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COIN-‐DOKTRINEN	  OCH	  KULTUREN.	  
	  
Sammanfattning:	  
Efter	   införandet	   av	   Field	   Manual	   3-‐24	   Counterinsurgency	   (FM	   3-‐24),	   i	   december	   2006,	  	  
debatterades	  hurvida	  US	  Army	  borde	  omorganiseras	  i	  enlighet	  med	  vad	  doktrinen	  föreskri-‐
ver	  eller	  inte.	  FM	  3-‐24	  föreskriver	  en	  armé	  där	  politisk	  förmåga,	  språkfärdighet	  och	  kulturell	  
förståelse	   prioriteras	   på	   bekostnad	   av	   klassiska	  militära	   färdigheter	   som	   skjutskicklighet,	  
målutvärdering	  och	  eldkraft.	  
Den	   etablerade	   bilden	   av	   amerikansk	   strategisk	   kultur	   inom	   US	   Army,	   som	   prefererande	  	  
direkt	   strategi,	   överlägsen	   eldkraft,	   och	   att	   krig	   i	   huvudsak	   är	   skilt	   från	  politik,	   ser	   vid	   en	  
första	  anblick	  inte	  ut	  att	  stämma	  särskilt	  väl	  in	  på	  vad	  FM	  3-‐24	  förordar.	  
Uppsatsen	   har	   därför	   undersökt	   hur	   FM	   3-‐24	   förhåller	   sig	   till	   den	   etablerade	   bilden	   av	  	  
den	  strategiska	  kulturen	  inom	  US	  Army.	  Undersökningen	  visar	  att	  FM	  3-‐24	  utmanar	  den	  eta-‐
blerade	  kulturen	   framförallt	   vad	  avser	  hierarki,	   social	  konstruktion	  och	  preferens	   i	   krigfö-‐
ring.	  Undersökningen	  visar	  dock	  också	  att	  huvuddelen	  av	  den	  strategiska	  kulturen	  inom	  US	  
Army	  reproduceras	  i	  FM	  3-‐24	  såsom	  dess	  kognitiva	  stil,	  och	  preferens	  för	  teknik	  och	  logistik.	  
	  
Nyckelord:	  	  
COIN,	  doktrin,	  kultur,	  US	  Army	  
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”The	  primary	  objective	  of	  any	  COIN	  operation	  is	  to	  foster	  development	  of	  effective	  governace	  by	  a	  
legitimate	  government.	  Counterinsurgents	  achieve	  this	  objective	  by	  the	  balanced	  application	  of	  
both	  military	  and	  nonmilitary	  means.”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  1-‐21).	  

1.	  Inledning	  
I	  december	  2006	  infördes	  en	  ny	  doktrin	  i	  den	  amerikanska	  armén.	  Doktrinen,	  Field	  Ma-‐
nual	  3-‐24	  Counterinsurgency	  (FM	  3-‐24),	  var	  resultatet	  av	  ett	  årslångt	  arbete	  och,	  enligt	  till	  
exempel	  Sarah	  Sewall,	  direktör	  för	  The	  Carr	  Center	  for	  Human	  Rights	  vid	  Harvard´s	  Ken-‐
nedy	  School,	  och	  president	  Clintons,	  Deputy	  Assistant	  Secretary	  of	  Defence,	  en	  revolution	  
inom	  krigföringen	  (Davidson,	  2009;	  Rid,	  2010).	  
	  

”Those	  who	  fail	  to	  see	  the	  manual	  as	  radical	  propably	  don´t	  understand	  it,	  or	  at	  least	  don´t	  
	  understand	  what	  it	  is	  up	  against”	  (Sewall	  2007,	  citerad	  i	  Davidson,	  2009,	  s.	  2)	  

	  
Efter	  införandet	  av	  FM	  3-‐24	  blossade	  en	  tidvis	  intensiv	  debatt	  upp	  om	  hurvida	  den	  Ame-‐
rikanska	  armén	  borde	  omorganiseras	  för	  counterinsurgency	  (COIN)-‐operationer	  eller	  
inte.	  Om	  hur	  COIN	  förhöll	  sig	  till	  begreppet	  irreguljär	  krigföring	  och	  hur	  doktrinens	  me-‐
toder	  skilde	  sig	  från	  konventionella	  metoder,	  så	  att	  en	  omorganisation	  av	  den	  ameri-‐
kanska	  armén	  var	  motiverad.	  Vad	  det	  var	  i	  US	  Army	  som	  skulle	  organiseras	  om,	  och	  i	  så	  
fall	  hur	  (Bacevich,	  2008;	  Davidson,	  2009;	  Gentile,	  2009;	  Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011).	  

1.1 Bakgrund	  
När	  de	  amerikanska	  styrkorna	  gick	  in	  i	  Irak	  2003	  hade	  US	  Army	  mycket	  få	  moderna	  dokt-‐
riner	  som	  behandlade	  COIN.	  Specialförbanden	  hade	  en	  doktrin	  för	  internt	  säkerhetsskydd	  
utomlands	  och	  lågintensiva	  konflikter,	  men	  den	  var	  inte	  spridd	  bland	  övriga	  förband,	  och	  
behandlade	  ämnet	  ur	  ett	  smalt	  perspektiv	  (Davidson,	  2009).	  Den	  amerikanska	  arméns	  
svårigheter	  att	  stabilisera	  situationen	  i	  Irak	  2004	  skapade	  behovet	  av	  en	  ny	  manual	  
(Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011).	  Förespråkarna	  för	  COIN	  doktrinen	  hävdade	  vidare	  att	  den	  
praktiska	  operationaliseringen	  av	  FM	  3-‐24,	  resulterade	  i	  stabiliseringen	  av	  Irak,	  i	  vad	  som	  
kallades	  ”The	  Surge”	  (Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011).	  
	  
Under	  åren	  2004	  till	  2007	  var	  dödssiffrorna	  i	  Irak	  höga.	  Både	  civila	  och	  militärer	  led	  av	  
våldsamheterna	  (Biddle,	  Friedman	  &	  Shapiro,	  2012).	  General	  David	  Petraeus	  från	  armén	  
och	  General	  James	  Mattis	  från	  marinkåren	  ledde	  med	  början	  hösten	  2005	  ett	  arbete	  för	  
att	  ta	  fram	  en	  gemensam,	  armé	  och	  marinkårs,	  doktrin	  för	  COIN	  (Davidson,	  2009).	  Arbe-‐
tet	  tog	  hjälp	  av,	  bland	  andra,	  överstelöjtnant	  John	  Nagl	  och	  dr	  Conrad	  Crane.	  Arbetet	  tog	  
ansats	  i	  historiska	  fallstudier,	  klassiska	  skrifter	  av	  Frank	  E.	  Kitson,	  Roger	  Trinquier	  och	  
David	  Galula,	  samt	  erfarenheter	  från	  den	  pågående	  operationen	  i	  Irak	  	  
(Davidson,	  2009;	  Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011;	  Rid,	  2010).	  
	  
I	  början	  av	  2007	  förstärktes	  de	  amerikanska	  styrkorna	  med	  cirka	  30000	  man.	  General	  
David	  Petreaus,	  tog	  befälet	  och	  den	  nya	  doktrinen	  FM	  3-‐24	  implementerades.	  Petreaus	  
ändrade,	  efter	  sitt	  övertagande,	  den	  amerikanska	  strategin	  från	  stora	  befästningar	  och	  
bepansrade	  patruller,	  mot	  mindre	  och	  mer	  spridda	  baser,	  fotpatruller,	  och	  direkt	  skydd	  
av	  de	  irakiska	  civilister	  som	  hotades	  av	  insurgenterna.	  I	  juni	  2011	  hade	  dödssiffrorna	  i	  
Irak	  minskat	  till	  en	  dryg	  tiondel,	  jämfört	  med	  andra	  halvåret	  2006	  	  
(Biddle,	  Friedman	  &	  Shapiro,	  2012).	  
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”The	  Iraq	  surge	  is	  now	  widely	  seen	  as	  one	  of	  the	  most	  remarkable	  military	  events	  of	  recent	  
memory,	  and	  it	  casts	  a	  long	  shadow	  over	  military	  doctrine,	  and	  planning	  across	  much	  of	  the	  
western	  world	  ”(Biddle,	  Friedman	  &	  Shapiro,	  2012,	  s.	  9).	  

	  
Biddle,	  Friedman	  och	  Shapiro	  (2012)	  hävdar	  dock	  i	  sin	  studie	  Testing	  the	  Surge	  att	  det	  var	  
en	  kombination	  av	  det	  nya	  amerikanska	  militära	  beteendet,	  i	  kombination	  med	  att	  hu-‐
vuddelen	  av	  sunnistammarna	  i	  området	  bröt	  med	  al-‐Qaida	  i	  vad	  som	  kallas	  	  
”The	  Anbar	  Awakening”	  som	  är	  den	  rimligaste	  förklaringen	  till	  att	  våldet	  i	  Irak	  minskade	  
efter	  2007.	  
	  

”COIN,	  as	  the	  U.S	  Armed	  Forces	  and	  policy	  elites	  currently	  understand	  it,	  is	  an	  intellectual	  fad,	  
a	  way	  to	  think	  about	  irregular	  warfare.”	  (Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011,	  s.	  15).	  

	  
Field	  Manual	  Counterinsurgency	  3-‐24	  ”prepared	  the	  ground	  for	  a	  fundamental	  reorientat-‐
ion	  of	  the	  use	  and	  utility	  of	  force.”	  (Rid,	  2010,	  s.	  727).	  Efter	  FM	  3-‐24	  och	  dess	  framgångar	  
har	  USA,	  2008,	  uppdaterat	  även	  sin	  överordnade	  doktrin,	  Field	  Manual	  3-‐0	  Operations	  
(FM	  3-‐0).	  I	  FM	  3-‐0	  slås	  i	  förordet	  fast	  att	  doktrinen	  är,	  ”a	  revolutionary	  departure	  from	  
past	  doctrine”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2008.	  citerad	  i	  Rid,	  2010,	  s.	  727).	  
	  

”The	  term	  itself	  ”counterinsurgency”	  is	  so	  heavily	  loaded	  with	  historical	  context,	  assumptions,	  
myths	  and	  absurdities	  that	  it	  has	  become	  almost	  meaningless”	  
(Gentile,	  2009,	  s.	  11).	  

	  
COIN-‐debatten	  kan	  sammanfattas	  i	  frågan	  hurvida	  den	  amerikanska	  försvarsmakten	  ska	  
omorganiseras	  för	  COIN,	  eller	  inte	  (Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011).	  Nedan	  presenteras,	  i	  kort-‐
het,	  de	  olika	  tankegångarna,	  dess	  företrädare	  och	  deras	  respektive	  huvudargument.	  
	  
Nagl:	  Överstelöjtnant	  och	  doktor	  John	  Nagl	  tjänstgjorde	  i	  Irak	  2003,	  som	  stabsofficer	  i	  en	  
stridsvagnsbataljon.	  Efter	  sin	  tjänstgöring	  i	  Irak	  var	  Nagl	  behjälplig	  vid	  framtagandet	  av	  
FM	  3-‐24.	  (Bacevich,	  2008;	  Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011;	  Rid,	  2010).	  Nagl	  argumenterade	  att	  
den	  amerikanska	  armén	  efter	  Vietnamkriget	  inte	  ägnat	  tillräcklig	  energi	  åt	  irreguljär	  krig-‐
föring	  och	  att	  den	  därför	  vid	  tidpunkten	  för	  Irakkriget,	  2003,	  var	  doktrinärt	  bundna	  i	  en	  
rigid	  krigföring	  som	  inte	  överensstämde	  med	  det	  krig	  man	  de	  facto	  fann	  sig	  involverade	  i.	  
Armén	  var	  inte,	  enligt	  Nagl,	  en	  lärande	  organisation	  och	  kunde	  inte	  anpassa	  sig	  efter	  om-‐
ständigheterna	  trots	  att	  officerare	  på	  lägre	  nivå	  uppmärksammade	  problemen.	  Bacevich	  
(2008)	  exemplifierar:	  
	  

”Lieutenant	  General	  Ricardo	  Sanches,	  once	  the	  top	  U.S	  commander	  in	  Baghdad,	  who	  in	  late	  
2003	  was	  still	  describing	  the	  brewing	  insurgency	  as	  ”strategically	  and	  operationally	  insignifi-‐
cant”	  when	  the	  lowliest	  buck	  sergeant	  knew	  otherwise.”	  (Bacevich,	  2008,	  s	  2).	  	  

	  
Nagl	  hävdade	  senare,	  att	  terroristattacken	  9/11	  tydligt	  visade	  att	  säkerheten	  i	  USA	  fram-‐
förallt	  hotades	  av	  instabilitet	  i	  världen,	  vart	  den	  än	  uppstod.	  
	  

	  ”For	  the	  forseeable	  future,	  political	  conditions	  abroad	  	  rather	  than	  specific	  military	  threaths	  
will	  pose	  the	  greatest	  danger	  to	  the	  United	  States”	  (Nagl	  citerad	  i	  Bacevich,	  2008	  s.	  2)	  

	  
En	  större	  trygghet	  i	  USA	  kunde	  uppnås	  genom	  att	  US	  Army	  blev	  bättre	  på	  att	  stötta	  insta-‐
bila	  samhällen	  i	  andra	  delar	  av	  världen	  (a.a.).	  
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Nagl	  menar	  att:	  
	  

”to	  get	  better	  at	  building	  societys	  that	  can	  stand	  on	  their	  own.	  That	  means	  buying	  fewer	  tanks	  
while	  spending	  more	  on	  language	  proficiency;	  curtailing	  the	  hours	  spent	  on	  marksmanship	  
ranges	  while	  increasing	  those	  devoted	  to	  studying	  foreign	  cultures.”	  
(Nagl	  citerad	  i	  Bachevich,	  2008,	  s.	  3).	  

	  
Gentile:	  Överste	  Gian	  P.	  Gentile,	  med	  två	  missioner	  i	  Irak	  bakom	  sig	  den	  sista	  som	  batal-‐
jonschef	  i	  Baghdad	  (Bacevich,	  2008),	  argumenterar	  att	  FM	  3-‐24	  mycket	  väl	  kan	  vara	  en	  
metodbeskrivning,	  men	  att	  problemet	  ligger	  i	  att	  FM	  3-‐24	  fått	  ta	  rollen	  som	  strategi.	  Fa-‐
ran	  med	  att	  en	  doktrin	  som	  FM	  3-‐24,	  blivit	  strategi,	  menar	  Gentile,	  ligger	  i	  att	  armén	  blir	  
låst	  i	  taktik	  och	  oförmögen	  att	  beakta	  andra	  alternativ	  än	  COIN-‐doktrinens	  taktiska	  meto-‐
der.	  FM	  3-‐24	  har	  blivit	  det	  enda	  amerikanska	  sättet	  att	  föra	  krig	  på	  (Gentile,	  2009).	  Gen-‐
tile	  hävdar	  att	  andra	  metoder,	  än	  de	  som	  beskrivs	  i	  FM	  3-‐24,	  historiskt	  sett	  har	  fungerat	  
för	  att	  slå	  ner	  uppror	  (Gentile,	  2009).	  Gentile	  ifrågasätter	  vidare	  en	  omorganisering	  av	  
arméns	  utbildning,	  då	  han	  menar	  att	  om	  armén	  övar	  COIN-‐taktik,	  på	  bekostnad	  av	  kon-‐
ventionella	  krigföringsmetoder,	  riskerar	  armén	  att	  tappa	  förmåga	  att	  föra	  krig	  i	  vålds-‐
trappans	  högre	  nivåer,	  och	  att	  armén	  i	  det	  närmaste	  blir	  en	  poliskår	  (Bacevich,	  2008;	  
Gentile,	  2009).	  Vidare	  och	  mer	  allvarligt	  ifrågasätter	  Gentile	  COIN,	  som	  arméns	  huvud-‐
uppgift	  och	  främsta	  utbildningsmål,	  med	  hänvisning	  till	  demokratin.	  Gentile	  frågar	  sig	  om	  
en	  armé	  helt	  inriktad	  mot	  COIN-‐operationer	  utanför	  USA,	  verkligen	  syftar	  till	  att	  stödja	  
demokratins	  utveckling,	  eller	  snarare	  kommer	  att	  betraktas	  som	  imperialistisk	  maktut-‐
övning	  från	  USAs	  sida.	  Vidare	  argumenterar	  Gentile,	  med	  fler,	  att	  diskussionen	  om	  vad	  
som	  är	  arméns	  och	  försvarsmaktens	  uppgift,	  överhuvudtaget	  inte	  borde	  föras	  av	  militä-‐
rer,	  utan	  av	  de	  politiker	  som	  är	  valda	  att	  leda	  nationen	  (Davidson,	  2009).	  
	  
Gorka/	  Kilcullen:	  Gorka	  och	  Kilcullen	  får	  representera	  den	  teoretiska	  debatten	  om	  COIN.	  
Kilcullen	  har	  beskrivit	  ett	  antal	  krigsteoretiska	  verktyg	  för	  hur	  man	  kan	  förstå	  uppror	  och	  
irreguljär	  krigföring	  (Kilcullen,	  2010).	  Kilcullens	  kritik	  mot	  COIN,	  som	  USA	  tolkar	  den,	  lig-‐
ger	  på	  det	  militärteoretiska	  planet.	  En	  teori	  är	  inte,	  enligt	  Gorka	  och	  Kilcullen,	  en	  absolut	  
sanning	  som	  går	  att	  formalisera	  till	  en	  doktrin.	  Kilcullen	  framför	  kritik	  dels	  mot	  empirin,	  
och	  hävdar,	  tillsammans	  med	  Gorka,	  att	  de	  konflikter	  som	  undersökts	  vid	  framtagandet	  
av	  FM	  3-‐24	  är	  för	  få,	  och	  kanske	  inte	  representativa	  för	  en	  doktrin	  som	  ska	  gälla	  all	  irre-‐
guljär	  krigföring.	  Vidare	  kritiseras	  doktrinen	  för	  att	  anta	  en	  matematisk	  hållning	  till	  krig.	  
Detta	  menar	  Gorka	  och	  Kilcullen	  är	  för	  enkelspårigt	  för	  att	  gälla	  vid	  alla	  upptänkliga	  fall	  
av	  irreguljär	  krigföring,	  och	  borde	  ersättas	  med	  en	  mer	  vetenskaplig	  metod	  där	  strategin	  
tar	  hänsyn	  till	  fler	  faktorer.	  Huvudfrågan	  borde	  vara	  vem	  det	  är	  som	  tar	  till	  vapen	  mot	  
USA,	  och	  av	  vilket,	  eller	  vilka	  skäl?	  Utifrån	  svaret	  på	  huvudfrågan	  skall	  en	  lämplig	  strategi	  
väljas	  (Gorka	  &	  Kilcullen,	  2011).	  

1.2 Problemformulering	  
COIN-‐doktrinens	  anhängare	  hävdar	  alltså	  att	  framtidens	  krig	  med	  största	  sannolikhet	  
kommer	  att	  vara	  av	  irreguljär	  karaktär,	  och	  att	  arméns	  uppgift	  kommer	  att	  vara	  som	  en	  
del	  av	  de	  politiska,	  ekonomiska	  och	  sociala	  åtgärder	  som	  USA	  vidtar	  någonstans	  för	  att	  
skapa	  stabila	  samhällen	  och	  därmed	  ta	  bort	  grogrund	  och	  stöd	  för	  terrorister	  som	  kan	  
hota	  amerikanska	  medborgare.	  I	  denna	  kontext	  är	  det	  rimligt	  att	  armén	  organiseras	  och	  
utbildas	  för	  social,	  politisk	  och	  språklig	  interaktion	  med	  andra	  kulturer,	  snarare	  än	  hur	  
armén	  skall	  hitta	  mål	  och	  slå	  ut	  dessa.	  Motståndare	  till	  COIN	  som	  doktrin	  hävdar	  att	  ar-‐
méns	  grundförmågor	  inte	  får	  åsidosättas	  och	  att	  arméns	  eventuella	  stöd	  till	  samhälls-‐
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byggnad	  ligger	  just	  i	  den	  väpnade	  striden,	  att	  armén	  inte	  ska	  lägga	  sig	  i	  politik,	  att	  det	  är	  
politiker	  som	  borde	  fatta	  beslut	  om	  hur,	  och	  var	  armén	  ska	  användas.	  Vidare	  kritiseras	  
COIN-‐doktrinen	  för	  att	  det	  empiriska	  underlaget	  är	  för	  tunt	  för	  att	  fastslå	  absoluta	  san-‐
ningar	  vad	  avser	  COIN	  och	  hur	  det	  skall	  förhålla	  sig	  till	  det	  övergripande	  begreppet	  irre-‐
guljär	  krigföring.	  
	  

”The	  counterinsurgency	  field	  manual	  challenges	  all	  that	  is	  holy	  about	  the	  american	  way	  of	  
war.”	  (Sewall	  2007,	  citerad	  i	  Davidson,	  2009)	  

	  
Den	  amerikanska	  arméns	  strategiska	  kultur	  är	  enligt	  Mahnken	  (2006)	  grundad	  i	  den	  hi-‐
storiska	  uppfattningen	  att	  krig	  avgörs	  genom	  att	  striden	  helt	  slår	  ut	  motståndaren,	  och	  
detta	  uppnås	  genom	  överlägsen	  eldkraft.	  	  
	  
En	  omorganisering	  av	  US	  Army	  mot	  COIN-‐operationer	  har	  alltså	  diskuterats	  i	  olika	  forum	  
sedan	  införandet	  av	  FM	  3-‐24,	  och	  åsikterna	  går	  isär.	  Om	  armén	  ska	  organiseras	  om	  kan	  
problematiseras	  i	  frågan.	  Vad	  det	  är	  i	  den	  befintliga	  armén	  som	  inte	  passar	  för	  COIN-‐
operationer?	  
	  

1.3 Syfte	  och	  frågeställning	  
Uppsatsen	  ämnar	  utifrån	  en	  teoretisk	  diskussion	  om	  den	  strategiska	  kulturen	  inom	  den	  
amerikanska	  armén,	  undersöka	  hur	  FM	  3-‐24	  förhåller	  sig	  till	  den	  strategiska	  kulturen	  
inom	  US	  Army.	  Vidare	  skall	  uppsatsen	  undersöka	  i	  vilken	  utsträckning	  den	  amerikanska	  
arméns	  strategiska	  kultur	  eventuellt	  utmanas	  av	  FM	  3-‐24.	  

1.3.1	  Stödjande	  frågeställningar	  
Hur	  reproducerar	  FM	  3-‐24	  den	  etablerade	  kulturen	  inom	  US	  Army?	  
Hur	  utmanar	  FM	  3-‐24	  den	  etablerade	  kulturen	  inom	  US	  Army?	  

1.4 Avgränsningar	  
FM	  3-‐24	  gäller	  amerikanska	  armen	  och	  marinkåren.	  Uppsatsen	  behandlar	  endast	  armén	  
eftersom	  det	  är	  främst	  inom	  armén	  som	  debatten	  om	  omorganisation	  varit	  aktuell.	  	  
US	  Army	  består	  av	  fler	  delar	  vilka	  alla	  berörs	  av	  den	  nya	  doktrinen	  men,	  uppsatsen	  omfat-‐
tar	  endast	  den	  så	  kallade	  Active	  Army	  det	  vill	  säga	  de	  stående	  förbanden	  som	  i	  huvudsak	  
används	  vid	  operationer	  utanför	  USA,	  och	  således	  i	  första	  hand	  berörs	  av	  COIN-‐
operationer	  och	  FM	  3-‐24.	  
	  
Doktrinutveckling	  sker	  löpande	  och	  USA	  har	  sedan	  2006	  reviderat	  flera	  doktriner.	  Upp-‐
satsens	  begränsade	  omfattning	  och	  tiden	  till	  förfogande	  medger	  inte	  en	  fullständig	  analys	  
av	  doktrinutvecklingen	  inom	  US	  Army	  och	  dess	  påverkan	  på	  den	  strategiska	  kulturen.	  
Därför	  undersöker	  studien	  bara	  vilken	  kultur	  FM	  3-‐24	  representerar	  och	  hur	  den	  förhål-‐
ler	  sig	  till	  den	  etablerade	  bilden	  av	  den	  strategiska	  kulturen	  inom	  US	  Army.	  
	  

1.5 Disposition	  
1 I	  kapitel	  ett	  beskrivs	  efter	  inledningen,	  problemets	  bakgrund	  vilket	  utmynnar	  i	  stu-‐

diens	  problemformulering	  och	  frågeställning.	  Därefter	  beskrivs	  de	  avgränsningar	  
som	  gjorts	  för	  att	  slutligen	  beskriva	  studiens	  centrala	  begrepp.	  
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2 Kapitel	  två	  beskriver	  den	  forskning	  som	  ger	  studien	  dess	  ansats	  i	  teorier	  avseende	  
strategisk	  kultur	  och	  dess	  förlängning	  i	  den	  amerikanska	  strategiska	  kulturen.	  

	  
	  

3 Kapitel	  tre	  utreder	  metodologi	  vid	  strategiska	  kulturstudier	  och	  beskriver	  källkri-‐
tiskt	  den	  valda	  metoden	  och	  det	  material	  som	  skall	  undersökas,	  vilka	  sammanförs	  i	  
studiens	  forskningsdesign.	  Kapitlet	  avslutas	  i	  studiens	  operationalisering,	  där	  studi-‐
ens	  analysverktyg	  beskrivs	  och	  dess	  mätfaktorer	  definieras.	  

	  
4 Undersökningen	  genomförs	  i	  kapitel	  fyra	  där	  operationaliseringens	  analysverktyg	  

tillämpas	  på	  det	  valda	  undersökningsmaterialet,	  och	  utmynnar	  i	  en	  analys	  av	  hur	  FM	  
3-‐24	  förhåller	  sig	  till	  den	  strategiska	  kulturen	  inom	  US	  Army.	  Analysresultatet	  
sammanfattas	  i	  en	  avslutande	  diskussion.	  

	  
5 Undersökningens	  resultat	  och	  svar	  på	  frågeställningarna	  delges	  i	  kapitel	  fem	  som	  

avslutas	  med	  en	  reflektion	  där	  resultatet	  motiveras	  och	  teoriutveckling	  samt	  vidare	  
forskning	  föreslås.	  

1.6	   Centrala	  begrepp	  

1.6.1	  COIN	  enligt	  FM	  3-‐24	  
Amerikanska	  COIN-‐operationer	  ska	  styras	  av	  åtta	  övergripande	  principer	  	  
(Davidson,	  2009):	  
	  
En	  långsiktig	  politisk	  strategi	  syftande	  till	  att	  skapa	  och	  stödja	  effektiva	  och	  stabila	  
lokala	  myndigheter.	  Att	  skapa	  en	  legitim	  och	  effektiv	  lokal	  regering,	  med	  stöd	  hos	  be-‐
folkningen	  och	  i	  världssamfundet	  är	  grundläggande	  för	  en	  COIN-‐operation.	  Alla	  vidare	  
initiativ	  och	  utvecklingsprogram	  faller	  inom	  ramen	  för	  denna	  COIN-‐strategins	  kärnpunkt,	  
att	  skapa	  lokal	  politisk	  utveckling	  och	  reform.	  Parallellt	  med	  att	  utveckla	  och	  stödja	  upp-‐
byggnaden	  av	  en	  lokal	  regering,	  skall	  den	  politiska	  COIN-‐strategin	  syfta	  till	  att	  undanröja	  
insurgenternas	  stöd,	  att	  övertyga	  befolkningen	  och	  de	  lokala	  ledarna	  att	  stödja	  den	  legi-‐
tima	  regeringen	  (Davidson,	  2009).	  
	  
En	  integrerad	  och	  synkroniserad	  militär	  och	  civil	  insats	  som	  stöd	  för	  den	  politiska	  
strategin.	  COIN	  är	  ett	  koncept	  för	  operationer	  som	  följer	  fyra	  huvudlinjer.	  Rena	  stridsop-‐
erationer,	  att	  möta	  befolkningens	  basala	  behov,	  att	  bygga	  upp,	  träna	  och	  utrusta	  lokala	  
säkerhetsstyrkor,	  samt	  att	  stärka	  och	  utveckla	  värdnationens	  ekonomi	  och	  politiska	  sy-‐
stem.	  COIN-‐operationen	  är	  huvudsakligen	  politisk.	  Den	  skall	  samordna	  civila	  och	  militära	  
uppgifter	  i	  riktning	  mot	  ett	  gemensamt	  politiskt	  mål.	  COIN-‐operationen	  skall	  vidare	  ge-‐
nomföras	  i	  harmoni	  med	  tillgängliga	  resurser	  och	  löpande	  finansiering.	  COIN-‐operationen	  
förutsätter	  en	  gemensam	  lägesbild	  som	  delas	  av	  civila	  och	  militära	  beslutsfattare	  inom	  
USA,	  i	  koalitionsregeringar	  och	  inom	  värdnationen,	  och	  deltagande	  utomstatliga	  aktörer	  
(Davidson,	  2009).	  
	  
Ett	  nära	  samarbete,	  med	  värdnationen	  i	  ledning,	  syftande	  till	  självständigt	  funge-‐
rande	  lokala	  institutioner.	  Det	  yttersta	  målet	  med	  en	  COIN-‐operation	  är	  en	  stabil	  och	  
varaktig	  fred.	  Detta	  kan	  bara	  uppnås	  med	  en	  kompetent	  värdnation	  vars	  regering	  upp-‐
rätthåller	  legitimitet	  och	  ser	  till	  befolkningens	  behov.	  Vikten	  av	  en	  allmänt	  accepterad	  le-‐
gitimitet	  leder	  till	  att	  COIN-‐operationer	  måste	  ledas	  av	  värdnationens	  regering.	  Genom	  
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nära	  samverkan	  och	  planering	  kan	  externa	  resurser,	  exempelvis	  amerikansk	  militär,	  till-‐
föras	  där	  så	  behövs.	  Men	  detta	  skall	  ske	  i	  harmoni	  med	  övriga	  utvecklingsåtgärder	  och	  
den	  lokala	  regeringens	  utveckling	  (Davidson,	  2009).	  
	  
Säkerhet	  för	  lokalbefolkningen	  genom	  säkerhetsstyrkor,	  polis,	  och	  lokala	  skydds-‐
styrkor.	  COIN-‐operationen	  fokuserar	  på	  befolkningen	  snarare	  än	  motståndaren.	  Både	  in-‐
surgenterna	  och	  COIN-‐operationen	  behöver	  befolkningens	  stöd.	  Effektiv	  COIN	  tryggar	  
därför	  befolkningens	  säkerhet.	  Befolkningens	  säkerhet	  måste	  säkerställas	  på	  plats,	  där	  
befolkningen	  befinner	  sig	  och	  det	  måste	  göras	  tjugofyra	  timmar	  om	  dygnet.	  Denna	  
skyddsuppgift	  är	  den	  militära	  huvuduppgiften,	  inte	  att	  slå	  ut	  motståndaren.	  Att	  lösa	  hu-‐
vuduppgiften	  förutsätter	  ständig	  närvaro	  av	  säkerhetsstyrkor	  för	  att	  skydda	  befolknings-‐
centra,	  för	  att	  ingå	  allianser	  med	  lokala	  ledare,	  och	  för	  att	  bygga	  upp	  lokala	  säkerhets-‐	  och	  
vaktstyrkor.	  Närvaro	  och	  sampatrullerande	  på	  gruppnivå	  med	  lokala	  säkerhetsstyrkor	  
krävs	  (Davidson,	  2009).	  
	  
Kontinuitet	  och	  engagemang	  av	  befattningshavare	  som	  ges	  tillräckliga	  mandat	  och	  
resurser.	  COIN-‐operationer	  med	  ständiga	  ledningsbyten	  har	  visat	  sig	  mindre	  effektiva.	  
Uppror	  är	  oftast	  långdragna	  fenomen.	  Nyckelpersonal	  för	  COIN-‐operationen,	  såväl	  mili-‐
tära	  som	  civila	  skall	  i	  möjligaste	  mån	  kvarstanna	  i	  befattning	  operationen	  ut.	  Nyckelper-‐
sonalen	  måste	  vidare	  ha	  tillräckliga	  mandat	  och	  resurser	  för	  kunna	  lösa	  sin	  uppgift	  på	  
lång	  sikt.	  Kortsiktiga	  strategier	  som	  inte	  ser	  till	  det	  bakomliggande	  problemet	  slösar	  re-‐
surser	  (Davidson,	  2009).	  
	  
Byggandet	  av	  starka	  och	  legitima	  lokala	  säkerhetsstyrkor.	  Att	  effektivt	  bekämpa	  
uppror	  kräver	  lokala	  säkerhetsstyrkor.	  Säkerhetsstyrkor	  som	  i	  befolkningens	  ögon	  är	  le-‐
gitima,	  som	  håller	  sig	  inom	  lagens	  råmärken	  och	  kan	  skydda	  lokalbefolkningen	  från	  in-‐
surgenterna.	  Att	  skapa	  sådana	  säkerhetsstyrkor	  tar	  tid	  och	  kräver	  resurser.	  Under	  tiden	  
som	  de	  lokala	  säkerhetsstyrkorna	  byggs	  upp	  och	  tränas	  måste	  koalitionens	  säkerhets-‐
styrkor	  vara	  villiga	  att	  ta	  strid	  med	  insurgenterna	  för	  att	  skydda	  lokalbefolkningen	  och	  
politiska	  institutioner.	  Militära	  förband	  måste	  bekämpa	  insurgenterna	  i	  direkt	  strid	  då	  
avståndsbekämpning	  ofta	  orsakar	  civila	  förluster	  och	  onödig	  förstörelse	  (Davidson,	  
2009).	  
	  
Övergripande	  regional	  ansats	  för	  att	  beröva	  upprorsförbanden	  skydd	  i	  närliggande	  
länder.	  COIN	  strategi	  behöver	  ta	  hänsyn	  till	  och	  involvera	  hela	  regionen.	  Insurgenter	  kan	  
få	  stöd	  och	  skydd	  i	  närliggande	  länder,	  av	  globala	  terroristnätverk	  eller	  organiserad	  
brottslighet.	  En	  COIN-‐operation	  behöver	  därför	  involvera	  grannländer,	  gränsbevakning	  
att	  störa	  insurgenterna	  där	  de	  söker	  skydd.	  Ovanstående	  kräver	  diplomatisk	  samverkan	  
med	  alla	  de	  regionala	  aktörerna	  på	  en	  övergripande	  regional	  nivå	  (Davidson,	  2009).	  
	  
En	  värdnation	  som	  har	  en	  grundad	  legitimitet	  i	  befolkningen	  och	  är	  villiga	  att	  göra	  
lämpliga	  förändringar	  för	  att	  åtgärda	  orsakerna	  till	  upproret.	  För	  att	  i	  förlängningen	  
skapa	  en	  varaktig	  och	  stabil	  fred	  krävs	  att	  den	  legitima	  lokala	  regeringen	  är	  villig	  att	  ta	  itu	  
med	  eventuella	  missförhållanden	  som	  kan	  vara	  grogrund	  för	  uppror	  (Davidson,	  2009).	  
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FM	  3-‐24	  omsätter	  de	  grundläggande	  principerna	  för	  COIN	  till	  ett	  antal	  logiska	  operations-‐
linjer	  (LLO)	  genom	  vilka	  målen	  skall	  uppnås.	  Till	  dessa	  LLO	  finns	  kopplat	  ett	  antal	  
”catchfrases”	  (Rid,	  2010,	  s.	  729)	  exempelvis	  ”armed	  social	  work”,	  ”Learn	  and	  adapt”	  och	  
”clear-‐hold-‐build”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006	  s.	  A-‐7,	  1-‐26	  och	  5-‐18).	  
	  
Figur	  1.	  

	  
(Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  5-‐3).	  
	  
Operationslinjerna	  skall	  i	  FM	  3-‐24,	  inneslutas	  i	  en	  övergripande	  informationsoperation	  
och	  utvecklas	  i	  balans	  med	  varandra	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006).	  Den	  fundamentala	  
skillnaden	  i	  denna	  nya	  doktrin	  för	  counterinsurgency	  och	  tidigare	  militärt	  tänkande	  är	  
enligt	  Rid(2010)	  att	  folket	  är	  ”the	  center	  of	  gravity”	  eller	  tyngdpunkten.	  Detta	  visas	  av	  
nedanstående	  citat	  av	  general	  Wallace	  i	  förordet	  till	  den	  amerikanska	  Field	  Manual	  3-‐0	  
Operations.	  
	  
”Previously,	  we	  sought	  to	  separate	  people	  from	  the	  battlefield	  so	  that	  we	  could	  engage	  and	  
destroy	  enemies	  and	  sieze	  terrain.	  While	  we	  recognize	  our	  enduring	  requirement	  to	  fight	  and	  win,	  
we	  also	  recognize	  that	  people	  are	  frequently	  part	  of	  the	  terrain	  and	  their	  support	  is	  a	  principal	  
determinant	  of	  success	  in	  future	  conflicts.”	  (Wallace,	  2008,	  citerad	  i	  Rid,	  2010	  s.	  727-‐728)	  

1.6.2	  Kultur	  
Definitionen	  av	  kultur	  är	  lika	  skiftande	  och	  mångfasetterad	  som	  antalet	  olika	  kulturer.	  
Nationalencyklopedin	  (NE)1993	  förklarar	  kultur	  av	  latinets	  cultura	  odling	  eller	  bildning.	  
Från	  Ciceros	  själsodling	  via	  Kants	  definition	  som	  ”något	  större	  än	  vad	  naturen	  själv	  kan	  
åstadkomma”	  (Järv,	  1993,	  s.	  511).	  Vidare	  genom	  historien	  till	  Spengler	  som	  såg	  kultur	  
som	  en	  ”organisk	  livsyttring	  som	  föds,	  utvecklas,	  fulländas	  och	  dör	  inom	  nationer,	  folk	  
och	  samhällsgrupper”	  (a.a).	  Järv	  (1993)	  beskriver	  Edward	  Taylors	  definition	  som:	  
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”den	  komplicerade	  helhet	  som	  innehåller	  erfarenheter,	  tro,	  moralbegrepp,	  rättsföreställ-‐
ningar,	  seder	  och	  alla	  övriga	  färdigheter	  och	  vanor	  en	  människa	  förvärvat	  som	  samhälls-‐
medlem”	  (Järv,	  1993,	  s.	  511).	  
	  

Järv	  avslutar	  beskrivningen	  av	  kultur:	  
	  

”Genom	  att	  i	  möjligaste	  mån	  tillämpa	  en	  kulturell	  relativitetsprincip,	  som	  innebär	  att	  varje	  
särskilt	  kulturkomplex	  undersöks	  utifrån	  sina	  egna	  förutsättningar,	  har	  man	  sedan	  1920-‐
talet	  försökt	  eliminera	  den	  tidigare	  vanliga	  felkällan	  att	  kulturyttringarna	  i	  utomeuropeiska	  
samhällen	  godtyckligt	  förklarades	  i	  termer	  abstraherade	  ur	  förhållanden	  i	  Europa	  och	  med	  
hänvisning	  till	  europeiska	  värdenormer”	  (a.a.).	  

	  
Följaktligen	  måste	  ett	  militärt	  fenomen	  i	  kulturellt	  avseende	  beskrivas	  i	  sin	  kontext	  denna	  
kontext	  benämns	  ofta	  strategisk	  kultur.	  Begreppet	  strategisk	  kultur	  sägs	  ha	  myntats	  i	  
samband	  med	  Jack	  Snyders	  arbete	  för	  Research	  and	  Development	  corporation	  (RAND)	  
1977	  (Johnston,	  1995).	  Snyder	  definierar	  i	  detta	  arbete	  den	  strategiska	  kulturen	  som:	  
	  

	  ”	  …	  the	  sum	  total	  of	  ideas,	  conditioned	  emotional	  responses,	  and	  patterns	  of	  habitual	  behavior	  
that	  members	  of	  a	  national	  strategic	  community	  have	  acquired	  through	  instruction	  or	  imitat-‐
ion	  and	  share	  with	  each	  other	  …	  ”	  (Snyder,	  1977,	  s.	  8)	  

	  
Colin	  S.	  Gray	  beskriver	  den	  strategiska	  kulturen	  som	  sprungen	  ur	  en	  nations	  geografi,	  re-‐
surser,	  historiska	  erfarenheter	  och	  samhällets	  politiska	  struktur	  (Gray,	  1999a).	  Kulturen	  
representerar	  en	  idé	  om	  vad	  nationen	  uppfattar	  som	  framgångsrikt	  och	  lämpligt	  och	  i	  
dess	  militära	  kontext	  det	  sätt	  som	  militären	  föredrar	  att	  strida	  på	  (Mahnken,	  2006).	  Gray	  
(1999b)	  menar	  vidare	  att	  flera	  strategiska	  kulturer	  kan	  existera	  inom	  samma	  grupp	  och	  
att	  kulturen	  kan	  förändras.	  Kulturen	  förändras	  dock	  långsamt	  (a.a.)	  
	  
Den	  svenska	  militärstrategiska	  doktrinen	  (MSD12)	  beskriver	  strategisk	  kultur	  som	  ”be-‐
tingad	  av	  politiska,	  ekonomiska,	  ideologiska,	  geografiska	  och	  sociala	  faktorer	  som	  har	  ut-‐
vecklats	  under	  lång	  tid”	  (Försvarsmakten,	  2011,	  s.	  15	  ).	  Vidare	  slår	  MSD12	  fast	  att	  den	  mi-‐
litärstrategiska	  doktrinen	  är	  ett	  uttryck	  för	  den	  svenska	  strategiska	  kulturen	  (a.a.)	  
	  
Kultur	  förstås	  i	  den	  här	  studien	  som	  summan	  av	  de	  handlingar,	  symboler	  och	  idéer	  som	  
en	  viss	  grupp	  gemensamt,	  medvetet	  eller	  omedvetet,	  gör	  till	  sina.	  Kulturen	  är	  grundad	  i	  
en	  gemensam	  historia,	  och	  representerar	  både	  den	  gemensamma	  värdering	  som	  får	  
gruppen	  att	  handla	  på	  ett	  visst	  sätt,	  samtidigt	  som	  kulturen	  är	  den	  kontext	  som	  ger	  en	  
handling	  dess	  mening.	  

2.	  Teorianknytning	  och	  tidigare	  forskning	  

2.1	   Strategisk	  kultur	  
Forskning	  om	  kultur	  har	  bedrivits	  länge	  men	  någon	  enhetlig	  kulturteori	  används	  inte.	  
Kulturforskning	  är	  tvärvetenskaplig	  och	  tar	  utgångspunkt	  och	  stöd,	  till	  exempel,	  i	  socio-‐
logi,	  dekonstruktion,	  marxism	  eller	  feminism.	  
	  
Forskning	  och	  teorier	  kring	  strategisk	  kultur	  kan	  indelas	  i	  tre	  generationer	  (Johnston,	  
1995;	  Gray,	  1999b;	  Stone,	  2006).	  Den	  första	  generationen	  i	  början	  av	  1980-‐talet	  fokuse-‐
rade	  huvudsakligen	  på	  att	  förklara	  varför	  USA	  och	  Sovjetunionen	  hade	  olika	  syn	  på	  kärn-‐
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vapenstrategi.	  Forskare	  som	  Colin	  S.	  Gray	  och	  David	  Jones	  influerade	  av	  Jack	  Snyders	  ar-‐
bete	  framhöll	  att	  dessa	  skillnader	  förklarades	  av	  djupt	  rotade	  variationer	  sprungna	  ur	  hi-‐
storiska	  erfarenheter,	  politisk	  kultur	  och	  geografi.	  Gray	  argumenterade	  att	  den	  ameri-‐
kanska	  nationalhistorien	  producerat	  sätt	  att	  tänka	  och	  handla,	  med	  avseende	  på	  våld,	  som	  
skapat	  ett	  antal	  dominerande	  nationella	  ”uppfattningar”	  vad	  avsåg	  strategisk	  säkerhet	  
(Johnston,	  1995).	  Kritik	  mot	  denna	  forskning	  kan	  sammanfattas	  i	  att	  definitionen	  på	  kul-‐
turen	  var	  för	  snäv.	  Vidare	  antog	  denna	  generation	  att	  en	  specifik	  strategisk	  kultur	  inte	  
förändrades	  över	  tid	  och	  alltid	  gav	  upphov	  till	  ett	  sätt	  att	  handla,	  vilket	  visat	  sig	  proble-‐
matiskt.	  (Johnston,	  1995;	  Stone,	  2006).	  
	  
Den	  andra	  generationens	  forskare	  ser	  den	  strategiska	  kulturen	  diskursanalytiskt,	  med	  
premissen	  att	  politiken	  använder	  strategisk	  kultur	  som	  ett	  politiskt	  maktmedel,	  utvecklat	  
genom	  en	  stats	  politiska	  och	  militära	  historia	  som	  skapar,	  eller	  rättfärdigar,	  maktutövning	  
och	  militärt	  våld.	  Att	  det	  skiljer	  mellan	  vad	  ledare	  tänker	  och	  säger	  att	  de	  ska	  göra	  och	  de	  
djupare	  motiv	  som	  ligger	  bakom	  vad	  de	  faktisk	  gör.	  I	  detta	  menar	  man	  att	  en	  politiker	  kan	  
skapa	  en	  säkerhetspolitisk	  kultur	  som	  stämmer	  överens	  med	  en	  agenda.	  För	  denna	  gene-‐
ration	  blir	  det	  svårt	  att	  visa	  hur	  till	  exempel	  en	  politiker	  eller	  militär	  beslutsfattare	  både	  
är	  en	  del	  av,	  och	  samtidigt	  kan	  ställa	  sig	  utanför	  och	  påverka	  den	  strategiska	  kulturen	  
(a.a.).	  
	  
Den	  tredje	  generationens	  kulturforskning	  inom	  strategi	  uppstår	  i	  början	  av	  1990-‐talet	  
och	  eftersträvar	  en	  mer	  mätbar	  forskning.	  Dessa	  forskare	  inriktar	  sin	  forskning	  på	  att	  
jämföra	  alternativa	  orsakssamband	  och	  utesluter	  beteende	  ur	  ekvationen,	  i	  syfte	  att	  söka	  
falsifierbarhet.	  Den	  tredje	  generationen	  ser	  kulturen	  som	  antingen	  en	  lins	  som	  förvränger	  
beslutsfattares	  bild	  av	  verkligheten,	  alternativt	  begränsar	  kulturen	  beslutsfattarens	  val	  av	  
metoder	  (a.a.).	  	  
	  
Under	  slutet	  av	  1990-‐talet	  har	  Colin	  Gray	  beskrivit	  strategisk	  kultur	  som	  både	  vad	  som	  
omger,	  men	  samtidigt	  vad	  som	  väver	  samman.	  Han	  menar	  att	  även	  om	  det	  metodologiskt	  
är	  önskvärt	  att	  reducera	  antalet	  variabler	  till	  exempel	  genom	  att	  räkna	  bort	  beteende	  och	  
handlingar	  kan	  vi	  inte	  förstå	  kulturen	  om	  inte	  även	  ser	  på	  helheten	  (Gray,	  1999b).	  	  

2.2	   Amerikansk	  strategisk	  kultur	  
Thomas	  Mahnken	  (2006)	  hävdar	  i	  sin	  undersökning	  av	  den	  amerikanska	  militära	  kul-‐
turen,	  för	  Defence	  Threat	  Reduction	  Agency	  Advanced	  Systems	  and	  Concepts	  Office	  (DTRA),	  
att	  denna	  kultur	  formats	  av	  både	  geografi	  och	  historia.	  Mahnken	  menar	  vidare	  att	  den	  
Nordamerikanska	  kontinentens	  isolation	  i	  kombination	  med	  svaga	  grannländer	  skapat	  en	  
uppfattning	  av	  säkerhet	  och	  frihet.	  Amerika	  har	  inte	  behövt	  manövrera	  och	  bekriga	  sina	  
grannländer.	  Den	  amerikanska	  historien	  av	  lång	  fred	  med	  avbrott	  av	  stora	  konflikter	  har	  
skapat	  en	  uppfattning	  att	  krig	  är	  en	  avvikelse	  från	  normen	  (a.a.).	  Vidare	  hävdar	  Mahnken	  
att	  Amerikas	  läge	  och	  historia	  framodlat	  en	  känsla	  av	  exeptionalitet.	  Med	  det	  menar	  han	  
att	  USA	  inte	  ser	  sig	  som	  en	  bland	  flera	  nationer	  att	  konkurera	  eller	  samarbeta	  med,	  utan	  
snarare	  att	  konflikt	  är	  ett	  väpnat	  uppror	  mot	  världssamhället.	  Varför	  ett	  krig	  endast	  kan	  
avslutas	  med	  motståndarens	  totala	  nederlag	  och	  ombildning	  av	  dess	  regim	  (Lippman,	  
1952	  refererad	  i	  Mahneken,	  2006).	  Av	  ovanstående	  drar	  Mahnken	  slutsatsen	  att	  krig	  en-‐
ligt	  amerikansk	  uppfattning	  inte	  är	  en	  förlängning	  av	  politiken	  snarare	  ett	  totalt	  sam-‐
manbrott	  av	  politiken.	  Han	  citerar	  US	  Armys	  textbok	  i	  strategi	  från	  1936:	  
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”Politics	  and	  strategy	  are	  radically	  and	  fundamentally	  things	  apart.	  Strategy	  begins	  where	  po-‐
litics	  end.	  All	  that	  soldiers	  ask	  is	  that	  once	  the	  policy	  is	  settled,	  strategy	  and	  command	  shall	  be	  
regarded	  as	  being	  in	  a	  sphere	  apart	  from	  politics.”	  	  
(Ft	  Leavenworth,	  1936,	  citerad	  i	  Mahnken,	  2006,	  s.	  7)	  

	  
Den	  amerikanska	  grundläggande	  fredligheten	  tillsammans	  med	  uppfattningen	  att	  krig	  
som	  försvar	  av	  ”världsordningen”	  skall	  bedrivas	  till	  motståndaren	  helt	  har	  givit	  upp	  ger	  
en	  tvåsidighet	  där	  pacifism	  och	  liberalism	  i	  fred	  speglas	  i	  aggressivitet	  i	  krig	  (Mahnken,	  
2006).	  Den	  amerikanska	  militärens	  syn	  på	  krig	  och	  strid	  speglar	  den	  amerikanska	  kul-‐
turen	  genom	  att	  föredra	  direkt	  strid	  där	  slutresultatet	  fastställs	  genom	  avgörande	  slag,	  
där	  motståndaren	  nedgörs	  genom	  överlägsen	  eldkraft	  (Mahnken,	  2006;	  Weigley,	  1973).	  	  
Förutom	  denna	  förkärlek	  för	  direkt	  strategi	  menar	  Mahnken	  att	  det	  amerikanska	  sam-‐
hällets	  tro	  på	  teknik	  och	  materiel	  speglas	  i	  dess	  militära	  strategiska	  kultur.	  Amerika	  har	  
utvecklats	  under	  industrialiseringen	  och	  har	  historiskt	  kunnat	  utnyttja	  sin	  industri	  även	  
under	  konflikter	  vilket	  givit	  fördelar	  i	  form	  av	  ett	  logistiskt	  och	  teknologiskt	  övertag	  
(Mahnken,	  2006).	  	  
	  
Dima	  Adamsky	  (2010)	  har	  vidareutvecklat	  Grays	  och	  Wiegleys	  teorier	  om	  vad	  som	  kän-‐
netecknar	  amerikansk	  strategisk	  kultur	  med	  hjälp	  av	  Mahnkens	  (2006)	  utredning	  för	  
DTRA	  2006.	  Hon	  har	  beskrivit	  amerikansk	  strategisk	  kultur	  i	  nedanstående	  åtta	  signifi-‐
kanter:	  
	  
Kulturell	  karaktäristik	  och	  kognitiv	  stil:	  I	  den	  amerikanska	  kulturen	  fokuseras	  på	  indi-‐
viden	  och	  prestation.	  I	  USA	  värderas	  självsäkerhet,	  hjältemod	  och	  materiell	  framgång	  
högt.	  Kommunikationen	  beskrivs	  som	  öppen,	  dramatisk	  och	  ”rakt	  på	  sak”.	  Man	  tenderar	  
att	  närma	  sig	  problem	  linjärt	  och	  i	  svart-‐och-‐vitt.	  Fenomen	  betraktas	  var	  för	  sig	  och	  skiljs	  
åt.	  Vidare	  beskrivs	  det	  amerikanska	  utbildningssystemet	  som	  fokuserat	  på	  logiskt	  och	  
analytiskt	  resonemang.	  Vad	  beträffar	  amerikansk	  militär	  vetenskap	  beskrivs	  den	  som	  att	  
praktik	  värderas	  högre	  än	  teoretiska	  resonemang	  (Adamsky,	  2010).	  
	  
Snabbt	  tillintetgörande	  och	  utnötning	  genom	  eldkraft:	  USAs	  utveckling	  i	  form	  av	  eröv-‐
randet	  av	  en	  mycket	  stor	  kontinent.	  Dess	  historiska	  tillväxt	  i	  befolkning	  och	  rikedom	  har	  
enligt	  Adamsky	  låtit	  dess	  militär	  växa	  utan	  resurs	  begränsningar.	  Den	  Amerikanska	  pro-‐
duktionsapparaten	  har	  skapat	  en	  situation	  där	  USA	  inte	  på	  200	  år	  tvingats	  möta	  en	  mot-‐
ståndare	  med	  en	  större	  brutto	  national	  produkt	  än	  sig	  själv.	  USAs	  dominans	  vad	  avser	  in-‐
dustriproduktion,	  teknologisk	  utveckling	  och	  utbildade	  arbetare	  har	  drivit	  fram	  militär-‐
makt	  där	  planering	  och	  genomförande	  av	  strategier	  inte	  varit	  absolut	  nödvändigt	  för	  att	  
vinna	  striden.	  Det	  faller	  sig	  inom	  strategin	  logiskt	  att	  föra	  striden	  där	  man	  själv	  har	  ett	  
övertag	  över	  sin	  motståndare,	  varför	  det	  varit	  naturligt	  för	  USA	  att	  omsätta	  sin	  materiella	  
överlägsenhet	  till	  slagfältet	  genom	  en	  strategi	  baserad	  på	  eldkraft	  och	  utnötning	  (Adam-‐
sky,	  2010).	  Detta	  kallar	  Mahnken	  i	  sin	  undersökning	  av	  den	  amerikanska	  militära	  kul-‐
turen	  för	  ”an	  industrial	  approach	  to	  war”	  (Mahnken,	  2006,	  s.	  4).	  
	  
A-‐strategiskt	  tänkande:	  Den	  Amerikanska	  överlägsenheten	  i	  resurser	  gav	  lite	  anledning	  
till	  tålmodigt	  strategiskt	  planerande.	  Den	  Amerikanska	  militären	  har	  tagit	  striden	  till	  
motståndaren	  snabbt	  och	  sökt	  avgörande	  genom	  överlägsen	  eldkraft	  (Adamsky,	  2010;	  
Mahnken,	  2006).	  En	  konsekvens	  av	  ovanstående	  har	  varit	  det	  historiskt	  låga	  intresset	  i	  
Amerika	  för	  traditionell	  krigsteori	  och	  operationskonst	  (Adamsky,	  2010).	  Forskning	  visar	  
enligt	  både	  Adamsky	  (2010)	  och	  Mahnken	  (2006)	  att	  amerikanska	  officerare	  tenderar	  att	  
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förorda	  praktik	  framför	  teori.	  Vidare	  menar	  Adamsky,	  och	  hänvisar	  till	  Gray	  att	  detta	  vi-‐
sar	  sig	  som	  en	  tendens	  att	  tänka	  a-‐strategiskt	  (Adamsky,	  2010).	  	  
	  
Optimistiskt	  och	  ingengörsmässig	  ansats	  till	  säkerhet:	  Det	  amerikanska	  samhället	  är	  
grundat	  i	  liberala,	  demokratiska,	  protestantiska	  och	  kapitalistiska	  värderingar.	  Detta	  i	  
kombination	  med	  en	  historiskt	  grundad	  vurm	  för	  att	  utforska	  och	  entreprenörsanda	  har	  
enligt	  Adamsky	  (2010)	  skapat	  en	  optimistisk	  syn	  på	  problem.	  Med	  det	  menar	  hon	  att	  den	  
amerikanska	  inställningen	  är,	  att	  om	  problemet	  utforskas	  kan	  det	  lösas.	  Vidare	  menar	  
Adamsky	  att	  historiens	  positiva	  resultat,	  till	  exempel	  i	  fantastiska	  tekniska	  lösningar	  i	  
samband	  med	  geografiska	  utmaningar	  under	  industrialiseringen	  av	  den	  Amerikanska	  
vildmarken,	  befäst	  denna	  tro	  på	  att	  allt	  går	  att	  lösa	  med	  uppfinningsrikedom	  och	  teknik.	  
Denna	  Amerikanska	  preferens	  för	  ingengörslösningar	  visar	  sig	  även	  i	  dess	  säkerhetspoli-‐
tik	  och	  i	  dess	  militära	  strategiska	  kultur	  så	  till	  vida	  att	  problem	  tenderar	  att	  förenklas	  till	  
beräknings-‐	  och	  mätbara	  storheter.	  Många,	  enligt	  Adamsky,	  menar	  att	  Antoine	  Jomini	  är	  
den	  amerikanska	  militärens	  sanna	  mentor	  och	  att	  hans	  tankar	  om	  att	  krig	  kan	  reduceras	  i	  
ett	  antal	  enkla	  principer	  påverkat	  den	  amerikanska	  militärens	  tendens	  att	  vilja	  reducera	  
strategiska	  problem	  till	  ekvationer	  (a.a.).	  
	  
Amerikansk	  tidsuppfattning-‐nutid	  och	  omedelbar	  framtid:	  Normalt	  betraktas	  i	  USA	  
det	  senaste	  som	  det	  bästa.	  Detta	  syns	  inte	  minst	  i	  sättet	  den	  amerikanska	  militären	  mo-‐
derniserar	  sin	  materiel.	  Ofta	  införskaffas	  materiel	  för	  att	  industrin	  utvecklat	  den	  med	  
nyttjande	  av	  den	  senaste	  tekniken,	  inte	  nödvändigtvis	  för	  att	  militären	  begärt	  den.	  Denna	  
fascination	  för	  det	  nymodiga	  har	  fått	  det	  amerikanska	  samhället	  att	  acceptera	  förändring	  
snabbare	  än	  andra	  kulturer,	  men	  också	  att	  inte	  se	  tillbaka.	  Amerikansk	  strategisk	  kultur	  
ser	  framåt,	  men	  generellt	  inte	  särskilt	  långt	  fram.	  Fokus	  ligger	  på	  krishantering	  och	  pro-‐
blemlösning,	  snarare	  än	  långsiktig	  strategisk	  planering	  (a.a.).	  
	  
Demokratisk	  tradition,	  botten-‐upp	  organisation:	  Det	  amerikanska	  politiska	  systemet	  
undviker	  koncentration	  av	  makt.	  Så	  även	  politiken	  inom	  det	  militära	  systemet.	  Den	  Ame-‐
rikanska	  demokratins	  behov	  av	  insyn,	  och	  av	  att	  kunna	  utkräva	  ansvar,	  och	  den	  liberala	  
traditionen	  gör	  att	  vapengrenarna	  har	  ett	  stort	  mått	  av	  självstyre.	  I	  linje	  med	  amerikansk	  
entreprenörsanda	  anser	  man	  att	  konkurrens	  mellan	  vapengrenarna	  är	  utvecklande	  och	  
stimulerar	  initiativ.	  Detta	  gör	  att	  generalstaben	  ägnar	  mer	  tid	  åt	  att	  fördela	  budget,	  än	  på	  
strategisk	  planering,	  och	  utveckling	  av	  den	  amerikanska	  militära	  förmågan.	  Sålunda	  ut-‐
vecklar	  vapengrenarna	  sina	  egna	  doktriner.	  Adamsky	  menar	  att	  generellt	  sker	  militär	  ut-‐
veckling	  i	  USA	  från	  vapengrenarna	  till	  militärledningen.	  Vapengrenarna	  fokuserar	  helt	  na-‐
turligt	  ofta	  på	  den	  operationella	  nivån,	  varför	  konceptualiseringen	  och	  kopplingen	  mot	  
säkerhetspolitiken	  tenderar	  att	  bli	  svag	  (a.a.).	  
	  
Teknologisk	  romantik	  i	  militära	  ärenden:	  Den	  tekniska	  utvecklingen	  i	  USA	  kan	  inte	  för-‐
nekas.	  Redan	  tidigt	  i	  dess	  historia	  har	  ny	  teknik	  löst	  USAs	  problem.	  Och	  ingen	  nation	  har	  
fokuserat	  tydligare	  på	  teknikens	  betydelse	  för	  krig	  (Adamsky,	  2010;	  Mahnken,	  2006).	  
Många	  forskare	  menar	  enligt	  Adamsky	  att	  inget	  enskilt	  kulturellt	  drag	  påverkat	  den	  Ame-‐
rikanska	  militärens	  syn	  på	  krig	  mer,	  än	  just	  denna	  tro	  på	  tekniken.	  Tron	  på	  tekniken	  för-‐
stärks	  ytterligare	  genom	  en	  önskan	  att	  få	  kostnadseffektivitet	  och	  inte	  minst	  ett	  behov	  av	  
att	  minimera	  amerikanska	  förluster	  (Adamsky,	  2010;	  Mahnken,	  2006).	  
	  
Dragning	  mot	  etnocentrisism:	  Amerika	  kolonialiserades	  av	  protestantiska	  puritaner	  
från	  England.	  Dessa	  hade	  enligt	  Adamsky	  (2010)	  med	  sig	  ett	  ideologiskt	  bagage	  i	  form	  av	  
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åsikten	  att	  de	  var	  ”guds	  folk”	  och	  utvalda	  att	  leda	  jordens	  övriga	  nationer.	  Denna	  ameri-‐
kanska	  känsla	  av	  moraliskt	  övertag,	  stolthet	  över	  sin	  nation	  och	  dess	  princip	  av	  frihet	  har	  
gjort	  det	  svårt	  för	  Amerikaner	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  andra	  nationers	  trossystem,	  vanor	  och	  kul-‐
tur.	  USA	  involverades	  sent	  i	  båda	  världskrigen	  och	  i	  båda	  krigen	  följdes	  det	  amerikanska	  
engagemanget	  av	  en	  stadig	  utveckling	  mot	  seger,	  vilket	  ytterligare	  förstärkt	  uppfattning-‐
en	  av	  överlägsenhet.	  Etnocentrism	  kan	  som	  bieffekt	  producera	  vad	  forskningen	  beskriver	  
som	  spegling.	  I	  korthet	  en	  tendens	  att	  se	  på	  andra	  utifrån	  sina	  egna	  värderingar	  och	  inte	  
intressera	  sig	  för	  motståndarens	  sätt	  att	  tänka.	  Detta	  speglingsfenomen	  har	  observerats	  i	  
den	  amerikanska	  militära	  kulturen	  så	  till	  vida	  att	  den	  visat	  svårighet	  i	  accepterandet	  av	  
icke	  amerikanska	  idéer	  (Adamsky,	  2010)	  

2.3	   Sammanfattning	  av	  teori	  
Forskning	  i	  USA	  med	  grund	  i	  det	  sena	  1970-‐talets	  behov	  av	  att	  förstå	  det	  nukleära	  hotet	  
har	  under	  1980	  och	  90	  talen	  försökt	  definiera	  strategisk	  kultur	  och	  dess	  påverkan	  på	  be-‐
slutsprocesser	  i	  säkerhetspolitik	  och	  militära	  ärenden.	  Med	  stöd	  i	  Russel	  Wiegley(1973),	  
Colin	  Gray	  (1999)	  och	  Thomas	  Mahnken	  (2006)	  har	  Dima	  Adamsky	  (2010)	  tagit	  fram	  åtta	  
signifikanter	  som	  utmärker	  amerikansk	  strategisk	  kultur.	  Dessa	  signifikanter:	  a)	  Kulturell	  
karaktäristik	  och	  kognitiv	  stil;	  b)	  Snabbt	  tillintetgörande	  och	  utnötning	  genom	  eldkraft;	  c)	  
A-‐strategiskt	  tänkande;	  d)	  Optimistiskt	  och	  ingenjörsmässig	  ansats	  till	  säkerhet;	  e)	  Ame-‐
rikansk	  tidsuppfattning-‐nutid	  och	  omedelbar	  framtid;	  f)	  Demokratisk	  tradition,	  botten-‐
upp	  organisation;	  g)	  Teknologisk	  romantik	  i	  militära	  ärenden;	  h)	  Dragning	  åt	  etnocentri-‐
sism;	  är	  utgångspunkt	  för	  undersökningen.	  Adamskys	  (2010)	  åtta	  signifikanter,	  och	  deras	  
beskrivning	  utgör	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkt	  och	  representation	  av	  den	  ameri-‐
kanska	  strategiska	  kulturen.	  

3.	  Metod	  
Som	  tidigare	  nämnts	  saknar	  forskningen	  om	  strategisk	  kultur	  en	  fastställd	  metodologi	  
(Adamsky,	  2010;	  Lantis,	  2006).	  Uppsatsen	  ämnar	  genomföra	  en	  hermeneutisk	  textanalys	  
av	  FM3-‐24	  med	  en	  diskursanalytisk	  ansats.	  
	  
Hermeneutiken	  eller	  tolkningsläran	  syftar	  till	  förståelse	  på	  ett	  djupare	  plan	  än	  att	  bara	  
förklara	  ett	  fenomen	  En	  hermeneutisk	  textanalys	  syftar	  alltså	  till	  att	  förstå,	  inte	  bara	  vad	  
en	  text	  säger,	  utan	  dessutom	  vad	  författarens	  avsikt	  med	  texten	  är,	  eller	  hur	  en	  text	  upp-‐
fattas	  av	  en	  viss	  grupp	  av	  läsare	  (Thurén,	  2007).	  
	  
Norman	  Fairclough	  (1992)	  har	  i	  sin	  bok	  Discourse	  and	  Social	  Change	  beskrivit	  hur	  diskurs	  
konstruerar	  social	  verklighet.	  Fairclough	  beskriver	  en	  diskursanalytisk	  teori	  och	  hur	  den	  
kan	  användas	  som	  metod	  i	  sociala	  studier.	  Teorin	  bygger	  på	  det	  antagna	  ramverket	  att	  en	  
social	  praktik	  eller	  ”hur	  man	  gör”	  är	  det	  yttre	  tecknet	  på	  en	  diskurs	  inom	  respektive	  om-‐
råde,	  en	  diskursordning.	  som	  ibland	  kallas	  genre	  och	  ibland	  diskursordning,	  jag	  använder	  
från	  och	  med	  nu	  begreppet	  diskursordning.	  Här	  menar	  Fairclugh	  att	  vårt	  sätt	  att	  göra	  nå-‐
got	  speglar	  en	  socialt	  accepterad	  sanning,	  diskurs	  inom	  området.	  Denna	  diskurs	  visar	  sig	  
till	  exempel	  i	  hur	  texter	  produceras	  och	  konsumeras	  inom	  diskursordningen.	  Vilken	  dis-‐
kurs	  som	  får	  företräde	  och	  vem	  som	  får	  yttra	  sig.	  Detta	  kallar	  han	  den	  diskursiva	  prakti-‐
ken.	  Denna	  diskursiva	  praktik	  går	  omvänt	  att	  spåra	  i	  de	  texter	  som	  produceras	  och	  kon-‐
sumeras	  inom	  området	  men	  också	  i	  vilka	  texter	  som	  inte	  produceras	  eller	  konsumeras	  
(Fairclough,	  1992).	  
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Vid	  analys	  av	  social	  förändring	  menar	  Fairclough	  (1992)	  att	  en	  kvalitativ	  analys	  av	  dis-‐
kursen,	  i	  till	  exempel	  en	  text,	  ger	  en	  förståelse	  för	  vilken	  diskursiv	  praktik	  som	  varit	  le-‐
dande	  och	  vilken	  sanning	  denna	  producerat.	  För	  att	  skapa	  en	  djupare	  förståelse	  och	  me-‐
ning	  behöver	  den	  diskursiva	  praktiken	  sedan	  jämföras	  med	  den	  bredare	  sociala	  praktiken	  
och	  icke-‐diskursiva	  betingelser	  som	  skapat	  ramen	  för	  den	  diskursiva	  praktiken	  (Winther,	  
Jörgensen	  &	  Phillips,	  1999).	  Winther	  Jörgensen	  och	  Phillips	  (1999)	  menar	  vidare	  att	  fors-‐
karen	  genom	  att	  använda	  någon	  annan	  relevant	  teori	  för	  att	  förklara	  den	  sociala	  prakti-‐
ken,	  kan	  dra	  fördjupade	  slutsatser	  i	  analysen	  av	  förhållandet	  mellan	  social	  praktik	  och	  
diskursiv	  praktik.	  
	  
Studien	  avser	  använda	  Faircloughs	  metod	  för	  diskursanalys,	  men	  i	  stället	  för	  att	  söka	  dis-‐
kursen	  söks	  den	  kultur	  som	  texten	  i	  FM	  3-‐24	  representerar.	  Kulturen	  som	  FM	  3-‐24	  repre-‐
senterar	  skall	  sedan	  som	  Winther	  Jörgensen	  och	  Phillips	  (1999)	  beskriver	  analyseras	  
med	  hjälp	  av	  teorier	  om	  amerikansk	  strategisk	  kultur.	  

3.1	   Forskningsdesign	  
Teorier	  som	  rör	  strategisk	  kultur	  är	  tvärvetenskapliga,	  vilket	  innebär	  att	  teoretiker	  och	  
forskare	  i	  ämnet	  själva	  väljer	  delar	  ur	  andra	  vetenskapliga	  fält	  för	  att	  argumentera	  för	  sin	  
sak.	  Ett	  problem	  område	  är	  definitionen	  av	  strategisk	  kultur	  (Johnston,	  1995).	  Vad	  skiljer	  
den	  strategiska	  kulturen	  från	  till	  exempel	  populärkulturen?	  Är	  det	  verkligen	  så	  att	  olika	  
nationer	  har	  olika	  strategiska	  kulturer?	  Den	  här	  uppsatsen	  förstår	  strategisk	  kultur	  i	  lik-‐
het	  med	  Gray	  (1999b)	  som	  både	  det	  som	  omger	  och	  det	  som	  sammanväver	  och	  skapar	  en	  
gemensam	  bild	  eller	  lins	  genom	  vilken	  militära	  och	  säkerhetspolitiska	  fenomen	  beskådas.	  
Kritiken	  mot	  denna	  diskursliknande	  syn	  på	  strategisk	  kultur	  framförs	  bland	  annat	  av	  
Johnston	  (1995)	  inte	  så	  mycket	  i	  att	  kulturen	  inte	  skulle	  genomsyra	  all	  mänsklig	  aktivitet,	  
utan	  i	  det	  att	  den	  inte	  går	  att	  mäta,	  eller	  kvantifiera.	  Undersökningen	  kan	  således	  påvisa	  
att	  kulturen	  finns	  och	  att	  den	  påverkats	  men	  inte	  hur	  mycket.	  Undersökningens	  resultat	  
kan	  alltså	  aldrig	  bli	  en	  kvantitativ	  storhet,	  och	  kan	  endast	  vid	  analys	  tillsammans	  med	  
andra	  faktorer,	  användas	  som	  underlag	  för	  slutsatser	  om	  hur	  den	  amerikanska	  armén	  re-‐
agerar	  i	  en	  viss	  situation.	  	  
	  
Att	  undersöka	  kultur	  beskrivs	  i	  allmänhet	  som	  svårt.	  Kulturen	  finns	  överallt,	  omger	  och	  
sammanväver	  alla	  våra	  mänskliga	  aktiviteter.	  Samtidigt	  som	  kulturen	  och	  dess	  påverkan	  
inte	  går	  att	  mäta	  och	  ur	  strikt	  positivistisk	  synpunkt	  alltså	  inte	  finns	  alls	  (Johnston,	  1995;	  
Gray,	  1999b).	  Val	  av	  material	  vid	  studier	  av	  strategisk	  kultur	  behandlas	  av	  Johnston	  där	  
han	  frågar	  sig	  vilka	  ”artefakter”	  eller	  analysobjekt	  som	  kan	  tänkas	  visa	  vilka	  kulturella	  
preferenser	  en	  organisation	  har.	  Johnston	  menar	  att	  i	  princip	  är	  variationen	  obegränsad.	  
Han	  exemplifierar	  med	  att	  räkna	  upp	  skrivelser,	  debatter,	  tankar	  och	  utsagor	  av	  ”kultur-‐
bärande	  enheter”	  såsom	  militära	  ledare,	  säkerhetspolitiker	  med	  flera.	  ”Även	  krigsplaner,	  
bilder	  av	  fred	  och	  krig	  ur	  media,	  militära	  ceremonier	  eller	  krigslitteratur	  ”	  kan	  visa	  stra-‐
tegisk	  kultur.	  Johnston	  menar	  vidare	  att	  forskaren	  helt	  enkelt	  får	  jämföra	  ett	  urval	  ur	  pe-‐
rioden	  som	  undersöks	  med	  ett	  urval	  ur	  tidigare	  period	  och	  förutsätta	  att	  om	  det	  finns	  en	  
samstämmighet	  i	  preferensen	  så	  existerar	  en	  strategisk	  kultur	  (Johnston,	  1995	  s.	  49).	  
	  
När	  ett	  material	  är	  utvalt	  återstår	  problemet	  att	  finna	  kulturen	  i	  materialet.	  En	  metod	  för	  
att	  analysera	  material	  i	  jakt	  på	  kulturen	  åskådliggörs	  av	  Edgar	  H.	  Schein	  (2010).	  Schein	  
anger	  tre	  nivåer	  av	  kultur:	  1)	  Symboler,	  2)	  normer,	  och	  3)	  värderingar.	  Schein	  menar	  att	  
en	  organisations	  kultur	  kan	  observeras	  genom	  artefakterna,	  vilka	  jag	  valt	  att	  kalla	  symbo-‐
ler,	  för	  att	  särskilja	  dem	  från	  artefakter	  i	  Johnstons	  (1995)	  bemärkelse.	  Symbolerna	  är	  
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observerbara	  de	  kan	  utgöras	  av	  till	  exempel	  sätt	  att	  klä	  sig,	  ceremonier,	  belöningar	  och	  
straff,	  sätt	  att	  uttrycka	  sig	  i	  text	  och	  tal	  med	  mera.	  Symbolerna	  är	  de	  synliga	  representat-‐
ionerna	  av	  en	  grupp	  eller	  organisations	  värderingar.	  Normerna	  kan	  till	  skillnad	  från	  sym-‐
bolerna	  inte	  observeras	  direkt.	  Normerna	  är	  de	  oskrivna	  regler	  som	  låter	  till	  exempel	  ar-‐
méns	  personal	  förstå	  vad	  som	  förväntas	  av	  dem	  i	  olika	  situationer.	  Personalens	  underlig-‐
gande	  värderingar	  är	  det	  som	  stöder	  och	  förvaltar	  normen	  och	  gör	  att	  arméns	  personal	  
håller	  sig	  till	  den.	  Normerna	  uppmuntrar	  i	  sin	  tur	  handlingar,	  sätt	  att	  klä	  sig	  och	  andra	  
symboler	  (Schein,	  2010;	  Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008).	  
Exempelvis:	  En	  flottas	  grundläggande	  värdering	  är	  att	  personalen	  är	  lat	  och	  smiter.	  Detta	  
leder	  till	  normen	  att	  ingen	  får	  lämna	  sitt	  fartyg	  i	  hamn	  utan	  att	  säga	  till.	  Vilket	  visas	  i	  sym-‐
bolen	  att	  ett	  landgångsplån	  finns	  uppsatt	  hos	  vakthavande	  (förf.	  omarbetning	  av	  exempel	  
i	  Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008).	  
	  
En	  ytterligare	  svårighet	  vid	  kulturstudier	  är	  att	  tydligt	  definiera	  de	  variabler	  som	  skulle	  
kunna	  utgöra	  allmängiltiga	  och	  universella	  parametrar	  att	  mäta	  emot	  (Adamsky,	  2010;	  
Johnston,	  1995).	  En	  vanlig	  indelning	  vid	  kulturforskning	  är	  enligt	  Adamsky	  den	  hon	  an-‐
vänt	  vid	  framtagandet	  av	  sin	  beskrivning	  av	  den	  amerikanska	  strategiska	  kulturen.	  Hon	  
tar	  stöd	  av	  forskning	  om	  populärkultur,	  karaktären	  av	  policy	  i	  säkerhetsfrågor,	  administ-‐
ration	  och	  organisationskultur	  i	  försvarsorganisationen.	  Hon	  kommer	  då	  fram	  till	  följande	  
undersökningsrubriker,	  a)	  social	  struktur;	  b)	  kognitiv	  stil;	  c)	  kulturell	  tidsuppfattning;	  d)	  
stil	  i	  kommunikation;	  e)	  organisationens	  inställning	  till	  innovation;	  f)	  preferens	  vid	  val	  av	  
krigföring;	  g)	  struktur	  hos	  det	  militära	  systemet	  och	  rollen	  hos	  högkvarter	  och	  general-‐
stab;	  h)	  sätt	  att	  utveckla	  militär	  kunskap;	  i)	  teknikens	  roll	  i	  militären	  och	  j)	  sätt	  att	  an-‐
skaffa	  militär	  matriel	  (Adamsky,	  2010).	  
	  
Gerras,	  Wong	  och	  Allen	  (2008)	  presenterar	  i	  sitt	  arbete	  om	  metoder	  för	  organisationsför-‐
ändring,	  genomförd	  vid	  US	  Army	  War	  College,	  en	  annan	  modell	  för	  analys	  av	  organisat-‐
ionskultur,	  anpassad	  för	  US	  Army.	  Denna	  modell	  baseras	  på	  grundteori	  av	  Gert	  Hofstede	  
vidareutvecklat	  under	  arbete	  genomfört	  vid	  Global	  Leadership	  and	  Organizational	  
Behavior	  Effectiveness	  Research	  Program	  (GLOBE)	  under	  1990-‐talet.	  GLOBE	  undersök-‐
ningen	  leddes	  av	  Robert	  House	  och	  innefattade	  data	  från	  över	  17000	  mellanchefer	  i	  nä-‐
ringslivet.	  Undersökningen	  identifierade	  nio	  dimensioner	  eller	  kulturattribut.	  a)	  Perfor-‐
mance	  Orientation;	  b)	  Assertiveness;	  c)	  Future	  Orientation;	  d)	  Humane	  Orientation;	  e)	  In-‐
stitutional	  Collectivism;	  f)	  In-‐group	  Collectivism;	  g)	  Gender	  Egalitarianism;	  h)	  Power	  
Distance	  och	  i)	  Uncertainty	  Avoidance.	  (Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008;	  Javidan,	  Dorfman,	  
Sully	  de	  Luque	  &	  House,	  2006).	  
	  
Studien	  kommer	  under	  operationaliseringen	  presentera	  de	  kulturperspektiv	  som	  under-‐
sökningen	  av	  FM	  3-‐24	  skall	  mätas	  emot.	  
	  
Metodologi	  vad	  avser	  kulturstudier,	  dras	  med	  samma	  problem	  som	  andra	  kvalitativa	  an-‐
satser.	  Eftersom	  undersökningen	  är	  hermeneutisk	  och	  därmed	  inte	  intersubjektivt	  test-‐
bar,	  reliabiliteten	  i	  undersökningen	  står	  och	  faller	  med	  om	  en	  annan	  forskare	  med	  tillgång	  
till	  samma	  material	  och	  metod,	  kan	  komma	  fram	  till	  samma	  resultat.	  För	  detta	  krävs	  nog-‐
grannhet	  och	  transparens	  i	  argumentationen.	  (Thurén,	  2007).	  Vidare	  kan	  i	  hermeneutiska	  
studier	  författarens	  förförståelse	  inte	  bortses	  ifrån.	  Denna	  studie	  genomförs	  av	  en	  svensk	  
sjöofficer,	  som	  dessutom	  tjänstgjort	  i	  USA.	  En	  forskare	  med	  annan	  bakgrund	  till	  exempel	  
annan	  religiös	  eller	  kulturell	  förförståelse	  kan	  komma	  till	  andra	  slutsatser.	  Även	  här	  krävs	  
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noggrannhet	  i	  argumentationen.	  Uppsatsen	  eftersträvar	  att	  i	  argumentationen	  lyfta	  fram	  
de	  kulturella	  tolkningar	  som	  författarens	  egen	  förförståelse	  genererat.	  

3.1.1	  Sammanfattning	  forskningsdesign	  
Att	  söka	  efter	  kultur	  och	  hur	  den	  representeras	  kan	  alltså	  göras	  i	  ett	  stort	  utbud	  av	  
material	  (Johnston,	  1995).	  Materialet	  ska	  undersökas	  i	  ett	  antal	  utvalda	  kulturdimension-‐
er	  (Adamsky,	  2010;	  Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008).	  För	  att	  finna	  kulturen	  eftersöks	  symbo-‐
ler	  vilka	  representerar	  en	  norm	  ur	  vilken	  en	  värdering	  och	  kultur	  kan	  uttolkas.	  (Schein,	  
2010).	  I	  slutargumentationen	  är	  studien	  en	  tolkning.	  

3.2 Material	  och	  källkritik	  
Då	  kultur	  som	  tidigare	  redogjorts	  för	  är	  svårfångat,	  kan	  med	  rätta	  materialet	  för	  under-‐
sökningen	  ifrågasättas.	  Syns	  verkligen	  kulturen	  i	  materialet?	  Eller	  är	  det	  andra	  variabler	  
som	  visar	  sig?	  Valet	  av	  material	  kan	  vilket	  Johnston	  (1995)	  visat	  utgöras	  av	  nästan	  vad	  
som	  helst.	  Det	  väsentliga	  för	  validiteten,	  alltså	  att	  studien	  verkligen	  undersöker	  kulturen	  
(Thurén,	  2007),	  är	  att	  undersökningen	  och	  analysen	  riktas	  mot	  den	  kultur	  som	  materialet	  
ger	  uttryck	  för.	  I	  likhet	  med	  diskursanalys	  som	  beskrivs	  av	  Fairclugh	  (1992)	  måste	  
undersökningen	  alltså	  se	  både	  till	  sakargument,	  men	  också	  söka	  det	  som	  inte	  sägs,	  det	  
som	  är	  underförstått,	  och	  det	  som	  utesluts,	  vilken	  kultur	  som	  får	  hegemoni	  eller	  reprodu-‐
cerar	  sig	  själv.	  Det	  krävs	  noggrann	  argumentation	  och	  försiktighet	  i	  slutsatserna	  för	  att	  
påvisa	  en	  förändring	  som	  går	  djupare	  än	  förändrade	  artefakter,	  symboler	  och	  handlingar.	  
	  
Materialet	  utgörs	  i	  många	  fall	  av	  andrahandskällor	  och	  är	  således	  eventuellt	  både	  tenden-‐
siöst,	  och	  förvanskat.	  I	  en	  del	  fall	  där	  tendensen	  lyst	  igenom	  kan	  just	  tendensen	  vara	  ut-‐
tryck	  för	  den	  bakomliggande	  kulturen.	  Vad	  avser	  tradering	  och	  förvanskning	  av	  forsk-‐
ningsresultat	  i	  de	  forskningsrapporter	  och	  artiklar	  som	  använts	  har	  studien	  i	  möjligaste	  
mån	  valt	  forskning	  genomförd	  vid	  välrenommerade	  forskningsinstitut	  som	  RAND	  och	  
DTRA	  eller	  US	  Army	  War	  College.	  Artiklarna	  som	  använts	  som	  stöd	  har	  granskats	  källkri-‐
tiskt	  och	  studien	  argumenterar	  för	  hur,	  och	  varför	  uppgiften	  använts	  i	  respektive	  fall.	  
	  
Vid	  analysen	  av	  den	  etablerade	  bilden	  av	  amerikansk	  strategisk	  kultur	  har	  undersökning-‐
en	  utgått	  ifrån	  texter	  av	  Dima	  Adamsky	  (2010)	  som	  får	  anses	  vara,	  i	  sammanhanget,	  mo-‐
derna,	  kompletterat	  med	  en	  undersökning	  av	  Thomas	  Mahnken	  (2006).	  Adamsky	  har	  i	  sin	  
forskning	  studerat	  hur	  den	  amerikanska	  strategiska	  kulturen	  förhöll	  sig	  till	  innovation.	  
Hon	  har	  tagit	  ansats	  i	  Colin	  Grays	  forskning	  och	  till	  del	  i	  Mahnken	  (2006).	  Adamsky	  
(2010)	  beskriver	  den	  strategiska	  kulturen	  på	  en	  något	  högre	  nivå	  än	  uppsatsens	  under-‐
sökning,	  men	  ger	  ändå	  tydliga	  och	  relevanta	  kulturella	  insikter.	  Som	  komplettering	  och	  
förtydligande	  på	  vapenslagsnivå,	  används	  Mahnkens	  (2006)	  undersökning	  för	  DTRA.	  
Mahnkens	  undersökning	  är	  en	  jämförande	  studie	  mellan	  strategisk	  kultur	  på	  politisk,	  mi-‐
litär	  och	  vapenslagsnivå	  vilket	  ger	  en	  indikation	  på	  den	  etablerade	  kulturen	  inom	  armén	  
vilket	  är	  den	  här	  studiens	  tyngdpunkt.	  För	  ytterligare	  detaljering	  har	  artiklar	  av	  Spil-‐
ler(2008)	  och	  forskning	  av	  Gerras,	  Wong	  &	  Allen	  (2008)	  använts.	  
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3.3 	  Operationalisering	  

3.3.1	  Undersökningens	  kulturdimensioner/	  Analysverktyg	  
Vid	  val	  av	  undersökningsdimensioner	  har	  studien	  tagit	  ansats	  i	  de	  nio	  kulturattribut	  som	  
beskrivs	  av	  Gerras,	  Wong	  och	  Allen	  (2008)	  med	  definitioner	  enligt	  Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  
de	  Luque	  och	  House	  (2006).	  Då	  studiens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  den	  militära	  kulturen	  
inom	  armén	  under	  en	  begränsad	  tidsperiod,	  och	  i	  en	  specifik	  kontext,	  har	  dessa	  komplet-‐
terats	  med	  de	  undersökningsrubriker	  som	  Adamsky	  (2010)	  använt	  vid	  sin	  studie.	  Resul-‐
tatet	  redovisas	  nedan:	  
	  
Figur2	  
Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  
Luque	  och	  House	  (2006)	  

Adamsky	  (2010)	   Valt	  kulturperspektiv	  

Resultatorientering.	   Organisationens	  inställning	  
till	  innovation.	  

Arméns	  resultatorientering.	  

Kognitiv	  stil.	   Arméns	  kognitiva	  stil.	  
Sätt	  att	  utveckla	  militär	  kun-‐
skap.	  

Framtidsorientering.	   Kulturell	  tidsuppfattning.	   Arméns	  kulturella	  tidsupp-‐
fattning.	  

Självsäkerhet.	   Stil	  i	  kommunikation.	   Arméns	  kommunikativa	  stil.	  
Människosyn.	   Social	  struktur.	   Arméns	  sociala	  struktur.	  
Institutionell	  kollektivism.	  
Gruppkollektivism.	  
Könsneutralism.	  
Maktavstånd.	   Struktur	  hos	  det	  militära	  sy-‐

stemet	  och	  rollen	  hos	  hög-‐
kvarter	  och	  generalstab.	  

Arméns	  maktbalans.	  
Osäkerhets	  undvikande.	   Arméns	  osäkerhetsoriente-‐

ring.	  
	   Preferens	  vid	  val	  av	  	  

krigföring.	  
Arméns	  preferens	  vid	  val	  av	  
krigföring.	  

	   Teknikens	  roll	  i	  militären.	  
	   Sätt	  att	  anskaffa	  militär	  	  

matriel.	  
	  
Arméns	  resultatorientering.	  Här	  menas	  i	  vilken	  utsträckning	  armén	  uppmuntrar	  och	  
belönar	  innovation,	  kvalitet,	  och	  förbättringsarbete.	  Såväl	  inom	  som	  utifrån	  initierat.	  Hur	  
mycket	  armén	  förstärker	  begrepp	  som	  träning	  och	  utveckling.	  (Adamsky,	  2010;	  Gerras,	  
Wong	  &	  Allen,	  2008;	  Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  &	  House,	  2006).	  Denna	  dimension	  
återspeglas	  i	  de	  båda	  föregripande	  metodernas	  undersökningsdimensioner	  och	  represen-‐
terar	  väl	  en	  kulturfaktor	  för	  en	  organisation	  som	  US	  Army	  vilken	  förväntas	  leverera	  resul-‐
tat.	  
	  
Arméns	  kognitiva	  stil.	  Här	  menas	  hur	  armén	  tar	  emot	  och	  tolkar	  information,	  hur	  armen	  
lär	  och	  utvecklas	  (Adamsky,	  2010).	  Denna	  dimension	  återfinns	  inte	  i	  hos	  Javidan,	  Dorf-‐
man,	  Sully	  de	  Luque	  och	  House	  (2006),	  men	  speglar	  två	  av	  Adamskys	  (2010)	  dimension-‐
er.	  Dimensionen	  har	  medtagits	  då	  den	  ger	  möjlighet	  att	  söka	  kulturen	  i	  förhållande	  till	  FM	  
3-‐24´s	  fokus	  vid	  lärande	  och	  anpassning.	  
	  
Arméns	  kulturella	  tidsuppfattning.	  Här	  avses	  i	  vilken	  utsträckning	  armen	  uppmuntrar	  
framtidsorientering	  som	  planering	  och	  att	  fördröja	  belöning	  (Adamsky,	  2010;	  Gerras,	  
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Wong	  &	  Allen,	  2008;	  Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  &	  House,	  2006).	  Denna	  dimension	  
återspeglas	  i	  de	  båda	  föregripande	  metodernas	  undersökningsdimensioner	  och	  ger	  möj-‐
lighet	  att	  undersöka	  kulturen	  inom	  US	  Army	  som	  antas	  förespråka	  snabba	  resultat.	  
	  
Arméns	  kommunikativa	  stil.	  Här	  menas	  i	  viken	  utsträckning	  armén	  uppmuntrar	  själv-‐
säkerhet,	  aggressivitet	  och	  konfrontation	  i	  relationen	  med	  andra	  människor.	  (a.a.).	  Denna	  
dimension	  återspeglas	  i	  de	  båda	  föregripande	  metodernas	  undersökningsdimensioner	  
och	  ger	  möjlighet	  att	  undersöka	  hur	  kulturen	  påverkas	  av	  FM	  3-‐24	  med	  dess	  inriktning	  
mot	  samverkan	  inom	  och	  utom	  armén.	  
	  
Arméns	  preferens	  vid	  val	  av	  krigföring.	  Här	  menas	  hur	  armén	  tolkar	  krig.	  Hur	  krig	  ska	  
vinnas	  och	  med	  vilka	  medel.	  (Adamsky,	  2010;	  Mahnken,	  2006))	  Denna	  dimension	  är	  en	  
sammanslagning	  av	  fyra	  av	  Adamskys	  undersökningsrubriker	  och	  återfinns	  inte	  hos	  Javi-‐
dan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  &	  House	  (2006).	  Dimensionen	  ger	  möjlighet	  att	  undersöka	  
kulturen	  för	  en	  av	  de	  centrala	  frågorna	  som	  diskuterats	  visavi	  US	  Army	  och	  COIN.	  
	  
Arméns	  sociala	  struktur.	  Här	  menas	  hur	  armen	  uppmuntrar	  kollektiva	  kontra	  individu-‐
ella	  ansträngningar	  och	  gruppmentalitet.	  Men	  också	  i	  vilken	  grad	  individen	  uttrycker	  
stolthet,	  gemenskap	  och	  lojalitet	  mot	  armén.	  (Adamsky,	  2010;	  Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  
2008;	  Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  &	  House,	  2006).	  Denna	  dimension	  återspeglas	  i	  
de	  båda	  föregripande	  metodernas	  undersökningsdimensioner	  och	  är	  en	  sammanslagning	  
av	  tre	  kulturdimensioner	  som	  beskrivs	  av	  Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  &	  House	  
(2006).	  Då	  undersökningen	  endast	  genomförs	  i	  en	  kontext	  och	  mot	  en	  doktrin	  kan	  detal-‐
jeringsgraden	  inte	  urskiljas	  för	  alla	  tre	  av	  Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  &	  House	  
(2006)	  kulturdimensioner.	  Vald	  dimension	  ger	  möjlighet	  att	  undersöka	  kulturen	  för	  flera	  
av	  US	  Armys	  uttalade	  värden.	  Loyalty,	  Duty,	  Respect,	  Selfless	  Service,	  Honour,	  Integrity	  och	  
Personal	  Courage	  (www.army.mil/values)	  
	  
Arméns	  osäkerhetsorientering.	  Här	  menas	  till	  vilken	  grad	  armén	  förlitar	  sig	  på	  normer,	  
regler	  och	  procedurer	  för	  att	  undvika	  osäkerhet.	  Det	  innefattar	  hur	  stort	  behovet	  av	  pro-‐
cesser	  och	  detaljerade	  anvisningar	  är.	  (Adamsky,	  2010;	  Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008;	  Javi-‐
dan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  &	  House,	  2006).	  Dimensionen	  ger	  möjlighet	  att	  undersöka	  
kulturen	  i	  kontexten	  av	  hur	  stor	  vikt	  US	  Army	  förväntas	  tillmäta	  FM	  3-‐24.	  
	  
Arméns	  maktbalans.	  Här	  menas	  i	  vilken	  grad	  armén	  uppmuntrar	  maktskillnader,	  aukto-‐
ritet	  och	  status.	  (a.a.).	  Vald	  dimension	  återspeglas	  i	  de	  båda	  föregripande	  metodernas	  
undersökningsdimensioner	  och	  ger	  möjlighet	  att	  undersöka	  hur	  kulturen	  påverkas	  av	  FM	  
3-‐24	  med	  dess	  kulturella	  syn	  på	  ledarskap.	  
	  
Ovanstående	  åtta	  kulturperspektiv	  är	  extrapolerade	  ur	  Adamskys	  (2010)	  forskning	  och	  
definierade	  utifrån	  Javidan,	  Dorfman,	  Sully	  de	  Luque	  och	  House,	  (2006).	  Variablerna	  är	  
inte	  varandra	  uteslutande	  utan	  måste	  liksom	  kulturen	  i	  allmänhet	  ses	  som	  komplette-‐
rande.	  
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3.3.2	  Undersökningens	  genomförande	  
Med	  utgångspunkt	  i	  teorins	  signifikanter	  för	  den	  strategiska	  kulturen	  inom	  US	  Army	  un-‐
dersöks	  hur	  denna	  kultur	  förhåller	  sig	  till	  den	  kultur,	  som	  de	  symboler	  i	  FM	  3-‐24	  som	  be-‐
skriver	  kulturen,	  inom	  en	  effektiv	  armé	  för	  COIN	  representerar.	  Undersökningen	  genom-‐
förs	  i	  de	  valda	  kulturperspektiven:	  
	  

ü Arméns	  resultatorientering	  
ü Arméns	  kognitiva	  stil	  
ü Arméns	  kulturella	  tidsuppfattning	  
ü Arméns	  kommunikativa	  stil,	  	  
ü Arméns	  preferens	  vid	  val	  av	  krigföring	  
ü Arméns	  sociala	  struktur	  
ü Arméns	  osäkerhetsorientering	  
ü Arméns	  maktbalans	  

	  
Förhållandet	  redogörs	  för	  i	  diskussion	  och	  eventuella	  avvikelser	  sammanställs	  i	  resultat-‐
kapitlet	  varvid	  frågeställningarna	  besvaras.	  
	  
I	  slutdiskussionen	  värderas	  avvikelserna	  med	  avseende	  på	  kulturen	  inom	  US	  Army	  i	  för-‐
hållande	  till	  den	  kultur	  som	  FM	  3-‐24	  representerar.	  	  

4.	  Analys	  

4.1	   Undersökning	  

4.1.1	  Arméns	  resultatorientering	  
Med	  grund	  i	  det	  amerikanska	  samhällets	  kulturella	  fokus	  på	  individen,	  prestation	  och	  re-‐
sultat,	  respekteras	  i	  USA	  de	  snabba	  och	  framgångsrika.	  Individen	  förväntas	  vara	  tävlings-‐
inriktad	  och	  ambitiös.	  Resultat	  är	  i	  USA	  starkt	  kopplat	  till	  dess	  kognitiva	  stil	  av	  logisk-‐
analytiskt	  resonemang,	  och	  favoriserar	  mätbarhet	  och	  praktisk	  funktionalitet	  (Adamsky,	  
2010).	  Arméns	  kulturella	  inställning	  till	  innovation	  och	  förändring	  beskrivs	  som	  splittrad.	  
Arméns	  tidigare	  beskrivna	  optimism	  och	  förtroende	  för	  teknik	  gör	  å	  ena	  sidan	  att	  nya	  
tekniska	  system	  och	  vapen	  snabbt	  implementeras	  i	  organisationen.	  Arméns	  tendens	  att	  
bryta	  ner	  fenomen	  i	  dess	  beståndsdelar	  och	  analysera	  dessa	  skilt	  från	  dess	  kontext,	  och	  
förorda	  praktisk	  erfarenhet	  framför	  teori,	  har	  dock	  skapat	  en	  kultur	  där	  nya	  idéer	  och	  
koncept	  implementeras	  långsamt.	  Arméns	  historiskt	  och	  kulturellt	  förstärkta	  stolthet	  
över	  sin	  egen	  förmåga,	  bidrar	  till	  en	  skeptisk	  inställning	  till	  förändring	  (Adamsky,	  2010;	  
Mahnken,	  2006)	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  den	  strategiska	  kulturen	  inom	  den	  amerikanska	  armén,	  vad	  av-‐
ser	  resultatorientering,	  beskrivas	  som	  förespråkare	  för	  snabba,	  mätbara	  resultat.	  Överty-‐
gad	  om	  sin	  egen	  höga	  kvalitet,	  och	  behovet	  av	  praktiskt	  verifierade	  resultat,	  förhåller	  sig	  
US	  Army	  dock	  något	  avvaktande	  till	  nya	  idéer	  och	  koncept.	  
	  
Den	  strategiska	  kulturen	  som	  FM	  3-‐24	  representerar,	  prioriterar	  kvalitet,	  innovation	  och	  
förbättringsarbete	  högt.	  En	  genomgående	  karaktär	  i	  FM	  3-‐24	  är	  tyngdpunkten	  som	  läggs	  
vid	  förmågan	  att	  anpassa	  och	  utveckla,	  att	  armén	  skall	  vara	  en	  lärande	  organisation.	  
Större	  delen	  av	  introduktionen	  till	  FM	  3-‐24	  ägnas	  åt	  vikten	  av	  att	  lära	  och	  anpassa	  sig.	  
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”In	  COIN	  the	  side	  that	  learns	  faster	  and	  adapts	  more	  rapidly	  –	  the	  better	  learning	  organisat-‐
ion	  –	  usually	  wins	  ”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  ix).	  

	  
FM	  3-‐24	  anger	  att	  ett	  av	  problemen	  med	  COIN-‐operationer	  är	  svårigheten	  att	  mäta	  resul-‐
tat.	  
	  

”Traditionally,	  commanders	  use	  discrete	  quantitative	  and	  qualitative	  measurements	  to	  
evaluate	  progress.	  However	  the	  complex	  nature	  of	  COIN	  operations	  makes	  progress	  
	  difficult	  to	  measure.”(	  Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  5-‐26).	  

	  
Därefter	  ägnas	  en	  del	  av	  FM	  3-‐24	  till	  att	  beskriva	  just	  hur	  resultat	  kan	  mätas	  och	  kvanti-‐
fieras	  vilket	  tolkas	  som	  en	  symbol	  för	  kulturens	  preferens	  för	  mätbara	  resultat.	  FM	  3-‐24	  
trycker	  i	  sitt	  första	  kapitel	  på	  paradoxer	  inom	  COIN	  exempelvis	  att	  ”The	  Host	  Nation	  Do-‐
ing	  Something	  Tolerably	  Is	  Normally	  Better	  than	  Us	  Doing	  It	  Well”	  (Department	  of	  the	  
Army,	  2006,	  s.	  1-‐27).	  Alltså	  att	  ett	  tillräckligt	  bra	  resultat	  är	  gott	  nog	  och	  att	  perfektion	  
inte	  behöver	  eftersträvas.	  Men	  vad	  avser	  kvalitet	  säger	  FM	  3-‐24	  också,	  ”It	  is	  just	  as	  im-‐
portant	  to	  consider	  who	  performs	  an	  operation	  as	  to	  assess	  how	  well	  it	  is	  done.”	  (Depart-‐
ment	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  1-‐27).	  Formuleringen	  symboliserar	  en	  underliggande	  kultur	  
med	  en	  stark	  tro	  på	  den	  egna	  förmågan	  och	  att	  hög	  kvalitet	  i	  armén	  förutsätts.	  
	  
FM	  3-‐24	  presenterar	  en	  kultur	  där	  hög	  kvalitet	  kontinuerligt	  förbättras	  genom	  att	  upp-‐
muntra	  initiativ,	  innovation	  och	  förbättringsarbete	  på	  alla	  nivåer.	  För	  att	  uppnå	  denna	  ut-‐
vecklig	  prioriteras	  kontinuerlig	  resultat	  utvärdering.	  
	  

4.1.2	  Arméns	  kognitiva	  stil	  
Kulturpsykologer	  har	  definierat	  en	  stark	  tendens	  mot	  det	  analytiskt-‐logiska	  resonerandet	  
inom	  amerikansk	  kultur	  (Stewart	  &	  Bennet,	  1991,	  refererad	  i	  Adamsky,	  2010).	  Detta,	  kon-‐
text	  oberoende,	  gör	  att	  fenomen	  ses	  som	  enskilda,	  tas	  ur	  sin	  kontext	  och	  kategoriseras.	  
Denna	  typ	  av	  resonemang	  förlitar	  sig	  på	  strikt	  logik	  och	  bryter	  ner	  fenomen	  i	  dess	  be-‐
ståndsdelar	  vilka	  sedan	  betraktas	  kausalt	  och	  linjärt.	  Den	  amerikanska	  rationaliteten	  fa-‐
voriserar	  objektivitet	  där	  mätbara	  resultat	  uppnås.	  Detta	  sätt	  att	  resonera	  stämmer	  väl	  
med	  den	  amerikanska	  kulturens	  preferens	  att	  lösa	  problem	  och	  uppnå	  resultat.	  Den	  ame-‐
rikanska	  kulturen	  uppmuntrar	  procedurkunskap	  syftande	  till	  att	  uppnå	  resultat	  framför	  
djupförståelse	  för	  hur	  fenomen	  är	  eller	  har	  uppkommit.	  Detta	  praktiska	  amerikanska	  sätt	  
att	  tänka	  har	  historiskt	  haft	  svårare	  än	  andra	  kulturer	  att	  acceptera	  holistiska	  fenomen.	  
Istället	  tenderar	  amerikanen	  att	  addera	  data	  i	  endimensionella	  linjer	  av	  orsak-‐och-‐verkan	  
(Adamsky,	  2010).	  Funktionaliteten	  i	  den	  amerikanska	  kulturen	  får	  som	  konsekvens	  att	  
den	  lärande	  kulturen	  inom	  till	  exempel	  armén	  får	  en	  dragning	  åt	  det	  logiska	  på	  bekostnad	  
av	  det	  konceptuella.	  Vidare	  att	  praktisk	  erfarenhet	  värderas	  högre	  än	  teoretisk	  kunskap	  i	  
synnerhet	  inom	  den	  militära	  sfären	  (Donnelly,	  1988,	  refererad	  i	  Adamsky,	  2010).	  Den	  
kognitiva	  stilen	  inom	  den	  amerikanska	  armén	  kan	  alltså	  tolkas	  som	  prefererande	  praktisk	  
kausalitet,	  med	  fokus	  på	  mätbarhet	  och	  en	  tendens	  av	  monokronism,	  på	  bekostnad	  av	  
konceptuell	  förståelse	  i	  flera	  dimensioner.	  
	  
I	  beskrivningen	  av	  effektiva	  COIN	  styrkor	  ur	  FM	  3-‐24	  syns	  en	  kultur	  som	  lär	  och	  tar	  till	  sig	  
en	  helhet,	  som	  ser	  fler	  dimensioner.	  
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”Learned	  about	  the	  broader	  world	  outside	  the	  military	  and	  requsted	  outside	  assistance	  in	  un-‐
derstanding	  foreign	  political,	  cultural,	  social	  and	  other	  situations	  beyond	  their	  experience.”	  
(Department	  of	  the	  Army,2006,	  s.	  x).	  

	  
FM	  3-‐24	  understryker	  alltså	  vikten	  av	  att	  se	  operationer	  ur	  flera	  perspektiv.	  Vidare	  be-‐
skriver	  doktrinen	  i	  förordet	  att	  
	  

	  ”Conducting	  a	  sucessful	  counterinsurgency	  campaign	  requires	  a	  flexible,	  adaptive	  force	  led	  by	  
well-‐informed,	  culturally	  astute	  leaders.”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  foreword).	  

	  
Och	  i	  kapitel	  fem	  om	  hur	  COIN	  operationer	  ska	  utföras.	  
	  

”The	  specific	  design	  of	  the	  COIN	  operation	  and	  the	  manner	  in	  wich	  it	  is	  executed	  must	  be	  based	  
on	  a	  holistic	  treatment	  of	  the	  environment	  and	  remain	  focused	  on	  the	  commander´s	  intent	  and	  
end	  state.”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  5-‐31).	  

	  
Doktrinen	  talar	  alltså	  om	  flexibilitet,	  bortom	  egen	  erfarenhet	  och	  till	  och	  med	  om	  holistisk	  
syn.	  Samtidigt	  är	  doktrinens	  fokus	  på	  analytisk	  utvärdering	  i	  alla	  steg	  av	  en	  operation	  tyd-‐
lig.	  
	  

”Assessement	  precedes	  and	  is	  integrated	  into	  every	  operations-‐process	  activity	  and	  entails	  two	  
tasks:	  

• Continuously	  monitoring	  the	  current	  situation	  (including	  the	  environment)	  and	  pro-‐
gression	  of	  the	  operation.	  

• Evaluating	  the	  operation	  against	  established	  criteria.”	  
(Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  5-‐26).	  	  

	  
Framförallt	  i	  formuleringen	  ”etablerade	  kriterier”	  lyser	  en	  underliggande	  analytisk,	  logisk	  
och	  monokron	  kultur	  igenom.	  
	  
Den	  kognitiva	  kulturen,	  som	  FM	  3-‐24	  ger	  utrymme,	  kombinerar	  det	  analytiskt-‐logiska,	  
och	  linjära,	  med	  en	  acceptans	  för	  att	  ett	  fenomen	  kan	  vara	  av	  svåröverskådlig	  och	  flerdi-‐
mensionell	  karaktär	  och	  kanske	  måste	  utvärderas	  med	  hjälp	  av	  erfarenhet	  och	  konceptu-‐
alisering.	  

4.1.3	  Arméns	  kulturella	  tidsuppfattning	  
Den	  etablerade	  bilden	  av	  amerikansk	  tidsuppfattning	  i	  allmänhet	  och	  US	  Armys	  i	  synner-‐
het	  är	  kopplat	  till	  dess	  resultatorientering,	  och	  kognitiva	  stil.	  Adamsky	  (2010)	  beskriver	  
det	  amerikanska	  behovet	  av	  omedelbar	  handling,	  att	  lösa	  problem	  snabbt	  och	  att	  uppnå	  
resultat	  har	  resulterat	  i	  en	  tydlig	  tendens	  att	  favorisera	  nuet,	  och	  den	  omedelbara	  framti-‐
den,	  inte	  historien	  eller	  den	  avlägsna	  framtiden.	  Den	  amerikanska	  arméns	  praktiska	  tän-‐
kande	  med	  fokus	  på	  effektiv	  funktionalitet	  gör	  att	  tidsuppfattningen	  blir	  fokuserad	  på	  
konsekvens	  av	  handling	  snarare	  än	  långsiktighet.	  Amerikansk	  tidsuppfattning	  är	  linjär	  
(Hall,	  1983,	  refererad	  i	  Adamsky,	  2010).	  
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”Counterinsurgents	  Should	  Prepare	  for	  a	  Long-‐Term	  Commitment”	  	  
(Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  1-‐24).	  

	  
FM	  3-‐24	  berör	  vid	  upprepade	  tillfällen	  vikten	  av	  långsiktighet	  i	  COIN-‐operationer.	  Doktri-‐
nen	  föreskriver	  att	  armén	  skall	  planera	  långsiktigt	  med	  hänsyn	  till	  politisk,	  ekonomisk	  
och	  juridisk	  utveckling	  i	  värdnationen.	  Ett	  exempel	  på	  att	  doktrinen	  har	  en	  annan	  tendens	  
än	  den	  etablerade	  kulturen	  är	  att	  den	  i	  kapitel	  1	  anger	  att	  förberedelse	  för	  COIN-‐
operations	  även	  inkluderar	  att	  planera	  för	  såväl	  operationstempo	  som	  personaltempo	  vid	  
konstruktionen	  av	  stödfunktioner.	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006).	  Ytterligare	  symbol	  
för	  ett	  längre	  tidsperspektiv	  är	  att	  FM	  3-‐24	  talar	  om	  att	  till	  exempel	  övervåld	  från	  COIN	  
styrkorna	  kan	  resultera	  i	  att	  den	  långsiktiga	  legitimiteten	  för	  operationen	  kan	  förloras.	  
Alltså	  den	  omedelbara	  konsekvensen	  av	  att	  bryta	  mot	  regler	  och	  straffas,	  kompletteras	  
med	  att	  det	  på	  lång	  sikt	  skadar	  möjligheten	  att	  lyckas	  med	  det	  övergripande	  målet	  (De-‐
partment	  of	  the	  Army,	  2006).	  Även	  om	  FM	  3-‐24	  pekar	  på	  vikten	  av	  uthållighet,	  och	  lång-‐
siktighet	  i	  operationen	  kvarstår	  en	  tydligt	  linjär	  tidssyn.	  I	  appendix	  A	  ”A	  Guide	  for	  Action”	  
understryks	  detta	  genom	  att	  en	  COIN	  operation	  uppdelas	  i	  tidslinjär	  följd	  enligt:	  PLAN-‐
PREPARE-‐EXECUTE-‐ENDING	  THE	  TOUR	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  A1-‐9).	  
	  
FM	  3-‐24	  presenterar	  en	  kultur	  som	  uppmuntrar	  långsiktighet,	  planering	  och	  gynnar	  tål-‐
modighet	  där	  det	  slutliga	  målet	  och	  resultatet	  låter	  vänta	  på	  sig.	  Men	  tiden	  är	  linjär	  och	  
resultat	  uppnås	  och	  avslut	  sker.	  

4.1.4	  Arméns	  kommunikativa	  stil	  
I	  USA	  värderas	  självsäkerhet	  högt,	  särskilt	  inom	  militären.	  Den	  amerikanska	  kommuni-‐
kationen	  beskrivs	  som	  öppen,	  dramatisk	  och	  ”rakt	  på	  sak”.	  Den	  amerikanska	  kommuni-‐
kationen	  beskrivs	  vidare	  som	  lågkontextuell	  föredragande	  att	  meddelandet	  överförs	  utan	  
förvanskning.	  Vid	  förhandlingar	  och	  samtal	  föredrar	  amerikanen	  ”straight	  to	  the	  point”	  
framför	  ”beating	  around	  the	  bush”	  (Adamsky,	  2010).	  Amerikanen	  tenderar	  vidare	  att	  dis-‐
kutera	  en	  sak	  i	  taget	  (Hall	  &	  Reed	  Hall,	  1990,	  refererad	  i	  Adamsky,	  2010).	  
	  

”Fostered	  open	  communication	  between	  senior	  officers	  and	  their	  subordinates.”	  
(Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  x).	  

	  
FM	  3-‐24	  påpekar	  att	  en	  effektiv	  COIN	  styrka	  uppmuntrar	  en	  öppen	  kommunikation	  mel-‐
lan	  chefer	  och	  underlydande	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006).	  FM	  3-‐24	  beskriver	  vidare	  
en	  självmedveten	  ledare,	  ”They	  are	  humble,	  self-‐confident,	  and	  brave	  enough	  to	  admit	  their	  
faults	  and	  shortcomings.”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  7-‐4).	  Att	  ödmjukt,	  erkänna	  fel,	  
vilket	  i	  etablerad	  amerikansk	  kultur,	  inte	  anses	  positivt	  vänds	  alltså	  genom	  de	  i	  armén	  
positiva	  värdeorden	  självsäker	  och	  modig	  till	  en	  positiv	  symbol.	  	  
	  

”Regularly	  challenged	  their	  assumptions,	  both	  formally	  and	  informally.”	  
(Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  x).	  

	  
Den	  kommunikativa	  kulturen	  som	  FM	  3-‐24	  beskriver	  är	  tydlig	  och	  uppmuntrar	  snarare	  
ödmjukhet	  än	  självsäkerhet.	  

4.1.5	  Arméns	  preferens	  vid	  val	  av	  krigföring.	  	  
Amerikansk	  historia	  med	  avsaknad	  av	  nära	  fiender,	  isolation	  och	  frihet	  har	  framodlat	  
uppfattningen	  att	  krig	  är	  en	  avvikelse	  från	  normaltillståndet,	  fred.	  Friheten	  i	  sin	  tur	  har	  
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påverkat	  den	  amerikanska	  synen	  på	  världen	  så	  till	  vida	  att	  optimism	  genomsyrar	  den	  
amerikanska	  kulturen.	  Vidare	  har	  amerikaner	  sett	  sig	  som	  exeptionella	  vilket	  påverkar	  
det	  sätt	  man	  handskas	  med	  andra	  nationer	  på.	  Så	  till	  vida	  att	  man	  inte	  ser	  sig	  som	  en	  
bland	  gelikar,	  utan	  snarare	  som	  att	  aggression	  mot	  USA	  ses	  som	  ett	  väpnat	  angrepp	  mot	  
världsordningen.	  Denna	  syn	  på	  konflikt	  ger	  att	  ett	  krig	  endast	  kan	  vinnas	  genom	  mot-‐
ståndarens	  villkorslösa	  kapitulation	  (Lippman,	  1952,	  refererad	  i	  Mahnken,	  2006).	  Den	  
amerikanska	  tendensen	  att	  likställa	  krig	  med	  korståg	  mot	  världsondskan	  och	  som	  en	  
motsats	  till	  fred	  har	  genererat	  en	  syn	  på	  krig	  inte	  som	  en	  förlängning	  av	  politiken,	  utan	  
som	  ett	  tecken	  på	  politikens	  sammanbrott.	  Varför	  den	  amerikanska	  armén	  ser	  strategi	  
som	  skiljt	  från	  politik	  och	  krig	  i	  huvudsak	  ett	  militärt	  problem	  (Mahnken,	  2006;	  Adamsky,	  
2010).	  Den	  amerikanska	  utvecklingen	  har	  favoriserat	  teknik,	  den	  har	  över	  tiden	  hjälpt	  
nationen	  att	  övervinna	  geografiska	  problem	  och	  bidragit	  till	  dess	  rikedom.	  Amerikas	  ma-‐
teriella	  rikedom,	  optimism,	  syn	  på	  krig	  som	  en	  styggelse	  och	  korståg	  mot	  ondskan,	  samt	  
dess	  förtroende	  för	  teknik	  har	  skapat	  förutsättningar	  för	  en	  syn	  på	  krigföring	  där	  ett	  
snabbt	  och	  övertygande	  avgörande	  eftersträvas.	  Detta	  avgörande	  uppnås	  effektivast	  och	  
med	  minsta	  möjliga	  förluster	  genom	  en	  överlägsen	  eldkraft	  koncentrerad	  direkt	  mot	  mot-‐
ståndarens	  tyngdpunkt	  (Mahnken,	  2006).	  Preferensen	  för	  en	  direkt	  strategi	  framför	  indi-‐
rekta	  metoder	  har	  styrkts	  genom	  framgång	  historiskt.	  Genom	  Amerikas	  materiella	  över-‐
tag,	  framförallt	  på	  transportsidan,	  har	  den	  förstärkts	  och	  kombinerats	  med	  en	  övertygelse	  
att	  den	  amerikanska	  krigsmaskinen	  kan	  insättas	  var	  som	  helst	  och	  snabbt	  avgöra	  vilken	  
konflikt	  som	  helst.	  Mahnken	  kallar	  detta	  en	  industriell	  syn	  på	  krig.	  Av	  de	  olika	  vapensla-‐
gen	  hävdar	  Mahnken	  att	  armén	  och	  marinkåren	  är	  mindre	  tekniskt	  fokuserade	  än	  flottan	  
och	  flygvapnet.	  Men	  detta	  förtar	  inte	  det	  faktum	  att	  armén	  i	  praktiken	  sett	  överlägsen	  
teknik	  som	  ett	  övertag	  gentemot	  en	  tentativ	  motståndare	  (a.a.).	  Det	  bör	  i	  sammanhanget	  
nämnas	  att	  denna	  bild	  av	  den	  amerikanska	  arméns	  preferens	  för	  att	  bedriva	  totalt	  krig	  
med	  maximal	  insats	  inte	  står	  oemotsagd.	  Den	  amerikanska	  armén	  har	  sedan	  indiankri-‐
gens	  dagar	  en	  lång	  tradition	  av	  att	  utkämpa	  mindre	  krig	  mot	  begränsade	  politiska	  mål	  
(Linn,	  2002	  refererad	  i	  Mahnken,	  2006).	  Faktum	  är	  att	  Max	  Boot	  (2002,	  refererad	  i	  
Mahnken,	  2006)	  hävdar	  att	  små	  krig	  kan	  vara	  en	  alternativ	  ”American	  way	  of	  war”.	  
Mahnken	  (2006)	  menar	  dock	  att	  även	  om	  historien	  mycket	  riktigt	  visar	  att	  småkrig	  be-‐
drivits.	  Står	  sig	  ändå	  bilden	  av	  den	  amerikanska	  strategiska	  kulturen	  och	  arméns	  prefe-‐
rens,	  för	  att	  snabbt	  och	  avgörande	  slå	  ut	  motståndaren,	  väl.	  
	  
FM	  3-‐24	  beskriver	  COIN-‐operations	  som	  att	  även	  om	  de	  kan	  innehålla	  element	  av	  klas-‐
siskt	  militärt	  våld.	  Oftare	  är	  en	  fråga	  om	  samverkan,	  utbildning,	  kulturell	  förståelse	  och	  
socialt	  stöd.	  FM	  3-‐24	  räknar	  upp	  ett	  antal	  principer	  för	  COIN	  operationer:	  
”Political	  Factors	  are	  Primary”	  och	  ”Use	  the	  Appropriate	  Level	  of	  Force”	  Detta	  förtydligas	  
senare	  i	  doktrinen	  genom	  att	  ”Some	  of	  the	  Best	  Weapons	  for	  Counterinsurgents	  Do	  Not	  
Shoot”	  och	  ”Sometimes	  Doing	  Nothing	  is	  the	  Best	  Reaction”	  tas	  upp	  under	  rubriken	  para-‐
doxer	  i	  counterinsurgency	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  1-‐26	  –	  1-‐27).	  FM	  3-‐24	  skap-‐
ar	  en	  preferens	  för	  en	  indirekt	  strategi	  genom	  att	  rekommendera	  ”	  Do	  not	  try	  to	  crack	  the	  
hardest	  nut	  first”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  A-‐5).	  Doktrinen	  fortsätter	  med	  att	  
förorda	  en	  strategi	  med	  början	  i	  arbete	  med	  den	  lokala	  befolkningen,	  långsamt	  bygga	  för-‐
troende	  för	  att	  gradvis	  arbeta	  sig	  utåt	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  A-‐5).	  	  
FM	  3-‐24	  ägnar	  ett	  helt	  kapitel	  åt	  de	  logistiska	  utmaningar	  som	  en	  långdragen	  COIN-‐
operation	  medför.	  Vidare	  ägnas	  mycket	  text	  åt	  att	  beskriva	  hur	  signalövervakning	  och	  
högteknologiska	  system	  skall	  användas	  för	  COIN.	  Vilket	  symboliserar	  doktrinens	  under-‐
liggande	  förtroende	  för	  att	  teknik	  och	  logistik	  är	  en	  positiv	  faktor.	  
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FM	  3-‐24	  representerar	  en	  strategisk	  kultur	  vad	  avser	  metoder	  för	  krigföring	  med	  prefe-‐
rens	  för	  indirekta	  metoder,	  att	  ta	  tid	  på	  sig,	  att	  planera	  och	  att	  samverka	  med	  lokalbefolk-‐
ning	  och	  civila	  instanser	  med	  det	  långsiktiga	  politiska	  målet	  i	  tydligt	  fokus	  även	  för	  mili-‐
tära	  chefer.	  FM	  3-‐24	  presenterar	  en	  kultur	  med	  högt	  förtroende	  för	  teknik	  och	  logistik,	  
där	  strid	  genomförs	  med	  minimal	  insats	  och	  huvuduppgiften	  är	  skydd	  av	  lokalbefolkning-‐
en.	  

4.1.6	  Arméns	  sociala	  struktur	  
Utmärkande	  för	  den	  amerikanska	  armén	  i	  jämförelse	  med	  till	  exempel	  marinkåren	  är	  
dess	  professionsidentitet.	  Armén	  beskrivs	  som	  ”a	  mutually	  supportive	  brotherhood	  of	  
guilds”	  (Builder,	  1989,	  citerad	  i	  Mahnken,	  2006).	  I	  armén	  finns	  alltså	  stoltheten	  i	  profess-‐
ionen	  och	  individen	  identifierar	  sig	  exempelvis	  som	  infanterist	  eller	  artillerist.	  Samtidigt	  
som	  identifikationen	  och	  lojaliteten	  är	  stark	  mot	  professionen	  snarare	  än	  vapengrenen,	  
finns	  i	  armén	  också	  en	  uppfattning	  om	  ömsesidigt	  beroende	  av	  de	  övriga	  specialisterna	  
inom	  armén	  (Mahnken,	  2006).	  Till	  skillnad	  från	  den	  allmänna	  amerikanska	  kulturens	  in-‐
dividualism	  har	  armén	  satt	  kollektivet	  före	  individen	  och	  kulturen	  har	  förstärkt	  gruppi-‐
dentiteten	  genom	  symboler	  som	  ”The	  army	  values”	  Vilka	  är	  sju	  till	  antalet:	  Loyalty,	  Duty,	  
Respect,	  Selfless	  Service,	  Honor,	  Integrity	  och	  Personal	  Courage,	  (www.army.mil/values).	  
	  
En	  hög	  gruppkänsla	  och	  lojalitet	  ses	  normalt	  som	  en	  positiv	  kultur	  inom	  en	  organisation	  
men	  det	  finns	  en	  negativ	  baksida.	  	  Hög	  gruppkänsla	  kan	  leda	  till	  att	  gruppen	  får	  svårt	  att	  
förstå	  och	  relatera	  till	  andra	  utanför	  gruppen,	  att	  andras	  värderingar	  blir	  mindre	  värda.	  
(Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008).	  
	  
FM	  3-‐24	  representerar	  i	  sin	  utformning	  en	  dualism	  där	  texten	  å	  den	  ena	  sidan	  reproduce-‐
rar	  självkänsla,	  lojalitet	  och	  kåranda.	  	  
	  

”The	  United	  States	  possesses	  overwhelming	  conventional	  military	  superiority.”	  	  
(Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  ix).	  	  
	  

Nyttjande	  av	  både	  overwhelming	  och	  superiority	  representerar	  symboler	  för	  en	  kultur	  av	  
självklar	  överlägsenhet.	  
	  
FM	  3-‐24	  nämner	  å	  andra	  sidan	  upprepade	  gånger	  i	  texten	  att	  vad	  som	  är	  normalt	  för	  
amerikaner	  inte	  nödvändigtvis	  gäller	  för	  andra	  kulturer.	  FM	  3-‐24	  förstärker	  ofta	  behovet	  
av	  kulturell	  förståelse	  hos	  såväl	  chefer	  som	  soldater	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006).	  Det	  
är	  i	  sammanhanget	  dock	  intressant	  att	  konstatera	  att	  förståelse	  och	  kultur	  nämns	  så	  ofta.	  
Men	  aldrig	  används	  begreppet	  respekt	  i	  samband	  med	  kultur.	  	  
	  
Kulturell	  förståelse	  är	  ett	  centralt	  begrepp	  i	  den	  kultur	  som	  FM	  3-‐24	  presenterar.	  Denna	  
förståelse	  påverkar	  dock	  inte	  kulturens	  preferens	  för	  kollektivet	  och	  lojalitet	  med	  förban-‐
det,	  gruppen	  och	  armén.	  

4.1.7	  Arméns	  osäkerhetshantering	  
Med	  bakgrund	  i	  den	  amerikanska	  arméns	  tidigare	  beskrivna	  kognitiva	  stil,	  kan	  den	  ame-‐
rikanska	  armén	  betraktas	  som	  beroende	  av	  procedurer	  och	  manualer.	  Spiller	  (2008)	  har	  i	  
en	  artikel	  beskrivit	  amerikansk	  doktrin	  utveckling	  framförallt	  i	  efterdyningarna	  av	  Viet-‐
namkriget.	  Spillers	  syfte	  med	  artikeln	  är	  att	  beskriva	  hur	  US	  Army	  historiskt	  hamnat	  i	  ett	  
doktrinärt	  fokus	  som	  prioriterat	  pansarslag	  i	  Europa.	  Men	  han	  beskriver	  som	  bakgrund	  
hur	  US	  Army	  ser	  på	  doktriner	  och	  deras	  betydelse	  och	  genomslag.	  Detta	  är	  anledningen	  
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till	  att	  artikeln	  används	  för	  att	  komplettera	  studien.	  Spiller	  menar	  att	  när	  US	  Army	  stod	  
inför	  utmaningen	  att	  övergå	  från	  värnpliktiga	  till	  professionella	  soldater,	  i	  kombination	  
med	  de	  negativa	  erfarenheter	  som	  delar	  av	  officerskåren	  hade	  från	  Vietnam	  skapade	  en	  
känsla	  av	  ”aldrig	  igen”	  skulle	  krig	  föras	  med	  så	  dåliga	  ingångsvärden.	  US	  Army	  skapade	  
1973	  Training	  and	  Doctrine	  Command	  (TRADOC).	  Dess	  karismatiske	  ledare,	  generalen	  
William	  E	  DePuy´s	  personlighet	  har	  enligt	  Spiller	  bidragit	  till	  dagens	  doktrinberoende	  
armé.	  För	  det	  första	  prioriterade	  De	  Puy	  träning	  framför	  allt	  annat.	  För	  det	  andra	  hade	  
han	  dåliga	  erfarenheter,	  både	  från	  andra	  världskriget	  och	  Vietnam,	  av	  yngre	  befäl	  som	  ta-‐
git	  egna	  beslut	  och	  inte	  följt	  order.	  De	  Puy	  var	  därför	  av	  åsikten	  att	  yngre	  officerare	  ska	  
genomföra	  det	  som	  beordrats	  vare	  sig	  mer,	  eller	  mindre.	  Vidare	  hade	  De	  Puy	  en	  bakgrund	  
i	  Pentagon	  som	  programanalytiker.	  De	  Puys	  arv	  är	  alltså	  bidragande	  till	  att	  armén	  idag	  
förväntar	  sig	  att	  doktriner	  och	  manualer	  är	  explicita,	  auktoritära	  och	  sanktionerade	  	  
(Spiller,	  2008).	  
	  
FM	  3-‐24	  framhåller	  uppdragstaktik	  och	  decentralisering	  med	  formuleringar	  som	  att	  ”	  …	  
misssion	  command	  …”	  är	  arméns	  föredragna	  metod	  i	  alla	  typer	  av	  operationer	  beskriver	  
vidare	  att	  underställda	  förväntas	  använda	  sig	  av	  initiativ	  och	  omdöme	  för	  att	  lösa	  tilldelad	  
uppgift	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006).	  Vilket	  representerar	  en	  kultur	  där	  beroendet	  av	  
manualer	  inte	  tar	  en	  framträdande	  plats.	  Det	  framgår	  dock	  också	  i	  doktrinen	  att	  syftet	  
med	  att	  lära	  och	  anpassa	  är	  att	  uppdatera	  doktriner	  och	  manualer	  snabbare	  Till	  skillnad	  
från	  att	  militära	  chefer	  skulle	  få	  operera	  utanför	  doktrinens	  ram	  till	  exempel.	  	  
	  
FM	  3-‐24	  representerar	  en	  kultur	  som	  uppmuntrar	  linjära	  processer	  och	  att	  osäkerhet	  och	  
risker	  undviks	  genom	  fastställande	  av	  procedurer	  och	  manualer.	  

4.1.8	  Arméns	  maktbalans	  
Den	  amerikanska	  armén	  beskrivs	  av	  Mahnken	  (2006)	  snarare	  som	  feodal	  än	  monarkist-‐
isk.	  Med	  det	  menar	  han	  att	  medan	  till	  exempel	  marinkåren	  har	  en	  mycket	  stark	  va-‐
pengrenschef	  och	  en	  tydlig	  hierarki.	  Roteras	  arméchefsskapet	  mellan	  de	  olika	  brancher-‐
na.	  	  Men	  på	  den	  lägre	  nivån	  är	  den	  amerikanska	  armén	  mycket	  tydligt	  hierarkisk.	  Där	  de	  
som	  har	  makt	  och	  ansvar	  förväntar	  sig	  och	  får	  lydnad.	  Symbolerna	  visar	  sig	  i	  till	  exempel	  
uttagnings	  och	  befordringskrav	  som	  förstärker	  maktbalanser	  i	  systemet	  genom	  att	  lämp-‐
lighet	  bedöms	  av	  i	  första	  hand	  av	  närmaste	  högre	  chef.	  Varvid	  ifrågasättande	  inte	  stimule-‐
ras	  (Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008).	  
	  
FM	  3-‐24	  representerar	  i	  sina	  formuleringar	  ”Enpower	  the	  Lowest	  Levels”	  och	  ”Many	  Im-‐
portant	  Decisions	  Are	  Not	  Made	  by	  Generals”	  (Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  1-‐26	  –	  1-‐
28)	  en	  kultur	  där	  makt	  och	  befogenhet	  tilldelas	  individen	  beroende	  på	  kompetens	  sna-‐
rare	  än	  militär	  grad.	  Genom	  att	  redan	  i	  inledningen	  ange	  vikten	  av	  denna	  ickehierarkiska	  
ledning	  representerar	  FM	  3-‐24	  en	  kultur	  där	  maktbalansen	  förvisso	  är	  hierarkisk	  men	  
där	  maktavståndet	  mellan	  individerna	  är	  kort.	  
	  

”Regularly	  challanged	  their	  assumptions,	  both	  formally	  and	  informally.”	  
(Department	  of	  the	  Army,	  2006,	  s.	  x).	  
	  
”Promoted	  suggestions	  from	  the	  field”	  (a.a.).	  
	  
”Fostered	  open	  communication	  between	  senior	  officers	  and	  their	  subordinates”	  (a.a.).	  
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4.2	   Diskussion	  
Analysen	  har	  visat	  att	  den	  kultur	  som	  FM	  3-‐24	  representerar	  är	  en	  kultur	  där	  en	  förutsatt	  
hög	  kvalitet	  kontinuerligt	  förbättras	  genom	  att	  uppmuntra	  initiativ,	  innovation	  och	  för-‐
bättringsarbete	  på	  alla	  nivåer.	  Det	  analytiskt-‐logiska,	  och	  linjära	  synsättet	  kompletteras	  
med	  att	  fenomen	  som	  är	  svåröverskådliga	  och	  flerdimensionella,	  ses	  holistiskt.	  FM	  3-‐24	  
presenterar	  vidare	  en	  kultur	  som	  uppmuntrar	  långsiktighet,	  planering	  och	  gynnar	  tålmo-‐
dighet	  där	  det	  slutliga	  målet	  och	  resultatet	  låter	  vänta	  på	  sig.	  Kommunikationen	  upp-‐
muntrar	  öppenhet,	  tydlighet	  och	  ödmjukhet.	  Maktbalansen	  inom	  organisationen	  är	  för-‐
visso	  hierarkisk	  med	  tydligt	  ledarskap,	  men	  stöder	  öppenhet	  och	  ifrågasättande	  genom	  
att	  maktavståndet	  mellan	  individerna	  är	  litet.	  FM	  3-‐24	  representerar	  en	  kultur	  som	  upp-‐
muntrar	  linjära	  processer	  och	  att	  osäkerhet	  och	  risker	  undviks	  genom	  fastställande	  av	  
procedurer	  och	  manualer.	  Kulturell	  förståelse	  är	  ett	  centralt	  begrepp	  i	  den	  kultur	  som	  FM	  
3-‐24	  presenterar.	  Denna	  förståelse	  påverkar	  dock	  inte	  kulturens	  preferens	  för	  kollektivet	  
och	  lojalitet	  med	  förbandet,	  gruppen	  och	  armén.	  FM	  3-‐24	  representerar	  en	  strategisk	  kul-‐
tur	  vad	  avser	  metoder	  för	  krigföring	  med	  preferens	  för	  indirekta	  metoder,	  att	  ta	  tid	  på	  sig,	  
att	  planera	  och	  att	  samverka	  med	  lokalbefolkning	  och	  civila	  instanser	  med	  det	  långsiktiga	  
politiska	  målet	  i	  tydligt	  fokus	  även	  för	  militära	  chefer.	  FM	  3-‐24	  presenterar	  en	  kultur	  med	  
högt	  förtroende	  för	  teknik	  och	  logistik.	  
	  
FM	  3-‐24	  utmanar	  den	  grundläggande	  värderingen	  i	  US	  Army	  att	  arméns	  träning,	  och	  per-‐
sonal	  redan	  är	  av	  högsta	  kvalitet	  och	  rent	  av	  överlägsen,	  och	  ställer	  den	  mot	  ett	  behov	  av	  
att	  kontinuerligt	  förändras.	  Vissa	  formuleringar	  i	  FM	  3-‐24	  tolkas	  i	  studien	  som	  symboler	  
för	  doktrinens	  underförstådda	  värdering	  är	  att	  armén	  inte	  tidigare	  varit	  särskilt	  fram-‐
gångsrik	  i	  det	  avseendet.	  
	  

”Throughout	  its	  history,	  the	  U.S	  military	  has	  had	  to	  relearn	  the	  principles	  of	  counterinsurgency	  
(COIN)	  while	  conducting	  operations	  against	  adaptive	  insurgent	  enemys”	  (Department	  of	  the	  
Army,	  2006,	  s.	  ix).	  

	  
Där	  begreppet	  relearn	  har	  en	  negativ	  klang	  och	  används	  om	  amerikanska	  styrkor	  medan	  
det	  positivt	  laddade	  adaptive	  används	  om	  motståndaren.	  Arméns	  etablerade	  resultatkul-‐
tur	  utmanas	  här	  i	  det	  att	  dess	  underförstådda	  överlägsenhet	  inte	  omfattar	  förmågan	  att	  
förändras,	  lära	  sig	  och	  utvecklas.	  
	  
FM	  3-‐24	  utmanar	  den	  etablerade	  kognitiva	  stilen	  i	  amerikanska	  arméns	  strategiska	  kultur	  
i	  att	  arméns	  personal	  bör	  ha	  en	  flerdimensionell	  bild	  av	  operationen,	  men	  doktrinen	  re-‐
producerar	  samtidigt	  den	  grundläggande	  analytisk-‐logiska	  kulturen.	  
	  
FM	  3-‐24	  pekar	  vidare	  försiktigt	  mot	  en	  mindre	  åtgärd-‐resultat-‐nu	  orientering	  än	  den	  eta-‐
blerade	  bilden	  av	  arméns	  kultur.	  Men	  doktrinen	  förutsätter	  i	  sitt	  språk	  och	  sin	  struktur	  
att	  armén	  går	  in,	  exekverar,	  och	  lämnar	  av.	  Vilket	  väl	  överensstämmer	  med	  den	  etable-‐
rade	  bilden	  av	  US	  Army	  som	  linjär	  och	  nutidsorienterad.	  
	  
FM	  3-‐24	  utmanar	  den	  etablerade	  kulturen	  så	  till	  vida	  att	  självsäkerhet,	  till	  exempel	  hos	  
chefen,	  inte	  nödvändigtvis	  är	  den	  främsta	  kommunikativa	  egenskapen.	  I	  stället	  prioriteras	  
prestigelöshet	  och	  öppenhet.	  En	  sådan	  öppenhet	  beskriver	  en	  öppen	  kommunikativ	  kul-‐
tur,	  vilket	  den	  amerikanska	  enligt	  den	  etablerade	  uppfattningen	  är	  (Adamsky,	  2010).	  Men	  
prestigelöshet,	  öppenhet	  och	  mottaglighet	  för	  kritik	  kräver	  också	  en	  maktbalans	  där	  
maktavståndet	  mellan	  chef	  och	  underlydande	  är	  litet.	  Vilket	  inte	  överensstämmer	  med	  
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den	  befintliga	  maktkulturen	  inom	  den	  amerikanska	  armén	  (Gerras,	  Wong	  &	  Allen,	  2008).	  
FM	  3-‐24	  utmanar	  i	  flera	  av	  sina	  formuleringar	  den	  etablerade	  hierarkiska	  kulturen	  inom	  
armén	  genom	  att	  upprepat	  betona	  vikten	  av	  att	  chefer	  på	  lägre	  taktisk	  nivå	  ges	  tillräckliga	  
mandat	  att	  fatta	  beslut	  om	  än	  i	  högre	  chefs	  anda.	  Härigenom	  ifrågasätter	  doktrinen	  om	  
arméns	  maktbalans	  verkligen	  stöder	  till	  exempel	  uppdragstaktik.	  Vidare	  betonar	  doktri-‐
nen	  i	  ett	  helt	  kapitel	  vikten	  av	  ledarskap,	  vilket	  också	  tolkas	  som	  en	  symbol	  för	  att	  doktri-‐
nen	  ser	  arméns	  ledarskap	  som	  allt	  för	  präglat	  av	  hierarkiska	  strukturer,	  och	  därmed	  ut-‐
manar	  arméns	  etablerade	  kultur.	  Tolkningen	  av	  den	  amerikanska	  armén	  som	  hierarkisk	  
stöds	  i	  Gerras,	  Wong	  och	  Allen	  (2008)	  arbete	  där	  de	  och	  menar	  att	  förändra	  hierarkin	  
inom	  armén	  är	  den	  största	  utmaningen	  som	  den	  nya	  doktrinutvecklingen	  står	  inför.	  
	  
Texten	  i	  FM	  3-‐24	  berör	  på	  flera	  ställen	  vikten	  av	  kulturell	  förståelse.	  Och	  nödvändigheten	  
av	  ett	  etiskt	  och	  korrekt	  uppträdande	  mot	  befolkningen	  i	  operationsområdet.	  Att	  det	  så	  
ofta	  tas	  upp,	  tolkas	  som	  en	  symbol	  för	  doktrinens	  underliggande	  uppfattning	  om	  den	  
amerikanska	  arméns	  sociala	  struktur	  i	  form	  av	  gruppmentalitet,	  självuppfattning	  och	  
förmåga	  till	  självkritik.	  Att	  FM	  3-‐24	  i	  detta	  avseende	  utmanar	  armén	  och	  ser	  att	  den	  eta-‐
blerade	  kulturen	  inom	  armén	  inte	  leder	  till	  önskat	  resultat.	  
	  
FM	  3-‐24	  utmanar	  den	  kulturella	  värderingen	  att	  maximal	  eldkraft	  är	  den	  effektivaste	  me-‐
toden	  för	  att	  säkerställa	  seger.	  Vidare	  utmanas	  den	  etablerade	  kulturen	  i	  armén	  genom	  
att	  inte	  fokusera	  på	  det	  militära	  våldet	  i	  form	  av	  att	  med	  hjälp	  av	  eldkraft	  ”slå”	  motstånda-‐
ren	  på	  slagfältet.	  FM	  3-‐24	  ger	  intrycket	  av	  att	  medvetet	  utmana	  kulturen.	  FM	  3-‐24	  repro-‐
ducerar	  till	  del	  den	  amerikanska	  dragningen	  åt	  tekniska	  och	  logistiska	  lösningar	  på	  mili-‐
tära	  och	  strategiska	  problem.	  Även	  om	  doktrinen	  nämner	  att	  den	  amerikanske	  soldaten	  
är	  överbelastad	  med	  utrustning	  och	  därför	  får	  svårt	  att	  hänga	  med	  i	  den	  lätt	  utrustade	  in-‐
surgent-‐soldatens	  tempo.	  Men	  doktrinen	  tar	  också	  i	  flera	  kapitel	  upp	  hur	  COIN-‐styrkan	  
skall	  utnyttja	  det	  tekniska	  övertag	  den	  moderna	  informations-‐	  och	  övervakningstekniken	  
ställer	  till	  förfogande	  och	  förutsätter	  genom	  att	  aldrig	  beröra	  möjligheten	  att	  det	  skulle	  
kunna	  vara	  på	  något	  annat	  sätt,	  att	  armén	  skall	  utnyttja	  överlägsen	  teknologi	  och	  de	  för-‐
delar	  som	  en	  effektiv	  logistikorganisation	  ger.	  Den	  största	  utmaningen	  av	  arméns	  prefe-‐
rens	  är	  alltså	  att	  striden	  i	  sig	  själv,	  även	  för	  armén,	  kommer	  i	  andra	  hand	  jämfört	  med	  po-‐
litiken	  och	  att	  striden	  måste	  föras	  med	  minsta	  möjliga	  våld.	  

5.	  Resultat	  
FM	  3-‐24	  är	  framtagen	  och	  fastställd	  av	  den	  amerikanska	  armén	  och	  den	  reproducerar	  i	  
mångt	  och	  mycket	  den	  etablerade	  kulturen	  inom	  armén.	  Så	  till	  exempel	  söker	  doktrinen	  
linjära	  lösningar,	  fokuserar	  på	  militär	  ledning	  och	  har	  högt	  förtroende	  för	  teknik	  och	  lo-‐
gistik.	  Doktrinen	  reproducerar	  en	  analytisk-‐logisk	  approach	  och	  eftersträvar	  mätbarhet.	  
Doktrinen	  förstärker	  den	  kulturella	  uppfattningen	  om	  den	  amerikanska	  armén	  som	  kvali-‐
tativt	  överlägsen,	  och	  det	  amerikanska	  sättet	  som	  det	  främsta.	  	  
	  
Det	  framgår	  av	  undersökningen	  att	  den	  Amerikanska	  armén	  och	  dess	  etablerade	  kultur	  
faktiskt	  på	  ett	  antal	  punkter	  utmanas	  av	  Field	  Manual	  3-‐24	  Counterinsurgency.	  Detta	  
stöds	  av	  flera	  undersökningar	  som	  gjorts	  sedan	  2006.	  Huvudpunkterna	  i	  utmaningen	  lig-‐
ger	  i	  arméns	  hierarkiska	  kultur	  där	  den	  nya	  armén	  behöver	  förändra	  sin	  struktur	  och	  sitt	  
ledarskap	  för	  att	  fullt	  ut	  kunna	  konformeras	  till	  FM	  3-‐24.	  Förändringen	  av	  kulturen	  måste	  
gå	  åt	  en	  kultur	  där	  chefer	  på	  alla	  nivåer	  tillåter	  och	  uppmuntrar	  ifrågasättande	  och	  dis-‐
kussion,	  där	  chefen	  kan	  lära	  av	  underställd	  och	  där	  gemensamma	  målsättningar	  och	  för-‐
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ändringar	  diskuteras	  och	  implementeras.	  En	  chef	  kan,	  och	  till	  och	  med	  bör,	  ifrågasättas	  
och	  rådgöra	  med	  underställd	  personal	  eller	  rent	  av	  civilister.	  Vidare	  och	  i	  linje	  med	  
ovanstående	  utmanas	  arméns	  gruppkultur.	  Så	  ser	  FM	  3-‐24	  en	  kultur	  där	  en	  stark	  grupp-‐
känsla,	  stolthet	  och	  lojalitet	  inte	  går	  till	  överdrift	  och	  kombineras	  med	  en	  förståelse	  för	  
fenomen	  utanför	  gruppen	  och	  kanske	  en	  viss	  ödmjukhet.	  FM	  3-‐24	  söker	  en	  försiktig	  för-‐
ändring	  av	  arméns	  kognitiva	  stil.	  Inte	  så	  att	  det	  analytisk-‐logiska	  och	  linjära	  skall	  föränd-‐
ras	  men	  doktrinen	  representerar	  en	  tanke	  av	  att	  fenomen	  inom	  den	  militära	  sfären	  kan	  ha	  
flera	  dimensioner	  som	  kanske	  inte	  kan	  mätas	  kvantitativt	  utan	  måste	  utvärderas	  med	  
hjälp	  av	  teorier,	  forskning	  och	  erfarenhet.	  Slutligen	  utmanas	  armen	  syn	  på	  sig	  själva	  som	  
”Warriors”	  det	  vill	  säga	  bilden	  av	  den	  amerikanska	  armén	  som	  fosterlandets	  försvarare	  i	  
konventionell	  mening.	  FM	  3-‐24	  representerar	  en	  kultur	  där	  soldaten	  och	  det	  militära	  eta-‐
blissemanget	  är	  en	  samhällsresurs	  som	  genom	  att	  skapa	  trygghet	  och	  säkerhet	  var	  helst	  
sådan	  behövs,	  och	  med	  förmågor	  bortom	  det	  rena	  militära	  våldet	  bidrar	  till	  samhälls-‐
byggnad	  på	  det	  sätt	  och	  med	  de	  metoder	  som	  krävs.	  Slutligen	  utmanar	  FM	  3-‐24	  arméns	  
kultur	  genom	  att	  framhålla	  både	  politisk	  och	  kulturell	  förståelse	  som	  alternativa	  vägar	  till	  
framgång,	  inte	  bara	  den	  direkta	  eldöverlägsenheten.	  	  

5.1	   Reflektion	  
Kritik	  mot	  undersökningen	  kan	  indelas	  i	  problem	  rörande	  teori	  och	  forskningsmetod.	  
Samt	  problem	  förknippade	  med	  undersökningsmaterialet.	  Båda	  områdena	  omfattar	  vali-‐
ditetsproblem	  såväl	  som	  reliabilitetsproblem.	  
	  
Undersökningen	  av	  FM	  3-‐24	  och	  vilken	  kultur	  den	  representerar	  har	  genomförts	  som	  en	  
analys	  av	  text	  i	  form	  av	  att	  söka	  representativa	  fraser	  analysera	  deras	  användningsfre-‐
kvens	  eller	  hur	  ofta	  de	  används,	  deras	  språkbruk,	  val	  av	  ord	  och	  symboler.	  	  Genom	  att	  
anta	  motsatsen	  sökt	  den	  norm	  som	  texten	  visar.	  Denna	  norm	  har	  sedan	  använts	  för	  att	  
deducera	  en	  underliggande	  värdering.	  Denna	  deduktion	  är	  en	  tolkning	  och	  som	  alla	  tolk-‐
ningar	  påverkad	  av	  förförståelse.	  Den	  tolkning	  som	  gjorts	  exempelvis	  om	  den	  ameri-‐
kanska	  arméns	  beroende	  av	  manualer	  och	  doktriner	  är	  i	  förhållande	  till	  en	  förförståelse.	  
En	  annan	  forskare	  från	  en	  kultur	  som	  är	  ännu	  mer	  beroende	  av	  manualer	  kan	  naturligtvis	  
göra	  en	  annan	  tolkning.	  Undersökningens	  huvudsakliga	  resultat	  stöds	  dock	  i	  forskning	  
från	  andra	  håll	  Gerras,	  Wong	  och	  Allen	  (2008)	  till	  exempel,	  och	  mycket	  tyder	  på	  att	  den	  
amerikanska	  armén	  de	  facto	  håller	  på	  att	  förändras.	  En	  intressant	  aspekt	  på	  studien	  är	  att	  
FM	  3-‐24	  föreskriver	  kulturell	  förståelse	  vilket	  förhoppningsvis	  studien	  bidrar	  till.	  Vidare	  
har	  på	  senare	  tid	  i	  USA	  strategisk	  kulturforskning	  fått	  ett	  uppsving.	  En	  studie	  om	  hur	  den	  
amerikanska	  strategiska	  kulturen	  faktiskt	  har	  förändrats	  sedan	  införandet	  av	  FM	  3-‐24	  är	  
en	  naturlig	  fortsättning	  på	  uppsatsen.	  På	  sikt	  vore	  en	  undersökning	  hur	  en	  sådan	  kultur-‐
förändring	  förhåller	  sig	  till	  den	  svenska	  Försvarsmakten	  intressant.	  Slutligen	  har	  studien	  
visat	  att	  den	  teori	  för	  amerikansk	  strategisk	  kultur	  som	  Adamsky	  (2010)	  använder,	  och	  
dess	  åtta	  signifikanter,	  kan	  kompletteras	  med	  signifikanterna	  hierarkisk	  och,	  doktrin	  be-‐
roende.	  
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