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Vilar doktriner för civil-militärt samarbete på aktuell 

forskning? 
 
Sammanfattning : 
 
Doktriner utgör väpnade styrkors viktigaste beskrivning avseende hur man avser använda militära 
medel för att uppnå politiska mål. För att tjäna sitt syfte bör doktriner utvecklas med rationella 
utgångspunkter som omvärldens utveckling och senaste forskning. Dock menar många att andra 
faktorer sprungna ur kulturella traditioner och organisationers särintressen påverkar tillkomsten av 
doktriner.  
Civil-militärt samarbete har i moderna konflikter blivit allt mer betydelsefullt. Strategier för 
fredsfrämjande insatser i dagens komplexa konflikter bygger i allt högre grad på integrerade 
insatser mellan flera olika funktioner och aktörer. Civil-militärt samarbete har dock traditionellt 
haft en underordnad, stödjande roll i militära organisationer. 
I denna uppsats undersöks forskningens roll i doktrinutveckling. Mer specifikt undersöks om 
doktriner inom det högaktuella området, civil-militärt samarbete, tagit till sig och omfattar den 
aktuella forskningen inom ämnesområdet. Storbritanniens och USA:s doktriner för civil-militärt 
samarbete har jämförts med aktuell forskning. Resultatet visar att dessa doktriner på ett bra sätt 
tillvaratagit forskningens uppfattningar.   
 
Nyckelord: 
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Vilar doktriner för civil-militärt samarbete på aktuell 

forskning? 
 
Abstract : 
 
Doctrines constitute armed forces most important guidelines on how to achieve political objectives 
with military means. To serve its purpose doctrines should be developed on rational grounds based 
on current world situation and most recent research. However many thinks that other factors such 
as organisations cultures and special interests influence doctrinal development. 
Civil-military cooperation has in contemporary conflicts gained in importance. Strategies in 
complex peace support operations are increasingly based on integrated approaches between 
various functions and actors. Civil-military operations have traditionally played a secondary and 
supportive role in military organisations.  
This paper will study the role of scientific research in doctrinal development. More to the point, 
doctrines within the highly topical field of civil-military cooperation are tested regarding 
coherence with recent research. Doctrines concerning civil-military cooperation in Great Britain 
and United States have been compared to recent research. The result shows that these doctrines 
have taken care of relevant opinions within recent scientific research.      
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Doctrines, doctrinal development, civil-military operations, CIMIC 
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Vilar doktriner för civil-militärt samarbete på aktuell 
forskning? 

1. Inledning 
 
The sooner I can get rid of all these questions that are outside the military scope, 
the happier I will be!1 
 
…the answer lies not in pouring more troops into the jungle, but in the hearts 
and minds of the people.2 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Civil-militärt samarbete 
Civil-militär samverkan har alltsedan andra världskriget i varierande grad funnits med i 
NATO:s och USA:s militära doktriner och planläggning. Funktionen hade dock under det 
kalla kriget en undanskymd roll med ett tydligt avgränsat arbetsfält styrt till att planera för och 
ombesörja det civila samhällets stöd med resurser till de egna trupperna samt att tillse att 
civilbefolkning och civila funktioner ej skulle utgöra hinder för den militära handlings- och 
manöverfriheten.3  
 
Som en följd av krishanteringsoperationerna på bl.a. Balkan under 1990-talet tilltog intresset 
inom NATO att utveckla koncepten för civil-militär samverkan.4 Ovan återgivna citat visar, 
enligt den holländske historikern Thijs Brocades Zaalberg, på två olika historiska erfarenheter 
som båda kunde ha legat till grund för den utvecklingen.  
 
Det första citatet är hämtat från ett brev från General Eisenhower 1942, dåvarande 
överbefälhavare för de allierade styrkorna i Europa och Nordafrika, till den amerikanske 
stabschefen, General Marshall. Eisenhower var frustrerad över all möda han var tvungen att 
ägna åt situationen i de områden de erövrat och ansvaret för rent civila angelägenheter. Som 
en följd utvecklades inom den amerikanska militären en funktion och organisation 
specialiserad på dessa frågor, Civil Affairs. Inrättandet av Civil Affairs syftade till att avlasta 
och ge stöd åt övriga militära förband och chefer så att de helt och fullt kunde fokusera på den 
överordnade uppgiften – att besegra fienden.5 
 
Det andra citatet och historiska exemplet härstammar från General Sir Gerald Templer och de 
brittiska kolonialkrigen i Malaysia. Storbritannien förde på 1950-talet ett relativt 
                                                
1 Ur brev från General Eisenhower till General Marshall 1942, Zaalberg, Thijs Brocades. ‘The Historical Origins 
of Civil-Military Cooperation’. In Managing Civil-Military Cooperation, ed. Sebastiaan J.H. Rietjens och 
Myriame T.I.B. Bollen, sid.9. Hampshire:Ashgate Publishing Limited, 2008.    
2 Citat av General Sir Gerald Templer 1952, Zaalberg, (2008), sid.13.    
3 Zaalberg, (2008), sid.10. 
4 Wahlberg, Maria, Maria Asplund och Marie Olsson. Koncept för civil-militär samverkan vid fredsfrämjande 
insatser, FOI-memo 1597, sid.5. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut, 2005. 
5 Zaalberg, (2008), sid.9. 



Försvarshögskolan 
SA-09 
Hans Östman 2009-12-03 
 

5 

framgångsrikt krig mot upprorsgrupper i den brittiska kolonin. Till skillnad från den 
stödfunktion för militära stridsoperationer som Civil Affairs utgjorde under andra världskriget 
var under upprorsbekämpningen i Malaysia det civil-militära samarbetet ett fokusområde på 
vilket utgången av konflikten till stor del vilade.6 
 
Zaalberg menar7 att inspirationskällan och utgångspunken för utvecklingen av det civil-
militära samarbetet och CIMIC-doktriner som tog fart i slutet av 1990-talet går att härleda till 
de allierades Civil Affairs organisationer från andra världskriget medan karaktären på de 
konflikter som västvärlden och NATO varit inbegripna i allt sedan dess i högre grad liknat 
upprorskrigen som slutligen ledde fram till upplösningen av de europeiska kolonialväldet. 
Han menar att detta selektiva val av historisk empiri ledde till att det civil-militära samarbetet 
i doktrinutvecklingen marginaliserades till stödfunktionen CIMIC, medan den centrala 
betydelse samarbetet har i dagens konflikthanteringsoperationer lett till att det civil-militära 
samarbetet blivit för viktigt och omfattande för nuvarande CIMIC koncept med specialiserad 
personal att hantera. 
  

After all, civil-military cooperation in counter-insurgency is a process and 
’every soldier’s job,’ rather than a specialist military capacity.8 

 
Erfarenheterna från de senaste årtiondens internationella konflikthantering som 
världssamfundet engagerat sig i har på de flesta håll lett till insikten att flera olika typer av 
aktörer samt en bred uppsättning åtgärder såväl militära som diplomatiska och ekonomiska 
behöver integreras för att hållbar framgång skall kunna uppnås. Internationellt sker denna 
utveckling under begreppet Comprehensive Approach9 och flera viktiga aktörer och länder 
befinner sig i slutstadiet av framtagandet av strategier och doktriner för konceptet.10 I Sverige 
har liknande viljeinriktningar bl.a. lyfts fram av såväl förvarsberedningen11 som regeringen.12 
 
Det civil-militära samarbetet kan sägas genom Comprehensive Approach ha utvecklats från 
att ur militär synvinkel varit en marginaliserad stödfunktion för de militära målen till ett på 
alla organisationsnivåer centralt tema för att uppnå de politiska målsättningarna. 

1.2.2 Doktrinutveckling 
Ordet doktrin härstammar från latinska orden doctrin’na och do’ceo vilka kan översättas till 
undervisning, lärdom, läroämne respektive undervisa, lära.13 Inom försvarsmakter världen 
över används doktriner generellt som viktiga styrmedel, även om såväl definition som 
innehåll samt doktriners betydelse för praktisk handling varierar. Försvarsmakten definierar 
doktrin så här: 
 

                                                
6 Zaalberg, (2008), sid.11.    
7 Zaalberg, (2008), sid.9-10. 
8 Zaalberg, (2008), sid.11. 
9 Ibland används begreppen 3D (Defence, Dipolomacy, Development)  Approach eller Interagency Approach 
och vanligen menas då integreringen av flera politikområden i konflikthanteringen,  medan Comprehensive 
Approach avses utgöra ett vidare begrepp som omsluter även andra aktörer så som t.ex. NGO:s 
10 T.ex. UK Joint Doctrine Publication 0-01 British Defence Doctrine, 2008, och EU Civil-Military Co-
ordination (CMCO), 14457/03, 2003.  
11 Försvar i användning, Försvarsberedningen Ds 2008:48 
12 Ett användbart försvar, Proposition 2008/09:140, Regeringen 
13 Försvarsmaktens ordbok, http://www.mil.se/sv/Ordbok/ 
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Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den 
viktigaste grunden för verksamheten inom det militära försvaret14 

 
I NATO:s dokument för definitioner och begrepp, AAP-6, anges doktrin till detta: 
 

Fundamental principles by which the military forces guide their actions in 
support of objectives. It is authoritative but requires judgement in application.15  

 
Olika faktorer ligger till grund vid utveckling av doktriner. Krister Pallin och Johan Lagerlöf 
återger bl.a. följande faktorer, försvarsåtaganden och resurser, teknik, hotet, forskning och 
utveckling samt erfarenheter från krig och övningar.16 Även om det synes såväl logiskt som 
självklart att bygga doktriner på aktuella erfarenheter och den senaste forskningen, hävdar 
många dock att ofta helt andra faktorer, så som t.ex. kulturella faktorer och byråkratisk 
rivalitet, påverkar framtagandet av doktriner.17  

1.3 Problemformulering 
Den tilltagande insikten kring behovet av en helhetssyn och gemensamt agerande mellan olika 
politikområden och andra aktörer för att åstadkomma lyckade och bestående resultat i 
världssamfundets upprorsbekämpning och stabiliserings strävanden i konfliktområden 
accentuerar, som visat, i hög grad behovet av ett väl fungerande samarbete mellan militära 
och civila aktörer. Då de militära aktörernas agerande och förmåga inom det civil-militära 
samarbetet i hög grad kan antas påverkas av deras doktriner borde det vara viktigt att dessa 
bygger på aktuell forskning. Som ovan angavs menar dock många att andra faktorer ofta 
påverkar doktrinerna.  
   
Därav väcks frågan vilar doktriner (främst inom civil-militärt samarbete) på vetenskaplig 
grund? Det vill säga omfattar de den senaste forskningen?  
 
Mot bakgrund i rationella, logiska skäl, t.ex. att doktriner är viktiga för militära 
organisationers agerande och agerandet bygger på vilja att uppnå uppställda mål, finner jag 
det rimligt att anta att doktriner faktiskt i hög grad tagit hänsyn till och omfattar den senaste 
forskningen. 
 
Problemet kommer att studeras genom att doktriner inom civil-militärt samarbete, jämförs 
med forskningsläget inom området. Där ett utfall av studien som pekar på en god 
överensstämmelse mellan forskningsläget och doktrinerna stärker antagandet medan ett 
resultat som visar på en påtaglig divergens mellan doktrin och forskning ifrågasätter 
forskningens roll och stärker uppfattningen att andra faktorer utövar ett påtagligt inflytande i 
doktrinutveckling.   

1.4 Syfte 
Genom att jämföra olika större aktörers doktriner rörande civil-militärt samarbete med 
forskningsläget inom vad som konstituerar ett för slutmålen väl fungerande civil-militärt 
samarbete hoppas jag kunna till del bidra med förståelse för forskningens betydelse inom 

                                                
14 Försvarsmaktens ordbok, http://www.mil.se/sv/Ordbok/ 
15 APP-6(V), http://www.dtic.mil/doctrine/jel/other_pubs/aap_6v.pdf 
16 Pallin, Krister och Johan Lagerlöf. ’Krigets dimmor eller krig på räls?’. FOA-tidningen nr 4-1999. 
17 Kronvall, Olof. Doctrinal Transformation, sid. 9. Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. 
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doktrinutveckling. Doktrinutveckling som ej omfattar aktuell forskning uppfattar jag som 
problematisk då det kan leda till ageranden som inte leder till de resultat man vill uppnå. 
Viktigt för långsiktig framgång är ett kontinuerligt förbättringsarbete och doktrinutveckling 
som bygger på aktuell forskning. Därför finner jag det viktigt att genom denna undersökning 
endera bidra till att verifiera att doktrinutvecklingen bygger på forskning eller så 
medvetandegöra vissa av de brister som kan finnas.  
 
Valet att basera undersökningen på forskning och doktriner rörande civil-militärt samarbete 
grundar sig i förhoppningen att delar av undersökningen även ska kunna användas till andra 
syften. Civil-militärt samarbete nämns ofta som en framgångsfaktor i dagens 
konflikthantering. Bättre samordning av militära och civila insatser är ett politiskt viktigt mål. 
Samtidigt är civil-militärt samarbete svårt och komplext bl.a. beroende på motstridiga 
intressen och olika organisations kulturer. Det är därmed även min förhoppning att resultatet i 
denna undersökning ska kunna nyttjas i egen doktrinutveckling inom det civil-militära 
samarbetet dels genom att aktuell forsknings uppfattning rörande framgångsrikt civil-militärt 
samarbete lyfts fram och dels genom att styrkor och svagheter i doktriner som eventuellt 
kommer att tjäna som referenser i egen doktrinutveckling påvisas. 

1.5 Metod 
Undersökningen kommer översiktligt att utgöras av en prövning av antagandet, doktriner har 
tagit hänsyn till och omfattar aktuell forskning. Detta kommer att prövas genom att två fall, 
USA:s och Storbritanniens doktriner för civil-militärt samarbete, kontrolleras avseende deras 
överensstämmelse med aktuell forsknings riktlinjer för ett väl fungerande civil-militärt 
samarbete. 
 
Beskrivning av riktlinjer för ett väl fungerande civil-militärt samarbete kommer att sökas 
genom kvalitativ analys av utvald aktuell forskning, i form av litteratur och artiklar, inom 
ämnesområdet. Jag kommer att söka efter slutsatser som det läggs stor tonvikt vid samt som 
det råder samstämmighet kring. Hur väl fungerande civil-militärt samarbete kan beskrivas 
kommer sedan att sammanfattas i ett fåtal kortfattade riktlinjer. 
 
Dessa riktlinjer kommer i det efterföljande att utgöra det analysverktyg med vilket 
doktrinerna för civil-militärt samarbete i USA och Storbritannien kommer att undersökas. 
Doktrinerna kommer att kvalitativt granskas med avseende på hur respektive riktlinje för väl 
fungerande civil-militärt samarbete omhändertas. Granskningen stöds av diskussion rörande 
respektive riktlinjes förekomst och betydelse i doktrinen. Efter denna granskning av de båda 
doktrinerna avses resultaten sammanställas. Slutligen kommer jag försöka att dra slutsatser 
rörande innebörden för hur väl respektive doktrin bedöms omfatta aktuell forskning och vilka 
slutsatser som kan dras av det för mitt antagande.  

1.5.1 Validitet och reliabilitet  
För att kunna avgöra huruvida de prövade doktrinerna överensstämmer med aktuell forskning 
är det nödvändigt att mitt analysverktyg utformas korrekt. Om inte analysverktyget 
återspeglar aktuell forsknings uppfattningar inom civil-militärt samarbete kommer inte heller 
underökningen att mäta det som avses mätas, det vill säga underökningen kommer att brista i 
validitet. För att konstruera analysverktyget med en tillräcklig reliabilitet, avser jag som jag 
tidigare nämnt hålla mig till slutsatser i forskningen av övergripande och generell karaktär 
som det finns stor enighet kring och som det därigenom skulle vara en stor brist om 
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doktrinerna missat att fånga upp. Viktigt är även att jag studerar ett representativt urval av 
litteratur inom området. Urvalet av litteratur diskuteras närmare i avsnittet 1.8 Källor och 
källkritik. Man ska dock vara medveten om att denna nödvändiga fokusering på generella och 
övergripande slutsatser ökar risken för att dessa blir så allmängiltiga att de återfinns i 
doktrinerna utan att det föranletts av något medvetet ställningstagande att studera aktuell 
forskning, dock är inte detta det primära syftet med undersökningen. Jag avser här endast 
undersöka förekomsten av forskningsresultat i doktrinen och inte hur de hamnade där. Man 
kan med anledning av detta även poängtera att aktuell forsknings förekomst i doktrinerna 
förvisso får ses som ett nödvändigt men dock ej tillräckligt krav för att kunna påstå att 
antagandet i undersökning ska vara bevisad då det vore att dra alltför långtgående slutsatser. 
Även om forskningens roll i doktrinutveckling då får anses stärkt så kan andra förklaringar 
finnas till överensstämmelsen än ett hänsynstagande till forskningen. 
 
Ett annat reliabilitets och validitetsproblem kan vara olika tidsperspektiv, USA:s doktrin är 
från 2008 medan den brittiska är från 2006 och för att göra underökningen helt korrekt borde 
egentligen prövningen ske mot det aktuella forskningsläget som rådde vid dessa båda olika 
tidpunkter, detta har dock visat sig svårt. Några klara skillnader mellan 2006 och 2008 och 
idag avseende forskningsläge för civil-militärt samarbete har inte kunnat påvisas, åtminstone 
inte då det gäller övergripande och generella slutsatser, varför jag bedömer att eventuella 
brister i undersökningen föranledda detta är så ringa att det inte påverkar slutresultatet.   
 
Den externa validiteten eller generaliseringsmöjligheterna i en undersökning av denna typ 
med dess begränsade urval av studerade objekt blir givetvis begränsad. Att generalisera 
underökningens resultat till doktrinutveckling i stort anser jag vore att dra för långtgående 
slutsatser och det måste därför ske med stor försiktighet. Som jag diskuterar i nästa avsnitt, 
1.6 Avgränsningar, finner jag dock att urvalet av doktrinerna borde kunna medge vissa 
möjligheter till slutsatser av generell karaktär rörande doktriner inom området civil-militärt 
samarbete. 

1.6 Avgränsningar 
Avsikten med denna undersökning är att den ska behandla det civil-militära samarbetet inom 
ramen för komplexa fredsfrämjande insatser med betydande inslag av instabilitet och 
strategier baserade på counter-insurgency. Undersökning avser därmed ej avhandla de civil-
militära förhållanden som uppstår i samband med militärt stöd vid humanitära insatser t.ex. 
som följd av naturkatastrofer. Inte heller kommer civil-militär samverkan i mer reguljär, 
klassisk krigföring, typiskt stater emellan att omfattas av undersökningen. Båda dessa typer av 
scenarion omnämns ofta som både mer klarlagda och förhållandevis enklare ur civil-militär 
samverkanssynpunkt, även om t.ex. verklighetens till skillnad från teorins humanitära insatser 
ofta innebär avsevärda svårigheter även när det kommer till civil-militärt samarbete. 
Medan counter-insurgency och stabilisering/rekonstruktionsoperationer vanligen uppfattas 
som mer komplexa och oklara samt präglade av osäkerhet kring olika aktörers inbördes 
roller.18 
 
I den doktrinprövande delen hade det naturligtvis varit önskvärt att ställa ett flertal betydande 
aktörers doktriner och styrande dokument mot aktuell forskning men av praktiska skäl, bl.a. 

                                                
18 Hilhorst, Dorothea. ’Understanding and Guiding Reconstruction Processes’. In Managing Civil-Military 
Cooperation, ed. Sebastiaan J.H. Rietjens och Myriame T.I.B. Bollen, sid.111. Hampshire:Ashgate Publishing 
Limited, 2008. 
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tidsåtgång och undersökningens omfattning hade det blivit svårt. Jag har därför begränsat 
undersökningen till att mot riktlinjerna för väl fungerande civil-militär samverkan prova 
Storbritanniens och USA:s doktriner för civil-militär samverkan på den gemensamma 
operativa nivån (Joint), (Storbritannien) Joint Doctrine Publication3-90, Civil-Military Co-
operation (CIMIC) och (USA) Joint Publication 3-57 Civil-Military Operations. 
Valet av dessa två aktörer kan givetvis ifrågasättas, de flesta fredsfrämjande insatser, och 
särskilt de som Sverige deltar och kommer att delta i genomförs som multinationella insatser 
under ledning av någon mellanstatlig organisation, typiskt FN, EU, eller NATO. Urvalet vill 
jag ändå påstå går att motivera av flera skäl, dels menar jag att trots ledning genom någon av 
dessa organisationer så kommer nationer som deltagande aktörer att tendera att tolka och 
tillämpa dessa organisationers doktriner m.m. utifrån egna nationella preferenser.19  
USA utgör genom sin dominerande militära ställning ett naturligt val. Alldeles oavsett under 
vilken organisation en komplex fredsfrämjande insats genomförs kommer ett amerikanskt 
deltagande utöva ett starkt inflytande på operationernas genomförande och därmed även 
påverka de civil-militära relationerna, intressant i undersökningssyfte är även att USA ofta har 
framställts i relativ dålig dager då det gäller just civil-militärt samarbete i komplexa 
fredsfrämjande insatser och counter-insurgency operationer.20 Även Storbritannien är en stor 
militär aktör och även om inflytandet inte kan jämföras med USA:s så torde brittiskt 
deltagande i operationer även det på ett inte obemärkt sätt prägla de civil-militära 
relationerna. Även om det i Storbritanniens fall kan argumenteras för att det finns andra 
jämbördiga länder avseende på inflytande, t.ex. Frankrike och möjligen Tyskland (här 
framträder tydligt även en annan avgränsning nämligen en koncentration till vår egen kontext 
i den västliga hemisfären), så finner jag Storbritannien, förutom av rent språkliga skäl, extra 
intressant som jämförelseobjekt beroende på ett, till skillnad från USA, relativt gott rykte som 
framgångsrik inom counter-insurgency och brittiska exempel från kolonialtidens 
upprorsbekämpning används regelmässigt som empiriskt underlag vid beskrivning av teorier 
kring counter-insurgency.21  
 
Ytterliggare ett viktigt skäl till valet av USA och Storbritannien som undersökningsobjekt är 
att de är de av de större aktörerna med aktuellaste doktriner inom området. Ovan nämnda 
amerikanska doktrin är från 2008 medan den brittiska är från 2006. Utvecklingen inom 
området är, som jag antytt tidigare, högaktuell i många länder och utvecklingen går fort, 
därför är det av största vikt att försöka att nyttja så aktuella doktriner som möjligt. Nämnas 
kan att NATO:s motsvarande doktrin är från 2003 men redan föremål för omarbetning, dock 
finns idag ej någon ny fastställd version. 
 
Valet av dessa båda aktörer anser jag även medge, om än inte i strikt mening, vissa 
generaliseringsmöjligheter avseende doktriner för civil-militär samverkan. Såväl deras av 
olika skäl stora inflytande som det att de ligger långt fram med tämligen nyutgivna doktriner 
borgar för att andra aktörer kommer att ta intryck och influeras av dem i sin egen 
doktrinutveckling.  

                                                
19 Antyds även av Zaalberg rörande brittiskt förhållningssätt till NATO doktrinen, Zaalberg, (2008), sid.17. 
20 Zaalberg, (2008), sid.18.  
21 B.la. i Widén, Jerker och Jan Ångström. Militärteorins grunder, sid.200. Stockholm: Försvarshögskolan, 
2005.  
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1.7 Centrala begrepp 
I avsnittet 1.5 metod skrev jag att jag skulle försöka beskriva riktlinjer för ett väl fungerande 
civil-militärt samarbete. Vad som här avses med begreppet väl fungerande behöver för att 
vara användbart preciseras. Utgångspunkten kommer då att vara det övergripande syftet med 
det civil-militära samarbetet, vad är det som i slutändan ska uppnås? Då uppsatsen avgränsats 
mot att handla om det civil-militära samarbetet i internationell konflikthantering i form av 
COIN och PSO insatser så menar jag att det övergripande syftet som det civil-militära 
samarbetet då ska stödja utgörs av ett varaktigt fredstillstånd utan behov av internationell 
närvaro i konfliktområdet. Väl fungerande civil-militärt samarbete är då sådant som snabbast 
möjligt och med bestående effekt understödjer skapandet av detta varaktiga fredstillstånd.   
 
Inom det civil-militära samarbetsområdet förkommer en del termer som ibland kan användas 
synonymt men ibland med till del olika innebörd. För läsbarheten synes det därför angeläget 
att ägna dessa begrepp lite utrymme och förklara innebörden och synen på dem i denna 
undersökning.  
 
Förkortningen CIMIC (Civil-military cooperation) översatt till svenska betyder civil-militärt 
samarbete och används ibland för att beteckna civil-militärt samarbete i allmänna ordalag, 
dock är CIMIC även ett militärt koncept huvudsakligen utvecklat inom NATO men även med 
mindre anpassningar antaget av EU.22 Såväl inom dessa organisationer som inom 
medlemsländerna är CIMIC definierat, beskrivet och i många fall tydligt avgränsat i militära 
doktriner och handböcker.23 CIMIC definieras inom NATO som: 
 
    The co-ordination and co-operation, in support of the mission, between the 

NATO Commander and civil actors, including national population and local 
authorities, as well as international, national and non-governmental 
organisations and agencies.24 

 
Begreppet CIMIC:s innebörd riskerar att göras till synonymt med den militära organisationens 
betraktelsevinkel på det civil-militära samarbetet, dess betydelse för militära operationer och 
ofta även dess speciella funktioner inom den militära organisationen. Min ansats är tvärtom 
att försöka undersöka ett bredare spektrum av vad som utgör civil-militärt samarbete i ett 
konfliktområde. Av den anledning kommer jag att sträva efter att skriva ut begreppet civil-
militärt samarbete och med det då mena en vidare syn på begreppet än vad förkortningen 
CIMIC vanligen representerar. CIMIC används då avsikten medvetet är att referera till den 
speciella funktion det utgör i den militära organisationen.25 
 
Amerikanska doktriner använder sig ej av begreppet CIMIC utan sorterar in det civil-militära 
samarbetet i begreppen Civil-Military Operations (CMO) och Civil Affairs (CA). Ofta 
används begreppen synonymt. På senare tid har dock skillnaderna mellan begreppen 

                                                
22 Wahlberg m.fl. (2005). sid.5. 
23 T.ex. Nato, Allied Joint Publication 09, NATO Civil-military co-operation (CIMIC) doctrine, 2003. samt 
Europeiska rådet, Civil-military co-operation (CIMIC) concept for EU-led crises management operations, 
ESDP, 7106/02, 18 March 2002. 
24 AJP 09 (2003). 
25 Liknande åtskillnad görs i Gaag-Halbertsma, Jet van der, Hugo de Vries och Bart Hogeveen. ’Civil-Military 
Cooperation from a 3D Perspective’. In Managing Civil-Military Cooperation, ed. Sebastiaan J.H. Rietjens och 
Myriame T.I.B. Bollen, sid.34. Hampshire:Ashgate Publishing Limited, 2008.  
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tydliggjorts.26 Kortfattat kan sägas att CMO är ett bredare begrepp och avser omfatta helheten 
i det civil-militära samarbetet i samband med operationer.27 

 
CA utgör en specialiserad funktion med speciella förband (huvudsakligen reservister) avsedda 
och tränade för civil-militär samverkan och lösandet av civila funktioner som normalt utförs 
av civila institutioner.28 
 
CA utgör med andra ord en del av det vidare begreppet CMO.  

1.8 Källor och källkritik 
Då jag uppfattar att utvecklingen inom ämnesområdet civil-militärt samarbete sker i relativt 
hög takt sannolikt beroende på de omfattande insatserna i b.la. Irak och främst Afghanistan så 
finner jag att, för att bygga mina slutsatser på den senaste forskningen, tidssambandet eller 
aktualitetsgraden utgör en avgörande faktor vid valet av källor. Bland den senaste utgivna 
litteraturen inom det civil-militära samarbetsområdet finns bland annat en bok utgiven av 
holländska försvarshögskolan, Netherlands Defence Academy. Managing Civil-Military 
Cooperation, utgör en sammanställning av ett flertal fristående kapitel skrivna av ett 
femtontal olika forskare, huvudsakligen med holländsk bakgrund, sammanhållna kring ett 
fåtal gemensamma teman. Boken har två redaktörer, Sebastian J.H. Rietjens och Myrianne 
T.I.B Bollen, och representerar såväl en hög aktualitet som en bred genomlysning av civil-
militärt samarbete i dagens aktuella konflikter. Ett liknande verk som Rietjens och Bollens 
ovan nämnda bok utgör Civil-Military Cooperations in Post-Conflict Operations med 
Christopher Ankersen som redaktör, vilken gavs ut under förra året och som även den är 
uppbyggd av dryga tiotalet uppsatser av olika författare. Till skillnad från Rietjens och 
Bollens bok har dessutom Ankersen en något större variation avseende sina författares 
bakgrund.  
 
Då arbetets såväl tidstillgång som omfattning är begränsad har jag valt att förutom de 
undersökta doktrinerna nyttja ovan nämnda böcker som de huvudsakliga källorna. Även om 
antalet i detalj studerade böcker på detta sätt blir begränsat finner jag att böckerna genom 
uppbyggnaden av uppsatser av ett flertal författare ändå bjuder på en avsevärd bredd avseende 
aktuell forskning inom ämnet.  

2. Teorier kring doktrinutveckling 
Som jag nämnde i inledningen är det ett flertal faktorer som påverkar tillkomsten och 
utformningen av doktriner. Vanligt är att man förklarar doktrinutveckling genom anläggandet 
av tre olika perspektiv. Det rationella perspektivet som förklarar doktriners tillkomst och 
innehåll genom strävan att med rationella utgångspunkter nå givna målsättningar, det vill säga 
doktriner påverkas och utformas som en reaktion på nya politiska inriktningar, analys av egna 
erfarenheter och händelser i omvärlden. Det organisatoriska perspektivet eller den 
byråkratiska rivalitetens perspektiv som anger rivaliteten och kampen om den egna 
organisationens (i försvarsmakter främst vapengrenarna) betydelse, status och andel av anslag 
som en betydelsefull faktor i doktrinutveckling. Det kulturella perspektivet som lyfter fram 
kulturella faktorer som exempelvis behovet att bekräfta nationell identitet som viktiga i 

                                                
26 Wahlberg m.fl. (2005). sid.5. 
27 Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict 
28 Ibid 
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framkomsten av doktriner. Här tolkar jag att sådant som militära organisationers vilja att 
bevara traditioner kommer in.29  
 
Antagandet att aktuell forskning inom ett område utövar ett stort inflytande på utformningen 
av en doktrin torde kunna sorteras in som ett uttryck för det rationella förklaringsperspektivet. 
Olof Kronvall som studerat amerikanska doktriner från början av 2000-talet påvisar stora 
skillnader mellan de olika försvarsgrenarnas doktriner. Han menar att detta är problematiskt 
ur ett rationellt förklaringsperspektiv då de i detta fall borde ha kommit fram till snarlika 
slutsatser och därmed haft mer samstämmiga doktriner, han menar att man här snarare får 
finna förklaringar i organisatoriska eller kulturella faktorer.30     
 
I doktrinutvecklingen inom det civil-militära samarbetet som refererats till i inledning ligger 
det även nära tillhands att förklara Zaalbergs uppfattning om felaktigt val av historisk empiri i 
samband med den civil-militära doktrinutvecklingen på 1990-talet med organisatoriska 
faktorer, så som viljan att fortsätta utveckla väpnade styrkor mot konventionell krigföring31 
och ej mot fredsfrämjande operationer, eller som baserat på rådande militära traditioner.  
 
Att andra perspektiv än det rationella, vilket innefattar aktuell forskning, har inflytande på 
doktriner inom civil-militärt samarbete riskerar, enligt mig, att leda till tillkortakommanden 
när doktrinen kommer till praktisk användning. B.G. Voget menar, bland annat, i en studie 
rörande det civil-militära samarbetet i den tyska förvarsmakten att brister rörande 
implementering av forskning i doktrin kan leda till felaktiga beslut (trots baserade på goda 
intentioner) med långtgående och långvariga negativa effekter. Han rekommenderar ett större 
hänsynstagande till forskningens resultat vid utformning av doktriner. 
 

The Bundeswehr would be well-advised to accept findings from scientific 
research and incorporate them into its doctrine32 

 
Samtidigt finns även exempel på tydlig inarbetning av forskning i doktriner. Till exempel 
deltog i framtagandet av USA:s manual för counter-insurgency, FM 3-24, antropologer då 
man identifierat behovet av kulturell förståelse som centralt för framgångsrik counter-
insurgency och kanske kan detta ses som ett tecken på en trend mot ett ökat hänsynstagande 
och betydelse för forskning i doktrinutveckling.33 

2.2 Tidigare forskning 
Forskning och litteratur avseende doktriner och doktrinutveckling är tämligen omfattande. 
Dock har jag inte kunnat finna någon studie explicit rörande forskningens förekomst i 
                                                
29 Dessa perspektiv nämns och diskuteras av såväl Kronvall som Åselius och Agrell. Agrell nämner istället för 
det kulturella perspektivet ett strukturellt perspektiv. Agrell anger även som källa till denna indelning Graham T 
Allisons uppmärksammade studie om utrikespolitisk beslutfattande baserad på beslutsfattande under Kubakrisen, 
Essence of Decision—Explaining the Cuban Missile Crisis . 
Kronvall, (2005), sid. 9. 
Åselius, Gunnar. ’Småstatsstrategins logik’. I Mellan byråkrati och krigskonst, red. Lars Wedin och Gunnar 
Åselius, sid.73-75. Stockholm: Försvarshögskolan, 1999. 
Agrell, Wilhelm. Alliansfrihet och atombomber, sid.26-30, Stockholm: Liber Förlag, 1985. 
30 Kronvall,  (2005), sid. 63.  
31 Zaalberg, (2008), sid.15. 
32 Voget, B.G. ‘Civil-military cooperation of the German armed forces’. In Civil-Military Cooperation in Post-
Conflict Operations, ed. Christopher Ankersen, sid.164. New York: Routledge, 2008. 
33 González, Roberto J. ‘Towards mercenary anthropology?’. Anthropology Today, VOL 23 NO 3, June 2007. 
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doktriner och därmed i ännu mindre grad någon som avhandlar detta i doktriner för civil-
militärt samarbete. Vid Försvarshögskolan har dock producerats ett par elevuppsatser med 
viss anknytning till mitt arbete som förtjänar att nämnas och som till delar tjänat som 
inspiration. Mikael Frisell skrev 2002 en ambitiös uppsats om doktrinutvecklingsprocessen ur 
ett helhetsperspektiv, Doktrinutveckling – en levande process34 med ambitioner att kunna 
utgöra ett stöd för den svenska förvarsmaktens doktrinutveckling. En intressant slutsats som 
han lyfter fram är att den svenska doktrinutvecklingsprocessen tydligare bör ta utgångspunkt i 
militär- och konfliktteori, vilket jag finner närbesläktat med min egen ansats att doktriner bör 
vila på aktuell forskning. En snarlik undersökning som min egen genomfördes 2005 av Peter 
Östbring i uppsatsen Doktrin – Prövad kunskap?35 där han undersökte i vad mån 
Storbritanniens marina doktrin förändrades och tog till vara på de lärdomar som 
Falklandskriget genererat genom att jämföra doktrinen före och efter kriget med varandra. Att 
tillvarata lärdomar och att bygga doktriner på aktuell forskning finner jag även det 
närbesläktat och båda begreppen torde klart sortera in under det ovan angivna rationella 
perspektivet. Östbring konstaterade att Storbritannien hade tillvaratagit viktiga lärdomar i den 
efterföljande doktrinen även om han menar att det hade kunnat ske i än högre grad. 

3. Aktuell forskning rörande civil-militärt samarbete 

3.1 Inledning 
Föreliggande kapitel syftar till att sammanställa aktuell forskning rörande vad som utmärker 
ett väl fungerande civil-militärt samarbete. Sammanställt forskningsläge avses sedan utgöra 
det analysverktyg med vilket doktrinerna för civil-militärt samarbete från USA och 
Storbritannien ska prövas. En genomgång av aktuell forskning inom området visar dock att 
den är mycket omfattande samt innehåller en stor variation i uppfattningar. Slutsatsen måste 
bli att det inte går att på något tillfredsställande sätt kortfattat och med anspråk på helhet 
återge forskningens idealbild av väl fungerande civil-militärt samarbete, därtill är tillgängligt 
forskningsläge för omfattande och för stora skillnader föreligger. Då undersökningen går ut på 
att pröva om doktrinerna bygger på aktuell forskning räcker det emellertid att hitta ett antal 
riktlinjer rörande vad som utmärker ett väl fungerande civil-militärt samarbete som är så pass 
vanligen förekommande i forskningen att det vore en stor brist om doktrinerna inte 
omhändertar dessa.  
 

3.2 Forskningsläget 
Som tidigare nämnts är ämnet civil-militärt samarbete föremål för relativt omfattande 
forskning. Intresset för forskning inom området kan härledas till ett flertal orsaker men 
bottnar i många fall i den vanligen förekommande insikten kring behovet av ett fungerande 
civil-militärt samarbete för framgångsrikt fredbyggande och konflikthantering. Ett problem då 
det gäller att skaffa sig en generell uppfattning avseende civil-militärt samarbete i aktuell 
forskning är att den mesta litteraturen har inriktat sig på ett fåtal aspekter i det civil-militära 
samarbetet och endast en begränsad del gör anspråk på att angripa forskningsområdet ur ett 
helhetsperspektiv. Denna uppfattning delas av Rietjens36 och han exemplifierar genom att 

                                                
34 Frisell, Mikael. Doktrinutveckling—en levande process. C-Uppsats ChP 00-02, Försvarshögskolan, 2002. 
35 Östbring, Peter. Doktrin—Prövad kunskap?. C-Uppsats ChP 06-08, Försvarshögskolan, 2008. 
36 Rietjens, Sebastian J.H. ‘A management perspective on co-operation between military and civilian actors in 
Afghanistan’. In Civil-Military Cooperation in Post-Conflict Operations, ed. Christopher Ankersen, sid.76. New 
York: Routledge, 2008. 
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omnämna ett flertal verk t.ex. Duffey’s Cultural Issues in Contemporary Peacekeeping som 
primärt avhandlade kulturella skillnader och dess betydelse för fredsfrämjande insatser och 
Erikssons Civil-Military Co-ordination in Peace support operations an impossible necessity? 
som han menar huvudsakligen fokuserar på förtroende, de olika tidsperspektiven och utbytet 
av information mellan militära organisationer och NGO:s. Sammantaget innebär det att det är 
svårt att utarbeta en generell uppfattning om vad forskningen kan sägas ha för uppfattning 
rörande civil-militärt samarbete i stort. 

3.3 Forskningens skiljelinjer 
Även om den bild av civil-militärt samarbete som hitintills återgivits tyder på en allmänt 
spridd uppfattning att civil-militärt samarbete och integrerade, allomfattade insatser är centralt 
för framgång i komplexa fredsfrämjande och fredsbyggande insatser så är det viktigt att 
klargöra att uppfattningarna i själva verket inte alls är så eniga. Enligt min uppfattning 
framträder en tydlig skiljelinje i forskningen. På ena sidan de som företräder uppfattningen 
enligt ovan, vilka jag även uppfattar vara i klar majoritet, och som bejakar det civil-militära 
samarbetet och dess centrala betydelse. På andra sidan de som anser att ett närmande mellan 
civila och militära aktörer bör ske med stor försiktighet då en militarisering av hjälparbete 
riskerar vitala principer i det humanitära arbetet.  
 
Humanitetsarbetets tre principer utgörs av; mänsklighet eller humanitet, vilket innefattar att 
mänskligt lidande måste mötas villkorslöst, neutralitet, hjälparbete skall utföras utan 
ställningstagande för någon part i konflikten, opartiskhet, humanitär hjälp ska fördelas endast 
på grundval av behov.37 
 
Förespråkare för ett mer försiktigt och avvaktande närmande mellan civila hjälporganisationer 
och militär menar att dagens utveckling mot militära organisationer som i komplexa 
fredsoperationer, utöver att sörja för säkerhet, antar alltmer traditionellt civila funktioner som 
humanitär hjälp och utvecklingsarbete riskerar att sudda ut gränserna mellan humanitära och 
militära insatser.  
 

The distinction between humanitarian, political and military action becomes 
blurred when armed forces are perceived as being humanitarian actors, when 
civilians are embedded into military structures, and when the impression is 
created that humanitarian organizations and their personnel are merely tools 
within integrated approaches to conflict management.38 

 
Då jag avser prova förekomsten av forskningens slutsatser rörande väl fungerande civil-
militärt samarbete i doktriner inom området kommer jag i första hand att luta mig mot 
forskare som företräder linjen att civil-militärt samarbete är ett nödvändigt verktyg i 
komplexa fredsfrämjande insatser.  
 

                                                
37 Klem, Bart och Stefan van Laar. ’Pride and Prejudice: An Afghan and Liberian Case Study’. In Managing 
Civil-Military Cooperation, ed. Sebastiaan J.H. Rietjens och Myriame T.I.B. Bollen, sid.130. 
Hampshire:Ashgate Publishing Limited, 2008.  
38 Rana, Raj. ’At a crossroads or dead end?’. In Civil-Military Cooperation in Post-Conflict Operations, ed. 
Christopher Ankersen, sid.239. New York: Routledge, 2008.  
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I det följande redovisas fyra riktlinjer som ett väl fungerande civil-militärt samarbete bör ta 
ställning till. Urvalet av riktlinjer har gjorts efter en kvalitativ analys av aktuell forskning i 
form av litteratur och artiklar inom ämnesområdet. 

3.4 Riktlinje 1 – Lyft blicken bortom det militära uppdraget! 
Ett återkommande tema bland många forskare är faran att ur militärt perspektiv se det civil-
militära samarbetet som ett medel för att uppnå kortsiktiga militära målsättningar istället för 
att utgöra ett bidrag till en långsiktig helhetslösning och de politiska målen.  
 
Syftet med den militära närvaron i en fredsfrämjande insats är vanligen i grunden behovet av 
säkerhet. Ur militär synvinkel betraktas traditionellt civil-militärt samarbete som ett viktigt 
inslag i att lösa det militära uppdraget. Genom positiv interaktion med befolkningen i 
insatsområdet hoppas man stärka acceptansen för den militära närvaron och därigenom 
underlätta de egna operationerna genom t.ex. en ökad rörelsefrihet, ökad säkerhet, Force 
Protection, och tillgång till information från befolkningen. Ett led i att uppnå acceptans eller 
en positiv inställning till de egna styrkorna uppfattas ofta vara att engagera sig i traditionellt 
civila fredsbyggande verksamheter som humanitär hjälp, återuppbyggnad och 
utvecklingsprojekt.39 Deltagandet i den sortens verksamhet skall då, enligt traditionell militär 
syn på civil-militärt samarbete, ske med nyttan för det militära uppdraget i fokus. Som en 
följd av, nyttan för det militära uppdraget, sker ofta det militära engagemanget i dessa 
verksamheter enligt andra principer än de tidigare redovisade humanitära principerna rörande 
humanitet, neutralitet och opartiskhet då nyttan för det militära uppdraget ofta stipulerar 
insatser där man t.ex. hoppas uppnå en högre skyddsnivå40 eller få bättre tillgång till viktig 
information.   
 
Ett problem med ett civil-militärt samarbete som stödfunktion för de militära uppgifterna är 
att det förhållningssättet avskräcker många civila aktörer från samarbete då det kan framkalla 
ett misstroende från de civila organisationerna visavi de militära avsikterna med samarbetet. 
De känner sig utnyttjade och som ett verktyg för att uppnå militära målsättningar.  
 

Unfortunately, CIMIC and Civil Affairs units are military-led forms of co-
operation, with the purpose of achieving military objectives in the field. Not 
only does this fail to adhere to the principle of political primacy, it also deters 
civil and humanitarian organizations from co-operating.41 

 
Slutligen kan konstateras att med den ökade insikten om att dagens komplexa fredsfrämjande 
insatser behöver mötas integrerat med simultana militära, statsbyggande och utvecklings 
insatser har det civil-militära samarbetet fått en central roll och blivit ett av de främsta 
instrumenten för att nå de övergripande målen. I detta finns ej utrymme för militärt agerande 

                                                
39 Braem, Yann. ’Managing territories with rival brothers’. In Civil-Military Cooperation in Post-Conflict 
Operations, ed. Christopher Ankersen, sid.39. New York: Routledge, 2008. 
40 Exempel på detta är tyska PRT Kunduz som genomfört många projekt längs viktiga kommunikationsvägar i 
sitt område i syfte att höja säkerheten genom en positivt inställd befolkning längs dessa vägar eller så det 
holländska PRT som genomfört liknande projekt i nära anslutning till sin huvud camp.  
Khalil, Masood, Sayed Fazlullah Wahidi, Bas Ritjens och Myriame Bollen. ‘Enhancing the Afghan Footprint: 
Civil-Military Cooperation and Local Participation’. In Managing Civil-Military Cooperation, ed. Sebastiaan 
J.H. Rietjens och Myriame T.I.B. Bollen, sid.154. Hampshire:Ashgate Publishing Limited, 2008.     
41 Egnell, Robert. Complex Peace Operations and Civil-Military Relations. sid.188, New York: Routledge, 2009. 



Försvarshögskolan 
SA-09 
Hans Östman 2009-12-03 
 

16 

inom det civil-militära samarbetsområdet med ensidigt fokus på den militära nyttan utan 
nogsamma analyser för effekterna på de politiska slutmålen. 
 

Those who embraced the historical parallel emphasized that the most successful 
principles and methods used to fight an insurgency and those needed to stabilize 
a region as part of a complex peace support operation, are remarkably similar. 
The primacy of political over military objectives, even on the tactical level, the 
adherence to minimum use of force, the need for a patient and gradual approach 
to stabilization, are three important examples. The principle reason why the 
comparison is apt in the context of this analysis is that in most complex peace 
support operations as well as during successful counter-insurgency operations, 
civil-military cooperation moved to center stage, becoming the primary means 
to reach combined political goal and establish peace.42    

 
Sammantaget leder detta till slutsatsen att även om civil-militärt samarbete förvisso är viktigt i 
lösandet av de militära uppdraget så måste ett väl fungerande civil-militärt samarbete ske med 
utgångspunkt i de övergripande politiska målen. Civil-militärt samarbete med ett primärt 
fokus på det militära uppdraget kan vara kontraproduktivt och komma i konflikt med de 
övergripande målen. En doktrin inom området som ej klargör detta förhållande och som ej 
förespråkar hänsyn till de övergripande målsättningarna kan påstås sakna viktiga 
uppfattningar inom aktuell forskning. 

3.5 Riktlinje 2 – Fokusera på dom som ska stanna när vi åker – 
befolkningen! 
Även om mycket av litteraturen kring civil-militärt samarbete avhandlar relationerna mellan 
de olika militära och civila aktörerna ur världssamfundet, t.ex. militära fredfrämjande styrkor 
och internationella hjälporganisationer, så lyfter flera forskare fram och trycker på den 
centrala betydelsen för det civil-militära samarbetet och möjligheterna att nå slutmålen att 
aktivt involvera den lokala befolkningen och det konfliktdrabbade landets institutioner i 
fredsbyggnadsarbetet.  
 

In short: local participation; a localized footprint will enhance the mission’s 
longer term effectiveness.43 

 
 
Khalil m.fl. menar att integrationen av lokala intressenter som befolkning och institutioner i 
utvecklings och återuppbyggnadsprojekt bland annat främjar lokal kapacitets uppbyggnad, 
känsla av lokalt ägarskap och långsiktig hållbarhet. Kapacitets uppbyggnad åstadkoms t.ex. 
genom överföring av teknisk kunskap i samband med genomförandet av projekten men även i 
samhällsförvaltning genom deltagandet i administration och beslutsprocesser i planeringen 
och ledningen av projekt. Lokalt ägarskap är viktigt för att ett långsiktigt ansvarstagande och 
förvaltande av projekten vilket är nödvändigt inte minst den dag då den internationella 
närvaron avvecklas.44 Vidare menar de att integrerat deltagande av lokala intressenter ställer 

                                                
42 Zaalberg, (2008), sid.19. 
43 Rietjens, Bas och Myriame Bollen. ’Trends, Dilemmas, and Future Research on Civil-Military Cooperation’. 
In Managing Civil-Military Cooperation, ed. Sebastiaan J.H. Rietjens och Myriame T.I.B. Bollen, sid.148. 
Hampshire:Ashgate Publishing Limited, 2008. 
44 Khalil m.fl. (2008) sid.235.  
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krav på att de internationella aktörerna verkligen förstår de bakomliggande konfliktorsakerna, 
de lokala sederna, normerna, värderingarna och hierarkiska strukturerna. 
 
Michael McNerney hävdar att bygga kapacitet och stödja det konfliktdrabbade landets egen 
förmåga till säkerhetsarbete samt effektiv lokal och central styrelse och myndighetsutövning 
är den absolut viktigaste aspekten av stabiliserings och rekonstruktions operationer.45 
 
Att involvera det lokal samhället och befolkningen, synes därmed kunna sägas vara en viktig 
ingrediens i fredsbyggnadsarbetet inte minst som förberedelse för att en gång i framtiden 
kunna klara sig utan den internationella närvaron, man skulle därmed kunna påstå att fokus på 
befolkningens och de lokala institutionernas legitimitet och förtroende inför den egna 
befolkningen borde vara en viktig del av den fredsfrämjande insatsens exit strategi. 
 

The ’outside’ organizations, whether they are military or humanitarian, must 
never lose sight of the fact that the purpose of external nation assistance is to 
help the host nation develop its own capabilities and its own public and private 
institutions.46  

 
Den centrala betydelsen av den lokala befolkningens deras institutioners aktiva deltagande 
och ledande roll i det fredsbyggande arbetet för en hållbar fred och framtida möjlighet till 
avveckling av den internationella närvaron är en lärdom som bör framgå i en doktrin inom 
civil-militärt samarbete som gör anspråk på att bygga på aktuell forskning. 

3.6  Riktlinje 3 – Fredsbyggande tar längre tid än sex månader! 
Ett återkommande konstaterande är problemet med de korta rotationstiderna för militär 
personal. Det kan i sammanhanget vid en första anblick förefalla som en detaljfråga, men är 
ett problem som berörs, åtminstone som en kortare kommentar, av de flesta skribenter. En del 
utfärdar rekommendationer om längre missionstider medan de flesta verkar ta det som ett 
opåverkbart faktum som man istället för att ändra på behöver vara medveten om och anpassa 
sig efter. 
 
Problemen med korta rotationstider är flera och påverkar flera aspekter av det civil-militära 
arbetet. Goda personrelationer lyfts ofta fram som en mycket viktig faktor i arbetet i 
konfliktområden. Förtroende mellan de olika parterna, såväl internationella organisationer 
som lokalbefolkning, i fredsskapande arbete är både nödvändigt för framgång men samtidigt 
svårt bland annat på grund av misstänksamhet bottnande i stora kulturella skillnader.47 
Fruktbara relationer tar därmed även tid att utveckla vilket kraftigt hämmas av snabb 
omsättningstakt av den militära personalen.48 
 
Vidare uppstår lätt problem med kontinuitet som följd av korta missionstider. Tidigare 
personal tar ofta med sig kunskap och erfarenheter vid hemrotationer och upplevelsen för 
nyanländ personal är ofta att man ’uppfinner hjulet på nytt’. Uppföljning av påbörjade projekt 
blir lidande och viktiga personkontakter går förlorade. 

                                                
45 McNerney, Michael. ‘Stabilization and Reconstruction in Afghanistan: Are PRTs a Model or a Muddle?’. 
Parameters Winter 2005-6, sid.32-46. 
46 Khalil m.fl (2008) sid.155. 
47 Rietjens och Bollen (2008) sid.242.  
48 Asplund m.fl. (2003) sid.53.  
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…as one officer stated: ’As soon as you have learned enough it is time to return 
home.’ Because of this rapid military rotation, there is an absence of systematic, 
long-term monitoring, and follow-up projects49 

 
Civila organisationer som ofta verkar längre med samma personal i området lyfter ofta fram 
just problemet med kontinuiteten i samarbetet med de militära aktörerna. 
 

Many workers with other organizations that are acting in a crisis region for a 
longer period complain that due to frequently changing points of contact with 
the military, useful cooperation is almost impossible.50   

 
Ytterliggare ett problem med de korta missionstiderna är att de fostrar upplevelsen av olika 
tidsperspektiv mellan aktörerna. Medan civila organisationer ofta har ett långsiktigt perspektiv 
på insatsen anser de vanligen att de korta rotationerna bland de militära förbanden leder till 
kortsiktighet. Risken man upplever är att de militära förbanden närs av en önskan att 
åstadkomma märkbara resultat och förändringar medan man är i området vilket leder till 
kortsiktiga lösningar. Istället för långvariga program och utvecklingsprojekt finns, enligt dem, 
tendenser att påbörja projekt som kan slutföras under den tid de är i området, projekt som ofta 
inte heller passar in i den långsiktiga utvecklingsstrategin och därmed riskerar att bli 
kontraproduktiva. 
 

This is because these goals are sometimes—and often incorrectly—viewed as 
’wanting to score in the time they’re there’ and thereby disrupting the long-term 
reconstruction effort.51   

 
En doktrin med ambition att tillvarata senaste forskning bör problematisera över de militära 
förbandens vanligen korta rotationer till konfliktområden samt ge anvisningar och vägledning 
för hur kontinuitet i det civil-militära samarbetet upprätthålls. 

3.7 Riktlinje 4 – Flexibilitet och situationsanpassning! 
Slutligen, ett genomgående tema i genomgången av aktuell litteratur rörande civil-militärt 
samarbete är de olika förutsättningar som präglar olika fredsfrämjande insatser. Varje insats är 
unik och sker i sin egen kontext. Stora skillnader avseende kulturella förhållanden samt antal 
och typer av aktörer är vanligt. Dessutom präglas varje insats i sig av ett högst föränderligt 
förlopp. Detta ställer krav på ett flexibelt och situationsanpassat förhållningssätt till civil-
militärt samarbete vilket blir min fjärde och sista riktlinje.  
 

Each unique conflict requires a specially designed response from the 
international community. This is also true for civil-military cooperation and 
coordination, which need to be adjusted to the conflict scenario at hand.52 

 
Rietjens och Bollen diskuterar de stora variationer som finns mellan olika hjälporganisationer 
och menar att en ’one size fits all’ inställning i närmandet mot dem inte fungerar utan civil-

                                                
49 Khalil m.fl. (2008) sid.154. . 
50 Voget (2008) sid.162. 
51 Gaag-Halbertsma, m.fl. (2008) sid.36.   
52 Kristoffersen (2006) sid.27.  
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militärt samarbete måste bygga på skräddarsydda lösningar anpassade till den aktuella 
situationen.53 
 
McNerney menar att en av de viktigaste principerna vid organiserandet av civil-militärt 
samarbete är integration och ett decentraliserat utförande med relativt vida mandat och goda 
resurser på lokala nivåer. Anledningen till detta anger han vara behovet att snabbt och 
flexibelt kunna anpassa sig till skiftande situationer.  
 

Change and insecurity dominate the non-linear battlefield, so those on that 
battlefield must constantly adapt while remaining bold in their actions.54 

 
Trogen aktuell forskning inom civil-militärt samarbete bör doktriner inom ämnesområdet 
genomsyras av budskap kring ett flexibelt och situationsanpassat förhållningssätt. 

3.8 Sammanställning 
Min genomgång av aktuell forskning inom civil-militärt samarbete har resulterat i fyra 
riktlinjer för väl fungerande civil-militärt samarbete: 
 
Riktlinje 1 – Lyft blicken bortom det militära uppdraget! 
Som förmedlar budskapet att civil-militärt samarbete måste ske med de långsiktiga politiska 
slutmålen i fokus. 
Riktlinje 2 – Fokusera på dom som ska stanna när vi åker – befolkningen! 
Som påminner om betydelsen av att fokusera på lokalbefolkning och det konfliktdrabbade 
landets institutioner. Endast när de själva är redo kan bestående fred uppnås och internationell 
närvaro avvecklas. 
Riktlinje 3 – Fredsbyggande tar längre tid än sex månader! 
Som problematiserar kring korta missionstider och påminner om vikten av kontinuitet. 
Riktlinje 4 – Flexibilitet och situationsanpassning! 
Som tar upp det unika och föränderliga i var insats och slutsatsen att detta kräver ett flexibelt 
och situationsanpassat bemötande. 
 
Som jag tidigare framfört gör jag inte anspråk på att detta skulle utgöra någon 
helhetsuppfattning kring väl fungerande civil-militärt samarbete inom forskarsamhället. 
Riktlinjer avses endast vara fyra tillräckligt karaktäristiska och genomgående uppfattningar 
för att kunna utgöra det analysverktyg med vilket samstämmigheten mellan forskning och 
doktriner inom civil-militärt samarbete ska prövas. 
 
I det följande kommer riktlinjernas förekomst och betydelse i doktrinerna Joint Doctrine 
Publication 3-90, Civil-Military Co-operation (CIMIC) (Storbritannien) och Joint Publication 
3-57 Civil-Military Operations(USA) att undersökas. 

4. Prövning av doktriner 
I presentationen av min analys kommer jag främst att genom beskrivande text och diskussion 
visa på överensstämmelsen mellan mitt analysverktyg och innehållet i doktrinerna, dock 
kommer jag även att försöka sammanfatta graden av omhändertagandet av respektive riktlinje 
                                                
53 Rietjens och Bollen (2008) sid.239.  
54 McNerney, Michael. ‘CIMIC on the edge’. In Civil-Military Cooperation in Post-Conflict Operations, ed. 
Christopher Ankersen, sid.162. New York: Routledge, 2008.  
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genom att ange det ett värde och ett begrepp från en skala i syfte att kunna sammanställa 
resultatet på ett överskådligt sätt. 
 
Den skala jag avser använda: 
 

1. Riktlinjen berörs återkommande och/eller betonas tydligt 
2. Riktlinjen berörs övergripande eller indirekt 
3. Riktlinjen berörs ej 
4. Ett agerande som strider mot andemeningen i riktlinjen förespråkas 

4.1 Allmänna intryck 
För det första kan konstateras att de båda doktrinerna skiljer sig åt avseende omfång. USA:s 
doktrin är på hela 187 sidor medan den brittiska doktrinen är på 46 sidor, som referens kan 
nämnas NATO:s doktrin, AJP-9, som är på 57 sidor. Skillnaden i omfång uppfattar jag mest 
utgöras av en högre detaljeringsgrad i den amerikanska doktrinen. Den amerikanska doktrinen 
innehåller även en rad omfattande bilagor med bland annat beskrivningar rörande olika 
specialfunktioners roll i civil-militärt samarbete, t.ex. PSYOPS, militär polis, 
ingenjörsförband m.fl. Den amerikanska doktrinen uppfattar jag även upprepa sig vid ett 
flertal tillfällen, sådant som tagits upp i inledningen återkommer längre bak med viss 
påbyggnad. De första delarna utgörs av en sammanfattning (Executive summary) samt en 
inledning (Introduction) och innehållet i dessa två inledande delar uppfattar jag 
detaljeringsmässigt i huvudsak motsvara hela den brittiska doktrinen. 
 
Även om jag inte tagit upp det som en specifik riktlinje så har det ändå framkommit vid ett 
flertal tillfällen i denna uppsats att den dominerande trenden inom strategier för hanterandet 
av komplexa fredsfrämjande insatser är viljan till och betydelsen av en ökad och alltmer 
långtgående integration av olika aktörer och funktioner. Utvecklingen brukar bland annat 
benämnas Comprehensive eller Integrated Approach och även om vissa kritiska röster gör sig 
gällande avseende vissa aspekter i den utvecklingen (se avsnittet 3.3 Forskningens skiljelinjer 
ovan) så har utvecklingen ett generellt stort stöd i aktuell litteratur och forskning rörande 
komplexa fredsfrämjande insatser och civil-militärt samarbete.  
Det allmänna intrycket vid granskningen av doktrinerna är att denna utveckling även utgör ett 
genomgående tema som genomsyrar de båda doktrinerna. Den brittiska doktrinens första 
kapitel inleds exempelvis med följande citat ur Defence Strategic Guidance 2005 ’The 
Defence Vision’: 
 

’As a major contributor to UK Government objectives, the UK Armed Forces 
and MOD must work closely with other Government Departments, with the 
private and voluntary sectors in the UK, and with allies abroad, to integrate the 
military, diplomatic, economic and social components of crisis resolution’55 

 
Likaså framgår i den amerikanska doktrinen i inledning av första kapitlet följande: 
 

Resolving national security issues in the evolving strategic environment of the 
21st century increasingly requires the full range of diplomatic, informational, 
military as well as, economic solutions.56 

                                                
55 UK Joint Doctrine Publication 3-90 Civil-Military Co-operation (CIMIC). sid 1-1. (2006) 
56 US Joint Publication 3-57 Civil-Military Operations. sid I-1. (2008) 
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Denna utveckling leder enligt aktuell forskning till en allt ökande betydelse för det civil-
militära samarbetet och från att ha varit en stödfunktion för militära operationer så har det, 
enligt många, utvecklats till ett avgörande instrument för framgång i counter-insurgency och 
komplexa fredsfrämjande insatser. 
 

..., civil-military cooperation moved to center stage, becoming the primary 
means to reach a combined political goal and establish peace.57 

 
Även kring denna slutsats rörande den ökade betydelsen av civil-militärt samarbete i dagens 
komplexa fredsfrämjande insatser är man i båda doktrinerna överens med aktuell forskning. 
Den amerikanska doktrinen skriver bland annat: 
 

Military operations continue to involve greater civil interface than in the past.58 
 
I den brittiska går att läsa på samma tema: 
 

Although a core element of military operations for many years, CIMIC has 
gained in prominence with increased UK involvement in complex PSOs.59 

  
Inledningsvis kan vi alltså konstatera att åtminstone i dessa två övergripande frågor, trenden 
mot integrerade insatser och den ökade betydelsen av civil-militärt samarbete, visar på en god 
överensstämmelse mellan doktrin och de huvudskaliga uppfattningarna inom 
forskarsamhället. 

4.2 Riktlinje 1 
Riktlinje 1 – Lyft blicken bortom det militära uppdraget! 
Riktlinjen förmedlar budskapet att civil-militärt samarbete måste ske med de långsiktiga 
politiska slutmålen i fokus och inte som ett ensidigt stöd för militära målsättningar. 

4.2.1 USA:s doktrin 
Redan anammandet av det ovan redogjorda integrerade eller vittomspännande 
förhållningssättet ger givetvis som en logisk följd ett nödvändigt hänsynstagande till de 
övergripande gemensamma målsättningarna. Den amerikanska doktrinen ger följdriktigt även 
uttryck för detta. På ett flertal ställen, framskjutet placerat och i vissa fall förstärk genom 
utbrytningar av text eller avvikande typsnitt, framställs detta. Den amerikanska hållningen 
verkar däremot vara att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan den militäre 
befälhavarens mål och de övergripande långsiktiga strategiska politiska målen. Avsnitt som 
avhandlar målsättningar med civil-militärt samarbete beskriver dessa oftast som primärt 
inriktade mot att stödja den militäre chefens uppdrag men lägger till i bisats att dessa i sin tur 
utgör en integrerad del av de övergripande målen. 
 

…in order to facilitate military operations are nested in support of the overall 
US objectives. 60 

                                                
57 Zaalberg, (2008), sid.19. 
58 US JP 3-57 sid I-5. (2008) 
59 UK JDP 3-90 sid 1-1. (2006) 
60 US JP 3-57.sid vii. (2008) 
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Att agerandet och målsättningarna ska hänga ihop från de militära operationerna till de 
strategiska målen samt att civil-militärt samarbete ska stödja detta framgår även tydligt av 
detta: 
 

JFCs plan and conduct CMO (förf. anm. Civil-Military Operations) to facilitate 
military operations in support of political-military objectives derived from 
national strategic objectives.61  

 
Ett väl fungerande civil-militärt samarbete anges till och med vara det verktyg som integrerar 
olika ansträngningar och som utgör länken mellan militära målsättningar och civila 
målsättningar. 
 

A JFC’s effective use of CMO improves the integration of the military effort 
with these organizations and links military objectives to the diplomatic, 
economic, and informational objectives.62 

 
Vad som skulle kunna utvecklas ytterliggare i doktrinen för att än bättre ligga i linje med 
budskapet i den riktlinje mot vilken den testas är möjligen en problematiserande diskussion 
kring agerande som synbarligen kan uppfattas stödja de militära målen men som kan vara 
kontraproduktiva mot de övergripande målen.  
 
Sammanfattningsvis omhändertar dock doktrinen på ett fullt tillfredsställande sätt budskapet i 
riktlinjen och åtminstone på denna punkt överensstämmer aktuell forskning och doktrin. 
 
Vid en inplacering på den skala jag skapat för att möjliggöra en överskådlig sammanfattning 
och presentation ges doktrinen i denna prövning värdet, riktlinjen berörs återkommande 
och/eller betonas tydligt. 

4.2.2 Storbritanniens doktrin 
Även Storbritanniens doktrin genomsyras som tidigare nämnts av idéerna kring 
Comprehensive Approach vilket även i detta fall återspeglas i målsättningar inom det civil-
militära samarbetsområdet som förespråkar hänsyn och lyhördhet inför övergripande 
gemensamma målsättningar. Även om man anger civil-militärt samarbete som ett stöd för att 
lösa det militära uppdraget så skriver man i samma mening, i likhet med den amerikanska 
doktrinen, att civil-militärt samarbete däri även syftar till att de militära operationerna ska 
utgöra ett effektivt bidrag till de övergripande målen.  
 

It (CIMIC förf. anm.) thereby assists the Joint Task Force Commander (JTFC) 
with the achievement of the military mission and maximises the effectiveness of 
the military contribution to the overall mission.63    

 
Vikten av att se till de övergripande målen framgår på ett flertal centralt placerade ställen 
utryckt på olika sätt men med samma andemening. Man lyfter fram att militär framgång i sig 

                                                
61 US JP 3-57 sid xiv. (2008) 
62 US JP 3-57 sid xix. (2008) 
63 UK JDP 3-90 sid 1-3. (2006) 
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gör liten nytta för helheten om inte dessa syftar till att bereda mark för civila insatser och 
uppfyllelsen av civila målsättningar. 
 

Military success alone will achieve little beyond containment of a situation 
unless the conditions for the pursuit of civil objectives by civil actors are 
created.64  

 
Den brittiska doktrinen gör även en poäng av att man förvisso accepterar NATO’s definition 
av CIMIC men kompletterar den med vad de kallar ”The UK approach” där min tolkning är 
att man genom ett eget brittiskt förhållningssätt fjärmar sig något från den snävare NATO 
definitionen avseende ett civil-militärt samarbete som stöd främst för lösandet av den militäre 
befälhavarens uppdrag till förmån ett bredare syfte med politiska mål i fokus. 
 

The UK approach, as articulated in UK CIMIC Policy, is that CIMIC allows 
military operations to make a coherent contribution to UK and international 
political objectives.65  

 
Sammantaget kan sägas att den brittiska doktrinen till fullo och med stor tydlighet lyfter fram 
vikten av att civil-militärt arbete skall ske med hänsyn taget till de övergripande slutmålen. 
Även om inte heller här motsatsen problematiseras särskilt tydligt så antyds i alla fall, bland 
annat genom antagandet av ett eget förhållningssätt som komplement till NATO’s definition, 
att de politiska målen inte alltid varit i fokus samt att man tar avstånd ifrån det. 
 
Aktuell forskning och brittisk doktrin förefaller på denna punkt till fullo vara överens och 
värderingen och slutkommentaren blir därmed. Riktlinjen berörs återkommande och/eller 
betonas tydligt.  

4.3 Riktlinje 2 
Riktlinje 2 – Fokusera på dom som ska stanna när vi åker – befolkningen! 
Riktlinjen lyfter fram betydelsen av att fokusera på lokalbefolkning och det konfliktdrabbade 
landets institutioner. Endast när de själva är redo kan bestående fred uppnås och internationell 
närvaro avvecklas. 

4.3.1 USA:s doktrin 
Att civil-militärt samarbete även innefattar relationer med lokala civilbefolkningen framgår 
redan i definitionen av CMO på den första sidan av Executive Summary. Att det är viktigt att 
bygga upp och understödja legitimiteten för det konfliktdrabbade landets egna institutioner 
framgår även det tidigt i doktriner, samt är något som återkommer på flera ställen bland annat 
beskrivs det som en huvuduppgift i avsnitten som avhandlar PRT (Provincial Reconstructions 
Team). Meningar som nedan återgivet citat återfinns på flera ställen: 
 

to stabilize the environment by enhancing the legitimacy and the effectiveness 
of the HN (Hosts Nation förf. anm.) government.66 

 

                                                
64 UK JDP 3-90 sid 1-1. (2006) 
65 UK JDP 3-90 sid 1-2. (2006) 
66 US JP 3-57 sid xviii. (2008) 
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När man kommer till kärnan i andemeningen rörande denna riktlinje, det vill säga att bygga 
kapacitet för att det konfliktdrabbade landets egen kompetens och förmåga ska växa är det lite 
svårare att hitta, men i samband med genomgång av underfunktioner till CMO så framgår 
bland annat följande på det temat. 
 

These activities are particularly suited to support the development of a country’s 
material and human resources or to assist HN or FN (Foreign Nation förf. anm.) 
in achieving its political, economic, and informational objectives.67   

 
Liknande skrivningar återfinns även i avsnittet som avhandlar underfunktionen MCA 
(Military Civic Action).68 
 
Sammantaget kan sägas att doktrinen tar upp det mesta som riktlinjen avser, ofta 
återkommande, varför den inte heller här kommer i konflikt med forskningen. Dock hade 
betydelsen av samarbetet med lokala befolkningen och landets institutioner tydligare framgått 
om det behandlats lite mer sammanhållet i texten. Nu går olika aspekter på betydelsen av 
detta samarbete att hitta utspritt på flera olika ställen. Det kan inte heller uteslutas att 
doktrinen värderar vikten av detta något annorlunda än det jag lyckades utläsa vid 
genomgången av aktuell forskning. Tydligt är att doktrinen lägger större vikt vid den del av 
riktlinjen som lyfter fram syftet att stärka legitimiteten för de styrande institutionerna hos 
befolkningen än kapacitetsbyggnad och ägarskapskänsla. 
  
Inplacering på min skala blir, riktlinjen berörs återkommande och/eller betonas tydligt, 
med knapp marginal. 

4.3.2 Storbritanniens doktrin 
Som tidigare nämnts har Storbritannien accepterat NATO’s CIMIC definition som sin egen, 
dock med en kompletterande “UK approach”. I NATOS’s definition lyfts samarbete med 
civilbefolkning och lokala institutioner, ”national population and local authorities”, fram.69 
Tyvärr återkommer diskussion om samarbete med lokalbefolkning och dess institutioner inte 
förrän längre bak i doktrinen, i kapitel 4 som avhandlar CIMIC i praktiskt utförande, där det 
dock framställs på både ett tydligt, kortfattat och sammanhållande sätt.  
I principen Dependency and Transition Management70 sammanfattas stora delar av 
budskapet i riktlinjen. Där uppmanas till ett förhållningssätt som bygger på principen ”hjälp 
till självhjälp”, det vill säga att lokalbefolkningen ska engageras i återuppbyggnaden av sitt 
eget samhälle. Betydelsen av ägarskapskänsla lyfts fram och de negativa effekterna för 
samhällsfunktionernas och institutionernas tillväxt om inte ett lokalt deltagande i 
återuppbyggnad stimuleras. Detta kopplas även samman med möjligheterna att så småningom 
kunna dra tillbaka närvaron och återlämna ansvaret till de lokala civila funktionerna. 
 

It is important to encourage a culture of ownership and ‘self help’ within the 
local population.71 

 

                                                
67 US JP 3-57 sid I-10. (2008) 
68 US JP 3-57 sid I-13. (2008) 
69 UK JDP 3-90 sid 1-2. (2006) 
70 UK JDP 3-90 sid 4-2. (2006) 
71 UK JDP 3-90 sid 4-2. (2006) 
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Sammanfattningsvis förefaller den brittiska doktrinen betona andra aspekter av riktlinjen än 
den amerikanska som främst fokuserar på byggandet av legitimitet för de lokala 
myndigheterna och som endast övergripande eller indirekt berör ägarskap och 
kapacitetsbyggnad. Den brittiska doktrinen berör endast indirekt betydelsen av att bygga 
legitimitet. De viktiga punkterna rörande ägarskapskänsla och kapacitetsbyggnad 
omhändertas relativt långt bak i doktrinen vilket kanske kan tolkas som att de inte tillmäts den 
centrala betydelse som jag uppfattat de ha inom forskningen, dock framställs de där med stor 
tydlighet och sammanhållet vilket stärker uppfattningen kring deras betydelse. 
 
Sammantaget anser jag att man nog måste påstå att doktrinen omfattar, om än inte alla 
aspekter, forskningens budskap väl.    
 
Jag ger omdömet, riktlinjen berörs övergripande eller indirekt, gränsande till det högre. 

4.4 Riktlinje 3 
Riktlinje 3 – Fredsbyggande tar längre tid än sex månader! 
Riktlinjen problematiserar kring korta missionstider och påminner om vikten av kontinuitet. 

4.4.1 USA:s doktrin 
Korta missionstider med brister i kontinuitet berörs ej i den amerikanska doktrinen. 
Kontinuitet omnämns som en viktig princip i civil-militärt samarbete, men i sammanhanget 
politisk långsiktighet i policys och uppdrag.72  
 
Trots ovanstående måste man konstatera att det som lyfts fram i aktuell forskning rörande 
korta missionstider och brister i kontinuitet inte omhändertas av den amerikanska doktrinen. 
 
Resultatet blir därför; riktlinjen berörs ej. 

4.4.2 Storbritanniens doktrin 
Problemet med korta missionstider tas ej upp i den brittiska doktrinen. Inte heller eventuella 
problem eller behov av kontinuitet omnämns, vara sig direkt eller indirekt. 
 
Den brittiska doktrinen kan ej påstås vara lyhörd för aktuell forskning på denna punkt. 
Riktlinjen berörs ej. 
 

4.5 Riktlinje 4 
Riktlinje 4 – Flexibilitet och situationsanpassning! 
Riktlinjen tar upp det unika och föränderliga i var insats och slutsatsen att detta kräver ett 
flexibelt och situationsanpassat bemötande. 

4.5.1 USA:s doktrin 
Även om det inte tas upp som en specifik punkt i doktrinen så framgår på flera ställen det 
föränderliga och dynamiska i miljön för civil-militärt samarbetet oftast går det att utläsa 
indirekt.  
 

                                                
72 US JP 3-57 sid II-13. (2008) 
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Redan i Executive Summary påtalas att miljön för komplexa fredsfrämjande insatser ofta 
präglas av oförutsedda händelseutvecklingar och oväntade skiften i såväl den politiska som 
den militära situationen. 
 

Unforeseen changes or shifts in effort may arise from a failure to anticipate 
changes in the military or political situation as well as unexpected changes in the 
environment73  

 
Doktrinen lyfter även fram att en specifik uppgift för det civil-militära samarbetet är just att 
möta detta dynamiska och föränderliga förlopp.  
 

they (CMO förf. anm.) promote unity of effort while managing change, risk, 
and expectations74 

 
Att ett flexibelt och situationsanpassat förhållningssätt beroende på unika och föränderliga 
insatsmiljöer är nödvändigt i komplexa fredsfrämjande insatser framgår av den amerikanska 
doktrinen, det är dock inte något som kan sägas genomsyra dokumentet utan antyds mer ofta 
indirekt. Doktrinen skulle tjäna på att mer centralt och som en sammanhållen punkt förklara 
detta, istället för som nu antyda dessa förhållande på spridda ställen i dokumentet, det skulle 
då bättre tillvarata forskningens budskap. 
 
Sammantaget kan sägas att riktlinjen berörs övergripande eller indirekt 

4.5.2 Storbritanniens doktrin 
Att komplexa fredsfrämjande insatser präglas av unika och föränderliga miljöer är något som 
slås fast i den brittiska doktrinens andra punkt A Multi-Dimensional Environment. 
 

Any operational environment is likely to be complex, unstable and 
unpredictable.75 

 
Vidare framgår på samma sida att det civil-militära samarbete kommer att behöva vara 
anpassat till den specifika situationen. 
 

CIMIC is the process by which this harmonisation is achieved, the nature and 
extent of which will vary depending on the specific operational circumstances.76 

 
I kapitlet rörande den civila miljön klargörs att det finns stora skillnader mellan de civila 
organisationerna och att detta kräver ett flexibelt och anpassat bemötande, det som är en 
fungerande samarbetsmodell med vissa kan vara direkt felaktigt med andra. 
 

The degree of co-operation and co-ordination between military and civil 
organisations will vary depending on the type of organisation.77  

 

                                                
73 US JP 3-57 sid x. (2008) 
74 US JP 3-57 sid I-1. (2008) 
75 UK JDP 3-90 sid 1-1. (2006) 
76 UK JDP 3-90 sid 1-1. (2006) 
77 UK JDP 3-90 sid 2-1. (2006) 
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I kapitlet om organisation för CIMIC bidraget framgår att även det kommer att anpassas efter 
var insats specifika förhållanden. 
 

The size, structure and composition of the JTFC’s CIMIC staff will vary 
depending on the specific operational circumstances.78   

 
Behovet av flexibilitet och situationsanpassning i civil-militärt samarbete samt det 
föränderliga och unika i var insats är något som beskrivs väl i den brittiska doktrinen. 
Budskapet förmedlas både centralt placerat i inledningen samt återkommande i stora delar av 
dokumentet. Brittisk doktrin och aktuell forskning förefaller helt överens avseende betydelsen 
av dessa förhållanden.  
Man kan säga att riktlinjen berörs återkommande och/eller betonas tydligt. 

4.6 Sammanställning 
Riktlinje 1 – Lyft blicken bortom det militära uppdraget! 
Som förmedlar budskapet att civil-militärt samarbete måste ske med de långsiktiga politiska 
slutmålen i fokus. 
 

USA: Riktlinjen berörs återkommande och/eller betonas tydligt 
UK: Riktlinjen berörs återkommande och/eller betonas tydligt. 
 

Riktlinje 2 – Fokusera på dom som ska stanna när vi åker – befolkningen! 
Som påminner om betydelsen av att fokusera på lokalbefolkning och det konfliktdrabbade 
landets institutioner. Endast när de själva är redo kan bestående fred uppnås och internationell 
närvaro avvecklas. 
 

USA: Riktlinjen berörs återkommande och/eller betonas tydligt 
UK: Riktlinjen berörs övergripande eller indirekt 

 
Riktlinje 3 – Fredsbyggande tar längre tid än sex månader! 
Som problematiserar kring korta missionstider och påminner om vikten av kontinuitet. 
 

USA: Riktlinjen berörs ej 
UK: Riktlinjen berörs ej 

 
Riktlinje 4 – Flexibilitet och situationsanpassning! 
Som tar upp det unika och föränderliga i var insats och slutsatsen att detta kräver ett flexibelt 
och situationsanpassat bemötande. 
 

USA: Riktlinjen berörs övergripande eller indirekt. 
UK: Riktlinjen berörs återkommande och/eller betonas tydligt. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att efter åtta genomförda prov avseende överensstämmelse 
mellan forskning och doktrin visar fyra prov på god överensstämmelse och två på viss 
överensstämmelse. Två tester visar ingen överensstämmelse mellan aktuell forskning och 
prövade doktriner. Inget test påvisar motsatta uppfattningar mellan forskning och doktrin. 

                                                
78 UK JDP 3-90 sid 4-3. (2006) 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsatser och konsekvenser för det undersökta problemet 
Genomförd undersökning syftade till att öka kunskapen om doktrinutvecklingsprocessen. I 
kapitel 2 redogjorde jag för olika teorier för doktriners tillkomst och det visade sig att många 
anser att andra faktorer än rent rationella ofta påverkar tillkomsten och innehållet i doktriner. 
Då jag finner det rationellt att bygga doktriner på aktuell forskning inom ett område blev 
därför min ansats att prova huruvida doktriners innehåll överensstämmer med aktuell 
forsknings uppfattning i det valda ämnesområdet.  
 
Valet blev att undersöka två doktriner inom området civil-militärt samarbete, USA:s och 
Storbritanniens. Civil-militärt samarbete har genom de senaste årens deltagande i komplexa 
fredsfrämjande insatser och den ökade insikten om behovet av integrerade insatser med ett 
stort antal olika aktörer varit föremål för både intensiv forskning och relativt snabb 
doktrinutveckling. För underökningen antogs, att doktriner faktiskt i hög grad tagit hänsyn till 
och omfattar den senaste forskningen. Antagandet testades genom att aktuell forsknings 
uppfattning studerades och sammanställdes i kapitel 3. Sammanställningen utgjordes av 
formulerandet av fyra stycken riktlinjer som aktuell forskning anser vara viktiga för ett väl 
fungerande civil-militärt samarbete. Då forskningen inom området är omfattande gjorde jag 
klart att jag inte menar att dessa riktlinjer på något sätt skall återspegla forskningen inom 
området i sin helhet utan endast utgöra ett tillräckligt avstamp för att kunna utgöra det 
analysverktyg med vilket jag sedan provade de två utvalda doktrinerna.  
 
I kapitel 4 provades överensstämmelsen mellan forskningen och doktrinerna genom att 
förekomsten och tillämpningen av den kunskap som mina riktlinjer representerar söktes i 
dokumenten. Resultatet av prövningen blev att riktlinje 1, som förespråkar hänsyn till de 
övergripande målen och inte bara till militära mål, riktlinje 2, som pekar på vikten att fokusera 
civil-militärt samarbete på den lokala befolkningen och dess institutioner samt riktlinje 4, som 
avhandlar behovet av ett flexibelt och situationsanpassat agerande omhändertas väl av de båda 
doktrinerna även om riktlinje 2 skulle behöva utvecklas vidare i den brittiska och att riktlinje 
4 skulle tjäna på att lyftas fram tydligare i den amerikanska.  
 
Riktlinje 3, som problematiserar kring korta missionstider och därmed bristande kontinuitet, 
berörs ej i någon av doktrinerna. Vid genomgången av aktuell forskning omnämndes denna 
riktlinje ofta kortfattat och många föreföll se det som ett mer eller mindre opåverkbart faktum, 
dock lyfte flera fram den bristande kontinuiteten som ett stort problem. Varför doktrinerna 
missat att ta hänsyn till detta ger undersökningen inget svar på, möjliga förklaringar skulle 
kunna vara att man även i doktrinerna ansett missionstiderna opåverkbara eller att problemet 
avhandlas på ett mer generellt plan i något annat dokument i doktrin hierarkin. Hur som helst 
måste man konstatera att detta utgör en allvarlig brist i de båda doktrinerna även om det är att 
gå väl långt att påstå att de därigenom i sin helhet skulle visa på stor divergens med aktuell 
forskning. 
 
Sammantaget anser jag att min undersökning visar på en hög grad av överensstämmelse 
mellan de båda doktrinerna och aktuell forskning inom det civil-militära samarbetet. 
Undersökningen har inte lett till ett ytterliggare ifrågasättande av forskningens betydelse för 
doktriners utan tvärtom har dess roll i doktrinutvecklingen stärkts. 
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Samtidigt vill jag åter påpeka att detta varit en begränsad undersökning med begränsade 
ambitioner, att dra generella slutsatser med anledning av resultatet låter sig inte göras. Men då 
såväl doktrinernas aktualitet som det inflytande som såväl USA och Storbritannien 
representerar borgar för att de kommer att studeras vid doktrinutveckling hos andra aktörer 
finner jag det inte osannolikt att resultatet till del kan generaliseras till kommande doktriner 
inom civil-militärt samarbete. 
 
Vad har då underökningen gett för ökad kunskap inom doktrinutvecklingsprocessen? Vi vet 
nu att åtminstone två relativt aktuella doktriner visar god överensstämmelse med aktuell 
forskning. Om andra faktorer eller perspektiv än rationella utgångspunkter påverkat 
framtagandet av dessa doktriner så har det i alla fall inte skett i den grad att doktrinen kommit 
i konflikt med aktuell forskning. 
 
Även om de generella kunskaperna rörande doktrinutveckling endast i begränsad omfattning 
kan sägas ha ökat anser jag att undersökningen bringar vissa andra viktiga värden. Inför egen 
doktrinutveckling vet vi nu att två av de doktriner som med stor sannolikhet kommer att 
studeras vilar på aktuell forskning samtidigt som några av deras brister lyfts fram. 
Min förhoppning är även att den genomgång av aktuell forskning inom det för modern 
konflikthantering så viktiga området, civil-militärt samarbete som jag presenterade i kapitel 3 
har intresserat läsaren.  

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
För att kunna uttrycka sig mer generellt rörande forskningens roll i doktrinutveckling behöver 
fler ämnesområden studeras. Är civil-militärt samarbete representativt? Kanske är de andra 
förklaringsperspektiven, presenterade i kapitel 2, på doktrinutveckling mer framträdande inom 
doktriner som i högre grad påverkar fördelning av resurser mellan vapengrenar och 
funktioner. 
 
Har forskning större inflytande i dag än tidigare i doktrinutvecklingen? Kan vi sägas ha blivit 
mer upplysta? Jämförande studier mellan aktuella doktriner och tidigare doktriner avseende 
forskningens implementering i doktriner kan vara av intresse. 
 
Slutligen, fortsatta studier av kommande doktriner inom civil-militärt samarbete för att endera 
ytterliggare bekräfta eller ifrågasätta mina resultat vore intressant. Närmast till hands vore då 
att studera kommande NATO doktrin inom civil-militärt samarbete vilken brukar kallas 
”enhenced CIMIC” och som i hög grad kommer att påverka våra egna styrande dokument 
inom området. 
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