta tyder på att de olika huvudtjänsterna såsom ytstrid till havs med flera har sett sig 

hotade av föregående dokument.  

4.3.2.2 Textkonsumtion 

Dokumentet riktar sig till flera nivåer i sin grund precis som det föregående gjorde. Formuleringarna i 

detta dokument verkar vara mer riktade till de som tjänstgör i den amerikanska marinen och 

skapandet av en vi-känsla upprepas vid flera tillfällen. Betoningen på det litorala och expeditionära är 

nedtonade så till vida att det förklaras att det är gällande men att det ska genomföras med en 

varsam förändring där klassiska roller inte ska tas bort samt att de befintliga systemen ska kunna 

nyttjas även för dessa roller.  Detta gör att dokumentets främsta publik är officerskåren i den 

amerikanska flottan.104 Dokumentet fick kritik från marinkåren för att det uppfattades som en 

tillbakagång från … From the Sea som eftersträvade ett tätare samarbete mellan truppslagen.105 

4.3.3 Social praktik  

Dokumentet togs fram i en era där den amerikanska försvarsmakten stod inför besparingar. Armén 

och flygvapnet skars ned och flera enheter togs hem till USA från deras framskjutna baseringar runt 

om i världen. Den amerikanska flottan hade 1994 391 fartyg, dock skulle ett flertal system tas bort 

och endast 4 stycken nyproduktioner av fartyg var beställda. Detta var 75 fartyg färre än föregående 

dokument.106  

                                                           
103 The United States Navy, http://www.history.navy.mil/library/online/capstone1991-2000.htm hämtat 2014-

04-22 kl 1521 
104 Ibid 
105 Ibid 
106 Ibid  

http://www.history.navy.mil/library/online/capstone1991-2000.htm%20hämtat%202014-04-22
http://www.history.navy.mil/library/online/capstone1991-2000.htm%20hämtat%202014-04-22


Mj Fredrik Herlitz 2014-05-12  
HSU 12-14 
 

 
24 

Utöver dessa faktorer var stämningen mellan truppslagen inom marinen på nedgång. Det framstår en 

tämligen tydlig diskursordning i dokumentet. Den översta diskursen återfinns på den politiska nivån 

där ett maktskifte föranleder ett förändringsdokument som i sak anser sig vara ett 

fortsättningsdokument. Det finns en diskurs mellan vapengrenar där armén, flygvapen och marin 

kämpar om resurser för att motivera sin egen ställning och system. Inom den amerikanska marinen 

framstår en diskurs mellan truppslagen flottan och marinkåren där synen på kultur och identitet 

skiljer dem åt vid lösandet av operativa uppgifter. Dokumentet återspeglar kampen mellan dessa 

diskurser och trots att det uttalas vara en fortsättning på föregående strategiska inriktning visar detta 

dokument inte på några fundamentala förändringar utan snarare är en tillbakagång.  

4.4 Sea power 21 

4.4.1 Text  

I juli 2002 presenterades ett nytt dokument med titeln Sea Power 21. Publikationen benämndes som 

en vision och inte som en strategisk doktrin. Visionen utkom dels som bok och dels som en serie 

artiklar i tidsskriften Naval Proceedings.107  

Strategin inleder med att det 21 århundradet iscensätter en¸” tremendous increases in naval precision, 

reach, and connectivity, ushering in a new era of joint operational effectiveness “108  Förändringar på det 

teknologiska planet kräver en större integrering av de olika arenorna och här framkommer 

cyberrymden som en ny arena att verka inom. Likt tidigare dokument emfaseras vikten av 

gemensamma operationer. Havet beskrivs ett område som kan utnyttjas för att projicera makt 

globalt. 109 

Textförfattarna repeterar vikten av den nya teknologin som är nyckel till utvecklingen av framtida 
operationer där informationsöverlägsenhet och nätverksbaserade förmågor skapar offensiva 
förutsättningar för förbanden samt självständighet hos den operative befälhavaren. Dokumentet 
refererar ”vår” marin vilket leder till ett vi-skapande dokument där hänvisning görs till alla olika 
konfliktskalor. 110 
 

“By doing so, we will continue the evolution of U.S. naval power from the blue-water, war-at-sea 
focus of the "Maritime Strategy" (1986), through the littoral emphasis of ". . . From the Sea" (1992) 
and "Forward . . . from the Sea" (1994), to a broadened strategy in which naval forces are fully 
integrated into global joint operations against regional and transnational dangers.”111 

 

Dokumentet hänvisar till föregående strategiska dokument vilket visar på interdiskursiviteten och där 
utvecklingen skall ske genom en breddad strategi. Motståndaren beskrivs endast som en fara som 
återfinns inte bara regionalt utan även transnationellt. Det litorala kvarstår men förmågan att 
operera på de öppna haven utgör också en viktig del.  
 

“To realize the opportunities and navigate the challenges ahead, we must have a clear vision of how 
our Navy will organize, integrate, and transform. "Sea Power 21" is that vision. It will align our 

                                                           
107 US Naval Institute, http://www.navy.mil/navydata/cno/proceedings.html, hämtat 2014-04-22 kl 1840 
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efforts, accelerate our progress, and realize the potential of our people. "Sea Power 21" will guide 
our Navy as we defend our nation and defeat our enemies in the uncertain century before us.”112 
 

Författarna nyttjar ordet ”vår” upprepade gånger för att eftersträva den önskade vi-känslan. 
Dokumentet är menat att gälla alla inom marinen och tjäna som den gemensamma visionen för 
framtiden som beskrivs som oklar.  
 
Strategin uppmanar att tänka brett då tidigare strategier fokuserade på det regionala hotet så 
påtalas vikten av både det regionala som det transnationella hotet. Hotet beskrivs som traditionellt 
såväl som ökande faror mot den amerikanska nationen. Detta föranleder en förändring av den 
amerikanska flottans förmåga att genomföra insatser, upprätta informationsöverläge samt att 
utveckla transformella sätt att uppfylla uppgifterna kopplade till kontroll till sjöss, styrkeprojicering, 
strategisk avskräckning, strategisk lyftkapacitet och framskjuten närvaro. Dessa roller täcker in 
samtliga förmågor och system inom marinen. 113 
 
I strategin utmålas tre koncept som fundamentala för marinens effektivitet; ”Sea Strike, Sea Shield 
och Sea Basing”114.  Namnen inleds med ordet sea vilket ger en klar naval prägel. Orden Strike, Shield 
indikerar offensiva och defensiv inriktning samt Base visar på en förmåga till uthållig närvaro. Den 
offensiva förmågan syftar till att projicera makt från havet medan den defensiva förmågan syftar till 
att erbjuda en försäkran om säkerhet runt om i världen. Koncepten vilar på en solid grund där flottan 
och marinkårens ”team”. 115  
 
Visionen fortsätter med, när ”våra” uppgifterna inte kan lösas genom insatser som sker bortom 
horisonten skall flottan-marinkårsteamet gå iland genom både horisontella såväl som vertikala 
metoder som utnyttjar hela ytan som manöverutrymme. Den kombinerade sjö- och landbaserade 
styrkan kommer att leverera en förödande effekt på motståndarens strategiska, operativa och 
taktiska sårbara punkter vilket kommer att resultera i snabba och övertygande operationer med ett 
snabbt slut på konflikten. Det betonas att uppgifter främst ska lösas genom ett långräckviddigt 
system och om detta inte går skall det landsättas trupp. Detta skall ske genom snabbhet och dolt 
uppträdande vilket innebär att området närmast kusten betraktas som farligt. 116 
 
Sea Shield presenteras som den defensiva förmågan inom marinen och det är i detta koncept som de 
litorala förmågorna placeras. Kapaciteter som nämns är försvaret av den amerikanska kusten och en 
överlägsenhet i det litorala området, ”Sea / littoral superiority” 117 

 

För att lyckas i det defensiva konceptet är det viktigt att dominera ytan. Detta skall göras med 
sensorer och avancerade system som ska ge möjligheten att upptäcka fienden. Hastighet beskrivs 
som en allierad. Littoral combat ship (LCS) med olika moduler ska tillsammans med obemannade 
farkoster och ubåtar skapa styrkor som ska kunna "climb into the ring"118 .  Att skapa tillgång till ett 
område före eller under en konflikt beskrivs som en defensiv förmåga. Liknelsen till att kliva in i en 
boxningsring kan tolkas som att det är taget ur Street fighter konceptet som kommer att behandlas i 
följande kapitel. För att vara ett defensivt koncept utgör språkbruket ett ganska offensivt sådant. 
 

                                                           
112 US Naval Institute, http://www.navy.mil/navydata/cno/proceedings.html, hämtat 2014-04-22 kl 1840 
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Sea Shield beskrivs att ha en mycket stor betydelse då motståndaren förväntas ha tillgång till 
avancerade vapensystem för att motverka de amerikanska styrkorna. Sea shield förväntas 
komplementera de offensiva förmågorna genom att friställa främst flyginsatser från försvar till attack 
och därigenom förstärka effekten för krishantering och skydda allierade samt den gemensamma 
styrkan iland. 119   
 

Sea Basing beskrivs som ett sätt att projicera självständighet till den operativa chefen. Den operativa 
rörligheten kommer att vara fundamental för att segra militärt. För att åstadkomma detta skall det 
största manöverutrymmet i världen utnyttjas, havet. 120  
 

Global concept of operations beskrivs som det nya konceptet där de olika systemen skall verka. Där 
ingår framförallt hangarfartygsgrupperna och de expeditionära grupperna. De ska genomföra Strike-
uppgifter i olika hotmiljöer. Det nämns inte var Shield-uppgifterna kommer in utan det får förstås ur 
uppgifter som ska stötta enheter iland alternativt stödja allierade. ”Missile-defense Surface Action 

Groups will increase international stability by providing security to allies and joint forces ashore.”  121 

 
 
Det nya konceptet kräver en marin styrka om cirka 375 fartyg och det som lyfts fram särskilt är den 
expeditionära styrkan som beskrivs som guldstandarden för marin styrka när den är insatt i en 
regional konflikt. ”Expeditionary Strike Forces—the "gold standard" of naval power—when engaged in 

regional conflict”122 
 
Sea Power 21 sammanfattar att nuvarande förmågor ska nyttjas på ett nytt innovativt sätt och 
därigenom, ”achieve unprecedented maritime power” 123, uppnå nya höjder i maritim styrka. De tre 
koncepten utgör grunden där det offensiva beskrivs genomföras av ett nätverk av sensorer, 
stridssystem och krigare. Det defensiva ska skydda hemlandet, möjliggöra tillgång till det litorala 
området för att skydda styrkor iland.  

4.4.1.1 Transitivitet  

Sea Power 21 betonar sin koppling till föregående strategier och bygger vidare på den litorala 

fokuseringen. Dokumentet beskriver en marin som ska genomföra förändringen och dess roll är given 

i den gemensamma styrkan. Koncepten nyttjas för att sortera in förmågor och system i tre olika fack. 

Detta kan få till följd att system uppfattas som defensiva i sin grund alternativt kan få konsekvensen 

att system uppfattas som mindre interoperabla i den gemensamma operationen. 

4.4.1.2 Modularitet  

Modulariteten i dokumentet tyder på att författarna och ledarskapet för marinen vill genomföra 
denna vision. Språket uttrycker ett förtroende för marinens egenskaper och system.  

4.4.2 Diskursiv praktik 

4.4.2.1 Textproduktion 

 Sea Power 21 beskrivs som en vision och inte som en strategi. Det är underskrivet av dåvarande 

Chief of Naval Operations (CNO), Amiral Vern Clark. Han har i intervjuer sagt att han inledningsvis 

inte ville ge ut några visionsdokument men såg sig tvungen att föra fram sina fem prioriteringar. Den 
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viktigaste mottagaren var officerskåren i flottan.124 Syftet med dokumentet var att återföra 

fokuseringen på sjö och områdes kontroll samt att få flottan och marinkåren samarbeta närmare.125 

På ett högre plan skulle visionen visa marinen som en naturlig del i en gemensam operation och 

därigenom motivera sin ställning gentemot de övriga försvarsgrenarna och därigenom kunna 

upprätta en flotta om 375 fartyg.126  

Nya koncept beskrivs ge presidenten fler valmöjligheter genom att ge befintliga system nya roller och 

nya system som t.ex. LCS tas in för att komplettera. Detta beskrivs med ett nytt vokabulär. Vidare går 

dokumentet ifrån den regionala hotbilden till att bli global och transnationell. 127 

4.4.2.2 Textkonsumtion 

Dokumentet fick kritik för att vara för taktiskt och för lite strategiskt. Ytterligare kritik kom från en del 

inom flottan att Sea Basing-konceptet var en onödig eftergift till marinkåren.  En del kritik ansåg att 

dokumentets benämningar på koncepten med inledningsordet Sea var ett tecken på att det inte var 

tillräcklig fokusering på gemensamma operationer.128 

Dokumentet fick trots kritiken ett varaktigt inflytande vilket visar på att mottagandet av innehållet 

ändå till huvuddel accepterades. Sea Power 21 citerades flertalet gånger genom de efterföljande 

åren och koncepten kvarstod flertalet år efter och kan spåras i utvecklingskoncept så sent som 

2011.129 

En del av acceptansen och betydelsen av dokumentet kan tillskrivas den stora spridningen av 

dokumentet genom att det publicerades i tidningen Naval Proceedings och det faktum att det 

eftertrycktes av påföljande CNO.130 

4.4.3 Social praktik  

Gällande den sociala praktiken fick dokumentet inte så stor påverkan på de övriga vapengrenarna 

och det kan inte sägas ligga till grund för en enad syn eller ens en tvågrenssyn på operationer. 

Målsättningen med en flotta om 375 fartyg kom inte att realiseras p.ga. ekonomiska faktorer. 131  

Dokumentet fick således större betydelse internt inom marinen än externt. 

                                                           
124
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5 Svar på forskningsfråga 1 - Vilka diskurser framträder i den 

samtida konstruktionen av littoral warfare i den amerikanska 

marinen? 

5.1 Diskussion 
Fokuseringen på den litorala miljön och striden i den miljön uppstod alternativt återuppstod 

beroende på vilken historisk vinkling som appliceras, efter murens fall. Behovet av förändring 

motiverades med att världen förändrats och därigenom saknades det en tydlig motståndare som 

kunde möta den amerikanska flottan på öppet hav. I brist på tydlig motståndare identifierades en rad 

potentiella motståndare som med enkla medel kunde förhindra amerikanska marinens 

påverkansgrad i det kustnära området.  De strategiska dokumenten identifierade denna brist men 

visar på olika metoder för att möta dem. Det som framstår som klart är att verkan i detta område 

måste ske gemensamt med alla vapengrenar och tillsammans med allierade. Krigen i Afghanistan och 

Irak men även de humanitära insatserna i Haiti förstärkte bilden. Den amerikanska marinens roll i 

dessa uppdrag uppfattas och beskrivs som självklar. Marinkåren uppfattar sin roll i denna miljö som 

given vilket inte är så märkvärdigt med tanke på dess amfibiska uppgiftsställning. Flottan däremot 

visade prov på större motstånd till denna fokusering vilket kan ha flera förklaringar. Traditionellt har 

flottan strävat efter kontroll till havs vilket har krävt en massiv uppbyggnad av fartygssystem och där 

hangarfartyget stod i centrum. Karriärmässigt har flottans personal strävat uppåt i hierarkin och att 

bli chef för en hangarfartygsgrupp får anses vara en av de tyngsta befattningarna som kan uppnås till 

sjöss. En fokusering på litorala system innebär mindre fartyg och kan således uppfattas som ett hot 

mot de befintliga systemen vilket också kan uppfattas som en prestigeförlust för personalen. Robert 

Work skriver att denna förändringsprocess startade en lång kamp om flottans inre väsen (”This 

triggered a decade-long bout of institutional soul-searching”132)  

Fokuseringen på den litorala miljön har beskrivits på olika sätt över tiden dock har den varit utpekad 

som ett av de viktiga områden som den amerikanska flottan ska behärska vilket visar sig bestå även i 

nutid då den senaste strategin, A Cooperative Strategy for 21st Century från 2007 fortsätter på den 

inslagna vägen133. För att ytterligare betona vikten av det kustnära området är även kustbevakningen 

med i detta dokument.134 Graden av fokusering har skiftat mellan dokumenten vilket kan leda till att 

acceptansen för den nya vägen blir mindre vilket har tagit sin form i kritiken mot dokumenten främst 

från företrädare för de havsgående systemen. 

5.2 Diskursordning 
Den politiska nivån ställde stora krav på att förändra och förnya, vilket föranleder ett behov att hävda 

sig doktrinärt och visionärt. I de strategiska dokumenten eftersöks en hegemoni mellan 

vapengrenarna som tar sitt uttryck i den gemensamma operationen i den litorala miljön. Trots 

betonandet av den gemensamma operationen framgår det i texterna att det pågår intensiv kamp om 

resurser mellan vapengrenar och de marina dokumenten trycker på att marinen spelar en avgörande 

roll i den gemensamma operationen i syfte att motivera sin roll och plats i diskursen.  

                                                           
132 Work, Robert O,  http://www.issues.org/21.1/work.html, hämtat 2014-05-08 kl 1435 
133 The United States Navy, http://www.navy.mil/maritime/maritimestrategy.pdf, hämtat 2014-05-08 kl 1445 
134 USMC, 
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2014-05-05kl 0920 
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Målsättningen med de strategiska dokumenten är att också skapa en hegemoni mellan truppslagen i 

marinen och visa vägen framåt och skapa en gemensam syn. Däremot uppstår en diskurs mellan 

truppslagen flottan och marinkåren vilket visar sig framförallt i skillnaden mellan …From the sea och 

Forward from the sea. En tydlig diskurs som framstår är att flottan upplevde att marinkåren hade 

tagit för stor plats i formuleringen av ” …From the sea”. Diskursen har troligen många orsaker och 

kan finnas i kamp om resurser, kulturella skillnader, uppgiftsrelaterade skillnader.. Det kan benämnas 

som en doktrinärdiskurs och har lett till en antagonism mellan truppslagen.  Samtidigt är de 

beroende av varandra och då i synnerhet i den litorala zonen där marinkåren ämnar landstiga och 

flottan har till uppgift att transportera och skydda den styrkan.  

Inom den amerikanska flottan har fokuseringen på främst två olika stridsgrupper, 

hangarfartygsgrupper och amfibiefartygsgrupper föranlett en syn på att fartyg måste vara stora och 

kapabla. Att dessa skulle operera kustnära uppfattas som farligt och förluster av dessa fartyg blir 

otänkbart. Införandet av mindre fartyg för att lösa den rollen uppfattas som hot mot de större 

fartygen som då riskerar att bli ersatta. Konsekvensen av detta hotar identiteten hos en mängd 

sjöofficerare. Diskursen om sjöofficersidentiteten. 

Marinkårens identitet är uppbyggd kring förmågan att genomföra amfibieoperationer. Kulturen 

vårdas ömt med sinnesbilder från landstigningar i Stilla havet med flagresningen på Iwo Jima har 

blivit ett ikoniskt monument.135 Denna kultur skapar en homogen identitet som bygger på ett 

uppträdande i den litorala miljön som deras raison d'être. Denna starka identitet hamnar på 

kollisionskurs med flottans när prioriteringar på oceangående system kommer före den 

expeditionära förmågan. 

6 Empiri – Analys av koncept  
Uppsatsen fortsätter nu analysen genom att studera de koncepten som ska beskriva hur den litorala 

striden ska föras. Urvalet av koncept syftar till att belysa både flottans väg såväl som marinkårens 

dito. 

6.1 Streetfighter koncept – Rebalancing the fleet 

6.1.1 Text  

Streetfighter concept började sitt liv som en artikel i tidningen Naval Proceedings 1999. 

Artikelförfattarna var viceamiral Arthur Cebrowski och kommendör Wayne P Hughes som författade 

artikeln ”Rebalancing the fleet”. Cebrowski tjänstgjorde vid tillfället som president of the U.S. Naval 

War College och Hughes tjänstgjorde som senior lecturer vid Naval Post Graduate school. 136 

 ”Today, United States is master of the sea. Unless we adapt our Navy for future war fighting in 
contested, close-in waters, however we risk our ability to influence events.”137 

 

Författarna skriver att dagens kapacitet som obestridd härskare till havs existerar men utan 
anpassning riskerar flottan förlora sin förmåga att påverka händelseförloppen i de omtvistade 

                                                           
135 USMC, http://www.barracks.marines.mil/History/MarineCorpsWarMemorial.aspx, hämtat 2014-05-08 kl 

1754 
136 U.S Naval Institute, Proceedings, Nov 1999, sid 34 
137 Ibid, sid 31 
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kustnära vattenområdena. Detta behov kan hänvisas till strategiernas fokusering på de litorala 
områden som framtidens stridsfält. Denna förändring av hotmiljön kommer inte som en överraskning 
utan det finns tid att påverka utvecklingen vilket framställs som positivt. Det hävdas att det finns en 
växande konsensus till att genomföra denna förändring för att säkerställa den militära förmågan i 
världens litorala områden. 138 

 

I generella ordalag beskrivs det att amerikanska förband måste vara användbara för nationen och då 
USA har valt att genomföra sina krig framskjutet måste förbanden både ta och säkra vägen till 
stridsfältet och utnyttja detta område som leder in till stridsfältet. Detta beskrivs som två pelare för 
den framtida styrkan. För att säkerställa detta då motståndaren kan skaffa motmedel mot detta krävs 
en balanserad styrka för bägge dessa pelare. 139 
 

Förändringsarbetet kräver att det tas hänsyn till fyra aspekter av flottans utveckling, flottans historik, 
flottan av idag, den projekterade flottan för imorgon samt den framtida flotta som ska verka 
därefter. Förändringsarbetet beskrivs ur ett vi-perspektiv. Vidare hänvisar författarna till ytterligare 
fyra faktorer som påverkar utvecklingen av framtidens flotta. Nätverksbaserad krigföring, säkerställd 
tillgång till de omtvistade områdena såväl över, under som på ytan och i rymden samt cyberrymden.  
Ett ökat behov av fler fartyg, flygplan, sensorer och obemannade farkoster för att säkerställa en 
storleksmässig och balanserad styrka som lyckas både i den litorala krigföringen och i fredstida 
uppgifter. Teknologin kommer att skapa nya regelverk och möjligheter.140 
 

Författarna kritiserar inte dagens styrka eller den planerade utvecklingen i närtid utan betonar att 
den är både rätt och värdefull även om den endast skulle fokusera på att skydda handelsleder på 
öppet hav. Dock går utvecklingen mot en ökad osäkerhet som kräver en ökad fokusering på de 
litorala områdena. Texten beskriver att det finns en ökad uppgiftsställning till flottan som måste 
omhändertas utan att för den delen ta bort dagens uppgifter. 141 
 

Utvecklingen av främst precisionsvapen har utökat det litorala området, ”the ever expanding breadth of 

the contested littoral” 142, vilket driver behovet av ett nytt sätt att mäta effektivitet för att utvärdera 
värdet av vad olika system bidrar med till framtidens flotta. Det författarna säger är att området som 
flottan idag saknar verktyg att hantera har blivit större. 143 

 

Utifrån ett historiskt perspektiv efterfrågar författarna att flottans kommande system måste ha en 
robusthet som ska erhållas genom att balansera förmågan att undgå att bli träffad med att reducera 
effekterna vid en träff. Denna balans måste finnas på alla nivåer från enskild plattform till flottan och 
genom den totala krigföringsförmågan. 144  
 

“If a force´s combat power grows out of proportion to its survivability, however, it becomes tactically 
unstable. And a tactically unstable force has diminished utility to the nation because it becomes risk 
averse.”145 
 

Om en styrkas stridsförmåga blir oproportionerlig mot dess förmåga att överleva uppstår en taktisk 
obalans då styrkan blir ovillig att ta risker varvid nyttan för nationen nedgår. Författarna lyfter ett 
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varnande finger mot ett bedömt utvecklingsläge där plattformar blir mer avancerade men också 
dyrare och därigenom färre till antalet vilket leder till att enskilda förluster får större konsekvenser 
vilket leder till en tvekan att riskera dessa. Författarna hävdar att historien och analyser visar att för 
att lyckas med att uppnå en stridsförmåga är numerär den enkom viktigaste faktorn. 146 Balansering 
mellan styrka och antal för att upprätthålla kostnadseffektivitet understryks av författarna. Härvid 
kommer ytterligare ett element in i utvecklingen, ekonomi, som får stor påverkan.147 
 

Framtidens stridsfält beskrivs som ett område där förlitandet på de egna vapenräckvidderna kommer 
att ligga nära brytgränsen då många avgörande uppdrag måste genomföras i de omstridda litorala 
områdena. Utöver det är tillgången till kustlinjen absolut avgörande, ”Sine qua non”,

 148 för den 
enorma styrkedemonstrativa förmåga som den amerikanska marinkåren besitter. Med kraftuttryck 
beskrivs farorna samtidigt som behovet att uppträda har flera orsaker. 149 

 
“The enemy must know that the Navy-Marine Corps team has access from blue water to the beach 
that he cannot deny.”150 

 
Här gör författarna en markering att det är en lag-uppgift mellan Flottan och Marinkåren. Det 
betonas också att det är en kontinuitet som krävs från öppet hav och hela vägen in vilket kräver båda 
typer av förband enligt de ovan nämnda två pelarna. Genom att arbeta tillsammans visar det fienden 
att de inte kan påverka denna verksamhet. 
 

Det litorala slagfältet beskrivs som ett värdefullt område att behärska för den amerikanska flottan. 
Uttrycket värdefullt är ett positivt laddat ord vilket skiljer sig från övriga beskrivningar av det litorala 
området som ofta beskrivs som omtvistat och farligt. Författarna betonar skälen till att behärska det 
med att fienden söker skydd där och det går således att begränsa dennes möjlighet att anfalla. Vidare 
går handelsleder genom detta område. Här skriver författarna att nationen betalar lön till flottans 
personal för att skydda dessa vilket kan tolkas som lätt provocerande. Avslutningsvis nyttjas ett 
slagfärdigt uttryck som ”in your face proximity” 151 för att beskriva en offensiv ställning. 152 

 
“The Navy cannot afford to abandon a contested littoral and expect to prevail.”153 

 
Flottan har inte råd att överge det omtvistade litorala området och tro att det går att lyckas. Den 
inslagna vägen räcker inte utan något måste göras för att klara de ställda uppgifterna i den litorala 
zonen. Uttalandet ställer flottans vägval på sin spets vilket återigen kan uppfattas som provocerande.  
 
För att gå att kunna lösa uppgifterna som är ställda på flottan krävs en balans. Det som efterfrågas i 
konceptet är inte en total omdaning utan ett supplement som ska komplettera den nuvarande 
flottan och dess planerade fartygssystem. De existerande och planerade fartygssystem som 
innehåller den efterfrågade slagförmågan benämns, ”the Economy A force” 154 skall fortsatt utgöra en 
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del i flottan. Den nya nätverksbaserade serien av system, ”the Economy B” 155 skall utvecklas för att 
stödja tillträdesförmågan. Systemet ska innefatta flera förmågar och ”risk tolerant” 156  är en egenskap 
som eftersträvas. 157 
  

“Practically, this means that investments in our Current Navy are on mark. “Power “remains 
honored in the future warfighting environment,…”158 

 
“Combat power without access, however, will have little utility in the Navy after Next.”159 

 

Förmågan att verka på öppet hav är således fortsatt viktig och slagkraft är fortsatt respekterat i den 
framtida stridsmiljön skriver författarna. Slagkraft utan tillträde till stridsområdet ger ingen nytta 
med den framtida flottan fortsätter konceptet vilket negerar den positiva inställningen till dagens 
flotta. Saknaden av förmåga i det litorala området motiverar konceptets budskap. Utifrån tidigare 
motivering om antalets betydelse för författarna in det ekonomiska perspektivet i konceptet och 
avslutar med att fartygen som utvecklas förväntas, ”to suffer most of the combat losses in littoral 

warfare.”160 Uttrycket att ta de flesta förlusterna i den litorala striden signalerar inte ett vinnar- 
budskap.  
 

“Streetfighter” konceptet syftar till att ta och behålla tillträdesvägarna in till kusten och detta i en hög 
hotmiljö. 161 Hotmiljön kräver insatser från den klassiska flottan som ska understödja de nya mindre 
fartygen. De mindre fartygen kommer att verka i ”in the most hazardous” 162, vattenområdet utanför 
kusten. Då risken är hög ska fartygen vara minimalt bemannade och i den högsta hotnivån verka i 
svärm. Detta kan tolkas som att fartygen kommer att förloras i strid vilket motiverar ett lågt 
besättningstal för att inte förlora människoliv i onödan. Författarna avslutar med att förluster givetvis 
inte eftersträvas. “Of course, we would rather achieve littoral objectives without loss of any forces.”163 
 
Konceptet bygger på en familj av olika och nya ytfarkoster som ska re-vitalisera de traditionella 
egenskaper som flottan besitter genom antal och överlevnadsförmågan och verkan ska erhållas 
genom ett nätverksbaserat uppträdande. 164  Författarna medger att konceptet fortfarande inte är 
färdigutvecklat men det är bara fantasin som sätter gränser för hur det ska kunna uppträda i den nya 
nätverksbaserade miljön. 165 Farkosterna beskrivs som tillträdesmaskiner i världsklass ,”world-class 

access machines” 166 som kommer förstärka den traditionella flottan. De kan sättas in var som helst i 
den litorala miljön oavsett fiendens formidabla kustförsvarsstrategi. Namnet Streetfighter kommer 
från förmågan att verka på fiendens bakgård, ”enemy´s “streets” – his home waters” 167 där 
motståndarens styrkor lurar i bakhåll. 168  Det främsta med konceptet beskrivs att vara förmågan att 
skilja vän från fiende vilket beskrivs vara en riskabel verksamhet där förluster är att förvänta, även 
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dödliga sådana, ”we must expect them to suffer wounds, some of them fatal” 169. Risker och förluster förs 
åter fram som en faktor som är dimensionerande för systemets uppbyggnad och träning. 
 
Konceptet knyts samman med marinkårens koncept för att genomföra operativa rörelser mot kusten 

“applicability to operational maneuver from the sea (OMFTS)” 170. Farkosterna beskrivs kunna bidra med 
en uppsjö av förmågor genom sin fart och bestyckning. Detta återkopplar således till ovan nämnda 
Flottan-Marinkårs-laganda och därigenom att systemet inte bara tjänar flottans syften utan hela den 
amerikanska marinen. 171 

6.1.1.1 Transitivitet  

Transitiviteten i dokumentet beskriver ett koncept som ska lösa de svåraste och farligaste 

uppgifterna där subjektet, Street-fightern ska ta förlusterna istället för de stora och dyra fartygen. 

Genom att föra diskussionen med dessa argument kan budskapet om den gemensamma striden 

försvinna i textens beskrivning om faror och förluster. 

6.1.1.2 Modularitet  

Modulariteten i texten visar på att författarna driver tesen med stor övertygelse. Sättet som det 

framförs är provokativt i sin ton för de som inte är övertygade. 

6.1.2 Diskursiv praktik 

6.1.2.1 Textproduktion 

Författarnas bakgrunder är välkända personligheter i den amerikanska flottan. Amiral Cebrowski var 

en marin stridsflygare som tjänstgjort i Vietnam. Han hade fört befäl över hangarfartyg innan han tog 

över Naval War College i Rhode Island. Han drev inte bara Streetfighter konceptet utan drev fram 

behovet och utvecklingen av nätverksbaserat försvar, där han anses vara en av upphovsmännen.172  

Wayne P Hughes är en mycket flitig skribent och har författat mängder av artiklar och böcker. Han 

har länge drivit tesen att den amerikanska flottan saknar förmåga att verka i den litorala zonen.173 

Konceptet vände sig till främst den amerikanska flottans personal och ledande skick men även till den 

politiska ledningen som var ansvarig för den ekonomiska planeringen för den amerikanska marinen.  

6.1.2.2 Textkonsumtion 

Konceptet fick ett kyligt mottagande i den amerikanska marinen där det förkastades i det närmaste 

omedelbart. Den allmänna uppfattningen bland ytstridsofficerare i den amerikanska marinen var att 

konceptet konkurerade med planerade ytstridsfartyg, främst den planerade jagartypen DD 21 som 

var dedikerade för att verka mot mål iland. Däremot fick konceptet gehör hos försvarsminister 

Donald Rumsfeld efter George W Bush vann valet 2000. Rumsfeld sökte efter nya system som skulle 
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transformera försvaret till den situation som rådde efter kalla kriget. Konceptet la grunden för det 

kommande projektet Littoral Combat Ship.174  

6.1.3 Social praktik  

Konceptet var aldrig en officiell del av den amerikanska marinens doktrinära koncept utan stod som 

inlaga i den debatt som rådde vid tillfället. Den skrevs i en tids era där Kosovokrigets insatser 

medflyg- och kryssningsmissiler precis genomförts.  

Donald Rumsfelds vision om det amerikanska försvarets behov av omdaning gynnade detta koncept. 

Han verkade för att lämna det gamla sättet att tänka som rådde under kalla kriget och påkallade 

behovet av nya idéer och koncept för att möta nya hot och utmaningar.175 Ur detta uppstod flera 

diskurser kopplade till det som var gammalt och olika nya koncept som uppfattades stå som modell 

för framtiden. Betoningen på specialförbandssystemet utgör ett exempel på koncept som fick ökad 

betydelse.176 

6.2 Operational Maneuver from the Sea (OMFTS)  

6.2.1 Text  

1996 kom marinkårens koncept för att omhänderta de nya strategiska förändringarna med 

fokusering på det litorala området.177 

“In the White Papers. . . From the Sea and Forward... From the Sea, the Navy and Marine Corps 
presented a common vision for a future in which skillfully handled naval forces would enable the 
United States to exert its influence in the littoral regions of the world.” 178 
 

Dokumentet öppnar med att beskriva dess koppling till de två strategier som lagt grunden till 
fokuseringen på det litorala området vilket visar på intertextualiteten. Den litorala striden beskrivs 
kräva ett samarbete mellan styrkor till havs och styrkor iland. Vidare länkas dokumentet till en vidare 
tradition inom krigföring, manöverkrigföring som ofta nyttjas främst inom landkrigföring. 179 
 

OMFTS beskrivs som ett svar dels på faror men även på möjligheter. Farorna beskrivs som, ”chaos in 

the littorals"180 , kaos i den litorala zonen, vilket syftar till att beskriva situationen och skälet till en 
förändring. Möjligheterna beskrivs som kraftigt ökade taktiska förmågor som förvisso inte förändrar 
krigets natur men kommer att ha, ”a profound effect on where we fight, who we fight, and how we fight” 

181 vilket i sin tur innebär att marinkåren måste genomföra en omfattande förändring för att möta 
detta. 182 Detaljerna kring dessa förändringar är fortfarande okända men att omfokusera marinkåren 
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kommer att kräva, ”a great deal of debate and experimentation.” 183 Förändringsarbetet beskrivs som en 
process där debatt, försök och experiment krävs och slutresultatet kan komma att skilja sig markant 
från de inledande antagandena. Syftet med konceptet beskrivs vara att starta en process där, 
”proposal, debate, and experimentation” 184 är välkomna och skapa en ram för inte bara marinkåren 
utan alla intressenter inom marinen kan bidra till att förverkliga en styrka som kan vinna avgörande 
slag i det litorala området. 185 

 
Konflikter i framtiden beskrivs vara svårdefinierbara och den litorala zonen utgör den gemensamma 
nämnaren för var dessa olika konflikter kan uppstå. 186  Konflikttypernas osäkerhet och variation 
ställer krav på att inte fastna för en typ av konflikt vilket beskrivs kunna utgöra en frestelse, ”it is 

imperative that the Marine Corps resist the temptation to prepare for only one type of conflict.”187. 
 
Styrkeprojicering anses vara ett krav för USA i syfte att kunna påverka händelser runt om i världen 
och detta ställer krav på en styrka som är trovärdig och framskjuten samt havet utgör den enda 
vägen in. 188 För att svara upp mot dessa utmaningar som framtiden erbjuder finns det inte ett enda 
svar. De marina styrkorna måste kunna anpassa sig och en alltför snäv definition av deras förmågor 
bör undvikas, it is important that naval forces avoid a narrow definition of their capabilities189. Osäkerhet 
är ingen ursäkt för att inte genomföra adekvata förberedelser skriver författarna. 190 

 

Konceptet beskrivs vara ”The centerpiece of our preparations for the future” 191, att förbereda för 
framtiden genom att sammanbinda expeditionär-, litoral- och amfibiekrigföring utan att för den skull 
utgöra en definition av alla olika former av maritima operationer. 192 Kärnan i konceptet beskrivs vara 
den operativa rörligheten hos marina styrkor som kan, ”exploiting a significant enemy weakness” 193 
utnyttja fiendens svagheter och därigenom slå ett avgörande slag mot dessa. Konceptet betonar 
vikten av marina styrkor och inte enbart marinkårens styrkor. 194 
 
Principerna slås fast genom enkla punkter som åter betonar vikten av rörelsen från havet, den 
operativa nivån, att gå mot motståndarens svagheter samt att nyttja alla enheter ur alla vapengrenar 
och allierade styrkor. 195 

 
“OMFTS requires significant changes in the way we are organized, in the way we move between the 
sea and the objective, and the way we deal with the wide variety of missions we will be called upon to 
support.”196 
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Förändringsbehovet beskrivs vara omfattande och kräver ändringar på organisation, rörlighet och 
taktik i de uppdrag som ska stödjas. Förändringen beskrivs gälla alla och ”vi” används för betona 
detta. Uppdragen skall stödjas vilket visar på att marinkåren är en del i något större.  
 
Den operativa vägledningen fastställs i tre punkter. Förstärk integreringen av de marina 
expeditionära styrkorna, revolutionera operationerna som syftar till att tvinga sig in mot en kust samt 
expandera den maritima rörligheten över hela konfliktskalan. 197  Vägledningen riktas mot samtliga 
enheter i marinen. Konceptet behandlar den litorala zonen som en sammanhängande miljötyp där 
samarbetet mellan enheter i luften, till sjöss och på land baseras på en gemensam vision om vad som 
ska åstakommas. Visionen ska överbrygga skillnader mellan vapengrenar styrkor och svagheter och 
bygga en gemensam identitet - ”esprit de corps” 198. Detta kan bara åstakommas om den 
expeditionära styrkan organiseras och tränas som ett sammanhållet team. 199 

 

Doktrinärt ligger konceptet i linje med övriga doktriner men taktiska procedurer behöver förändras 
både för flottan och marinkåren. 200 

 
Konceptet sammanfattar det litorala är mötet mellan land och vatten så är konceptet giftermålet 
mellan manöverkrigföring och sjökrigföring (”marriage between maneuver warfare and naval 

warfare.”)201   

6.2.1.1 Transitivitet  

Transitiviteten i texten bygger på en intertextualitet från strategier och genom den 

förändringsprocess som efterfrågas. Förändringen kommer att ske under en längre tid vilket gör att 

processen måste vara en angelägenhet för alla inblandade. Det uppmanas till debatt, förslag och 

experiment.  Genom hela dokumentet nyttjas ordet ”vi” för att beskriva vem som ska genomföra 

detta. Vi i detta dokument är främst riktat till marinkårens personal men gäller samtliga som är 

inblandade i denna form av strid, från civila till militärer från alla vapengrenar och över alla nivåer. 

6.2.1.2 Modularitet  

Modulariteten i texten visar på att författaren till texten är övertygad om att förändring inte bara är 

påkallad uppifrån utan är genuint erfordrad. Förändringens väg framåt pekas ut med en väg framåt 

men resultatet är inte givet. Texten beskriver att det är mycket som behöver ske och de inledande 

antaganden som görs behöver inte stämma i slutändan. Det som är klart är att det kommer få stora 

konsekvenser för utbildning, organisation och metodik.  

 

6.2.2 Diskursiv praktik 

6.2.2.1 Textproduktion 

Dokumentet författades 1996 och skrevs under av general C.C. KRULAK, Commandant of the Marine 

Corps och riktar sig främst mot den egna personalen så som ett marinkårskoncept. Däremot är 

dokumentet utpräglat koncept för gemensamma operationer i den litorala miljön vilket gör att det 
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riktar sig mot samtliga intressenter och då främst även personal inom flottan. Texten uppmanar till 

en förändring som är nödvändig och påkallad av två på varandra följande strategier. Text konsumtion 

Konceptet uppmanar till delaktighet och har ingått i marinkårens doktrinära värld fram till idag. I det 

senaste konceptet Expeditionary force 21 återfinns begreppet OMFTS.202 Detta tyder på att 

mottagandet av detta koncept inte mötte ett större motstånd utan har accepterats inom den 

amerikanska marinkåren. 

Spridningen inom den amerikanska marinen har varit tämligen god då det finns hänvisning till detta 

dokument i ovannämnda Street-fighter koncept.  

Konceptet har även påverkat påföljande strategiska dokument Sea Power 21 där det hänvisas till 

detta koncept ett flertal gånger bland annat när Sea Shield redovisas. Huruvida en landstigning med 

marines kan kallas en defensiv åtgärd kan däremot diskuteras. 

6.2.3 Social praktik  

Konceptet påkallar en teknikutveckling som till delar inte har materialiserats på grund av ekonomiska 

förutsättningar. Vidare har krigen i Afghanistan och Irak tagit sin beskärda del av fokuseringen inom 

marinkåren.  

Konceptet har till del implementerats i den amerikanska marinen dock har synen på det litorala skiljt 

mellan flottan och marinkåren där den senare upplevs finna behovet av att verka i den litorala miljön 

helt naturlig. Dock kan det skönjas en syn på området som ett passage område där motståndarens 

styrka ska undvikas för att gå mot deras svagheter. 

7 Svar på forskningsfråga 2 - Vilka konsekvenser uppstår av denna 

konstruktion? 

7.1 Konsekvenser för den amerikanska flottan 
Street-fighter konceptet ledde fram till utvecklingen och anskaffandet av Littoral Combat Ship, LCS. 

Kritiken mot Street-fighter konceptet överfördes till processen kring LCS. Projektet följde ett för den 

amerikanska marinen nytt sätt att ta fram och testa fartyg där tiden utgjorde en viktig faktor och 

systemet skulle forceras för att snabbt komma ut på linan, (”rapid speed-to-fleet strategy”203). Detta 

kritiserades hårt av både kongressledamöter och personal i flottan som fram till idag beskriver att 

systemet saknar en analys, (”lack of analytical pedigree”204). Kritiken mot systemet fortsatte efter det 

att beslut att beställa bägge designerna och kostnaden för systemet överskred den planerade 

summan. Fartygen togs fram med civila standarder för skeppsbyggnad för att kunna upprätthålla en 

hög fart, vilket har kritiserats för att överlevnadsgraden på fartygen anses som lägre. Detta framhålls 

även av en utvärdering av fartygen gjord av försvarets testcentrum.205 Besättningsantalet skulle 
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hållas nere men har tvingats att justerats uppåt för att klara uthålligheten vilket gett kritikerna 

ytterligare vatten på sin kvarn.206  Vid framtagandet har systemets konfiguration förändrats ett antal 

gånger vilket kritikerna har skyllt på att konceptet var dåligt underbyggt från början. Vidare uppfattas 

konceptet av kritikerna som för komplext, sårbart, dålig uthållighet, sårbar, ineffektiv, instabil, 

logistisk börda.207  

De första fartygen har nu skickats ut på sina första operativa uppdrag och har bland annat lyckats 

stoppa kokainsmugglare i Mexikanska gulfen vilket nyttjades i debatten av de positiva för konceptet. 

Kritikerna slog tillbaka med att detta inte är ett bevis på fartygets kompetens då det inte skedde i den 

högre konfliktskalan.208 

Den generella ekonomiska situationen har lett till att kongressen har skurit ned antalet fartyg från 

dess planerade 52 till 32 stycken i ett ekonomiskt beslut som var riktat över hela flottans 

fartygsbestånd.209 

Intern kritik har uttryckts bland annat från chefen sjunde flottan som uttryckt att LCS inte är 

anpassad för tjänstgöring i Stilla havet utan passar bättre i Persiska gulfen. Detta tillbakavisas av 

amiral Tom Rowden som är ansvarig för ytstridsfunktionen i amerikanska flottan.210 Han beskriver att 

system är väl anpassat och att utvecklingen är positiv för systemet. LCS är ett vitalt system som 

flottan kommer att driva fram med en god förhoppning om att det kommer att bli en succé.211 

7.1.1 Slutsatser 

Strategier har fört fram ett samlat budskap om den litorala zonen och dess betydelse för den 

amerikanska marinen. Detta budskap har omhändertagits på olika sätt i de studerade koncepten. 

Flottans koncept har beskrivit miljön som komplex och motståndaren som farlig. Detta har ställt krav 

på systemen. I dessa krav har det upprepat betonats att mindre är bättre med motiveringen att 

fartygen blir svårare att träffa men även att konsekvenserna för flottan blir mindre vid förluster av 

fartyg, något som bedöms som mycket troligt. Förändringarna som krävs beskrivs allt från 

omfattande till att det räcker med förändrade metoder. Numerär har beskrivits som en drivande 

faktor som ska vägas mot ökande kostnader.  

Språkbruket i koncepten skapar en föga tilltalande bild för personalen som ska tjänstgöra ombord i 

denna farliga miljö. Detta har föranlett en diskurs som ifrågasätter inte bara LCS-systemet utan hela 

fokuseringen på det litorala. 

                                                           
206 Work Robert O, The Littoral Combat Ship: How We Got Here, and Why, sid 27, 
http://awin.aviationweek.com/Portals/AWeek/Ares/work%20white%20paper.PDF, hämtat 2014-05-09 kl 1015 
207 Patch John, The Wrong Ship at the Wrong Time, Proceedings, U.S. Naval institute, Jan 2011, sid 17 
208 http://defensetech.org/2010/03/17/pros-and-cons-of-lcs/, hämtat 2014-05-09 kl 1057 
209 http://www.defensenews.com/article/20140224/DEFREG02/302240026/Pentagon-Changes-Course-Halts-

LCS-32-Ships, hämtat 2014-05-09 kl 1101 
210 http://www.military.com/daily-news/2014/04/11/7th-fleet-admits-lcs-not-suited-for-pacific.html, hämtat 

2014-05-09 kl 1107 
211 http://navylive.dodlive.mil/2012/05/09/navy-littoral-combat-ships-revolutionary-vital/, hämtat 2014-05-09 kl 

1108 
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7.2 Konsekvenser för den amerikanska marinkåren 
Marinkårens koncept och väg framåt har inte föranlett en lika stark debatt utan där har praktiska 

omständigheter lett till att kåren i huvudsak varit fokuserad på striderna i Irak och Afghanistan sedan 

2001. Insatserna i Irak är avslutade och kriget i Afghanistan börjar trappas ned vilket innebär att 

Marinkåren nu åter börjar fokusera på sin amfibiska huvuduppgift vilket utklaras i det senaste 

konceptet, Expeditionary force 21. 212 Dokumentets intertextualitet hämtas från tidigare koncept där 

OMFTS fortsätter att påverka marinkåren. Konceptet beskriver att ett av huvudsyftena är att 

”Enhancing Littoral Maneuver”213 Samverkan skall ske tillsammans med flottan och flera system 

nämns. Detta förstärks med en bild där marinkårens system i samverkan med flottans system verkar i 

den litorala zonen. Det som inte framgår i bilden är flottans LCS vilket kan uppfattas som 

anmärkningsvärt. LCS benämns i konceptet som en möjlig baseringsplattform för marinkåren.214 

Symbolvärdet att flottans dedikerade system för strid i den litorala zonen inte framställs i bild och 

text som ett system marinkåren förlitar sig på i den litorala striden utan förpassar systemet som en 

logistisk plattform är ett tecken på skillnader i uppfattning kring hur striden bör föras. I vilket fall som 

helst är det en prestigeförlust för LCS-konceptet.  

Marinkårens utveckling fokuseras på att överbrygga avståndet från landstigningsfartygen och 

stranden som förlängts av hotutvecklingen. System som snabbt kan transportera Marinkåren in mot 

land är eftersökta. Tidigare utveckling av ett nytt fordon (EFV/AAAV) ströks på begäran av 

Marinkåren till förmån för en uppgradering av de befintliga fordonen (AAV) som infördes på 70-talet. 

Dessa fordon är långsamma och föga sjövärdiga vilket innebär en ökad risktagning vid sjösättning 

långt ute till havs. De system som Marinkåren nyttjar i dag för landstigningar är sårbara i en hög 

hotmiljö vilket ställer krav på nya innovativa system vilket saknas i dagsläget.215  

7.2.1 Slutsatser 

Språkbruket i konceptet målar upp en delvis annan bild av det litorala området i jämförelse med 

flottans koncept. Komplexiteten och motståndaren beskrivs på ett liknande sätt men uppträdandet i 

miljön beskrivs som det naturliga för Marinkåren. Utveckling och debatt uppmuntras vilket skapar en 

delaktighet i processen. Vi känslan dominerar samtliga delar i marinkårens koncept. Debatten inom 

Marinkåren har inte uppfattats som hätsk utan konstruktiv i sammanhanget.  Konceptuellt och 

doktrinärt uppfattas Marinkåren ha en hegemoni avseende uppgifter och beskrivning av miljön. 

Materiellt sätt är utvecklingen eftersatt vilket inte verkar påverka debatten eller viljan negativt i 

någon större utsträckning. 

                                                           
212 USMC, http://www.mccdc.marines.mil/Portals/172/Docs/MCCDC/Documents/EF21/EF21_Glossy.pdf,  

hämtat 2014-05-06 kl 0952 
213 Ibid 
214

 USMC, Expeditionary Force 21, sid 20, 

http://www.mccdc.marines.mil/Portals/172/Docs/MCCDC/EF21/EF21_USMC_Capstone_Concept.pdf , hämtat 

2014-05-07 kl 0952 
215 http://breakingdefense.com/2014/04/marines-seek-new-tech-to-get-ashore-vs-missiles-reinventing-amphib-

assault/  hämtat 2014-04-17 KL 1345 
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8 Resultats-reflektion  

8.1.1 Allmänt  

Uppsatsen finner att språkets betydelse för att motivera förändringen till litoral fokusering har lett 

fram till att identiteter främst inom Flottan hotats vilket har i sin tur skapat en diskurs som 

ifrågasätter förändringsbehovet och därigenom de system som är utvecklade att hantera striden.  

8.1.2 Identitetsfunktionen 

Ur analysen av dessa dokument kan följande slutsatser dras kopplat till identitetsfunktionen. Inom 

flottan kan det utläsas en rad olika identiteter. Dessa härstammar kring det skrå eller specialitet som 

individen tillhör. Det saknas en given identitet kopplat till litoral krigföring.  

Marinkåren har en uttalad identitet som bygger på begreppet Marine, vilket är detsamma som den 

lägsta graden eller menig. Uttryck som ”every man a rifleman” förstärker denna syn på den 

gemensamma identiteten. 216 Denna syn kommer före att vara t. ex. pilot. Vidare är Marinkåren 

knuten till rollen att kliva iland vilket gör att synen på litoralkrigföring uppfattas som en naturlig del.  

8.1.3 Relationella funktionen 

Litoral krigföring uppmanas i samtliga dokument att genomföras som en gemensam operation av 

samtliga vapengrenar. Genomförandet av denna form av krigföring skiljer sig mellan flottan och 

Marinkåren på en viktig punkt, LCS. Flottan driver detta projekt som en viktig del i denna form av 

strid medan Marinkåren inte tar hänsyn till systemet avseende strid i sina koncept. Relationen mellan 

marinkår och flotta beskrivs som ett team i alla strategiska dokument dock kan en kamp om resurser 

och inflytelse i den doktrinära processen skönjas mellan raderna. 

8.1.4 Ideationella funktionen  

Den amerikanska flottan har haft en låg acceptans för att införa små fartyg och fokuseringen på det 

litorala området har inte fått en bred skara av följare trots den marina ledningens stöd för detta och 

införandet av nya system. Dessa har i sin tur kritiserats hårt för budget överskridning men framförallt 

för att fartygen har beskrivits som att ha låg överlevnadsförmåga. Den amerikanska flottan har 

således en låg acceptans för den litorala fokuseringen men har en teknikutveckling inom området. 

Marinkåren har en hög acceptans för begreppet litoral krigföring vilket passar in i deras identitet som 

USAs expeditionära styrka. Dock har marinkårens materiell och system inte utvecklats i samma takt 

som flottans system vilket ger ett kontrasterande intryck till behovet av en sådan styrka. Det kan 

finnas en förklaring till detta i krigen i Afghanistan och Irak vilket har utgjort fokus för USA under en 

15 års period.  

9 Förslag på fortsatt forskning 
 

Vilka diskurser framträder av Littoral Warfare i den svenska marinen och vilka konsekvenser uppstår 
för den svenska marinen av denna konstruktion? 
 

                                                           
216 http://www.youtube.com/watch?v=GecQy2SorHU, hämtat 2014-05-09  kl 1303 
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