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Abstract 

 

 

Civil-military cooperation is nowadays a core function in peace support 

operations (PSOs). This is a result of changes in the global political context, in 

part due to such things as the end of the Cold War, and the increased number of 

intrastate conflicts. Furthermore, the introduction of the concept of human 

security has had an impact on which grounds PSOs are initiated. The new context 

in which PSOs are carried out has made the division between civil and military 

spheres less distinctive. This thesis is about the effect this has on the possibility of 

successful and effective cooperation. The result is that unclear division regarding 

scope of action, differing objectives and lack of knowledge about each others 

profession hinders the cooperation. However, openly acknowledging that these 

issues are present and creating better communication could help to bridge the gap 

between civil and military actors. In addition focusing on a common superior goal 

could help to create an environment where improved cooperation can be achieved. 
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1 Introduktion 

 

 

 

 

Den nya tidens konflikter som i huvudsak är inomstatliga är mycket komplexa 

situationer som ställer höga krav på dagens fredsfrämjande arbete. Efter Kalla 

Krigets slut och dess bipolära maktbalans som så småningom löstes upp, öppnade 

detta även upp för konflikter, där den traditionella skiljelinjen mellan stridande 

och civila blivit alltmer diffus(MacDermott 2009 s.6). Dessutom har synen på 

säkerhet breddats och idag talar man även om social, ekonomisk, politisk 

utveckling för att slutligen uppnå en rättvis och hållbar fred. Idag belyser man 

vikten av att inte bara vinna kriget utan även att ”vinna” freden.  

     Som ett resultat av krigens ändrade natur har även fredsbyggandet ändrats i 

karaktär. Det internationella samfundet har mycket höga ambitioner med dagens 

fredsfrämjande insatser, och i vissa fall handlar det om att återuppbygga det som 

oftast är ett totalt kollapsat samhälle. Statsbyggande har helt enkelt blivit en stor 

del av fredsbyggande och för att klara av en sådan uppgift krävs det många olika 

typer av aktörer(Nilsson et al 2009 s. 23). Civil-militär samverkan är inget nytt 

fenomen, dock ställer det större antalet aktörer, som dessutom befinner sig i 

samma insatsområden, högre krav på samverkan. Det är i den här kontexten 

begreppet civil-militär samverkan har växt fram till att bli en mycket viktig och 

integrerad del av nutida fredsfrämjande insatser(Volker 2006 s. 7-8). 

Förändringarna som skett innebär att civila och militära aktörer i fredfrämjande 

operationer befinner sig i en annan typ av sammanhang än tidigare. Därtill kan 

man även notera en tydlig utveckling där militärer nu utför uppdrag som 

traditionellt sett strikt ansetts vara humanitärt arbete. Diskussionen om vilka de 

egentliga uppgifterna för de respektive aktörerna bör vara har därför varit 

dominerande inom ämnet civil-militär samverkan på senare tid(Asplund et al 2003 

s. 8). 
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1.1 Problemformulering & Syfte 
 

 

Samverkan mellan civila och militära aktörer är nödvändig för att uppfylla de 

målsättningar det internationella samfundet ställer på fredsfrämjande 

operationer(Nilsson et al 2009 s. 7). Samverkan är dock ett relativt brett begrepp 

och det är inte helt enkelt att ge ett definitivt svar på hur den samverkan ska se ut. 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att problematisera konceptet civil-

militär samverkan i multifunktionella fredsfrämjande insatser. Civil-militär 

samverkan är ett koncept som idag är ”på allas läppar”, detta innebär också att det 

finns stora skillnader när det kommer till hur man uppfattar vad civil-militär 

samverkan och CIMIC egentligen är, och dess huvudsakliga innebörd. Beroende 

på hur en aktör uppfattar sin egen roll, men även andra aktörers roller i 

fredsfrämjande operationer, påverkar det även förutsättningarna till samverkan 

mellan dem. 

 

“The biggest challenge in bridging the gap between humanitarian and military actors in 

complex emergencies consists in reconciling differing perceptions of the mission and each 

other’s role within it”( Mockaitis 2004 s. 28). 

 

För att kunna diskutera och problematisera relationen behöver man därför veta 

genom vilket perspektiv aktörerna utgår från.  

 

Frågorna som ska diskuteras är:  

 Hur uppfattar aktörerna sin egen roll i fredsfrämjande operationer? Hur 

uppfattar de varandras roll? 

 Vilka effekter får detta för möjligheten till samverkan? Särskilt fokus 

kommer att läggas på militärens övergång till traditionellt sett civilt arbete 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

1.2 Civil-militär samverkan i kontext 
 

 

Konflikters karaktär, dynamik och orsaksförhållande är ett område som har 

studerats väldigt mycket i den akademiska, militära och den politiska sfären. Det 

finns oerhört mycket litteratur på detta område och det är givetvis viktigt för att 

kunna utveckla bättre och effektivare konfliktlösningsmetoder, men även för att 

kunna utveckla fredsbyggandets olika element. Förändringar i politiska 

maktförhållanden såsom Kalla krigets slut, påverkade det internationella systemet 

i sin helhet och även de fortsatta diskussionerna inom berörda områden. På grund 

av att det finns så ofantligt mycket litteratur går det inte att beskriva alla 

perspektiv. Dock ska några, för den här uppsatsen, väsentliga delar av 

diskussionen och forskningen presenteras här nedan för att skapa en grund för att 

sedan vidare kunna diskutera civil-militär samverkan. 

     Konfliktens ändrade karaktär är ett ämne som framförallt efter kalla krigets slut 

har varit i fokus. Först av allt har det skett en förändring genom att mellanstatliga 

krig har minskat i antal, samtidigt som att inomstatliga har ökat. Många 

inomstatliga konflikter brukar även benämnas som komplexa, delvis på grund av 

att de ofta handlar om stater som är fragmenterade eller kollapsade som ett resultat 

av interna motsättningar och konflikter. Emellertid, är det inte alltid självklart om 

det är inbördeskrig som skapat en kollapsad stat eller om det är faktumet att 

viktiga samhällsfunktioner inte fungerar som skapat inbördeskrig. Man möter 

även en annan typ av aktörer i dessa komplexa inomstatliga konflikter, 

exempelvis kan privata arméer vara inblandade och andra typer av kriminella 

grupper. Ökade problem med smuggling och människohandel är också en aspekt 

som återfinns, men även att civila i allt större utsträckning uppfattas som direkta 

mål. Den historiska kontexten spelar stor roll för konfliktens karaktär och många 

utspelar sig längst etniska eller religiösa skiljelinjer. Därav blir effekterna av 

komplicerade historiska mönster och saker som koloniala arv viktiga element att 

ta hänsyn till. Det är alltså inte krig i den traditionella bemärkelsen utan snarare 

lågintensiv krigföring, ofta med inblandning av olika typer av 

rebellgrupper(Nilsson et al 2009 s. 22-23). Ekengard menar att Mary Kaldor 

genom sin forskning är en mycket framstående person när det gäller krigets 

förändrade karaktär. Kaldor är en förespråkare för hypotesen om de ”nya” krigen 
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och menar även hon att globala förändringar har förändrat krigens karaktär, och 

med detta att traditionella sätt att analysera krig inte längre är lika relevanta. Hon 

menar att de nya krigen står i kontrast till de ”gamla” krigen som var ett resultat 

av uppkomsten av nationalstater i Europa och nämner nationalismens framväxt 

som en viktig faktor. Den nya typen av krig drivs istället av en typ av 

exkluderande identitetspolitik till skillnad från tidigare mer idébaserade 

inkluderande ideologier (Ekengard 2010 s. 23). Ekengard nämner även ytterligare 

en betydande hypotes om konflikters förändrade natur som har formulerats av en 

man vid namn Rupert Smith, en officer från Storbritannien. Han menar att det 

traditionella industriella kriget istället har ersatts av ’war amongst the people’, 

framförallt med start efter kalla krigets slut. Med det menar han att kriget inte 

längre sker ute på slagfältet utan bland folket och att konflikter blir allt mer 

långvariga, i vissa situationer tillsynes oändliga (Ekengard 2010 s 23-24). 

     Som ett resultat av ovannämnda aspekter om krigets ändrade karaktär har även 

fredsbyggandet karaktär har förändrats. Vissa delar naturligt i takt med att 

traditionella metoder helt enkelt inte är tillämpbara i den nya typen av komplexa 

inomstatliga konflikter vi ser idag. En viktig förändring som har skett är att vilket 

mandat man idag arbetar under i fredsfrämjande insatser. Traditionellt har det 

varit under FN:s stadgans kapitel VI mandat, vilket innebär fredlig lösning av 

tvister och kan beskrivas som „imposition of neutral and lightly armed 

interposition forces following a cessation of armed hostilities, and with the 

permission of the state on whose territory these forces are deployed, in order to 

discourage a renewal of military conflict and promote an environment under 

which the underlying dispute can be resolved‟(Volker 2006 s. 6). De nya 

inomstatliga och komplexa konflikterna har gjort att man har gått från traditionellt 

fredsbevarande operationer till en mer fredsframtvingade typ av insatser, där man 

går under kapitel VII i FN stadgan, vilket innebär att säkerhetsrådet blir inkopplat 

och man har ett mycket större våldsmandat. Insatsen i Somalia, genom resolution 

794, var första gången man sanktionerade en militär intervention för humanitära 

syften, en såkallad ”humanitär intervention”(Volker 2006 s. 7). Ofta handlar det 

om en stat med kraftigt försämrad säkerhets- och humanitär situation, men även 

avsaknad av fungerande institutioner. Det internationella samfundets inblandning i 

inomstatliga konflikter genom ”humanitära interventioner” visar på en utveckling 

där mänskliga rättigheter har fått en större betydelse(Asplund et al 2003 s.76). 
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     Som nämnts ovan finns det en oerhört stor mängd litteratur som behandlar 

konflikter och fredsbyggandets olika aspekter. Men i huvudsak kan man säga att 

krigets förändrade karaktär även har haft inverkan på hur man utformar 

fredsfrämjande operationer. Dessutom, har det skett en utveckling när det kommer 

till säkerhetsbegreppet och man betonar idag mer kopplingen mellan mänsklig 

säkerhet och fred(Volker 2006 s.7). Detta har även påverkat i vilka situationer 

man intervenerar och på vilka motiv(Asplund et al 2003 s. 76). Allt detta är viktigt 

att beakta i en fortsatt diskussion om civil-militär samverkan och de båda 

aktörernas roll i dagens fredsfrämjande insatser.   

 

 

1.3 Teori 
 

Den övergripande startpunkten kommer vara att samverkan mellan civila och 

militära aktörer är nödvändig i fredsfrämjande operationer. Det kommer således 

inte att behandla om samverkan ska ske eller inte. Dock kommer viss diskussion 

behandla under vilka förutsättningar det är mer eller mindre lämpligt. 

Utgångspunkten kommer att ligga i antagandet att aktörernas förändrade och mer 

diffusa roller har en hindrande funktion på samverkansmöjligheter. Det teoretiska 

ramverket kommer att hämtas från Jan Wisén och Börje Lindbloms bok Effektivt 

projektarbete. Detta kommer att göras genom att betrakta och tolka den 

fredsfrämjande operationen som en projektform, nämligen det som Wisén och 

Lindblom kallar samverkansprojekt. I boken klarläggs att ett av de största 

incitamenten för samverkansprojekt är för att detta skapar ”effektivare 

resursutnyttjande vid komplexa situationer”(2008 s. 124). Förutom detta beskrivs 

bristande kunskaper om varandras arbetsområde som en av de främsta 

svårigheterna för ett effektivt och välfungerande samverkansprojekt.  

     När det gäller fredsfrämjade operationer har man på senare tid betonat vikten 

av att ha ett helhetsperspektiv. Man understryker att det bör vara det slutgiltiga 

målet som ska vara styrande för hur man utformar insatsen. Då dagens 

fredsfrämjande insatser omfattar ett stort antal olika typer av aktörer har det blivit 

viktigt att se bortom organisatoriska gränser och enskilda aktörers insatser, och 

med större fokus på helhetsbilden(Nilsson et al s.22). Även detta går att knyta an 

till Wiséns och Lindbloms diskussion om samverkansprojektets olika aspekter. 
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Det understryks att målet är mycket viktigt för att ett projekt ska kunna fungera 

effektivt och menar att man allt för ofta endast ”svänger ihop” en formulering som 

låter bra.  ”Det är målet som ger projektet stadga, det är ryggraden runt vilket 

projektorganisation, bemanning och arbetsformer skapar muskler, senor, och 

blodådror. Utan ett stabilt skelett går det inte att skapa något kraftfullt”(2008 s. 

126). Detta lägger grunden till en intressant diskussion då civila och militära 

aktörer (ibland även intern inom aktörsgruppen) ofta har inneboende skillnader i 

motiv, mål och perspektiv för sin insats i en fredsfrämjande operation. Emellertid 

tyder exempelvis FN:s och EU:s koncept utvecklingar om en vilja att fokusera på 

en helhetsbild hellre än separata aktörsintressen. Ett alltför väldefinierat mål kan 

dock innebära en risk för att aktörer upplever en begränsad handlingsfrihet. Dessa 

ovannämnda aspekter kommer att fungera som grund för problematiserig och 

analys av civil-militär samverkan i fredsfrämjande operationer. 

 

 

1.4 Metod och material  
 

Inledningsvis kommer fokus att ligga på att beskriva hur man både från civil- och 

militärt håll uppfattar sina respektive roller i fredsfrämjande operationer och hur 

man ser på konceptet civil-militär samverkan. Detta kommer att göras genom att 

granska doktriner och centrala policydokument. Fokus kommer i huvudsak riktas 

mot de mest övergripande dokumenten såsom NATO:s CIMIC doktriner och 

centrala policydokument inom FN.  För att bredda den civila delen till att inte bara 

inbegripa FN:s civila organ kommer även organisationer som Röda Korsets och 

Läkare Utan Gränsers ståndpunkter att presenteras. Valet att fokusera på de största 

organisationerna är grundat på att det finns allt för många skillnader mellan olika 

mindre organisationers individuella syn på civil-militär samverkan och att 

undersökningen då riskerar att bli ytlig och för splittrad. Man kan även se att de 

stora organisationerna/aktörerna har en normsättande funktion och är därför, i 

detta fall, mer relevanta att studera. Den första delen blir då en typ av 

doktrin/policy analys som ska skapa en generell förståelse för både civila och 

militära organisationer ser på sina roller, för att sedan kunna använda detta som 

grund för en problematisering av samverkan mellan dem. Då det kan skilja sig 

mellan vad som formuleras på policynivå och vad som konkret sker i fält, kommer 
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även annan litteratur att användas, för att få en så övergripande och balanserad 

bild som möjligt. En redogörelse av några centrala organisatoriska skillnader 

kommer även att göras då detta påverkar synen på aktörsroller och således 

samverkan mellan dem. De två empiriska exemplen, Kosovo och Afghanistan, 

som kommer att belysas skapar möjlighet att konkret visa på situationer och 

aspekter som påverkar möjligheten till effektiv samverkan. 
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2 Begrepp 

 

 

 

 

 

2.1 Multifunktionell insats 
 

 Många av dagens fredsfrämjande insatser benämns ofta även som 

multifunktionella insatser. För att klargöra vad som menas med multifunktionell 

bör det även nämnas att det finns en mängd olika begrepp som används i 

litteraturen samt diskursen om hur fredsfrämjande operation bör utformas och 

vilka aktörer som ska vara en del av det arbetet. Man stöter även på begrepp som 

integrerade insatser(FN) eller allomfattande insatser(EU). ”Att bli ’allomfattande’ 

handlar alltså inte så mycket om de instrument och resurser man använder, som 

om de attityder och förhållningssätt man anammar gentemot insatsen i sin helhet 

och mot andra aktörer(Nilsson et al 2009 s. 8). Oavsett om man talar om 

multifunktionella eller allomfattande operationer är det en strävan efter att 

parallellt arbeta inom olika områden akut hjälp och säkerhet, men även mer 

långtsiktiga uppgifter som återuppbyggnad av samhällets civila institutioner. 

Detta menar man slutligen ska leda till en rättvis och hållbar fred och där fokus 

ligger på helhetsbilden istället för olika parters egenintressen. Civil-militär 

samverkan är därför en grundpelare just som ett resultat av detta breda 

helhetsperspektiv.   

 

2.2 Militära och Civila aktörer 
 

Även om uttrycket, civil-militär samverkan, antyder att det är samverkan mellan 

två aktörer betyder det givetvis inte att det är två homogena grupper. För 

underlätta möjligheten att beskriva men även problematisera civil-militära 

konceptet kommer dock viss förenkling av de två gruppernas interna komplexitet 

att ske. De begränsningar som kommer göras kommer därför preciseras här nedan.   

     Den civila delen består av ett oerhört stort antal olika organisationer med olika 

intressen, motiv, storlek och arbetssätt. Några av de civila aktörerna kan vara 
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internationella/nationella biståndsorganisationer, lokala organisationer eller den 

nationella civilpolisen. Dock kommer fokus i den här texten att ligga på 

internationella organisationer (IOs) och icke-statliga organisationer (NGOs). 

Samverkan med nationella/lokala organisationer och andra typer av nationella 

institutioner är av stor betydelse för en fredsfrämjande insats framgång, 

emellertid, är detta inget som kommer utvecklas ytterligare då det endast skulle 

finnas möjlighet att analysera detta på ytlig nivå. Det kommer att beröras till viss 

del i den bemärkelsen att internationella samfundet ägnar sig åt återuppbyggnad 

av samhällsstruktur.     

     Den militära delen är även den en mångfasetterad grupp med skiftande mandat 

och sammansättning beroende på vilken internationell organisation som har 

ansvaret för den militära insatsen. Det finns även interna skillnader som kan 

påverka exempelvis en mängd olika saker som kvalité, resurser, teknik, struktur 

och även motiv. Men för syftet i den här uppsatsen kommer den ”militära 

aktören” vara de multinationella styrkor som är sammansatta av de tre största 

internationella organisationer som har ansvar för fredsfrämjande insatser idag, 

närmare bestämt NATO, EU och FN. Privata säkerhetsföretag, som visserligen 

skulle vara en intressant aspekt, kommer dock inte att behandlas. 

 

 

2.3 Uttrycket Civil-militär samverkan och termen 

CIMIC  
 

Uttrycket civil-militär samverkan och förkortningen CIMIC har ett inte helt 

okomplicerat förhållande till varandra. Det finns ingen allmänt erkänd definition 

och detta bidrar till att innebörden kan skifta beroende på vem definitionen 

kommer ifrån och i vilken kontext just den aktören befinner sig i. Detta betyder att 

användningen av uttrycket civil-militär samverkan och termen CIMIC bör ske 

med försiktighet, då det innebär en risk för missförstånd och kan bidra till en visst 

mått av förvirring. Det har generellt använts som ett samlingsnamn för 

förhållandet mellan civila och militära aktörer. Men under 1990-talet när de 

fredsfrämjande operationerna ökade i antal, därmed även antalet aktörer, blev 

förhållandet dem mellan mer komplext och krävde mer uppmärksamhet. När Nato 

sedan blev allt mer involverad i fredsfrämjande arbete och utformade den egna 
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CIMIC doktrinen blev termen alltmer kopplat till Nato och deras officiella 

militära definition. Därför blev det viktigt för andra aktörer att precisera den egna 

ståndpunkten, för att kunna särskilja det från den från Natos främst militära 

perspektiv. FN, NATO och EU har även introducerat termer som kan ses som 

övergripande koncept på en mer politisk nivå, och där man kan säga att CIMIC är 

en inbyggd del av detta koncept men mer på operationell och taktisk nivå. Dock 

finns det även här många skillnader (Ekengard 2010 s. 36-37). 

     Det som är viktigt att bära med sig är att den exakta innebörden av civil-militär 

samverkan och CIMIC inte finns formulerad i en entydig definition. Man bör 

alltså ta med i beräkningen i vilken kontext det handlar om och vilken typ av aktör 

som står bakom en definition. Det är även viktigt att komma ihåg den något 

otydliga sidan av begreppets historia, utveckling och betydelse. Ambitionen med 

den här uppsatsen är inte heller att försöka finna en enskild bestämning, utan 

snarare att beskriva och de perspektiv som finns, både från militärt men även 

civilt håll, och problematisera dem i relation till varandra.  

 

2.4 Disposition 
 

Den första delen av uppsatsen kommer att ägnas åt att presentera men även 

diskutera de olika aktörsperspektiven. Inledningsvis kommer det civila 

perspektivet att behandlas genom en presentation av några av de centrala aktörer 

och styrande policydokument. Vidare kommer således det militära perspektivet att 

granskas på liknande sätt. 

     Nästa del kommer att visa på institutionella och kulturella skillnader, så som 

struktur och beslutsprocesser, som kan ha inverkan på förutsättningar för civil-

militär samverkan.  

     Vidare kommer aspekter av de fredsfrämjande operationerna i Kosovo och 

Afghanistan, analyseras för att konkret kunna visa på problematik som kan uppstå. 

Här finns även möjlighet att diskutera hur doktriner, mandat, styrande principer 

och policydokument tolkas och implementeras i realiteten.  

     Sista delen ägnas åt en slutdiskussion och förslag på intressanta fortsatta 

studier inom ämnet. 
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3 Civilt och militärt perspektiv 

 

Centrala aktörers roller och styrande dokument kommer behandlas nedan. 

 

3.1 Civila perspektivet 
 

The essential dialogue and interaction between civilian and military actors in humanitarian 

emergencies that is necessary to protect and promote humanitarian principles, avoid 

competition, minimize inconsistency, and when appropriate pursue common goals. Basic 

strategies range from coexistence to cooperation. Coordination is a shared responsibility 

facilitated by liaison and common training (IASC 2004 s.5) 

 

Som tidigare nämnts finns det ett mycket stort antal olika civila aktörer som är 

aktiva i fredsfrämjande operationer idag. Men man kan generellt säga att de civila 

aktörerna är i form av IO:er, vilket inkluderar FN:s olika organ, men även 

NGO:er. Det bör även här nämnas att det även inkluderar civil nationell polis, 

nationella myndigheter och lokala/nationella organisationer, dock kommer dessa 

inte diskuteras i mer detalj. Även mellan de olika civila aktörerna finns det en 

komplex dynamik och vore alldeles för enkelt att påstå att alla dessa arbetar efter 

samma principer eller har samma motivation för sin insats. Men för att skapa sig 

en generell bild över hur man ur civilt perspektiv ser på civil-militär samverkan, 

är det relevant att titta på de centrala policydokument och principer, och även 

väsentliga aktörer som kan ses som vägledande inom humanitärt arbete.   

 

Det bör noteras att NGO:er är en ytterst heterogen grupp och det finns stor 

variation när det kommer till arbetsmetoder, struktur, finansiärer, storlek och 

verksamhetsområde. De flesta arbetar efter de humanitära principerna men i 

realiteten är många beroende av finansiärers intresse och vissa kan ha politiska 

och religiösa motiv. Därför kan det vara svårt att avgöra vilka NGO:er som 

verkligen upprätthåller de humanitära principerna (Asplund et al 2003 s. 32-33).  
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3.1.1 Röda Korset  

 

Röda Korset har historiskt varit och är fortfarande en av huvudaktörerna när det 

gäller humanitärt arbete. Grundades redan i mitten av 1800-talet och är en av de 

största humanitära organisationerna i världen. Röda Korset har en viktig 

normsättande funktion och har spelat en stor roll i utvecklandet av humanitära 

lagar och principer. “The ICRC played a decisive role in the effort to craft a body 

of law whose name reveals its purpose: International Humanitarian Law (IHL). 

Countless other organizations now walk in the trail blazed by the ICRC”(Groves 

2010 s. 19). På grund av sin inflytelserika och vägledande position inom det 

humanitära området utgör ICRC en viktig aktör inom det civila perspektivet.  

3.1.2 De humanitära principerna 

 

Humanitära organisationer arbetar efter de generella humanitära principerna. 

Dessa är mycket viktiga för de underlättar förståelsen för vad humanitära 

organisationer grundar sitt förhållningssätt gentemot militära aktörer 

(MacDermott 2009 s. 12):  

 

Humanitet: Mänskligt lidande ska lindras varhelst de finns, med särskild 

betoning på de mest utsatta, såsom barn, kvinnor och äldre. Alla drabbades 

värdighet och rättigheter måste respekteras och skyddas. 

 

Neutralitet: Humanitär hjälp ska tillhandahållas utan att ta del i fientligheter 

eller välja sida i politiska, religiösa eller ideologiska kontroverser.  

 

Opartiskhet: Humanitär hjälp ska tillhandahållas utan diskriminering baserad 

på etniskt tillhörighet, genus, nationalitet, politiska åsikter, ras eller religion. 

Lindrandet av lidande ska styras endast av behoven och prioritet ska ges åt de 

mest akuta fallen av lidande (distress). 

 

Det är dessa humanitära principer som är vägledande när det kommer till 

förutsättningar för civil-militär samverkan. De är av mycket stor betydelse och 
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grundläggande för humanitärt arbete i sin helhet. Det är även dessa principer man 

menar är svåra att upprätthålla när distinktionen mellan vad som är humanitärt och 

militärt fredsarbete blivit allt mer utsuddad.   

 

3.1.3 Inter-Agency Standing Committee 

 

 

På begäran av FN:s general församling genom resolution 46/182, etablerade man 

1992 en kommitté vid namn Inter-Agency Standing Committee (IASC) i syfte att 

samordna olika humanitära organisationer och skapa ett gemensamt regelverk. 

Man har gjort detta för att effektivisera de olika humanitära organisationernas 

insatser och för att utveckla etiska riktlinjer både för de aktörer som är med i 

IASC men även verka normgivande för organisationer utanför medlemskapet. 

Några av de permanenta medlemmarna är UNHCR, WHO, OCHA och UNDP. 

Det finns även ett antal organisationer som har en såkallad stående inbjudan, 

några av dessa är Röda Korset och Världsbanken.  Röda Korset rörelsen, har valt 

att inte vara permanenta medlemmar i IASC för att värna om sin objektivitet och 

vidrätthålla rätten till en helt självständig ståndpunkt gällande humanitära frågor. 

Man har dock varit delaktig i utformningen av de riktlinjer som finns inom IASC. 

Många andra NGOs, som inte är medlemmar i IASC, har även de erkänt de 

gemensamma principerna och jobbar därefter på liknade grunder (MacDermott 

2009 s. 19-20).  

     Med ett gemensamt ramverk inom IASC om gemensamma humanitära 

riktlinjer menar man att skapa en större intern konsensus och visa på en mer tydlig 

humanitär ståndpunkt. Detta har man sedan använt som grund för att enas kring en 

gemensam hållning när det gäller samverkan med militära aktörer. Man har 

utarbetat riktlinjer för civil-militär samverkan och de främsta och vägledande 

dokumenten är (MacDermott 2009 s 14): 

 

Civil-Miltary Relationship In Complex Emergencies – An IASC Reference Paper (2004) 

(“IASC Reference Paper”) – d.v.s. riktlinjer för civil-militära relationer i 

konfliktdrabbade katastrofsituationer. 
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The Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief  - “Oslo 

Guidelines” (2006, rev, 2007) – d.v.s. riktlinjer för användning av militära 

resurser i katastrofer. 

 

The Use of Military and Civil Defence Assets to Support United Nations Humanitarian 

Activities in Complex Emergencies, (2003, rev, 2006) (MCDA Guidelines”) – d.v.s. 

riktlinjer för användning av militära resurser som stöd för humanitära 

insatser i konfliktområden. 

 

Use of Military or Armed Escorts for humanitarian Convoys (2001) – d.v.s. riktlinjer 

för användning av militära eller beväpnade eskorter vid humanitära insatser. 

3.1.4 Läkare Utan Gränser 

 

 

Läkare Utan Gränser eller Mèdecins Sans Frontiéres (MSF) är en organisation 

som skiljer sig mot många andra NGO:er genom att de aktivt valt att stå utanför 

IASC och motsätter sig samordning mellan olika typer av biståndsorganisationer. 

Med detta sagt betyder det inte att MSF motsätter sig de humanitära principerna, 

utan endast att man har en annan syn på hur dessa uppnås. Exempelvis är man 

mycket kritiskt när det kommer till militärt skydd av humanitära organisationer då 

man menar att det innebär att det kan uppfattas som om man tagit parti i 

konflikten. Dessutom menar de att det ofta finns bakomliggande militära och/eller 

politiska motiv när militären sätts in för att skydda humanitära organisationer. 

”The militarization involved in having [humanitarian] operations protected by 

external forces is a deathtrap and will destroy all humanitarian activity by 

allowing it to become submerged in a politico-military context in which it cannot 

survive”(Rufin 1993 s. 123). Man har aktivt valt att inte gå med i något 

samordningsorgan för att kunna behålla sin självständighet, och möjligheten att 

arbeta efter sina egna villkor och principer i alla lägen. Det innebär även att de 

inte formellt hänvisar till något av de ovanstående officiella policydokumenten. 

“MSF will maintain its independence of analysis and action and resources so as 

not to jeopardise the strictly humanitarian and impartial nature of our 

organisation, particularly in conflict situations, where it is critical to keep the 
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trust of the belligerents to be able to reach those who require our 

assistance”(Dubuet 2006). MSF är dock i egenskap av observatör medverkande i 

paraplyorganisationen International Council of Voluntary Agencies (ICVA), som i 

sin tur har en stående inbjudan hos IASC( MacDermott 2009 s. 19). MSF menar 

att samordningsorgan bidrar till att politisera biståndsorganisationers arbete och 

bidrar till ineffektivitet. Man ska givetvis inte förstå detta som att MSF inte vill att 

det ska ske någon slags kommunikation mellan olika organisationer. De betonar 

att det är mycket viktigt att behålla en öppen kommunikation mellan centrala 

aktörer (Stobbaerts 2007). 

 

 

3.2   Militära perspektivet 
 

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 (NATO AJP-

9 2003 s. 1-1). 

 

Genom att granska de militära doktrinerna utformade av de centrala militära 

organisationerna doktriner kan man skapa sig en generell bild av vad som militärt 

sett är civil-militär samverkan. Men det finns naturligtvis olika sätt att tolka en 

doktrin så vissa skillnader kommer oundvikligen att uppstå. Formellt sätt brukar 

det finnas militära operationer ha ett övergripande mandat från FN, idag oftast 

under kapitel VII mandat vilket betyder genom en resolution av säkerhetsrådet. 

Förr var det även på det operativa planet vedertaget att operationen stod under FN 

ledning, nuförtiden har även de internationella organisationerna NATO och EU 

axlat detta ansvar(Asplund et al 2003  s. 21). Det militära begreppet för civil-

militär samverkan är CIMIC och skiljer sig från humanitära perspektivet genom 

att det militära uppdraget alltid har en överordnad prioritering och att det 

humanitära arbetet inte är målet i sig.  
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3.2.1 NATO och EU 

 

Nato etablerade CIMIC som ett militärt begrepp genom att 1997 (reviderad 2001) 

utforma ”MC-411 NATO CIMIC Policy” med riktlinjer för Nato ledda 

operationer och sedan året därpå ”CIMIC 2000 directive”. Detta ledde slutligen 

ledde det fram till ”Allied Joint Publication”, en NATO doktrin för civil-militär 

samverkan (Rehse 2004 s. 26-29). Som ett resultat av att NATO är en militär 

organisation, är även doktrinen utformad ur militärt perspektiv, och innebär att 

samverkan mellan militären och de civila aktörerna först och främst syftar till att 

stödja/underlätta för det militära uppdraget (Asplund et al 2003 s.18-19).  

    

De styrande dokumenten inom EU är:  

 Europeiska Unionens CIMIC Concept for EU-led Crisis Manegement 

Operations.  

  CIMIC Functional Planning Guide for EU Crisis Manegement Operations  

 

EU:s CIMIC doktrin är till stora delar lik NATO:s, dels för att underlätta 

interoperabiliteten mellan de olika aktörerna(Försvarsmakten 2005 s. 53, Asplund 

et al 2003 s. 79). Dock skiljer sig EU doktrinen till viss del genom att fokusera 

mer på det ömsesidiga utbytet mellan civila och militära aktörer. 

 

3.2.2 Riktlinjer     

 

Från ett militärt perspektiv är uppdrag av civil karaktär mer problematiskt om det 

inte officiellt ingår i mandatet. Då finns det en del aspekter som kan behöva 

övervägas innan man beslutar om att engagera sig i civila projekt. Några av dessa 

är: 

 

 Militära resurser riskerar att bli uppbundna och inte vara tillgängliga om 

säkerhetsläget skulle försämras.  

 Samhället kan bli beroende av militära resurser och detta kan skapa problem 

vid nerdragningar av militära förband om säkerhetsläget inte kräver lika stor 

militär närvaro. 
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 Militärer har inte alltid tillräcklig utbildning/kunskap för att kunna bedriva 

biståndsverksamhet och detta kan riskera kvalitén på verksamheten  

 Utvecklingsprojekt är ofta väldigt långsiktiga och kontinuiteten kan komma 

att påverkas om det sker omgrupperingar eller faktumet att militära förband 

ofta roterar var sjätte månad 

 Om ett förband skapar ”good will” genom att bidra till civil verksamhet i ett 

område och ett annat förband inte prioriterar det i ett annat område kan det 

indirekt skada det andra förbandet ”good will”, då lokalbefolkningen förväntar 

sig att bli behandlar lika. Sammanfaller de dessutom med etniska gränser kan 

förbandens opartiskhet ifrågasättas(Asplund et al 2003 s.46-48). 

 

Detta är givetvis bara några av de aspekter som kan påverka beslut om civil-

militär samverkan. Därutöver kan man även poängtera att använda militära 

resurser för biståndsverksamhet är väldigt kostsamt (Asplund et al 2003 s. 46-48).   

 

3.2.3 ”Hearts and minds” 

 

Värt att nämna här är något som går under benämningen ”win hearts and minds” 

och som ut i fält kan överlappa med militära uppgifter under CIMIC doktrinen 

men även humanitärt arbete generellt. Skillnaden ligger i motivet, då ”hearts and 

mind” konceptet främst går ut på att vinna lokalbefolkningen förtroende och stöd 

för den militära operationen. Man menar att om man har stöd från befolkningen, 

så kan man utföra sin uppgift effektivare och bättre(Volker 2006 s.8). Dessutom 

kan det även innebära lägre säkerhetsrisk för de egna soldaterna. Syftet är även att 

indirekt underminera stödet för motståndsgrupper genom att erbjuda 

lokalbefolkningen ett bättre liv än vad militanta motståndsrörelser någonsin skulle 

kunna göra. Man använder alltså detta som ett militärstrategiskt redskap och detta 

innebär att gränsen mellan humanitärt- och militärt arbete blir alltmer svårdragen 
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3.3 Institutionella samt kulturella skillnader 
 

Som presenterats ovan finns det skillnader mellan civila och militära aktörer när 

det kommer till hur man ser på sin egen uppgift och vad som anses vara det 

överordnade målet. För att kunna skapa sig en helhetsbild om hur civila och 

militära aktörer förhåller sig till varandra bör man även belysa de inneboende 

institutionella och kulturella skillnader som finns inom respektive aktörsgrupp. 

 

3.3.1 Terminologi 

 

Det är i grunden två mycket olika typer av institutionella kulturer, där interna 

procedurer inte alltid utan svårighet måste ”översättas” och tolkas av den andra 

parten. Det kan vara tillsynes enkla saker som att man använder sig av olika typer 

av terminologi, som i vissa situationer kan bidra till misstolkningar. Framförallt 

kan en militärterminologi, för en civil aktör, uppfattas som uppmanade och bidra 

till en känsla av att bli beordrad. (Nilsson et al 2009 s. 43-35). 

 

3.3.2 Organisationsstruktur 

 

Den militära strukturen skiljer sig avsevärt från hur en civil organisation 

vanligtvis är uppbyggd. En av de mest framträdande skillnaderna är att det 

traditionellt inom militären finns en hierarkisk och mer lodrät struktur. Man har 

ofta en centraliserad top-down styrning, tydlig intern disciplin och auktoritet. Man 

har även en snävare ansvarsskyldighet (accountability) än humanitära 

organisationer. Civila aktörer har en mycket bredare vågrät struktur där man 

använder sig av mer decentraliserade och konsensus baserade metoder(Minear et 

al 2000 s. 57-58, Volker 2006 s.15)). Dessa skillnader kan skapa svårigheter för 

samverkan mellan civila och militära aktörer och kan ibland skapa större 

kulturkrockar än mellan militär personal mellan från olika länder (Ekengard 2010 
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s. 35-36).  En ordväxling mellan en NGO personal och en KFOR officer under ett 

samverkansmöte visar på de spänningar som kan uppstå vid mötet av civila och 

militära strukturer: 

 

“Gentlemen,” said an NGO official with provocation aforethought, “I’m not in your chain of 

command.” “Then you’re out of control,” shot back one of the officers.  “No, I’m a humanitarian 

professional,” countered the NGO” (Minear et al 2000 s.59) 

 

3.3.3 Tidsperspektiv 

 

 

En annan skillnad som kan påverka arbetsmetoder är vilket tidsperspektiv man 

använder sig av. Generellt kan man säga att militära aktörer ofta jobbar med ett 

kort tidsperspektiv medan humanitära organisationer ofta har ett längre 

tidsperspektiv. Det finns givetvis humanitära organisationer som arbetar med 

akuthjälp, vilket innebär att de mycket snabbt måste vara på plats, och då även 

som ett resultat använder ett mycket kort tidsperspektiv. I kontrast kan man säga 

att militära operationer ofta kräver längre tid att planera och en relativt lång 

process för att komma på plats.  Dessutom kan man säga att militära operationer 

allmänt sker enligt en given tidslinje och avslutas därför med ett slutdatum (end 

date). Civila organisationer talar mer om ett sluttillstånd (end state), vilket betyder 

att man mer fokuserar på om man uppnått ett visst ”läge”. Detta betyder att många 

civila organisationer, särskilt de som arbetar med utveckling, sannolikt kommer 

vara kvar långt efter att militära aktörer get sig av (Nilsson et al 2009 s. 44). 

 

3.3.4 Resurser och medel 

 

Det finns en stor skillnad mellan framförallt statliga aktörer och icke-statliga 

organisationer när det kommer gäller tillgång till resurser, och med det menas 

både ekonomiska och administrativa medel. Statliga aktörer har i allmänhet 

mycket större resurser till sitt förfogande än vad icke-statliga aktörer har. Man har 

även också större möjlighet till att planera och analysera. Icke-statliga 



 

- 20 - 

 

organisationer lägger ofta begränsade resurser på strategisk eller operativ 

planering, och mycket sker istället på en ad-hoc basis (Nilsson et al 2009 s. 45-

46).  

 

3.3.5 ”High/low cultures”  

 

Konceptet ”high and low cultures” beskriver också en viss skillnad i vilken 

kontext respektive aktör är vana att vara verksamma i. Militära aktörer i sin natur 

är tränade att befinna sig och agera i såkallade ”low context cultures”. Man 

förlitar sig på de direktiv, order och standard procedurer som är tydligt 

kommunicerade genom den militära lodräta strukturen. Detta kan man säga står i 

stor kontrast till de komplexa ”high context” situationer som en multifunktionell 

operation innehåller. De mål som ingår i en multifunktionell operation är ofta 

konfliktlösning, försoning, återuppbyggnad och nationsbyggande. Saker som icke-

verbala signaler, etniska skillnader, ålder, kön, sociala roller är då mycket viktiga 

och ingår i den kontext som civila aktörer arbetar i(Volker 2006 s.14-15). För att 

kunna nå dessa långsiktiga mål blir det nödvändigt med metoder av ”high context 

culture” karaktär. 
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4 Analys 

 

4.1 Oklara aktörsroller i en ny kontext 
 

Från att det har funnits en relativt klar skiljelinje mellan vad som ansågs som 

civila respektive militära uppgifter till en mer svårdragen gräns där militären allt 

oftare är involverade i humanitära projekt.  ”In NATO and elsewhere there has 

been an evolution of the doctrine of military-civilian operations, with an 

increasing tendency for military forces being used to support the delivery of 

humanitarian aid, and sometimes even to provide this aid directly”(IASC 2001 s. 

3). Tidigare har militärens främsta fokus varit gällande säkerhet, vilket kunde 

innebära saker som exempelvis gränspatrullering, vapensökoperationer (samt 

avväpning av väpnade grupper) och övervaka efterlevnad av avtal om eldupphör. 

Nuförtiden är de militära uppgifterna av bredare karaktär och inkluderar områden 

av mer civil natur såsom humanitära behov, återuppbyggnad och 

fredsbyggande(Asplund et al 2003 s. 27-28). Detta har inte endast skett inom 

NATO utan pekar på en mer generell utveckling när det gäller militärens uppgifter 

i fredsfrämjande operationer. Det innebär att militären arbetar med saker som 

traditionellt varit reserverat för humanitära organisationer. Detta har lett till att 

behovet av samverkan blivit tydligt och numera är CIMIC en integrerad 

stabsfunktion i många militära organisationer(Asplund et al 2003 s. 11). 

     Det finns olika syn på skälen till varför militären allt mer är engagerade i civila 

projekt. Dels beror det på doktrinen läses och hur man tolkar vilka civila uppgifter 

som stödjer militära uppgiften. Detta kan gälla saker som att bygga vägar eller 

fungerande el och vattenledningar som behövs för det militära arbetet, indirekt 

kan detta dock gynna lokalbefolkningen. Civila uppdrag kan även vara ett sätt att 

få in information som kan vara viktig för planering och beredskapsmöjligheter. 

Fredsoperationer skiljer sig från krigföring och detta kan innebära att lednings och 

befälsorganisation även måste modifieras i vissa situationer, då villkoren i 

fredsfrämjande operationer ofta förändras och man måste interagera med väldigt 

många olika aktörer. Insatser leds därför på ett relativt flexibelt sätt och det är upp 

till befälhavare på alla nivåer att tolka mandat och uppgift, vilket kan betyda att 

synen på CIMIC även kan skifta. Ytterligare en aspekt som gör att tolkningen av 
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CIMIC kan skilja är att de nationella förbanden kan ha olika nationella doktriner, 

språk, befälsstruktur, träning och utbildning. Därför blir en helt enhetlig 

befälstruktur väldigt svår i stora multinationella styrkor och influenser från 

nationella doktriner kan komma att ske (Asplund et al 2003  s. 22-29). 

 

4.1.1 Kosovo 

 

Den fredsfrämjande operationen i Kosovo innefattar många av de aspekter som är 

typiska för en multifunktionell insats, med dess breda ambitioner och målsättning 

som kräver ett brett spektrum av aktörer. Insatsen i Kosovo belyser många av de 

svårigheter som diskuterats tidigare i uppsatsen och är därför ett bra exempel för 

att konkret visa på några av de aspekter som påverka förutsättningar för civil-

militär samverkan. Dock bör det understrykas att fredsfrämjande insatser är 

mycket komplexa och endast några utvalda aspekter kommer att belysas här. 

     Inledningsvis kan man säga att situationen i Kosovo är ett tydligt exempel på 

den ”nya” typen av krig med inomstatliga motstridigheter längst etniska linjer. 

Det var även en fredsfrämjade operation, som inleddes när konflikten fortfarande 

pågick. NATO bombningarna som inleddes i mars 1999 och pågick till juni 

samma år, var den första stora bombnings kampanj med avsikten att hindra brott 

mot mänskligheten och som begicks inom en stats gränser(Minear s.90). Detta 

visade också på den nya utvecklingen med fredsfrämjande operationer under 

kapitel VII, genom FN:s resolution 1244. Den politiska kontexten som NATO:s 

närvaro utgjorde redan från start, resulterade i att många humanitära 

organisationer ville distansera sig från militären för att inte uppfattas partiska. 

Vissa NGO:er valde även att inte ta emot bistånd från NATO länder för att 

tydliggöra sin självständighet och neutralitet(Gourlay 2000 s.35). Den 

fredsfrämjande operationen i Kosovo visar tydligt på att politiseringen av den 

”humanitära” interventionen har påverkat möjligheten till civil-militär samverkan.  

     Det var en insats där oerhört många internationella aktörer varit inblandande. 

Exempelvis, har de internationella civila organisationerna haft ett oerhört 

långtgående ansvar inom många olika områden (MacDermott 2009 s. 34). Efter 

NATO:s bombningar och tillbakadragande av den serbiska armén var Kosovo 

mycket fragmenterad, med inga eller väldigt få fungerande civila institutioner. 
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Detta innebar att man hade ett stort behov av hjälp utifrån och som ett resultat 

bestod de huvudsakliga aktörerna av multinationella styrkor och humanitära 

biståndsorganisationer (Mockaitis 2004 s. 2). Genom säkerhetsrådets resolution 

1244 etablerade man år 1999 en internationell övergångsregering Interim 

Administration Mission in Kosovo (UNMIK), som hade ett mycket brett mandat 

med uppgift att upprätta och sedan övervaka de nödvändiga institutioner som 

behövdes för att återuppbygga det fragmenterade samhället. UNMIK:s ansvar 

uppdelat i fyra pelare: civil administration (FN), humanitär (UNHCR), 

institutionsbyggande (OCSE) och återuppbyggnad (EU) (Minear et al 2000 s.7). 

Hundratals olika typer av civila organisationer infann sig och det skulle komma 

att bli en svår uppgift att koordinera deras insatser, och de skilde sig i storlek, 

motiv och även i kvalité. Mockaitis menar att UNHCR:s brist på auktoritet gjorde 

att koordineringen av de humanitära organisationerna blev otillräcklig och att 

många organisationer snarare svarade för sina sponsorers intresse. Dålig 

koordination, överlappande jurisdiktion och oklarhet gällande befogenhet skapade 

problem, särskilt i den initiala fasen av operationen (2004 s.7). En annan del som 

skilde sig åt mellan olika typer av humanitära organisationer var hur van man var 

vid den militära strukturen. Gourlay noterar att i Kosovo kunde man se att FN:s 

humanitära organ och NGO:er som samarbetade med FN i allmänhet var mer 

bekväma med den militären strukturen (2000 s.36).  

    Den multinationella NATO styrkan Kosovo Force (KFOR), med mandat genom 

resolution 1244 från säkerhetsrådet, sattes även in för att bland annat upprätthålla 

säkerhet och stödja UNMIK, men även upprätthålla rörelsefrihet för KFOR, 

UNMIK och andra internationella organisationer(Ekengard 2010 s 17). Kosovo är 

uppdelat i fem olika insatsområden och därmed också fem olika multibrigader. 

Varje brigad har en ”lead nation” och detta leder till att synen på hur civil-militär 

samverkan varierar avsevärt. Detta kan vara frustrerande för humanitära 

organisationer som inte är begränsade inom något särskilt område. Brist på 

kontinuitet från militära aktörer kan försvåra både viljan och möjligheten till 

samverkan (Mockaitis 2004 s. 8, Gourlay 2000 s.42). 

     Militärens förändrade roll med uppgifter som inkluderar mer civila områden 

blev synligt i Kosovo dels på grund av att det i mandatet från FN angavs att en av 

KFOR styrkans huvuduppgifter vara att stödja det civila 

administrationsbyggandet. Men den assistans som i allmänhet skapar mest 
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spänningar är de så kallade direktassistansen, de vill säga, det som mest strikt 

anses vara humanitära organisationers verksamhet. Även här finns det skillnader 

mellan de olika brigaderna inom KFOR och en officer beskrev en annan brigads 

aktiva involvering i civila projekt som ’acting like a huge NGO doing 

projects’(Gourlay 2000 s. 39). Många gånger kan det även vara så att soldater av 

ren välvilja åtar sig eller initierar humanitära projekt, särskilt om man ser att det 

finns ett behov och säkerhetsläget är relativt stabilt. Detta har även varit fallet i 

Kosovo och trots att det finns goda motiv bakom är det viktigt att beakta de 

långsiktiga effekterna av sådana initiativ, exempelvis för att inte skapa 

biståndsberoende (Asplund et al 2003 s. 49).  

 

 

4.2 Upprätthållandet de humanitära principerna 
 

 

Policydokumenten som utformats från civilt håll är främst på grund av att man 

vill skapa tydligare riktlinjer för under vilka omständigheter och villkor 

samarbete med militära aktörer bör ske eller inte. Vissa, som man formulerar 

det, ”exceptionella” omständigheter innebär att militär hjälp ibland är direkt 

nödvändig för att kunna nå viktiga humanitära målsättningar. Dock finns det 

viss otydlighet i vad som utgör ”exceptionella” förhållanden. Man menar även 

att faktumet att civila och militära aktörer många gånger befinner sig i samma 

insatsområde medför ett behov av en viss inneboende baskoordinering. 

Information som har att göra med befolkningens tillstånd, såsom tillgång till 

vatten, sanitetsförhållanden eller kritiskt information om infrastruktur kan vara 

till stor nytta för att bedöma humanitära behov. Militären har oftast bättre 

möjlighet att samla in sådan typ av information genom regelbunden 

patrullering och dylik information välkomnas av humanitära organisationer. 

Viss kunskap som humanitära organisationer besitter kan även var till nytta för 

militären, här menar man emellertid att detta noga måste övervägas för att inte 

äventyra humanitära principer (MacDermott 2009 s. 23, 27). 

     Dock finns det områden där man bör vara mer restriktiv, för att inte 

inskränka på de humanitära principerna. I en komplex konfliktmiljö kan 

militären uppfattas som en stridande part och samverkan med militära aktörer 
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bör ske med stor försiktighet, för att inte civilpersonal även dem, ska ses som 

en part i konflikten. Gör man det ökar säkerhetsrisken för den humanitära 

personalen och framtida tillträde till viktiga områden kan komma att bli 

begränsat. Man skiljer bland annat på olika typer av militärassistans: direkt 

(nödhjälp), indirekt (transport av humanitär personal) och infrastruktur 

(vägarbete, skydd av flygutrymme m.m.). Här kan man säga att den avgörande 

faktorn är synligheten inför mottagaren, där direkthjälp är den mest synliga och 

då även det som helst bör undvikas. Detta är för att behålla en klar distinktion 

mellan civila och militära aktörer så att humanitär personal inte sätts i fara. I 

huvudsak kan man säga att humanitära organisationer i stort hänvisar till ”sista 

utvägen” principen när det gäller stöd från militära aktörer. Det betyder att 

samverkan endast bör äga rum om det inte finns något civilt alternativ och det 

råder ett kritiskt humanitärt behov. Särskilt när det gäller logistik och 

infrastruktur har militären en många gånger överlägsen kapacitet jämfört med 

humanitära organisationer. Trots detta menar man att samverkan även inom 

dessa områden noga måste övervägas så att det inte inverkar negativt på 

säkerheten för humanitär personal, andra humanitära organisationer, 

humanitärt tillträde och lokalbefolkningen(MacDermott 2009 s.22-29). 

 

4.2.1 Afghanistan – biståndsinsatser med militära resurser 

 

Militärens ändrade roll i att man alltmer engagerar sig i traditionellt civila 

områden är ett mycket omdiskuterat ämne inom civil-militär samverkan området. 

En del av diskussionen handlar om militären bör, och i så fall under vilka 

omständigheter, bistå humanitära organisationer med militära resurser. Som 

diskuterats ovan är detta inte helt oproblematiskt och det finns många aspekter 

som måste övervägas innan ett sådant beslut fattas. Framförallt är de humanitära 

organisationerna oroliga för deras möjlighet att upprätthålla de humanitära 

principerna som är grundläggande för deras arbete. Även om många projekt i 

stunden kan ses som lyckade är man dock oroad över de långsiktiga effekterna av 

att distinktionen mellan civila och militära aktörer blir allt mer diffus. Emellertid 

kan man säga att diskussionen har ställts på sin spets genom konceptet ”hearts and 
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minds” som används internationella styrkor i Afghanistan och skarp kritik riktas 

mot det som man kallar militarisering av bistånd.  

 

Although the distance that the military had traditionally maintained to civilian aid agencies 

was beginning to shrink considerably during the Balkan missions, some observers now 

believe that the relationship established in Afghanistan is creating a precedent for the 

future of civil-military cooperation (Volker 2006 s.1). 

 

Problematiken med civil-militär samverkan i Afghanistan grundar sig mycket i 

faktumet att militären på en helt annan nivå är engagerad i återuppbyggnad och 

utvecklingsprojekt. Många av dessa projekt görs av så kallade Provincial 

Reconstruction Teams (PRT) som arbetar regionalt i landet. Dessa 

återuppbyggnadsgrupper introducerades först av den amerikanska militären och 

var tanken var att genom återuppbyggning öka säkerheten i landet. Uppgifterna 

var ofta så kallade ”quick impact” projekt som kunde vara saker som att borra 

brunnar, bygga vägar till att bygga skolor och hälsokliniker.  Många humanitära 

organisationer såg detta som en typ av militär NGO(Volker s. 10). När NATO 

2003 tog ledningen över den internationella säkerhetsstyrkan ISAF styrkan 

startade en successiv övergång av PRT grupperna från den amerikanska 

koalitionen till ISAF och NATO ledning. Uppgiften för den internationella 

styrkan är främst att upprätthålla säkerhet, det vill säga en traditionellt militär 

aspekt. Skillnaden kan man dock se genom säkerhetsbegreppets breddade 

betydelse. Kopplingen mellan utveckling och säkerhet har blivit allt starkare och 

detta avspeglas även i ISAF:s uppgifter som många handlar om återuppbyggnad. 

Detta har gjort att PRT gruppernas civila projekt direkt kan kopplas till 

säkerhetsbegreppet och det reflekteras genom den här formuleringen ”ISAF, 

through its Provincial Reconstruction Teams (PRTS), is helping the Afghan 

Authorities strengthen the institutions required to fully establish good governance 

and rule of law and to promote human rights”(Nato.int 2010). 

     Kritiken mot PRT grupperna har varit stor, och stark kritik har riktas mot 

effekterna av militärens utvidgade roll inom det traditionellt humanitära området. 

Det blir ytterligare komplicerat av den starka kopplingen till USA genom 

koalitions ledda Operation Eduring Freedom men även USA:s framträdande roll 

inom NATO. En av de aspekter humanitära organisationer måste överväga när det 
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kommer till civil-militär samverkan är, som nämnts ovan, huruvida militären 

anses som en part i konflikten. I detta fall blir detta extra komplext när militären 

samtidigt kopplas till det uppmärksammade ”kriget mot terrorismen” och gjorde 

att många humanitära organisationer var motvilliga till samverkan med militären, 

av rädsla att detta skulle påverka deras möjlighet till neutralitet, opartiskhet och 

riskera deras säkerhet. MSF belyser denna problematik och menar att det inte är 

direkt överraskande att en talesman för talibanerna rättfärdigade dödandet av fem 

personer från MSF år 2004, genom att anklaga organisationen för att jobba för 

amerikanska intressen och därför utgöra en direkt fiende(MSF.se 2004). Detta 

gjorde att organisationen drog tillbaka sin verksamhet i Afghanistan efter att ha 

varit aktiva där i 24 år. Som anledning gav man att det var allt för farligt av 

anledningen att PRT:s hade suddat ut gränsen mellan humanitära och militära 

sfärer och kritiskt begränsade det humanitära tillträdet(Volker 2006 s. 11). 

     Motivet för de militära initiativen till återuppbyggnad har även ifrågasatts 

kraftigt. Många humanitära organisationer anser att militära insatser är grundade 

på militärstrategiska motiv och inte främst på grundval att skydda den civila 

befolkningen. Motivet för insatserna blir diffust då militären parallellt med 

humanitära insatser bedriver projekt för att vinna befolkningens gillande, så 

kallade hearts and minds-insatser(MacDermott 2009 s. 31). Förtroendet mellan 

civila och militära aktörer kan då komma att undermineras och samverkan 

försvåras ytterligare. När man arbetar inom ett samverkansprojekt är det viktigt att 

det finns en tydlighet och öppenhet med vad de olika aktörerna har för olika 

perspektiv och mål. Det är även centralt att dessa mål kan diskuteras öppen för att 

sedan erkännas som legitima av alla aktörer, trots att det kan vara så att de är 

internt oförenliga. Finner man inte att det inte föreligger någon legitimitet skapar 

detta stora hinder för samverkans effektivitet(Wisén et al 2008 s. 127-128). 

     Annan kritik grundar sig i utvecklingen där man notera att mer och mer 

biståndspengar kanaliseras via militären, exempelvis via PRT team, istället för 

humanitära organisationer. Man kan säga att detta leder till en typ av 

militarisering av bistånd (Volker 2006 s.10). Den amerikanska forskaren Andrew 

Wilder är en stor kritiker när det kommer till att denna utveckling som pågår i 

Afghanistan och har framförallt belyst just kopplingen mellan bistånd och militära 

insatser. Kopplingen mellan utveckling och säkerhet har gjort att biståndsflödet 

ökat enormt och särskilt bistånd till militära utvecklingsprojekt. Den amerikanska 
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regeringens har ökat sitt bistånd till nästan det dubbla för hearts and mind-projekt 

och så mycket som 1,2 miljoner dollar var planerat för 2010. Wilder menar även 

att motivet främst är för att öka säkerheten och som ett resultat hamnar de mesta 

delen av biståndet i områden där säkerhetsnivån är som lägst. Detta leder till att 

många upplever att det blir som en slags belöning för instabilitet och att de 

fredligare områdena blir bortprioriterade. Genom sin forskning som inkluderar en 

viktig aspekt, nämligen hur afghanerna själva uppfattar bistånd och tillhörande 

projekt, visar resultaten snarare på att en överväldigande del av befolkningen har 

fått ett negativt intryck(Wilder 2009 s. 143-146). Problemet när det blir svårt att 

skilja mellan militära insatser och insatser som görs av humanitära organisationer 

och då att den negativa upplevelsen utvidgas till utvecklingsarbete generellt. 

Effekterna kan då bli att själva huvuduppgiften, att skapa ett stabilt och säkert 

samhälle inte uppnås, då ”quick impact” projekten många gånger inte är 

förankrade i lokalsamhället och lite tanke läggs ner på långsiktig planering 

(aftonbladet.se). När man förväxlar säkerhetspolitiska mål med bistånd riskerar 

man att insatserna istället blir kontraproduktiva och minskat effektivt utnyttjande 

av de resurser som finns att tillgå.  

 
 

 

4.3 Olikheter kompletterar varandra 
 

 

Det som utgör samverkan skiljer från hur ett samarbete fungerar och innebär att 

man på ett organiserat sätt arbetar får ett gemensamt mål(Wisén et al 2008 s 124). 

Detta har inneboende problematik när det kommer till civil-militär samverkan då 

de ofta har olika målsättning med sina insatser. Man ska inte se civila och militära 

aktörers olikheter som ett hinder för samverkan. Det fyller även en viktig funktion 

att olika aktörer just har sina specifika kvalitéer inom sitt expertisområde. De 

olika aktörerna skilda karaktär kan istället ses som kompletterande till varandra. 

För att detta ska ske krävs det både en struktur och process parallellt. Strukturen 

innebär det nödvändiga styrningen som krävs för att på mest effektivt sätt 

möjliggöra effektiv samverkan. Detta kan göras genom olika typer av 

samverkansgrupper och poängen är att skapa ett slags forum där viktig 

kommunikation kan ske. Det är centralt dock att komma ihåg att samverkan är en 
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process. I komplexa fredsfrämjande insatser ändras omständigheterna ständigt och 

många beslut kommer att behöva vara situationsanpassade. Detta kan liknas vid 

alla typer av samverkansprojekt. Vad som uttrycks på policynivå kan tolkas 

väldigt olika beroende av situation och av olika individer egna erfarenheter och 

värderingar. Wisén menar att delaktighet måste ske på alla nivåer för att skapa en 

trygghet med sin egen aktörsroll och funktion i ett samverkansprojekt(Wisén et al 

2008 s. 124). Civil-militär samverkan måste vara en flexibel process för att kunna 

hantera varierande behov och situationer(Asplund et al 2003 s 58-59). Olikheter 

hos civila och militära aktörer behöver alltså inte ses som ett hinder för 

samverkans effektivitet. Snarare behövs de belysas för att sedan kunna hanteras 

och görs detta på rätt sätt kan det innebära större effektivitet. Problemen i Kosovo 

och Afghanistan visar på den ineffektivitet som uppstår när det inte är tydligt vilka 

olika verksamhetsområden respektive aktör tillhör. Detta kompliceras givetvis 

genom att de ofta befinner sig inom samma insatsområde. Dock är detta inte 

likställt med varandra, då man kan befinna sig i samma område men fortfarande 

ha ansvar för skilda uppgifter.  
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5 Slutdiskussion 

 

I en diskussion om civil-militär samverkan i dagens fredsfrämjande operationer är 

det viktigt att ta hänsyn till i vilken kontext samverkan kommer att ske i. Stora 

förändringar i det globala politiska systemet som exempelvis kalla krigets slut har 

även inneburit en förändring i hur man hanterar konflikter. Detta dels av 

anledningen att majoriteten av dagens konflikter är inomstatliga och därmed 

ställer helt andra krav på utformningen av dagens fredsoperationer. Uppgifterna 

ser annorlunda ut och istället för tydliga frontlinjer, regeringar och traditionell 

krigsföring måste man idag hantera saker som etnisk rensning, brott mot 

mänskligheten, våldtäkter och flyktingar(Asplund et al 2003 s. 75). Det har även 

skett en utveckling när det gäller hur man ser på begreppet säkerhet och vad som 

krävs för att uppnå det. Förändringen ligger främst i att man har ett mer 

individuellt perspektiv och ett mindre statscentrerat tänkande. Effekten blir att 

endast frånvaron av krig i mer klassiska mening inte är tilläcklig för att uppnå 

mänsklig säkerhet, istället betonar man politiskt, ekonomisk och social säkerhet 

för att uppnå mänsklig säkerhet eller så kallad ”positiv fred”.  

     För att kunna uppnå dessa ambitiösa målsättningar krävs det ett mycket brett 

spektrum av aktörer, både civil och militär karaktär. Då detta innebär att de ofta 

befinner sig inom samma insatsområden blir det oundvikligt att viss samverkan 

bör ske för att effektivisera insatsen i sin helhet. Framförallt kompliceras 

samverkan på grund av militärens inträde på traditionellt civila områden, dels av 

anledningen att insatsen i sig sker på grundval av humanitära skäl och innefattar 

många civila element som statsbyggnad och långsiktig utveckling. Samtidigt finns 

det en påtaglig oro ur humanitärt perspektiv av de långsiktiga effekterna av att 

gränsen mellan den civila och militära sfären har blivit mer diffus. Att finna en 

entydig övergripande tolkning av civil-militär samverkan skulle innebära att man 

behöva enas om en slags minsta gemensamma nämnare, då civila och militära 

aktörer ofta arbetar efter skilda motiv och principer. Detta skulle inte rättvist 

reflektera det mångfasetterade och komplexa relationen som mellan civila och 

militära aktörer och öka risken för att respektive aktör känner sig allt för 

begränsad och ”inmålad i ett hörn”. Istället är det fördelaktigare för möjligheten 

till samverkan att skapa ökad kunskap för respektive aktörs verksamhet, struktur 
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och motiv. Det är centralt att få en överblick av andra aktörers kompetens för att 

öka respekten för yrkesroller och funktioner i projektet (Wisén et al 2008 s. 122-

128). Militärens utvidgade roll och allt större inträde på civilt verksamhetsområde 

kan ur de humanitära organisationernas perspektiv uppfattas som brist på respekt 

för deras profession och underminera deras viktiga funktion i fredsfrämjande 

insatser. Samverkan ska inte ses som ett sätt att likställa civila och militära aktörer 

eller koordinering av deras roller i fredsfrämjande insatser. Genom en 

tydliggörning av respektive aktörsroll och olikheter kan man utföra ett mycket 

effektivare arbete och utnyttja resurser och kunskap på bästa sätt. Ur detta 

perspektiv kan de kortsiktiga vinsterna med PRT gruppernas utveckling sättas i 

kontrast till de långsiktiga effekterna av humanitärt arbetes fortsatta överlevnad. 

 

 

5.1 Förslag till fortsatt forskning  
 

 

Diskussionen om PRT gruppernas framfart inom det civila området är en mycket 

intressant och aktuell fråga. Det används även exempelvis i Irak idag. Fortsatta 

studier som granskar de långsiktiga effekterna av denna utveckling är viktigt då 

vissa menar att detta kan ändra sättet man ser på civil-militär samverkan. De 

enorma mängder bistånd som kanaliseras via militären skulle även då vara en 

tänkvärd aspekt att fokusera på. 

 

Fortsatt forskning vad gällande det ökande antalet NGOer i fredsfrämjande 

operationer är även en annan intressant utveckling. MSF är klart negativa till 

koordinering även inom det civila och menar att även det innebär inskränkning på 

de humanitära principerna. Organisationer som IASC försök kan då ifrågasättas 

och en djupare analys av effekterna av denna samordning skulle vara av intresse. 

 



 

- 32 - 

 

6 Litteraturförteckning 

 

Asplund, Maria – Beausang, Peder – Harcroft, Percy – Wahlberg, Maria, 2003.     

     Civil-militär samverkan vid internationella insatser: från koncept till praktiskt    

     genomförande. Stockholm: Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI 

Ekengard, Arvid, 2010. Svensk militärledningsfilosofi möter samtida     

     fredsfrämjande operationer. Stockholm: Totalförsvarets Forskningsinstitut –  

     FOI 

Gourlay, Catriona, 2000. “Partners Apart: Managing Civil-Military Co-operation  

     in Humanitarian Interventions”, Disarmament Forum, No 3, pp 33-44. 

Groves, Brendan 2010. “Civil-military cooperation in civilian casualty   

     investigations: lessons learned from the Azizabad attack”, Air Force Law  

     Review, Vol. 65, pp 1-51. 

MacDermott, Justin, 2009. Humanitära organisationers villkor för civil-militär 

     Samverkan. Stockholm: Totalförsvarets Forskningsinstitut – FOI 

Minear, Larry - Marc Sommers - Ted van Baarda. 2000. “NATO and  

     Humanitarian Action in the Kosovo Crisis”, Occasional Paper No, 36, Thomas   

     J. Watson Institute of International Studies, Brown University. 

Mockaitis, Thomas R, 2004. “Civil-military cooperation in peace operations: The  

     case of Kosovo”, Small Wars and Insurgencies, Vol. 15, No. 2. 

Nilsson, Claes – Hull, Cecilia – Derblom, Markus – Egnell Robert, 2009.  

     Comprehensive Approach I fredsfrämjande insatser – Den allomfattande  

     insatsens beståndsdelar. Stockholm: Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI 

Rufin, Jean-Christophe, 1993. ”The paradoxes of armed protection” pp. 111-123, i  

     Jean, Francois (red) Life, Death and Aid – The Médecins Sans Frontiers Report  

     on World Crisis Intervention. London: Routledge. 

Volker, Franke, 2006. “The peacebuilding dilemma: Civil-military cooperation in  

     stability operations”, International Journal of Peace Studies, Vol. 11, No 2,  

     pp1-25. 

Wilder, Andrew, 2009. “Losing Hearts and Minds in Afghanistan”, Afghanistan,  

     1979-2009: In the Grip of Conflict,  pp 143-146. The Middle East  

     Institute: Washington DC 

Wisén, Jan – Lindblom, Börje, 2008. Effektivt projektarbete.  

     Stockholm: Nordstedts juridik.  

 

 

6.1 Officiella dokument 
 
Försvarsmakten: Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer, 2005.  

     Försvarsmakten: Stockholm 

IASC 2004: 

     Inter-Agency Standing Committee, Civil-Military Relationship in Complex  

     Emergencies - An IASC Reference Paper, 28 June 2004 

     http://www.unhcr.org/refworld/docid/4289ea8c4.html  

     Hämtdatum: 2010-05-30 

 



 

- 33 - 

 

 

IASC 2001: 

     Inter-Agency Standing Committee, Use of Military or Armed Escorts   

     for Humanitarian Convoys. Discussion Paper and Non-Binding Guidelines, 14  

     September 2001 

     http://www.unhcr.org/refworld/docid/4289f1b54.html  

    Hämtdatum: 2010-05-30 

NATO 2003:  

     North Atlantic Treaty Organization, NATO Civil- Military Co-   

     Operation (CIMIC) Doctrine AJP- 9, July 2003 

     http://www.nato.int/ims/docu/ajp-9.pdf 

     Hämtdatum: 2010-05-30 

 

 

 

6.2 Internetkällor 
 

Weissman, Fabrice, 2004. “Military humanitarianism: a deadly confusion”,   

     www.msf.org 

     Hämdatum: 2010-05-30 

Dubuet, Fabien, 2006. ”United Nations: Deceptive Humanitarian Reforms”,   

     www.msf.org 

     Hämtdatum: 2010-05-30 

Stobbaerts, Eric, 2007. “Yet another arrogant move? MSF stance on it‟s  

     relationship with the rest of the international aid system”, www.msf.org 

     Hämdatum: 2010-05-30 

Rehse, Peter, 2004. “CIMIC: Concepts, Definitions and Practice”, www.ifch.de 

     Hämtdatum: 2010-05-30 

Forsberg, Magnus, 2010. ”Militärt bistånd bra affär för talibanerna”, 

     http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article6894647.ab 

     Hämdatum: 2010-05-30 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 


