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Abstract 
 
Since the end of the cold war, military interventions have shifted from concerning only to win 
peace in their operation areas towards start helping the society to rebuild the capacity for 
development and democracy after the end of the armed conflict. This is made through a large 
diversity of organisations and actors of various kind with a large range of activities and goals. 
For the best possible efficiency it could be assumed that these actors should gain from 
cooperating and working together since their overall intentions are the same. This is not the 
case though and for this there are several different reasons. It do occur civil-military relations 
in a couple of areas of operation and the purpose of this study was to explore in which of 
these the relations are more or less suitable; politics and diplomacy, security, humanitarian 
aid, reconstruction and peacebuilding. This was done through analyses of litterature on the 
subject and through a few interviews with experienced personell. The material is derived from 
scientific research, individual and independent reports but also from statements and comments 
from those who have actually been on the field. The study also investigated how the links and 
relations in those networks the actors on the field theater belong to can explain the problems 
and possibilities. There is no clear answer of which area of operation is most suitable for civil-
military relations, but the areas for security and reconstruction have the best possibilities to 
succeed in achieving their goals if coordination and education about long term consequences 
are dealt with. The humanitarian aid is the area that is most riskful to perform cooperation 
within since it could be harmful for the relations of participating actors as well as for the long-
term peacebuilding. It is necessary in certain situations though. The need for further 
coordination and education is emphasized to be held in the arenas that preceeds the field 
work. This is also what the result from the network analysis gives. All links between actors 
are important in the field area of an international operation, wether they are strong or weak. 
They give the possibility to bring the organisations together and increase the knowledge about 
eachother and also create an understanding for the different types of organisations goals and 
methods. This will in the long run create conditions for improved coordination and 
cooperation and thus stronger peacebuilding efforts.   
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Förkortningar  
 

DDR Disarmament, Demobilisation, Reintegration (Avväpning, 

Avmobilisering, Återintegrering ) 

 

DPKO Department of Peace Keeping Operations (FN:s avdelning för 

fredsbevarande operationer) 

EU  Europeiska Unionen 

FN  Förenta Nationerna 

ICRC  International Committee of the Red Cross (Röda Korsets 

Internationella Kommitté) 

KFOR   Kosovo Force (Kosovostyrkorna) 

MOT  Military Observation Team  

NATO  North Atlantic Treaty Organization (Nordatlantiska 

fördragsorganisationen) 

NGO  Non-governmental organisation (Icke statliga organisationer) 

OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (FN:s kontor 

för samordning av humanitär hjälp) 

OSSE  Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 

PRT  Provincial Reconstruction Team  

RUF  Revolutionary United Front (Revolutionära enhetsfronten) 

SRSG  Special Representative of the Secretary General 

SSR  Security Sector Reform (Säkerhetssektorreformer) 

UNAMA  United Nations Assistance Mission in Afghanistan  (FN:s 

stöduppdrag i Afghanistan) 

UNMIK  United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (FN:s 

övergångsadministration i Kosovo) 

UNOSOM  United Nations Operation in Somalia (FN:s operation i Somalia) 
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Inledning 

 

Peacebuilding-konceptet började användas i samband med Boutros Boutros-Ghalis 

presentation av An agenda for peace 1992 där han bland annat säger att peacebuilding innebär 

att efter avslutad väpnad konflikt inte bara bidra till ekonomisk och social utveckling men 

också underbygga ett självförtroende som är grundläggande för stabil fred. Till exempel med 

projekt där olika delar av samhället som eventuellt i vanliga fall är motståndare måste 

samarbeta för att skapa utveckling och stabilitet. Peacebuilding är den förebyggande 

diplomatins motpart. Det senare är till för att undvika en kris, medan det förra skall förebygga 

ett återfall. 1 

 

Världssamfundets samlade insatser för att säkerställa fred efter en väpnad konflikt består av 

en mängd olika aktiviteter som fredsfrämjande insatser, humanitärt bistånd, 

utvecklingsbistånd, arbete med mänskliga rättigheter såväl som med barnsoldater och mot 

lätta vapen, DDR-insatser (Disarmament, Demobilisation, Reintegration) och SSR-insatser 

(Security Sector Reform).2 

 

Det viktiga med den fredsbyggande processen är att man skapar en kontext där våldsamheter 

får mindre utrymme och möjlighet att förekomma. Traditionellt har man betraktat 

peacebuilding som något som utförs på den politiska arenan. Men på grund av den varierande 

floran av organisationer som deltar i arbetet måste ansvaret för samhällets återuppbyggnad 

läggas på samtliga parter.3 

 

Det diskuteras från många håll att samverkan är det viktigaste instrumentet för en effektiv 

fredsbyggnad som involverar många olika parter och att de är samordnade sinsemellan i sina 

arbetsuppgifter. Andra menar istället att det finns för många omständigheter som inte gör det 

möjligt för de civila aktörerna att samarbeta med militären. De bygger på olika strukturer, de 

utför olika verksamheter på olika plan med varierande syften och det är vanligt att man inte 

vill sammanblandas på grund av principiella skillnader. 

 

                                                 
1 Boutros-Gali Boutros, An Agenda for Peace, 1992, United Nations, http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html 
2 Planmo Markus, SSR – Säkerhetssektorreformer, 2007, Folk och Försvar, s 14 
3 Lilly Damian, The PeacebuildingDimension of Civil-Military Relations in Complex Emergencies, 2002, 
International Alert, s 6 
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Exempelvis väljer många NGO:s att hålla sig borta från samarbete med militären, som är 

politiskt styrda, för att behålla sin opartiskhet och för att kunna uppfylla sitt syfte; att undsätta 

människor i nöd utan att ta hänsyn till vilka de är eller varför de behöver hjälp. Ett annat 

problem är organisationsstrukturen där militären bygger på en hierarkisk struktur och lång 

erfarenhet medan civila organisationer ofta är plattare och består av yngre människor. Krockar 

på grund av dessa faktorer är oundvikliga och i många fall håller man sig därför var för sig.  

 

Ett antal exempel på problem och konsekvenser av detta finns från 1990-talet. I Somalia 

tvingades både de civila och militära insatserna att dra sig ur operationen efter en kollaps i 

relationerna mellan militär och civil insats såväl som mellan militär insats och lokalt styre. 

Det som hände i Bosnien, där den militära insatsen startade för att skydda en civil 

katastrofinsats kan i efterhand betraktas som ett ofrivilligt stöd till etnisk rensning.4 

 

Problemen kan ses ur flera olika dimensioner. Dels om det finns samarbetsproblem mellan de 

militära förbanden och de civila aktörerna. Men också om det är ett problem att militären tar 

på sig civila uppgifter utanför deras egentliga verksamhets- och kompetensområden. Eller om 

svårigheterna ligger i att nå det lokala civila samhället för att implementera metoder till 

självhjälp. Det jag kommer att fokusera på handlar emellertid om att det finns ett behov av 

samverkan för utökad effektivitet men att denna samverkan samtidigt kan ge upphov till 

negativa konsekvenser för samarbetet och det återuppbyggande fredsarbetet. 

 

Vad är det som påverkar relationerna mellan de olika aktörerna på arenan? Finns det tillfällen 

när samverkan är bra och när den är dålig? Är det möjligt att samverka på vissa områden, men 

inte på andra? 

 

                                                 
4 Eriksson Pär, Civil-militär samverkan i fredsfrämjande operationer – en omöjlig nädvändighet?, 1998, FOA 
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Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka relationerna mellan de aktörer som medverkar i civil-

militär samverkan och hur det påverkar den samverkan som förekommer samt det 

fredsbyggande arbetet. Genom litteraturanalys och intervjuer ska studien redogöra för de 

problem och möjligheter civil-militär samverkan innebär samt att utifrån de 

verksamhetsområden det bedrivs samverkan inom undersöka när samverkan är mer och 

mindre lämplig. Dessutom kommer relationerna mellan aktörerna att analyseras med hjälp av 

nätverksteori för att undersöka hur nätverken på den civil-militära fältarenan kan förklara de 

problem och möjligheter som finns. 

 

Avgränsningar 
 

Undersökningen kommer att ha fokus på fältarenan av en internationell insats i första hand, 

även om andra arenor och nivåer självklart kommer att behandlas i den mån det är relevant. 

Det är de verksamhetsområden som redogörs för i teorin som kommer att användas för att 

utreda inom vilka av dessa samverkan fungerat bra och mindre bra. Ett större 

helhetsperspektiv på civil-militär samverkan kommer också att användas för att analysera de 

nätverk de olika aktörerna ingår i. Vilka aktörer som kommer att förekomma i studien är inte 

begränsat eller förbestämt, däremot är det eftersträvansvärt att titta på problemet ur flera olika 

perspektiv. När det gäller den civila sidan är både NGO:s och statliga myndigheter 

representerade.  
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Teori  

Civil-militär samverkan 
 

Den civil-militära samverkan som bedrivs vid internationella insatser kan delas upp i två olika 

grenar. Dels den samverkan som sker mellan militära aktörer från olika länder samt med 

civila organisationer. Dels den samverkan som sker mellan militära aktörer och det civila 

samhället.5  

Civila insatser 
 
Begreppet civila insatser syftar på en rad olika metoder med ett antal olika organisationer med 

varierande organisation och funktion. De kan grupperas i några kategorier; katastrofhjälp, 

basal uppbyggnad av infrastruktur, teknisk återuppbyggnad, politisk återuppbyggnad, politisk 

ledning på lägre nivå, repatriering av flyktingar, rannsakning av krigsförbrytare.6 

 

Katastrofhjälpen är ofta den första och mest kritiska delen av en operation för de 

internationella insatserna. De förser lokalbefolkningen med mat, vatten, skydd mot värme och 

kyla och elementär sjukvård vid akuta behov som vid natur-, svält-, eller krigssituationer. 

Uppgiften kan antas av en mängd olika organisationer på olika nivåer. 

 

Basal uppbyggnad av infrastruktur innebär hjälp till självhjälp när det finns utrymme för att 

börja komma tillbaka till bättre standarder igen. Man hjälper till att återskapa transportvägar 

och lokala sjukhus och starta lokala el- och vattenverk för att grundläggande strukturer i 

samhället ska fungera och driva annan utveckling framåt. Detta hanteras huvudsakligen av 

civila överstatliga organisationer, transstatliga NGO:s och nationella statliga organ men också 

av militära fredsinsatser.  

 

Den tekniska återuppbyggnaden innebär återskapande av övergripande infrastruktur i form av 

transportvägar, energiförsörjning, industri och så vidare. Den drivs vanligen av organisationer 

med ekonomiska resurser och specialistkunskaper, exempelvis överstatliga organisationer 

som FN-organ eller världsbanken, alternativt statliga biståndsorgan.  

 

                                                 
5 Nilsson Claes, Lagerström Maria, Civil-militär samverkan i princip och praktik, 2006, FOI, s 20 
6 Eriksson, 1998, s 23 
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Politisk återuppbyggnad återskapar polisväsende och försvarsmakt samt politiska och 

ekonomiska institutioner. Detta kräver organisationer av politisk tyngd. Det är i princip endast 

FN och vissa regionala organisationer (EU, OSSE) som eventuellt klarar uppgiften. 

 

Politisk ledning på lägre nivå innebär diplomati och förhandlingar för att implementera 

centrala överenskommelser på lokal nivå. Insatsen kräver en överstatlig politisk organisation 

(FN, OSSE etcetera) även om arbetet i praktiken genomförs av civila observatörsmissioner, 

militära fredsbevarare/observatörer etcetera.  

 

Med repatriering av flyktingar menas att man garanterar säkerhet för hemvändande, övervakar 

åtlydnad av mänskliga rättigheter, ger tillgång till boende och utkomstmöjligheter. Hör nära 

ihop med de övriga insatserna på grund av sin karaktär. Det innehåller flera olika dimensioner 

och utövas av en mängd olika organisationer på olika nivåer. 

 

Rannsakning av krigsförbrytare innebär att gripa, döma och straffa krigsförbrytare. FN:s 

krigsförbrytarterminal i Haag är det enda organet som har möjlighet att lösa sådana uppgifter. 

Däremot kan militära fredsbevarande styrkor och civilpolisstyrka assistera vid bevissäkring 

och gripande.  

 

De civila aktörerna är per definition i det här sammanhanget alla aktörer som inte är militära 

och blir därför en varierande skara organisationer på olika nivåer och med olika 

huvuduppgifter7: 

o Landets regering inklusive inhemska myndigheter, offentligt ägda organisationer och 

hjälpprogram 

o Mellanstatliga organisationer som FN, EU, Världsbanken och OSSE med flera. Också 

missionsspecifika mellanstatliga organisationer som UNAMA och UNMIK.  

o De stater och regeringar som är engagerade i det internationella samfundets 

ansträngningar, samt nationella myndigheter och biståndsorganisation. 

o Icke-statliga organisationer. Också inhemska organisationer, föreningar, fackförbund, 

politiska partier med mera. 

o Privata företag, både utländska och lokala, involverade i återuppbyggnadsarbetet.  

 

                                                 
7 Asplund Maria, Wahlberg Maria, Översikt av studieområdet civil-militär samverkan i multinationella 
operationer, 2004, FOI Memo 822, s 2 
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De arenor som de civila aktörerna verkar på kan delas upp i tre olika kategorier. Den 

internationella strategisk/politiska arenan där olika länders regeringar och mellanstatliga 

organisationer som FN, Nato och EU samt NGO:s samverkar. På den nationella arenan är 

aktörerna riksdag, regering, de olika departementen, myndigheter och NGO:s. På fältarenan 

finns den inhemska regeringen och dess myndigheter, olika mellanstatliga organisationer, 

samt FN-organ och NGO:s.8 

 

Militära insatser 
 
Med begreppet militära insatser menar man internationell beväpnad trupp som bedriver en 

fredsfrämjande operation under ett mandat av FN, OSSE eller annan regional organisation. De 

militära aktörerna är den militära styrkan och dess ledning på det internationella planet: FN, 

EU, Nato eller enskilda nationer. 

 

Även de aktörer som är inblandade i en internationell insats av militärt slag kan grupperas 

enligt principen internationell/strategisk, nationell och fältarena. På samma sätt är det 

regeringar och mellanstatliga organisationer som samverkar på den internationella arenan, på 

den nationella finns riksdag, regering, regeringskansliet och försvarsmakten och på fältarenan 

befälhavaren, brigader, bataljoner, kompanier och så vidare, de enskilda soldaterna och 

befälen samt miliser och reguljära förband.9 

 

Det övergripande syftet med militära insatser är att få ner våldsnivån i ett specifikt område så 

att politiska processer och återuppbyggnadsarbetet kan verka. Det varierar dock beroende på 

hur den aktuella situationen ser ut.  

 

För en insats i ett område där det råder eldupphör eller upprättas ett fredsavtal är syftet att 

utgöra en stabiliserande faktor och en garanti för att överträdelse mot ingångna avtal inte sker 

obemärkt. Insatsen kan också ha en övervakande roll avseende implementeringen av olika 

delar av överenskommelser mellan parter. 

 

För en insats där det inte är självklart att alla parterna (eller alla delar av parterna) accepterar 

fredsstyrkans närvaro och mandat, och där det inte heller nödvändigtvis råder eldupphör i hela 

                                                 
8 Ibid. s 5 
9 Nilsson, Lagerström, 2006, s 17 
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området är styrkans huvudsyfte att pressa ner våldsnivån så att andra insatser (civila och 

politiska) överhuvudtaget kan börja verka. I detta kan också ingå att skydda humanitär hjälp 

till civilbefolkningen samt att skydda civilbefolkningen från angrepp av egna sidans eller 

motpartens väpnade element. En insats kan även ha som syfte att förebygga utbrott av våld i 

ett spänt området.  

Civil-militär samverkan 
Liksom civila och militära aktörer separat agera på olika arenor går det att urskilja samma 

mönster inom deras samverkan. På den internationella strategiskt/politiska arenan kan 

kontakter förekomma mellan den militära krishanteringsoperationens ledning och andra 

internationella organisationers huvudkontor. På den nationella arenan är det vanligt med 

gemensamma utbildningar mellan Försvarsmakten och statliga myndigheter eller andra 

internationella organisationer.10 

 

Fältarenan är den som är mest omfattande vid en insats och här sker samverkan på alla nivåer. 

Det finns fem huvudsakliga verksamhetsområden där militären och civila organisationer 

samverkar; politik/diplomati, säkerhet, humanitärt bistånd, återuppbyggnad och 

fredsbyggande11. 

 
Inom området politik/diplomati syftar arbetet till att stödja eller pådriva den politiska delen av 

fredsprocessen. Det kan vara att upprätthålla kontakter med de olika parterna, följa den 

politiska utvecklingen och om det uppstår behov medla eller samordna förhandlingar. 

Vanligtvis står en politisk FN-operation för den verksamheten. Den kan också utföras av en 

politisk avdelning av en i huvudsak militär FN-operation.  

 

Säkerhetsområdet är, ganska logiskt, militärens huvudverksamhetsområde. Verksamheten 

syftar till att förhindra fortsatta stridigheter, upprätthålla säkerhet och stabilitet. Lokala 

myndigheter och internationell civilpolis innehar också viktiga roller inom området. 

 

Det humanitära biståndets huvuduppgift är att hjälpa människor i akut nöd, tillfredsställa 

grundläggande behov som mat, vatten, sjukvård, flyktingmottagningar och så vidare. De 

viktigaste aktörerna är alla de humanitära organisationer som finns på plats. Både 

mellanstatliga organ och NGO:s.  

                                                 
10 Asplund, Wahlberg, 2004, s 7 
11 ibid. s 6 
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På återuppbyggnadsområdet är huvudsyftet att bygga upp en fungerande infrastruktur i en 

vidare betydelse med el-, tele-, och vattenförsörjning. Bygga nya vägar broar, skolor, sjukhus 

etcetera. Viktiga aktörer är de lokala myndigheterna, mellanstatliga organisationer och 

NGO:s.  

 

Fredsbyggande är det verksamhetsområde som syftar till att skapa de politiska, rättsliga, 

ekonomiska och sociala förhållanden som kan ligga till grund för en mer varaktig fredlig 

utveckling. Området är mycket stort och spänner över frågor som demokrati, mänskliga 

rättigheter, gender-frågor, hantering av krigsförbrytare, arbetsmarknad och DDR 

(Disarmament, Demombilization and Reintegration). Viktiga aktörer är lokala myndigheter, 

mellanstatliga organisationer och NGO:s.12 

 

 

Figur 1. Civil-militära arenor och aktörer.13 

 

                                                 
12 Fredsbyggande verksamhet innebär här en snävare definition en fredsbyggnad i betydelsen peacebuilding. 
Fredsbyggande som begrepp kommer dock i fortsättningen att användas för båda innebörderna.  
13 Asplund, Wahlberg, 2004, s 7 
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Nätverk 

Nätverkens beståndsdelar och struktur 
 
Ett nätverk kan se ut på många olika sätt och bestå av många olika beståndsdelar beroende av 

nätverkets karaktär. Hur nätverket är sammansatt kan vara en viktig förklaring till hur det 

påverkar aktörerna det består av och vad det kan få för konsekvenser.  

 

Nätverkens beståndsdelar är noder och länkar. Noderna är byggstenarna och, i min 

undersökning, aktörerna som finns på fältarenan vid en internationell insats. Dessa är 

sammanbundna med länkar som utgörs av sociala relationer. Det som utgör nätverket är det 

mönster av relationer som ingår i det. 14  

 
Figur 2. Nätverkets beståndsdelar och struktur 
 

 

Den aktivitet som förekommer mellan noderna kallas för ett flöde, exempelvis en transport 

eller en ekonomisk transaktion, det är i det här fallet när aktörerna interagerar med varandra.15 

När man utför en nätverksanalys är det flödet mellan noderna som studeras och inte 

aktörernas individuella egenskaper som exempelvis klasstillhörighet, kön eller inkomst. Som 

utgångspunkt i en nätverksanalys kan man välja en nod och analysera de relationer den har 

med andra noder i nätverket, då betecknas nätverket som egocentriskt. Det är också möjligt att 

titta på nätverket som helhet, då begränsar man inte sin forskning till enskilda noder utan gör 

en kartläggning av hela nätverket. Det kallas sociocentrisk ansats.16 

                                                 
14 Karlqvist Anders, Nätverk och begrepp i samhällsvetenskapen, 1990, Gidlunds bokförlag, s 13-14 
15 ibid. s 14 
16 Borell Klas, Johansson Roine, Samhället som nätverk, 1996, Studentlitteratur, s 15 
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Skillnaden mellan länkar och flöden är viktig att understryka. Vilket sätt man utnyttjar ett 

nätverk på och nätverket i sig självt är oftast två skilda förlopp som påverkar samhället på 

väldigt olika sätt. Som exempel kan man använda transporter. Länkarna är vägarna och flöden 

är det som transporteras, exempelvis människor eller varor. När man ser på organisatoriska 

nätverk är länkarna icke-fysiska. Det kan innebära formella relationer som bygger på kontrakt 

eller regler, men kan också vara mer informella som vänskapsförhållanden eller 

maktrelationer. Även interaktionen inom dessa nätverk är icke-fysiska, exempelvis genom 

ordergivning eller informationsutbyte.17 

 

När man ser på nätverk är man ofta intresserad av förändringsprocesser och tidsperspektiv. 

När det gäller fysisk infrastruktur är förändringar långsamma, exemplifierat med nätverk går 

det att tydliggöra ännu mer. Järnvägsnät förändras sällan och i långsam takt, medan de tåg 

som använder järnvägen rör sig betydligt fortare. ”Flöden är snabba förändringsfaktorer 

medan nätverken själva är långsamma”. Detta kan även appliceras på ickemateriella nätverk 

även om förändring ligger lättare till hands. Systemen bygger dock ofta på trögheter som ger 

exempelvis politiska system, värderingar och så vidare en hög grad av permanens. 18 

 

Denna argumentation angående nätverkens dynamik härleds till strukturell stabilitet som 

innebär gradvisa förändringar. När det förekommer stora förändringar i systemet som till 

exempel vid en revolution där nätverket krossas gäller andra regler. Forskning har 

uppmärksammat att strukturell instabilitet inte bara är negativ, det är vanligt att nya strukturer 

och organisationsformer bildas. Potentialen för nyskapande är stor och ofta finns mer 

utrymme för kreativitet.19 

 

Ofta delar man på begreppen nätverk och hierarki. Vanligtvis ses ett nätverk som en 

sammanslutning av enheter på samma nivå. Det kan också vara mellan enheter på olika nivå, 

men inom samma struktur, som i en stad eller på ett företag. Genom att säga detta utgår man 

från att kontakter som sker vertikalt i till exempel en organisation genom ordergivning nedåt 

                                                 
17 Karlqvist, 1990, s 17 
18 ibid. s 18 
19 ibid. 
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och redovisning uppåt är asymmetriska och att nätverkets karaktär bygger på ett mer 

ömsesidigt beroende.20 

 

Det man betraktar som ett nätverks struktur är förhållandet mellan noderna. Nätverkens form 

och struktur kan vara intressantare att studera än nätverket i sig självt.21 

 

Starka och svaga länkar 
 
Länkarna i ett nätverk kan enligt Mark Granovetters artikel ”The strength of weak ties” 

klassas som antingen starka eller svaga. Definitionen på starka länkar är att de är en 

kombination av andelen tid, den känslomässiga intensiteten, intimiteten (ömsesidigt 

förtroende) och den ömsesidiga servicen som karaktäriserar länken. Exempelvis de relationer 

som man har med nära vänner och familjemedlemmar. Svaga länkar är de relationer man har 

med bekanta som vi inte känner särskilt väl. 22 

 

Det förekommer också ”frånvarande” länkar som antingen innebär att det inte finns något 

förhållande alls mellan två noder eller att länken inte har någon substantiell betydelse, som 

exempelvis mellan grannar på samma gata eller mellan kunden och kassörskan i matbutiken.23 

 

 
Figur 3. 1. Starka länkar, 2. Svaga länkar, 3. Den förbjudna triaden 

 

Granovetter menar att desto starkare en länk är mellan två noder, desto större är sannolikheten 

att de två noderna är lika varandra. I ett exempel där nod A har en stark relation till nod B och 

dessutom till nod C är sannolikheten att noderna B och C skulle utveckla starka länkar 

sinsemellan om de stötte på varandra stor eftersom de per definition bör vara lika varandra 

                                                 
20 ibid. s 19 
21 Karlqvist, 1990, s 14 
22 Granovetter Mark, The strength of weak ties, 1973, Vol 78 No 6, The American Journal of Sociology, s 1361 
23 ibid. 
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liksom de är lika nod A (Figur 3:1,). Motsatsen gäller om A har svaga länkar till B och C. B 

och C kommer då troligen aldrig att komma i kontakt med varandra eller att utveckla någon 

länk om de gjorde det (Figur 3:2). 24  

 

Ytterligare ett exempel kallas den förbjudna triaden där A har starka länkar med både B och 

C, men B och C inte har något band. (Figur 3:3) Detta menar Granovetter är osannolikt 

eftersom det alltid finns ett band mellan B och C oavsett om det är starkt eller svagt på grund 

av bandet mellan A och B och mellan A och C.25 Borell och Johansson menar däremot i en 

annan diskussion att det är möjligt att det inte finns någon länk mellan B och C och i sådana 

situationer hamnar A i en väldigt stark och fördelaktig position. Noden A är alltså det enda 

sättet för B och C att få kontakt med varandra, A får en roll som grindvakt eller förmedlare av 

information. 26 

 

En bro är när det endast finns en länk som sammanför två punkter. Den är det enda sättet att 

överföra information eller influenser mellan A och B och deras respektive kontakter. Det gör 

att bron har en väldigt viktig funktion i att sammankoppla olika nätverk med varandra. 

Eftersom starka länkar mellan två punkter brukar göra gällande att det finns starka punkter 

mellan andra noder i deras kontaktnät är det ovanligt att en bro, alltså den enda länken mellan 

två punkter, är en stark länk. Nästan alltid består broar av svaga länkar. 27 

 

Enligt Granovetter är det de svaga länkarna som kan nå flest människor. När exempelvis en 

person finns i ett väldigt starkt nätverk med många starka länkar innebär det att den kunskap 

han eller hon får sällan är ny utan cirklar runt inom nätverket. De flesta noderna känner till 

samma slags saker etcetera. Men genom att söka sig utåt via svaga länkar kan han eller hon få 

nya kunskaper genom personer de bara känner vagt. De svaga länkarna har större sannolikhet 

att koppla samman personer från olika grupper än de starka som mer koncentrerar sig på 

personerna inom samma grupp. 28 

 

                                                 
24 ibid. 1362 
25 Granovetter 1973, s 1363 
26 Borell, Johansson, 1996, s 16 
27 Granovetter, 1973, s 1364 
28 ibid. s 1369, 1371, 1376 
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Operationalisering 
 

Det civil-militära teoriavsnittet tar upp fem huvudsakliga verksamhetsområden det bedrivs 

samverkan inom; politik och diplomati, säkerhet, humanitärt bistånd, återuppbyggnad samt 

fredsbyggande. Med utgångspunkt i dessa ska studien analysera material från litteratur och 

intervjuer och undersöka inom vilket av de fem verksamhetsområdena som civil-militär 

samverkan är mer eller mindre lämplig. Detta gör jag genom att studera tidigare forskning på 

ämnet samt göra intervjuer med ett antal personer som arbetat inom de militära eller civila 

organisationerna och identifiera var det fungerar bra och mindre bra och hur deras upplevelser 

av samverkan har varit.  

 

Dessutom kommer jag att göra en generell analys av det nätverk som innehåller både militära 

förband och de civila organisationerna för att se hur det kan förklara de problem och 

möjligheter som finns. Nätverksteorin behandlar de grundläggande strukturerna av ett 

nätverk, samt idén om svaga och starka länkar och hur det påverkar aktörernas chanser för att 

lyckas uppnå sina mål.  

 

De nätverk som kommer att behandlas är dels nätverket för den hela fredsbyggande 

strukturen. Det vill säga samtliga aktörer på fältarenan. Men också de övriga mikronätverk 

som finns, alltså det militära nätverket, hela det civila nätverket och så vidare.  
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Metod 
 

För att undersöka inom vilka verksamhetsområden är mer eller mindre lämplig kommer jag 

att använda mig av kvalitativa metoder; textanalys och ostrukturerade intervjuer via telefon 

och e-mail. Jag kommer att studera dokument som är mer generellt hållna och dokument som 

är mer inriktade på specifika exempel samt tala med personal som har praktiskt erfarenhet av 

samverkan. Dessutom kommer en analys med utgångspunkt i nätverksteori att göras för att se 

hur relationerna aktörerna emellan påverkar möjligheter och problem med samverkan och 

eventuellt det fredsbevarande arbetet i stort. 

 

Insamling av data kommer i första hand att ske genom litteraturstudier över tidigare forskning 

och publikationer på ämnet. Textanalysen hjälper mig att ta fram de delar ur litteraturen som 

är av särskilt betydelse för min undersökning. Syftet med att använda sig av en textanalys är i 

den här undersökningen att samordna och systematisera materialet, som i detta fall kommer 

att bestå av både vetenskaplig forskning, artiklar och beskrivningar samt återberättelser. 

Genom en sortering kan man skönja eventuella mönster och motsägelser och på det viset se 

när och hur effekterna av samverkan går åt fel håll. De frågor jag framförallt kommer att 

fokusera på i textanalysen är; inom vilka verksamhetsområden har samverkan fungerat bra 

eller dåligt? Vilka konsekvenser av samverkan har dokumenterats? Vad ligger bakom olika 

aktörers ståndpunkter till samverkan? Hur påverkar nätverken de problem och möjligheter 

som finns? 

 

Det material jag är intresserad av är de olika aktörernas erfarenheter, uppfattning och 

ståndpunkter av samverkan, samt andra ovetenskapliga rapporter. Men också de resultat som 

tidigare forskning givit som är mer vetenskapliga och objektiva än subjektiva. Jag tror att det 

är viktigt att inte räkna bort något av momenten trots att människors upplevelse av händelser 

inte alltid stämmer överens med hur det påverkar situationen i ett längre perspektiv. Det är i 

detta sammanhang ändå viktigt att diskutera upplevelserna människor emellan eftersom det är 

i dessa faser som många problem, missförstånd och svårigheter kan uppstå. 

 

Textinsamling är min huvudsakliga källa till analys, men jag kommer att komplettera med ett 

antal semistrukturerade intervjuer där medarbetare från både militära och civila aktörer kan 

delta. På den civila sidan vill jag dela upp kategorin i enskilda organisationer som Röda 
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Korset och statliga myndigheter som exempelvis Räddningsverket. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval det vill säga ett urval baserat på personer som är tillgängliga för forskaren 

för tillfället utan något sannolikhetsurval. För enkelhetens skull kommer de att vara svenskar. 

Frågorna rör deras personliga erfarenheter och uppfattningar om samverkan och vad det har 

haft för betydelse för deras verksamhet. Resultatet av dessa intervjuer kommer inte att ge mig 

några slutgiltiga och generella resultat, men det är heller inte den ursprungliga tanken, utan att 

ge en överblick av hur några fältarbetare har upplevt civil-militär samverkan. Se bilaga 1 för 

exempel på intervjuguide.29  

 

Syftet med en semistrukturerad intervju är att låta den intervjuade personen ha relativt fria 

tyglar och att inte styra dem för mycket i berättelsen. Möjligheten att få fram information som 

inte frågas efter eller har varit aktuell tidigare i undersökningen ökar då intervjupersonen kan 

tolka frågorna som han/hon vill och framhålla de detaljer de själva tycker är viktigast.30 

 

För att lägga en grund till ämnet kommer resultatavsnittet att inledas med en kort bakgrund till 

den typ av internationella insatser som utförts från och med Kalla Krigets slut. Därefter följer 

en redogörelse för civil-militär samverkan ur ett helhetsperspektiv. Efter att insamlingen av 

data är färdig kommer informationen att sammanställas under rubrikerna för de olika 

verksamhetsområdena; politik/diplomati, säkerhet, humanitärt bistånd, återuppbyggnad och 

fredsbyggande och därefter kommer jag att diskutera huruvida de goda eller dåliga sidorna 

överväger och om det eventuellt finns tillfällen då samverkan inte är önskvärd och när det 

fungerar bättre. Därefter följer ett avsnitt där fältarenan som nätverk analyseras med 

utgångspunkt i hur nätverket påverkar de problem och möjligheter som samverkan innebär.  

 

Civil-militär samverkan förekommer i hela världen där militära insatser finns. Aktörerna är 

oändliga och kan inte räknas upp eller listas. Ännu mindre kan jag täcka hela spektrat i 

studien. Jag kommer därför inte att avgränsa mig till ett fåtal aktörer utan studera det material 

som är framställt av aktörerna själva, som är del av vetenskaplig forskning eller är utsagor 

från personal som arbetat på fältet eller centralt. På grund av studieobjektets karaktär är det 

omöjligt för mig att observera det själv och därför passar litteraturstudier tillsammans med 

intervjuer bäst. 

 

                                                 
29 Bilaga 1. 
30 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2007, Liber, s 301 
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Ett alternativ hade varit att använda mig av en fallstudie där jag studerar en internationell 

insats där det förekommer samverkan mellan olika aktörer för att få fram en mer precis bild 

av hur det ser ut och utifrån det sen generalisera. Eftersom alla insatser ser olika ut kan det 

dock vara svårt och jag har valt att inte göra en fallstudie eftersom det begränsar det material 

jag har att tillgå.  

 

Studien bygger på litteraturstudier och intervjuer. När man med reliabilitet i traditionell 

mening syftar på att det ska vara möjligt att göra samma undersökning och få samma resultat 

brukar man tala om att det inte är särskilt vanligt vid kvalitativa undersökningar då dessa inte 

alltid syftar till att ge generella resultat och det därför inte blir lika viktiga att få exakt samma 

resultat vid en ny undersökning. Istället kan man använda sig av andra kriterier för 

bedömandet av undersökningen. Detta innebär bland annat trovärdighet, tillförlitlighet och att 

iaktta ett granskande synsätt samt att vara objektiv.31  

 

I denna undersökning använder jag mig av två olika metoder (litteraturstudier samt intervjuer) 

för att få ett mer exakt resultat; så kallad triangulering, där man mäter resultaten mot varandra. 

Jag har för avsikt att göra beskrivningarna så exakta och välgjorda som möjligt och det är en 

självklarhet att även fast det finns en förförståelse om problemen med samverkan inte dra 

några förhastade slutsatser och att se observationerna för det de är.  

                                                 
31 Bryman, 2007, s 257-260 
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Resultat 

Internationella insatser  
 
Ur ett nationellt perspektiv har trenden för försvarsverksamhet vänt från att vara ett renodlat 

insatsförsvar mot ett internationellt insatsförsvar. Huvudintresset idag är inte av territoriell 

karaktär, utan snarare global. Svenska soldater i Kosovo eller Afghanistan är ett annat sätt att 

försvara svenska intressen än tidigare. Det här gäller inte bara Sverige, utan många andra 

länder har gått samma väg.32 

 

Kofi Annan, FN:s före detta generalsekreterare, har sagt att det finns ingen utveckling utan 

säkerhet och ingen säkerhet utan utveckling.33 De två begreppen går hand i hand och är 

länkade till varandra på ett sätt som gör att de är bundna till samverkan. Bristande säkerhet 

hejdar utvecklingen. Brist på utveckling undergräver säkerheten. De är varandras 

förutsättningar.34 

 

Det är den tanken de internationella insatserna av fredsbyggande typ bygger på. Säkerhet 

gäller inte bara stater utan också individer. Fokus låg länge på att försvara staten mot yttre 

hot, men nu handlar säkerhet också om att skydda ett lands befolkning från våld och 

övergrepp, vilket de ofta är utsatta för även av sin egen regering. Om inte medborgarnas 

säkerhet är garanterad undergrävs också statens säkerhet.35 

 

Det här är insikter som världssamfundet lärt sig efter att kontinuerligt misslyckats med att 

skapa långvarig fred och stabilitet. Ett viktigt skäl till det var bristen på helhetssyn och 

samordning, speciellt mellan militära och civila insatser.  Militära aktörer betraktade sin roll 

som begränsad till att främja freden och inte till begrepp som folkrätt, mänskliga rättigheter 

och demokratisk styrning av försvaret. Bland de civila aktörerna fanns en stark misstro mot att 

samarbeta med militära aktörer.36 

 

Sedan början av 1990-talet har det fredsbevarande och fredsbyggande arbetet förändrats mot 

att innehålla allt mer icke-militära element för att säkra hållbarhet. De nya operationerna var 
                                                 
32 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level3Page____339.aspx, 20080514 
33 http://www.un.org/largerfreedom/chap1.htm, 2008-05-14 
34 Planmo, 2007, s 11 
35 ibid. 
36 Ibid., s 12 
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mycket framgångsrika, men vissa ansträngningar var antagligen för ambitiösa med vad de 

skulle kunna åstadkomma och misslyckades stort. När det gäller FN:s fredsbevarande insatser  

har många förändringar implementerats i organisationen som har förbättrat och effektiviserat 

det multidimensionella arbetet.37  

 

År 2000 publicerades Brahimirapporten som diskuterar effektiviteten av FN:s uppdrag och 

som resultat av rapporten har större mandat till att utföra uppdrag på andra arenor givits till 

militären. Efter detta genomfördes många reformer i det fredsbevarande arbetet och det har 

förbättrat hur FN lägger upp sitt arbete och ett flertal långsiktiga mål har nåtts. Under de 

senaste åren har mycket vikt lagts vid att integrera de aktörer som står för de viktigaste 

medlen för att uppnå en stabil fred.38  

 

För att vinna ett krig krävs idag ett högteknologiskt försvar. För att vinna freden däremot 

behövs mer än att bara åka omkring i bepansrade fordon av senaste modell. Soldater behöver 

patrullera längs gatorna och träffa människorna som är drabbade av konflikten och verka på 

flera områden än endast det militära. De mindre och mer högteknologiska försvarsmakterna 

har dock blivit allt mer inriktade mot krig och strid. ”Risken är att vi nu får försvarsmakter 

som vinner på det militära slagfältet, men inte förmår att vinna freden.”39 

 

 

                                                 
37 http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/index.htm. 2008-05-14 
38 ibid.  
39 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level3Page____339.aspx, 2008-05-14 
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Aspekter på civil-militär samverkan ur ett bredare perspektiv  

 

Den övergripande trend som går att se när det gäller civil-militär samverkan är att de två 

komponenterna integreras allt mer i fredsfrämjande operationer. Betydelserna för 

verksamheten i fält är dels att aktörernas verksamhet breddas och därmed blir de svårare att 

särskilja. Dels kan det innebära att militära och civila komponenter i högre grad 

samlokaliseras och mer och mer utgör en operation.40 

 

Neutralitetsprincipen 
 
Den enskilt mest överlägsna orsaken till varför civil-militär samverkan är svårt att genomföra 

med lyckade långsiktiga resultat är neutralitetsprincipen. Problemet ligger på ett djupare plan 

än enbart oförståelse och misstroende som brukar uppges vara en viktig orsak. Det handlar om 

mål och principer.41 Flertalet civila organisationer, som exempelvis och framförallt Röda 

Korset är starka motståndare till civil-militär samverkan eller att de militära förbanden utför 

verksamhet inom det civila huvudsakliga området. Detta för att gränserna suddas ut för vad 

som är civilt och vad som är militärt och medför att det humanitära uppdraget som bör 

komma i första hand riskerar att bli underminerat eller till och med innebära fara för arbetare 

och lokalbefolkningen de är där för att hjälpa.42 

 

Neutralitetsprincipen bygger på att man är opartisk, neutral och självständig i förhållande till 

politiskt handlande vilket militära uppdrag alltid är baserade på. De som är drabbade av en 

konflikt och behöver hjälp ska få den på grund av de behov som råder, oberoende av politiska 

mål.43 Brahimirapporten, som förespråkar en närmare integrering av militära och humanitära 

insatser, har blivit kritiserad från humanitärt håll för sin definition av opartiskhet vilken 

innebär lojalitet mot FN framför allokeringen av resurser efter behov.44 

 

Redan i mitten av 1990-talet varnade Rädda Barnen för att de humanitära behoven skulle bli 

åsidosatta i operationer som involverar både politiska, militära och humanitära verksamheter. 

                                                 
40 Nilsson, Lagerström,  2006,  s45 
41 Barry Jane, Jefferys Anna, A bridge too far, 2002, Humanitarian Practice Network (HPN), s 1 
42 Meinrad Studer, The ICRC and civil-military relations in armed conflict, 2007, Vol 83 No 842, IRRC, s 367 
43 ibid. s 368  
44 Barry, Jefferys, 2002, s 8 
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Faran är att det sätts i tredje hand efter att ha använts som ett medel för att uppnå politiska och 

militära mål.45  

 

Eftersom grundmålen för de militära styrkorna och de civila organisationerna vanligtvis är 

detsamma; att vinna fred och möjliggöra vidare utveckling, upplevs ICRC (International 

Committee of the Red Cross), och liknande organisationer, ofta som överdrivet envisa i sitt 

motstånd att hjälpas åt att uppnå dessa. Deras egen position är att de inte har så stora 

utrymmen att spela på eftersom de är styrda av principer som sätter folkets behov i första 

hand utan förbehåll. De är däremot inte främmande att föra dialog och delta i engagemang på 

andra vis.46 

 

Problem och möjligheter med samverkan 
 
Sett ur ett generellt perspektiv finns många olika åsikter och teorier om varför civil-militär 

samverkan borde genomföras eller inte, varför det fungerar och inte och när det är effektivt 

eller inte. Det som tar störst utrymme är dock de som dokumenterar misslyckade försök eller 

helt och hållet avråder från att försöka få till en lyckad samverkan då det i slutändan ändå har 

negativa effekter. 

 

Argumenten som förs mot samverkan är många, förutom neutralitetsprincipen som vi redan 

diskuterat menas ibland att arbetet som utförs är av varierande kvalitet och verkan.47 Det 

ligger utanför militärens ursprungliga verksamhets- och kompetensområden och kan därför 

inte bli bra. Ytterligare en risk är att militären går bortom sin roll och försummar sina 

ursprungliga uppdrag till förmån för att utföra uppgifter av mer humanitärt slag.48  

 

Vissa hävdar också att det är en effekt av CNN-faktorn som inte för något gott med sig. När 

media är närvarande utnyttjas det politiskt för att vinna stöd för operationen i sina hemländer. 

När media sedan har dragit sig tillbaka, händer det att hjälpen upphör eller tunnas ut.49 Det 

leder ofta till att frustration hos lokalbefolkningen uppstår och misstron mot det aktuella 

förbandet, men också mot övriga förband och aktörer som verkar i området och vanligtvis inte 
                                                 
45 ibid. s 8 
46 Rana Raj, Centemporary challenges in the civil- military relationship: complementarity or incompability?, 
2004, Vol 86 No 855, IRRC, s 582 
47 Waldman Matt, Falling short: Aid effectiveness in Afghanista, 2008, ACBAR Advocacy Series, s 3 
48 Meinrad, 2007, s 378 
49 ibid. s 379 
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deltar i dessa aktiviteter, växer. I längden försvårar det för hela missionen i stort att inte ha 

befolkningens stöd.50 De flesta organisationer vill verka där de kan synas mest. Detta innebär 

att många organisationer arbetar i samma område, medan andra områden lämnas utan hjälp 

vilket resulterar i liknande konsekvenser51 

 

Dessutom kan militära uppdrag i den civila sfären leda till en konkurrens mellan aktörerna om 

utförandet av uppgifterna.52 När militären kommer in i ett område händer det att de civila 

aktörerna drar sig tillbaka för att de inte vill förknippas med dem eller får sitt utrymme 

begränsat. Det här är ett problem särskilt i Afghanistan där civila aktörer redan utan militär 

inblandning blir bortskrämda från sina områden av talibaner som attackerar dem. För det här 

syftet finns exempelvis på det svenska förbandet i Afghanistan en utvecklingsrådgivare vars 

främsta uppgift är att rådgöra med militären om vilka uppgifter det är lämpligt att de utför och 

inte. 53  

 

Rent teoretiskt hävdas det också att det inte finns några bevis för att effektiviteten av arbetet 

för fred ökat i och med utökad samverkan. Idén att samverkan i sig själv skulle förbättra den 

humanitära hjälpen är felaktig men ändå ett icke ifrågasatt påstående menas det.54 Ett av de 

vanligaste argumenten är dock att skillnaderna i organisationskultur och ömsesidigt 

förtroende är de största problemen tillsammans med kommunikationsproblem.55 

 

Men det finns inte bara negativa erfarenheter och problem med samverkan. Den civila 

integrering i militära förband som exempelvis PRT i Afghanistan kan ge positiva aspekter för 

samverkansarbetet säger en rapport skriven av en neutral medarbetare på Röda Korset som 

verkar i deras grupp för samverkan med beväpnade och säkerhetsstyrkor.56 I ett PRT 

samverkar civila och militära aktörer i så kallade Provincial Reconstruction Teams med syfte 

att hjälpa utvecklingen mot en säker miljö på vägen samt stöda säkerhetssektorreformer för att 

underlätta återuppbyggnad.57 En blandad uppsättning av civila aktörer bland militären kan ge 

en mer kulturell förståelse och känslighet inom förbandet, lobba för en större medvetenhet för 

                                                 
50 Intervju, Expert, Försvarsmakten Swedint, 2008-05-14  
51 Intervju, Officer, Försvarsmakten HKV, 2008-05-15 
52 Meinrad, 2007, s 367 
53 Intervju, Utvecklingsrådgivare, Försvarsmakten Utlandsstyrkan, 2008-05-22 
54 Barry Jane, Jefferys Anna, 2002, s 1-2 
55 Weil Carola, The protection-neutrality dilemma in humanitarian emergencies: Why the need for military 
intervention, 2001, Vol 35 No 1, International Migration Review, s 94 
56 Rana Raj, 2004, s 578 
57 http://www.nato.int/issues/afghanistan/050816-factsheet.htm, 2008-05-16 
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hur civilbefolkningen drabbas av en konflikt och vad det innebär rent humanitärt samt bidra 

med både tekniska och politiska råd. Civila experter och stödpersoner i de militära förbanden 

kan förhöja och förbättra fullföljandet av internationell humanitär lag. Men, konstateras det 

också, det motsatta kan också bli fallet.58 Ett liknande resonemang förs av en författare för en 

oberoende organisation som forskar om orsaker och konsekvenser till krig. Varken de militära 

eller humanitära aktörerna har peacebuilding som sin huvudverksamhet och det innebär därför 

att båda har en påverkan på dynamiken i de områden de verkar och att en utökad samverkan i 

vissa fall har positiva konsekvenser för peacebuildingarbetet.59  

 

Insamling av information är en av de viktigaste delarna i förhållandet mellan civilt och 

militärt arbete.60 En officer på Försvarsmakten som idag arbetar med civil-militära frågor i 

armétaktiska chefens stab, men tidigare varit vid ett antal utlandsmissioner säger ” Ett utbyte 

av information är alltid fruktbart. Det är viktigt att var och en gör det den är bäst på för att inte 

blanda sig i / störa andra, men då krävs att man förstår och vet vad de andra gör. Ett sätt att 

uppnå det är att regelbundet mötas och ömsesidigt informera. Det blir ännu bättre om vi kan 

förbereda detta redan i Sverige innan tjänstgöringen utomlands.”61 Självklart ställer 

neutralitetsprincipen till problem även på det här området där exempelvis ICRC anser att det 

på grund av sekretessen begränsar deras möjligheter och skadar deras förtroende om det 

skulle ske. Det är ett faktum de ändå upplever att militären respekterar.62  

 

Bristen på förtroende parterna emellan är också en av anledningarna till att inte dela 

information. Vissa humanitära organisationer menar att det inte finns några garantier för att 

den information de får av militären ska ge en komplett bild av situationen och att det mycket 

väl kan finnas operationella skäl för militären att manipulera informationen för att påverka 

arbetet för de civila organisationerna. I en konflikt är information aldrig en neutral 

handelsvara utan kan vara av viktigt taktiskt eller politiskt värde. Samtidigt finns viss typ av 

information som kan och borde delas mellan humanitära organisationer och militären för att 

förbättra aktiviteterna för båda.63 Det finns helt klart ett behov att definiera vilken sorts 

information det kan handla om. Följande områden kan accepteras; säkerhetsförhållanden som 

påverkar den humanitära situationen, förhållanden i delade områden och generella 

                                                 
58 Rana, 2004, s 578 
59 Lilly, 2002, s 1 
60 Meinrad, 2007, s 381  
61 Intervju, Officer, Försvarsmakten HKV, 2008-05-15 
62 Meinrad, 2007, s 381 
63 Berry, Jefferys, 2002, s 5 
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uppskattningar om omfattningen av krisen. Under inga omständigheter kan information delas 

om det skulle sätta befolkningen i fara, riskera personalens säkerhet eller underminera 

neutraliteten.64  

 

I en rapport som behandlar ICRC och civil-militära relationer konstateras det att 

organisationen inte bara kan hålla sig utanför och ovetande om vad militären och andra 

humanitära organisationer gör i samma område och hoppas på att de andra aktörerna på 

arenan förstår deras förhållningssätt och principer. I deras mandat ligger att skapa relationer 

med alla parter som är involverade i en konflikt.65 Den koordination ICRC kan tänka sig kan 

uttryckas ”Do better, separately”.66 Även fast det för dem är viktigt att behålla sin egen 

identitet borde de visa på en större villighet att samarbeta med andra aktörer slår samma 

rapport fast. Det som istället bör vara vägvisande för samverkan är komplementaritet.67  

 

När det gäller det svenska PRT i Mazar-i-Sharif säger en före detta politisk rådgivare att 

kontakterna med externa aktörer har fungerat mycket bra och ganska friktionsfritt samt att 

lokalbefolkningen har sett skillnad på de civila och de militära komponenterna. Även om ett 

fåtal aktörer vägrar att arbeta med de civila delarna av PRT för att de har militär anknytning 

har samverkan med både lokala, nationella och internationella organisationer fungerat mycket 

bra, särskilt jämfört med andra PRT:s i landet.68 

 

Metoderna för att lyckas med samverkan är flera och av olika slag. Vissa menar att den största 

barriären för att kunna samarbeta är missförstånd, men att det går att lösa genom mer 

gemensamma träningar och konferenser innan insatserna. Det ska föra samman de grupper 

som kommer att verka tillsammans på fältet redan i ett inledande skede och kan förhindra att 

kulturkrockar uppstår.69 Trots att man är relativt överens om att det behövs ett mer holistiskt 

perspektiv på förberedelserna och på den operationella nivån råder det fortfarande stor 

oenighet om hur man ska utforma dem. De militära aktörerna har en tendens, menas det från 

civilt håll, att självvalt ta över rollen som koordinator eftersom det är de som kontrollerar 

själva säkerhetsutövandet.70 

                                                 
64 ibid. s 17 
65 Meinrad, 2007, s 385 
66 ibid. s 380 
67 ibid. s 386 
68 Nilsson, Lagerström, 2006, s 52, 54 
69 Barry, Jefferys, 2002, s 1 
70 Meinrad, 2007, s 379-380 
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Träning kan göra vissa militära strukturer mer mottagliga för civil-militärt samarbete än 

andra. På samma sätt har en del civila organisationer operationell erfarenhet och metoder som 

är mer lämpliga att utföra samarbete med militären än andra organisationer. I Kosovo 

exempelvis var FN-organ och de NGO:s som samarbetade med FN-organen mer bekväma 

med den militära kulturen än NGO:s som inte hade några sådana partnerskap. Andra exempel 

på FN-samarbete har visats kunna överbrygga problemen med strukturella och kulturella 

gaps.71   

 

En helt annan ståndpunkt är att det inte alls är förberedelserna med långsiktiga mål och 

gemensamma analyser innan missionen som skapar de bästa förutsättningarna för samverkan. 

De mest intensiva relationerna mellan civila och militära aktörer har formats på fältarenan, 

vanligtvis när militären har klivit in för att fylla tomrum hos den civila kapaciteten. Den så 

kallade ad hoc-förhållningssättet. Däremot är det inte säkert att det resulterar i förbättrat 

samarbete. Eftersom det humanitära området alltid kommer att begränsas av politiska faktorer 

menas det att de civila organisationerna helt enkelt borde försöka skapa program för 

samverkan när det är möjligt.72 Varje kris är tillfälles- och omständighetsspecifik och dess 

unika egenskaper betyder att strategier och strukturer för civil-militära relationer behöver 

reflektera de specifika omständigheterna för krisen och de resurser som finns att tillgå.73  

 

Trots att militären är den aktör som uppfattas ha störst behov och motivation för att förbättra 

samverkan går det också att ifrågasätta om den rätta viljan finns. Personal på svenska 

Räddningsverket har upplevt en brist på engagemang från Försvarsmaktens sida i att 

koordinera sin samverkan och hitta vägar för att förbättra de kontakter de har. Man menar att 

Försvarsmakten gärna tar initiativet och kallar till möten där olika metoder diskuteras. Men 

det är mycket prat och liten verkstad. Efter dessa träffar brukar det rinna ut i sanden. 

Räddningsverket själva ser att trots att det finns många nackdelar finns det även fördelar som 

de skulle kunna ha nytta av som exempelvis den stora kompetensen Försvarsmakten rymmer 

och att det finns bra utbildningsmöjligheter. 74 

 

                                                 
71 Gourlay Catriona, Partners apart: Managing civil- military co-operation in humanitarian interventions, 2000, 
No 3, Disarmament Forum Peacekeeping: Evolution or Extinction?, s 36 
72 ibid. s 34-35 
73 ibid. s 40 
74 Intervju, Projektledare, Räddningsverket, 2008-05-14 
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Räddningsverket, som är en statlig myndighet och tillsammans med Försvarsmakten sorterar 

under Försvarsdepartementet, ser en tydlig trend i att samarbeta mer mot andra civila 

organisationer än med Försvarsmakten. De drar sig mer och mer mot NGO:s där de ligger lite 

närmare i organisationsstruktur och verksamhet. De har flera avtal med organisationer som 

Röda Korset och Läkare utan gränser. Problemet med Försvarsmakten är att de inte riktigt 

”spelar på samma planhalva”. De har ett annat tänk och organisationerna är inte kompatibla 

med varandra. Det är svårt att planera med dem eftersom deras tidsperspektiv är vitt skilda. 

Försvarsmakten är väldigt långsamma när det händer något. De kan behöva månader för att 

planera en insats som Räddningsverket ställer fram på några dagar. Det betonas dock att det 

svenska försvaret är mer inställda än andra länder på att samarbeta.75 

 

 I en analys av samverkansproblemens orsaker publicerad av FOA diskuteras att huvudsyftet 

med civil-militär samverkan är att få alla insatser i ett område att gå åt samma håll. Det 

handlar om att genomföra civil-militär samverkan med de egna operationernas genomförande 

som mål. Möjligheterna med samverkan är baserade på ett antal strävanden som borde förena 

de civila och militära insatserna. Exempelvis skulle en övergripande koordination förhindra 

att aktörerna motverkar varandra på olika sätt. Vidare är aktörerna i vissa situationer beroende 

av varandra för att uppnå sina mål. Dessutom är samverkan mellan militären och civila 

aktörer viktigt för att undvika att de kan spelas ut mot varandra av lokala parter.76 Vad som 

karaktäriserar problemen med samverkan är delvis att det finns olika ledningshierarkier där de 

militära aktionerna sker under statlig regi medan enskilda organisationer verkar på en lokal 

nivå under lokala avtal. Aktörerna har också olika perspektiv på hur insatser ska genomföras. 

Militärerna jobbar uppifrån och implementerar avtalen nedåt medan de civila insatserna börjar 

nedifrån med behovet av de nödställda i fokus. Ett stort problem är den tidsaspekt som läggs 

in i arbetet. Militära förband har oftast mandat på ett par år medan de civila organisationerna 

ofta kommer i konfliktens startskede och inte lämnar förrän läget är helt stabilt igen. 

Militärens rotationstider är ytterligare en anledning till försvårad kommunikation då det är 

svårt att samverka med nya personer varje halvår. Synen på varandra är också ett hinder. Ofta 

ser militären de civila som ”unga och flummare” medan de i sin tur tycker att militären är 

”militarister och Rambos”.77 
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Politik och diplomati 
 
Området politik och diplomati omfattar det stöd och den pådrivning som ges till den politiska 

delen av fredsprocessen. Det kan handla om att upprätthålla kontakter med olika parter, följa 

den politiska utvecklingen och vid behov medla eller samordna förhandlingar.78 Området är 

komplext och det är svårt att finna direkta beskrivningar av hur det går till och hur det 

fungerar. 

 

För den huvudsakliga diplomatin inom vissa konfliktdrabbade områden står FN:s 

Generalsekreterares Specielle Representant (SRSG; Special Representative of the Secretary 

General). Han är den som står för ledningen för FN-styrkan på plats med alla uppgifter det 

innebär; han leder en fredsprocess, är chef för de fredsbevarande eller fredsbyggande 

uppdragen och i de fall FN har tagit över övergångsmyndigheter är han dess tillfällige 

förvaltare. Det här innebär att leda en organisation som innefattar både civila och militära 

inslag. En SRSG är i nästan alla fall en diplomat med stor vana av sådant arbete.79 

 

Uppgifterna för ett civil-militärt PRT kan variera i stor grad mellan de länder som har hand 

om dem så länge de underlättar att nå det övergripande målet att stöda den Afghanska 

regeringen. En av uppgifterna för det svenska PRT som finns i Afghanistan är att i så kallade 

MOT (Military Observation Teams) bestående av både civila och militära aktörer föra en 

kontinuerlig dialog och samverkan med lokala ledare för att öppna upp kontaktvägar som 

annars hade varit svåråtkomlig för den militära strukturen att nå i syfte att upptäcka, förhindra 

eller lösa lokala tvister.80 Implementeringen av överenskommelser stiftade av olika parter 

övervakas ofta av militära aktörer.81 

 

Ett konkret exempel som ofta tas upp är hur militären kan använda ICRC som medlare vid 

situationer där det är av yttersta vikt att man betraktas som neutral. Att tidigare ha 

sammanblandats med militären kan då leda till komplikationer för förhandlingssituationen 

och kanske till och med fara. Den här metoden har man till exempel använt sig av vid 

                                                 
78 Asplund, Wahlberg, 2004, s6 
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80 Nilsson, Lagerström 2006, s50 
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UNOSOM II i Somalia, när FN-trupper var tillfångatagna av RUF (Revolutionary United 

Front) i Sierra Leone och även vid besök hos personer häktade av KFOR i Kosovo.82 

Säkerhet 
 

Verksamhetsområdet säkerhet syftar till att förhindra fortsatta stridigheter, upprätthålla 

säkerhet och stabilitet.83 Det här är militärens huvudsakliga område och många civila 

organisationer menar att den viktigaste uppgiften militären har i ett konfliktdrabbat område är 

att upprätthålla fred och säkerhet som möjliggör att de civila organisationerna kan utföra sina 

verksamheter utan fara.84 

 

DPKO som är FN:s avdelning för fredsbevarande insatser (Department of Peace Keeping 

Operations) skriver i sin civilmilitära koordinationspolicy att de kunskaper och kapaciteter 

som finns inom militären och den civila polisen även är lämpliga utanför säkerhetsområdet, 

men att den viktigaste uppgiften är att fokusera på deras huvudsakliga uppgift, att upprätthålla 

säkerhet. 85 

 

Något som är vanligt förekommande är att de civila organisationerna accepterar 

säkerhetsrelaterade stödåtgärder från militären som exempelvis minröjning (och 

demobilisering). Inom det här området ifrågasätts sällan militärens kompetens trots att 

samarbetet också styrs av hur villiga man är att samverka med militära aktörer.86 En person 

som arbetar med internationella uppdrag på Räddningsverket menar att ett av de bästa 

samarbetena de har med militära aktörer är av detta slag. Militären som vanligtvis utför 

(militär) minröjning i syfte att föra fram sin egen trupp kan även utföra så kallade humanitär 

minröjning vilken syftar till att röja ställen där lokalbefolkningen kan ha nytta av det 

exempelvis vid vattenkällor eller vägar och liknande. Svenska Räddningsverket övar med 

militära minröjare på hemmaplan och dessa arbetar sedan ofta för dem ute på uppdraget. 87 

 

I Mitrovica i Kosovo uppstod kravaller och civila oroligheter bland befolkningen när den 

serbiska och albanska befolkningen gick till angrepp mot varandra. I den situationen upplevde 
                                                 
82 Meinrad, 2007, s 380 
83 Asplund, Wahlberg, 2004,  s 6 
84 Meinrad, 2007, s 375. Jakobsen Viggo, Cimic: Civil- Military co-operation: Lessons learned and models for 
the future, 2000, Danish Institute of International Affairs, s 6 
85 Civil-Military coordination policy, 2002, DPKO, s 1, 2 
86 Gourlay, 2000, s 38 
87 Intervju, Projektledare, Räddningsverket, 2008-05-14 
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de militära styrkorna att de inte var särskilt väl lämpade för att kontrollera kravaller av det här 

slaget. Gendarmeriet eller internationella civila missioner kan vara mer lämpade för att 

hantera stora civila oroligheter eller beväpnade och organiserade kriminella element. 

Problemet med militära interventioner är att de ger en ofullständig lösning på den fysiska 

säkerheten och problemen resulterar generellt från luckor i kapaciteten av det internationella 

tillhandahållandet av paramilitära styrkor och poliser än som i många andra 

verksamhetsområden överlappande verksamhet med civila aktörer.88 

 

Militärens roll i humanitära interventioner får mycket av sin drivkraft från länken mellan 

påtvingad migration och säkerhetsfrågor. Tvångsfolkvandringar har alltid varit både orsak till 

och konsekvens av konflikter och de uppfattas ofta som ett hot mot nationell och 

internationell säkerhet. Även när flyktingströmmarna anländer obeväpnade, kommer de 

oanmälda, oinbjudna och har för vissa skrämmande likheter med en invaderande styrka.  Att 

ta hand om och försöka förebygga de risker detta innebär har betydelse för socioekonomiska 

faktorer som bidrar till utveckling som tenderar att påverkas av stora fördrivna befolkningar. 

Men det kan också vara så att tvångsfördrivna har en positiv effekt på säkerhetssituationen. 

Den ger en hävstångseffekt till ökad internationell uppmärksamhet. FN-resolutionen 1265 

erkänner den ökade rollen för militären i humanitär hjälp och för flyktingar i en konflikt. Men 

det är också viktigt att veta att det råder långt ifrån konsensus om rätten att ingripa å 

flyktingarnas vägnar. 89 

 

Det har framförts kritik mot PRT i Afghanistan för att de varit oförmögna att skapa den 

säkerhet som krävs. Många civila organisationer har uttryckt önskemål om en mer ”robust” 

militär styrka. Det här är dock mer en kritik mot det internationella samfundet än mot PRT-

konceptet som sådant.90 

 

Det finns tre huvudområden där kontakten på fältet mellan hjälparbetare och militären 

fokuseras. Förutom i informationsdelning handlar det om tjänster som att använda militära 

tillgångar till att assistera organisationer med att förmedla hjälp vid osäkra situationer. Eller 

att använda de militära styrkorna för att skydda förvaring av hjälpmaterial, konvojer och 
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personal mot stöld och attacker.91 Det här är metoder som tas emot olika väl från organisation 

till organisation och situation till situation. Många hävdar även i de här sammanhangen att 

någon som helst sammanblandning med militären sätter de civila och dem de undsätter i mer 

fara än de själva riskerar. ICRC säger dock att de inte helt har uteslutit hjälp av militären. Det 

är viktigt att få stöd när det inte går att nå de som är i behov av hjälp på något annat sätt.92  

 

Humanitärt bistånd 
 
Med det humanitära biståndet vill man hjälpa människor i akut nöd, tillfredsställa 

grundläggande behov som mat, vatten, sjukvård, flyktingmottagning med mera.93 Det är i det 

här området som den mesta kritiken mot civil-militär samverkan finns. Delvis beroende på 

neutralitetsprincipen många NGO:s för, som vill hålla hjälpen fri för de som är i störst behov 

av den utan sammanblandning av politiska faktorer. 

 

Många militära förband utför så kallade ”hearts and minds”-projekt för att vinna ”force 

protection”, få bra publicitet och medietäckning samt att upprätthålla moralen och 

tillfredsställelsen bland soldaterna.94 Det är vanligtvis mindre projekt som exempelvis 

byggnationer eller utdelning av material för att vinna befolkningens förtroende i syfte att få 

stöd för sin verksamhet.95 Sådana kan förenkla för militären att utföra sitt ursprungliga 

uppdrag, att främja en fredlig situation, genom att lokalbefolkningen ger sitt samtycke och 

stöd. Mycket av fredsfrämjande teknik handlar om att skapa och upprätthålla samtycke.96 

Dessa har på senare tid blivit allt vanligare sedan Brahimirapporten där sådana quick impact 

projects förespråkades samt att chefen för varje militär mission borde ha möjligheten att lägga 

en liten del av den finansiella budgeten på så kallade qip:s (quick impact projects) ämnade för 

att göra tydliga förbättringar i livskvalitet hos befolkningen i det område de verkar. Dessa bör 

dock kontrolleras av civila rådgivare så att resurserna blir effektivt fördelade och för att 

undvika konflikt med humanitära organisationer.97  
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Vid vissa undantagsfall där traditionella humanitära organisationer inte har möjligheten att 

dela ut den hjälp som behövs i området kan det vara mer okej att ta emot hjälp från militären. 

Det kan vara den enda aktören som har både tillgänglig kapacitet och den precisa 

kompetensen som behövs för att svara på de humanitära behoven. Vid sådana tillfällen är det, 

åtminstone från de civila organisationernas syn, endast ett tillfälligt uppdrag för att fylla de 

tomrum som de inte klarar av att hantera vid specifika situationer och ska endast vara så kort 

tid som möjligt eller tills de kan ta över sina ordinarie roller igen.98 

 

Vid de tillfällen det finns behov för beväpnat beskydd vid extrema förhållanden ska vissa 

kriterier som är uppsatta av ICRC och FN:s organ för samordning av humanitär hjälp OCHA 

följas. Initiativet till att fråga efter eller ta emot militär eskort ska komma från de humanitära 

organisationerna baserat på humanitära behov och får inte tas av politiska eller militära 

myndigheter. Det får endast förekomma om den suveräna makten eller de lokala 

myndigheterna är ovilliga eller inte har möjligheten att bidra till en säker omgivning. Det är 

även viktigt att militär eskort inte urholkar opartiskheten av de humanitära organisationerna, 

säkerheten för den drabbade befolkningen och långtidskapaciteten för att kunna utföra 

uppgifterna så säkert och effektivt som möjligt. Parter i konflikten kan inte alls användas till 

detta ändamål.99 

 

Det betonas dock att militär aktivitet på det humanitära området inte bara kan vara olämpligt 

utan även farligt. Dels på grund av att lokalbefolkningen kan uppfattas som part i konflikten 

på grund av det militära uppdragets politiska karaktär men det finns också andra exempel på 

hur man har stjälpt istället för hjälpt dem. Att exempelvis släppa hjälppaket med flyg kan vara 

mycket farligt om man gör det i ett tungt minerat område som i Afghanistan. Många 

människor kan skadas när de springer ut i omärkta minfält för att få fatt i paketen. Matpaket 

som släpptes i Afghanistan 2000 hade samma färg som klusterbomber som släpptes ungefär 

samtidigt och det fanns stor rädsla för att missta dem med varandra.100 

 

Något som diskuteras från både civilt och militärt perspektiv är hur man ska kunna samverka 

utan att hindra eller ta över uppgifter från varandra. NATO beskriver samarbetet mellan civila 

och militära organisationer som en utveckling av ömsesidig förståelse med ett mål att klargöra 

                                                 
98 Berry, Jefferys, 2002, s 13 
99 ibid. s17 
100 ibid.  s 14 
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ansvar från aktörerna, minska överlappning, undvika slöseri med resurser och uppmuntra att 

alla strävar åt samma håll.101 Utmaningen för de humanitära organisationerna är att skapa ett 

ramverk inom vilket tillämpningsområdet för humanitärt arbete är klart avgränsat från 

militärens arbete, men ändå möjliggöra för humanitära ansträngningar att dra fördel från 

närmare samarbete med militären.102  

 

Återuppbyggnad 
 
Syftet med återuppbyggnadsområdet är att bygga upp en fungerande infrastruktur i en vidare 

betydelse med el-, tele-, och vattenförsörjning och bygga nya vägar broar, skolor, sjukhus 

etcetera.103 

 

Även inom det här verksamhetsområdet finns det skiftande åsikter om vilken nytta militären 

gör. Det finns exempel på när hjälp att bygga nya skolor och liknande har uppfattats varit 

väldigt lyckat medan det vid andra tillfällen och rent generellt ses som helt fel av många civila 

aktörer. En utvecklingssamordnare som har arbetat med förbandet i Afghanistan säger att det 

är av yttersta vikt att militären rådgör med henne som civil rådgivare när de ska utföra projekt. 

Ett teoretiskt exempel på assistans som slår fel är exempelvis att borra brunnar och inte förstå 

implikationerna det kan innebära. Om man behöver borra väldigt djupt men ändå inte får tag 

på vatten blir det efter ett tag ohållbart att lägga tid och resurser på detta. I många fall skulle 

man då avsluta arbetet och lämna det för att det inte fungerar att fortsätta lägga resurser på 

det. Det är inte något som alltid förstås eller accepteras av lokalbefolkningen. Ett annat 

exempel är om det ändå skulle komma vatten, men att man inte tar prover på det och det visar 

sig vara otjänligt. Lokalbefolkningen blir sjuka och anklagar soldaterna för att försöka förgifta 

dem.104 

 

Försvarsmaktens expert på civil-militär samverkan tar upp ytterligare exempel på sådana 

problem. Ofta vill soldaterna hjälpa till på något sätt och med den kapacitet och kompetens de 

har. Däremot saknas reflektionen över vad som händer efter att de har utfört sitt projekt. När 

man bygger upp en skola är det viktigt att ta med i beräkningen om förutsättningarna är 

sådana att barnen kan fortsätta gå dit. Om det ligger i ett område som är säkert så att de 
                                                 
101 Meinrad, 2007, s 379 
102 ibid. s 377 
103 Asplund, Wahlberg, 2004, s 6  
104 Intervju, Utvecklingsrådgivare, Försvarsmakten, Utlandsstyrkan, 2008-05-22 
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överhuvudtaget kan ta sig dit.105 Eller om det finns lärare eller läromedel för att driva skolan. 
106 

 

En studie över de danska styrkornas civil-militära återuppbyggnadsbidrag rekommenderar att 

militären ska kunna börja tänka på återuppbyggnadsarbete redan innan konflikten är avslutad 

och sedan få hjälpa till i större utsträckning. Det militära bidraget gör en enorm skillnad för 

den lokala befolkningen. På grund av det stora behovet av återuppbyggnadskapacitet är det 

svårt att säga att de militära styrkorna ska hålla sig borta. Det är dock nödvändigt att de 

arbetar i nära samarbete med experter på utvecklingsarbete som har god lokal kännedom. 107 

 

En liknande diskussion är överste Garland H. Williams inne på i sin onlinedebatt med Craig 

Cohen som forskar om återuppbyggnaden efter konflikter vid Center for Strategic and 

International Studies. Williams menar att det finns en period upp till arton månader efter att 

konflikten är avslutad som det konfliktdrabbade landet hänger i limbo. De har inte tillräcklig 

infrastruktur för att underlätta skiftet tillbaka mot ekonomisk återhämtning och det finns inte 

tillräckliga interna tillgångar för att skapa den infrastrukturen. Inte heller finns det några civila 

aktörer på plats omedelbart, trots att han ser det som det bästa alternativet, som kan ta sig an 

den uppgiften på grund av tiden det tar att organisera sig, samla in pengar och komma till 

undsättning. Det här innebär att möjligheten för snabb återuppbyggnad försenas ännu mer 

samt att perioden av instabilitet, osäkerhet och oro förlängs. Detta var till exempel fallet i 

Bosnien, Kosovo och Afghanistan.108
 

 

Nackdelen med att militären påbörjar dessa uppgifter ser Williams som att bristen på kunskap 

och organisation gör att tidsperspektivet blir kortsiktigt istället för långsiktigt. Han menar att 

det bästa vore att ge militären uppdraget att påbörja detta för att sedan lämna över det till 

civila aktörer när de kommit på plats. På det sättet blir perspektiven större och chansen för att 

lyckas i det långa loppet större. Det mesta av detta håller även Cohen med om, men han 

menar istället att ledningen för återuppbyggnadsarbetet ska vara civil med de rätta resurserna 

för att sätta igång på en gång.109 

                                                 
105 Intervju, Expert, Försvarsmakten, Swedint, 2008-05-14 
106 Intervju, Utvecklingsrådgivare, Försvarsmakten, Utlandsstyrkan, 2008-05-22 
107 http://www.cowi.com/cowi/en/menu/news/newsarchive/2006/militaryhelpwithreconstructionvital.htm 2008-
05-25 
108 http://www.cfr.org/publication/15426/who_should_lead_postconflict_reconstruction.html, 2008-05-26 
109 ibid. 
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Fredsbyggande 
 
Den fredsbyggande verksamheten är baserad på att skapa de politiska, rättsliga, ekonomiska 

och sociala förutsättningarna för en varaktig och fredlig utveckling. Verksamheten spänner 

över frågor som demokrati, mänskliga rättigheter, gender-frågor, hantering av krigsförbrytare, 

arbetsmarknad och DDR.110 

 

Brahimirapporten menar att effektiv peacebuilding bygger på kontakt med lokala aktörer. 

Nyckeln till omedelbar stabilitet i postkonfliktzoner och minskad risk till konfliktåterfall 

bygger på DDR, Disarmament, Demobilization och Reintegration, ett område som ger direkt 

resultat för allmän säkerhet och lag och ordning. Finansiärerna av DDR-program är såväl FN 

som olika NGO:s.111 

 

En annan av de mer kritiska faktorerna för effektiv peacebuilding är att se till de Mänskliga 

Rättigheterna och demokratiutveckling. Att samordna utbildning och träning för militär, polis 

och civil personal tillsammans av exempelvis FN:s MR-personal kan vara ett sätt att lägga 

mer fokus på frågorna och ge det en tydligare förståelse.112 I de norra provinserna av 

Afghanistan har Sverige genom en nationell samordning ansvaret för att stödja de afghanska 

myndigheternas utveckling. Här svarar Försvarsmakten för att utbilda enheter ur den 

afghanska armén och olika civila representanter för att ge stöd till andra lokala 

myndighetsföreträdare och politiker.113  

 

När de humanitära organisationerna överväger att samarbeta med militären är det viktigt att ta 

i beaktande vilket slags kontingent det är. Graden av risk ökar när ett förband uppträder och 

går in i samhällen med ”low casualty avoidance” alltså relativt oskyddade och obeväpnade. 

Risken är högre men utdelningen kan också vara det eftersom de kan skapa goda och 

värdefulla kontakter med människorna och komma igång med samhällets 

återbyggnadsagenda. Från de humanitära organisationernas sida måste man bedöma om den 

högre risk det innebär att samarbeta med ett förband som har större möjligheter till samarbete 

och goda kontakter med lokalsamhället är värd att ta. Den högre risken kan ge högre 

                                                 
110 Asplund, Wahlberg, 2004, s 6 
111 Report of the panel on UN peace operations (The Brahimi Report), 2000, s 7, 8 
112 ibid. s 7 
113 Planmo, 2007, s 18,19 
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utdelning i att nå de gemensamma målen i att skapa förutsättningar för demokrati och en 

fredlig utveckling.114 

                                                 
114 Jakobsen, 2000, s 42 
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Analys 
 

I den här delen kommer det empiriska materialet att analyseras för att utreda inom vilket 

verksamhetsområde civil-militär samverkan fungerar bäst och hur det påverkar samarbetet 

mellan civila och militära aktörer samt det fredsbyggande arbetet. Dessutom kommer civil-

militär samverkan ur en mer generell synpunkt analyseras med utgångspunkt i de/det nätverk 

aktörerna befinner sig i.  

 

De fredsfrämjande insatser som idag utförs världen över består av en mängd olika aktörer av 

olika slag och med olika mål. På ett mer långsiktigt plan kämpar samtliga aktörer ändå mot 

samma mål; att skapa fred och utveckling för ett mer stabilt och demokratiskt samhälle. 

Därför skulle man kunna anta att det finns ett behov och en vilja hos samtliga aktörer att 

samarbeta för att uppnå bästa möjliga effektivitet i respektive arbete. Det har dock visat sig att 

det är att dra förhastade slutsatser. Behovet av att samordna verksamheterna finns enligt vissa, 

även fast andra aktörer menar tvärtom då de anser att det har negativa effekter på det 

gemensamma långsiktiga målet och effektiviteten. Viljan och möjligheten att samarbeta är 

också ett hinder i många fall. Internationella NGO:s, men också myndigheter och andra 

nationella aktörer drar sig för att samarbeta med militären för att inte klassas som part i en 

konflikt och utsätta sig själv och de människor de är där för att hjälpa i fara.  

 

Den samverkan som förekommer kan delas upp i ett antal olika verksamhetsområden. Det är 

med utgångspunkt i den insamlade informationen för vart och ett av dessa områden jag 

kommer att analysera var samverkan fungerar och inte. Därefter kommer jag att titta på de 

länkar och relationer aktörerna på fältet har till varandra och hur det påverkar samarbetet. 

 

Verksamhetsområden 
 

Det som är tydligast när man analyserar de ståndpunkter och erfarenheter som sorterats under 

respektive verksamhetsområde är att den positiva eller negativa upplevelsen oftast är baserad 

på vilken organisationstillhörighet du har. Det här är också en del i problemet eftersom de 

olika organisationstyperna upplever och påverkas av olika faktorer på varierande sätt. Samma 

omständigheter som ger en positiv utkomst för de militära aktörerna, kan istället ge negativa 

konsekvenser för de civila aktörerna och skillnaden kan i det längre loppet påverka insatsen 
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som helhet. På grund av den stora variationen av insatser inom varje verksamhetsområde blir 

det dessutom ännu svårare att karaktärisera helheten som problem eller möjlighet.  

 

Politik och diplomati 

 

Det här är ett verksamhetsområde som trots sin viktiga karaktär, inte är särskilt detaljerat 

diskuterat. Antagligen eftersom det är ett så komplext område. Utifrån den information jag har 

kunnat inhämta går det inte att dra några generella slutsatser. Många av de politiska och 

diplomatiska insatser som utförs är per definition civila. På vilket sätt och när de militära 

komponenterna kommer in i samarbetet är mer oklart. Vid FN-uppdrag finns ofta flera av 

deras aktörer på plats, vilket innebär att det krävs en samverkan mellan de civila och militära 

komponenterna. När det finns en SRSG är han chef över samtliga enheter och står för den 

politiska och diplomatiska samordningen av kontakter med de lokala aktörerna.  

 

Men det finns även utrymme för andra civila aktörer på området. Goda exempel är när 

militären har kunnat använda sig av Röda Korsmedarbetare för att medla vid olika situationer 

och hur personal i PRT:s har kunnat medla med olika lokala aktörer de träffar under 

patrulleringarna. Om det i förlängningen går att säga om civil-militär samverkan fungerar bra 

eller dåligt har jag för lite material för att bedöma. 

 
Säkerhet 

 

Militärens huvudsakliga uppgift ligger i att upprätthålla säkerhet. Det är alla aktörer helt 

överens om och även militären är måna om att inte glida över i annan verksamhet som 

försämrar den viktigaste uppgiften. Exempelvis har PRT-konceptet som består av både 

militära och civila aktörer blivit kritiserade för att vara för dåliga på att upprätthålla säkerhet. 

 

Utan de militära styrkorna går inte säkerhet att skapas. Utan säkerhet ingen utveckling. När 

säkerheten väl är skapad innebär det att möjligheterna för de civila aktörerna att utföra sina 

uppgifter med bästa möjliga resultat ökar markant. Det här är det viktigaste militären kan göra 

för att underlätta för de civila aktörerna.  

 

Säkerhetsutövandet innebär dock inte bara att hålla stridande parter åtskilda utan också att 

exempelvis röja minor. Det här är områden där även de civila aktörerna är tacksamma över 
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den kompetens militären har att ge och samarbeten har fungerat väldigt bra. Det går inte att 

ifrågasätta deras överlägsna kunskaper och möjligheter samt legitimitet i utövandet.  

 

Säkerhetsområdet är ett verksamhetsområde där samverkan lämpar sig förhållandevis bra. 

Militären har sin huvudsakliga kompetens här och den kan inte utkonkurreras eller legitimeras 

av någon annan aktör på det stora planet. När det gäller mindre insatser kan däremot de civila 

polisstyrkorna vara bättre lämpade för detta och här saknas en utförligare koordination. 

Samverkan av karaktären beskydd av civila aktörer är inte helt och hållet accepterat. Det bör 

dock betraktas som ett fungerande samarbete då de civila aktörerna har konstaterat att det inte 

får förekomma utan att de har begärt det och under de förutsättningar de själva har valt.  

 
Humanitärt bistånd 

 

Det humanitära biståndet är ett av de verksamhetsområden inom civil-militär samverkan som 

är mest omdebatterat. Här finns resurser, möjligheter och till viss del kompetensen från 

militärens sida att hjälpa en befolkning som är krigsdrabbad. Det som diskuteras är 

lämpligheten i detta och vad det har för implikationer för övriga aktörer.  

 

I den här kategorin är det sammanblandningen av militära och civila aktörer som är det största 

problemet. Att ytterligare en aktör hjälper till att förse drabbade människor med den 

humanitära hjälpen är i praktiken en bra sak. Men det är de långsiktiga konsekvenserna som 

blir det stora problemet. Civila aktörer på fältet är hjälplösa mål för dem som inte jobbar mot 

den fredliga agendan. Detta drabbar i slutändan befolkningen som eventuellt också får en 

stämpel att stödja den ena eller andra sidan.  

 

Att kunna distribuera hjälp till dem som har de största behoven är en av 

hjälporganisationernas grundpelare vilken allt bistånd bygger på. De mål som en militär aktör 

arbetar mot är alltid politiska på grund av sitt mandat även om de bidrar med hjälp av 

humanitära orsaker. Det är enligt de civila organisationerna för det första inte rätt orsak att 

delta i hjälparbetet, men det kan också ha konsekvenser som militären inte har egen kunskap 

om att förutse. Som att kortsiktiga mål i syfte att hjälpa för stunden, eller vinna force 

protection, inte håller i långa loppet eller för med sig andra problem som exempelvis fara för 

befolkningens säkerhet. Quick impact projects kan tyckas vara godtyckliga eftersom det 

primära syftet inte är att underlätta för befolkningen utan för att vinna förtroende för sina 
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styrkor bland dem. Men i det sammanhanget måste det också beaktas att en förutsättning för 

att militären ska kunna utföra sitt uppdrag är att de har goda relationer med befolkningen. 

 

Militärt utförande av humanitära uppgifter är oftast mer accepterat när det råder ett sådant 

säkerhetsläge att ingen annan har möjlighet att utföra uppgiften. I det läget är det en situation 

där samtliga aktörer men framförallt befolkningen vinner på att samverkan förekommer. Det 

är dock viktigt att betona att både de civila och militära aktörerna ser den här sortens 

verksamhet som högst tillfällig. Det finns även en konsensus i åsikten om att 

komplementaritet snarare än överlappning är att föredra i alla situationer där militären utför 

civila uppgifter.  

 

I det här verksamhetsområdet finns många anledningar för och mot samverkan och vad det 

skulle innebära för det fredsbyggande arbetet. Det är antagligen också det känsligaste området 

att samverka på. Den här sortens humanitära aktiviteter bör också betraktas som några av de 

viktigaste i ett inledande skede och att dessa undermineras av dålig koordinering kanske inte 

är värt att riskera. Med ytterligare och mer precisa kriterier för vad som är goda och dåliga 

resultat och hur dessa påverkar det större målet kan en mer exakt bedömning göras. Men 

fördelarna med samverkan inom detta område är att det går att förmedla hjälp till dem som 

behöver det när ostadiga förhållanden råder. För att fungera i ett längre perspektiv skulle 

antagligen civil-militär samverkan på de andra förberedande arenorna behöva föregå det 

praktiska utövandet på fältarenan. Detta för att nödvändig kunskap och medel ska finnas hos 

militären.  

 

Återuppbyggnad 

 

Även på återuppbyggnadsområdet är erfarenheterna delade. Det är ett av de områden där 

militära förband har störst möjlighet och kompetens att utföra det praktiska arbetet. Det 

handlar om uppgifter som de är tränade att utföra. Och här finns bevittnat goda samarbeten. 

Men samtidigt kan dessa aktiviteter skapa problem som är av mer långsiktig karaktär. 

Infrastruktur som inte klarar av mer än några års användande skulle i slutändan kunna ge 

konsekvenser som eventuellt blir ännu svårare att behandla.  

 

Den svenska försvarsmakten har inga egna resurser att lägga på enskilda projekt utanför deras 

huvudsakliga verksamhetsområde. Men det förekommer ändå att soldaterna vill hjälpa till. 
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Militären har dock ofta dålig kunskap om vilka implikationer det innebär. En förutsättning för 

att detta ska kunna lyckas är att rådgivning med utvecklingsrådgivare förekommer. 

 

I områden där besvärliga situationer råder finns det behov av en snabb insats och 

återuppbyggnad av infrastrukturen. Här är militären en aktör som har kunskapen och snabbt 

kan sätta in insatser och att då hindra dem från att göra detta blir en direkt konsekvens för 

lokalbefolkningen. Särskilt under de perioder direkt efter konfliktens avslutande innan de 

civila organisationerna har etablerat sig. Ett problem är militärens kortsiktiga perspektiv, men 

det skulle kunna lösas genom att ledningen utrustas med de resurser och den kompetens som 

krävs. Ett annat alternativ är att införa civil ledning med mandat att starta insatsen när tiden är 

mogen. 

 

På återuppbyggnadsområdet finns möjligheterna för en väl fungerande civil-militär 

samverkan. Militärer som utför civila uppgifter har rätt kompetens för återuppbyggnad och 

kan uppnå lyckade resultat i samverkan med en civil rådgivare som har kompetensen att 

bedöma de långsiktiga konsekvenserna för samtliga inblandade. Ett problem i nuläget är att de 

insatser som utförs ad hoc av olika kortsiktiga skäl kan försvåra utveckling i längden, samt att 

militären inte har rätt kompetens för att förstå implikationerna av hjälpen. 

 
Fredsbyggande 

 

På det fredsbyggande området har de lokala myndigheterna viktiga funktioner för att 

exempelvis lyckas implementera demokrati och mänskliga rättigheter bland befolkningen. De 

militära funktioner som samverkar och har en dialog med dessa, genom exempelvis PRT, är 

viktiga aktörer då de informerar och utbildar i frågorna. Detta är något som även 

Brahimirapporten tar upp som en av de viktigaste funktionerna.  

 

De civila aktörer som väljer att samarbeta med militäre i detta arbete måste dock vara 

medvetna om att det innebär en risk att umgås med styrkor som har sänkt sin gard då det 

innebär att det är lättare att attackera dem. Det här gäller även inom andra 

verksamhetsområden. Det handlar alltså om deras fysiska säkerhet, men då dessa team ofta 

kan nå lokalbefolkningen på ett bättre sätt än hårt beväpnade patruller finns mer att vinna i 

längden. 
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En av de viktigaste åtgärderna för direkt säkerhet och möjlighet till utveckling är DDR som 

innebär att avväpna och demobilisera de krigförande och att återföra dem i samhället. Det är 

en av de viktigaste metoderna för att skapa säkerhet och därmed förutsättningar för alla de 

andra verksamheterna att lyckas utföra sina uppgifter i säkerhet. Det innebär också att 

möjligheten att bygga upp demokratiska institutioner förenklas då riskerna för interna 

oroligheter minskar samt att implikationerna av dem som uppstår är mindre. 

 

Verksamhetsområdet är så pass stort och varierande att det är svårt att avgöra hur pass bra 

eller dåligt civil-militär samverkan är för uppnåendet av de övergripande målen. Men 

kompetensen för att utföra många av uppgifterna finns hos de olika aktörerna och att 

samarbeta om det kan innebära en större framgång än risk för problem. Det kan å andra sidan 

också innebära att lokalbefolkningen blir mer misstänksamma mot de aktörer som uppträder 

tillsammans med soldater och mindre villiga att förändra de viktiga institutionerna.  

 

Utifrån det material jag har analyserat är det svårt att peka ut ett verksamhetsområde som 

samverkan alltid fungerar bra inom och ger tydliga resultat, eller tvärtom, fungerar dåligt och 

inte ger resultat alls. Det är i allmänhet svårt att mäta effekter av handlingar som inte lämpar 

sig för kvantitativ analys utan får istället ägna sig åt bedömningar. De problem och 

möjligheter som diskuteras i samband med varje verksamhetsområde är ofta knutna till vilken 

sorts organisation som har haft upplevelsen eller från vilken utgångspunkt personalen 

bedömer insatsen som lyckad eller inte. En lyckad insats på det civila området för militären 

behöver inte betyda att det är det för den civila arenan eller för helheten över huvud taget.  

 

Det analysen har gett visar dock på att det inom det säkerhetsskapande området finns relativt 

goda förutsättningar för samverkan eftersom rollerna är förhållandevis klara. När det gäller 

säkerhetsutövande på lägre nivåer behövs dock en bättre koordinering med civilpolis. 

Beskydd av civila aktörer sker under former som säkerställer att alla aktörer får ut mesta 

möjliga av det. Även återuppbyggnadsområdet har möjligheter för att fungera på ett 

tillfredsställande sätt för alla aktörer och även lokalbefolkningen. Kompetens och resurser 

finns hos militären för att kunna göra ett effektivt återuppbyggnadsarbete. Men kunskapen om 

vad det innebär för utvecklingen saknas och det är fortfarande ett problem.  

 

Inom verksamhetsområdet fredsbyggande insatser samt politik och diplomati har jag inte 

kunnat bedöma effekterna utifrån det material som har analyserats.  
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Humanitärt bistånd är det mest tveksamma området att bedriva civil-militär samverkan inom 

på grund av det stora fältet argument som motsätter sig det. Det finns å ena sidan ett behov av 

direkt humanitär hjälp när ingen civil aktör har möjlighet att ta sig an oroliga områden med 

människor i nöd. Men det innebär å andra sidan en stor risk för både civila hjälparbetare och 

lokalbefolkningen att sammankopplas med icke-neutrala aktörer. Grundlig utbildning på 

området bör ske innan fältuppdraget.  

 

Att inleda samverkan redan i de inledande stadierna av en operation, det vill säga redan på 

hemmaplan med utbildningar och träffar verkar anses vara relevant för att samverkan ska 

lyckas inom samtliga verksamhetsområden. När militären onekligen får en allt större roll 

behöver organisationstyperna bekanta sig med varandra och vänja sig vid tanken att de kan 

komplettera varandra där den andres kompetens brister, eller under exceptionella situationer 

som kan vara vanligt förekommande där fredsbyggande insatser verkar.  

 

En mer exakt bedömning av vilka kriterier som motsvarar goda och dåliga exempel på 

samverkan är nödvändig för att ta den här undersökningen till en djupare nivå och kunna 

generalisera resultaten. Ett annat alternativ är att analysera resultaten utifrån 

verksamhetsområden som gör ett vidare och mer generellt omtag på civil-militär samverkan. 

 

Nätverk 
 
När man ser på en internationell insats som nätverk, kan man lägga upp det på några olika 

sätt. Dels kan hela insatsen betraktas som ett nätverk, genom en så kallad sociocentrisk ansats. 

Där finns det militära förbandet och de civila aktörerna. I ett sådant nätverk finns många lösa 

trådar, det vill säga att trots att det finns många aktörer på arenan är det inte säkert eller ens 

vanligt att aktörerna samarbetar eller har någon länk till varandra. Det finns ett fåtal starka 

länkar och ett flertal svagare länkar. Enligt Granovetter är det dock en fördel att ha kontakt via 

svaga länkar så det behöver inte enbart vara en nackdel.  

 

Det är också möjligt att se på helheten som ett antal separata nätverk. Det är det militära 

förbandet och dess organisation på sin sida och en civil organisation på den andra som utgör 

varsitt mikronätverk. Deras inre relationer har också betydelse för helheten. Hela den civila 

arenan utgör dessutom också ett samlat nätverk. Det kan på många sätt liknas vid det 
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inledande exemplet. Det finns många lösa trådar och samverkan är inte lika vanlig som man 

skulle kunna tro att det är. I analysen hade det varit möjligt att även utse varje 

verksamhetsområde till ett separat nätverk, men eftersom jag inte har några specifika aktörer 

att relatera till nöjer jag mig med att betrakta all samverkan i samma nätverk.  

 

    
 
Figur 4. Exempel på det civil-militära nätverket på fältarenan 

 

Ett nätverk på fältarenan vid en internationell insats kan se ut som bilden illustrerar och som 

beskrevs i avsnittet ovan. Nätverket består av de civila och militära aktörer som deltar i den 

fredsbyggande insatsen. Varje aktör representeras av en nod och länken är den relation 

aktörerna har med varandra. Det är dessa faktorer som utgör det betydelsefulla i nätverket. 

Flödet är den samverkan som sker mellan aktörerna. Alltså den civil-militära samverkan i 

respektive verksamhetsområde.  

 

Vid en nätverksanalys är det flödet mellan noderna som är det viktiga och inte nodernas 

egenskaper. Jag tror dock att i det här sammanhanget spelar nodernas egenskaper en roll som 

påverkar den sorts flöde som förekommer.  

 

Ett av de stora problemen med civil-militär samverkan är att det är så pass vitt skilda aktörer 

som ska komma överens om hur man bäst utför de uppgifter som leder till effektiv 

peacebuilding. Sedan slutet av Kalla Kriget har de dock börjat röra sig mot varandra, men på 

grund av nätverkets inbyggda trögheter tar det lång tid. De senaste knappa tio åren har ännu 

mer bidragit till att föra aktörerna närmare varandra men fortfarande är olikheterna inte 

överbyggda. När flödet mellan dessa aktörer bedrivs i en miljö som kräver snabb och effektiv 

handling är det inte konstigt att det haltar i en trög struktur.  

 

Civila 
aktörer 

Militärt 
förband 

   
                - Militär aktör           

  - Civil aktör 
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Nätverkens dynamik bygger på antagandet om strukturell stabilitet som innebär gradvisa 

förändringar. När något skakar strukturen som exempelvis en revolution gäller andra 

förutsättningar. Att de traditionella länkarna förändras är dock inte bara negativt. Forskning 

har visat att nya strukturer och organisationsformer bildas och att potentialen för nyskapande 

är stor och att det ofta finns mer utrymme för kreativitet. I ett postkonfliktområde där det 

styrande syftet är att förhindra konfliktåterfall måste man alltid vara beredd på att vad som 

helst kan hända och det kan kanske också vara till fördel för det civil-militära samarbetet. 

Exempelvis menar vissa aktörer att samverkan som förekommer ad hoc där situationen 

uppstår är den bästa sorten och fungerar effektivast eftersom varje situation är olik den andra. 

 

I ett nätverk utgår man från att aktörerna verkar på samma nivå och har ett ömsesidigt 

beroende av varandra. På fältarenan vid en internationell insats uppstår problemet, när varje 

aktör är en organisation med sina speciella egenskaper, att organisationens funktion och inre 

struktur gör att de förhåller sig till varandra på olika sätt. Militären brukar ofta kritiseras för 

att eftersom de har ansvar för den rådande säkerheten i området vilja ta på sig uppgiften att 

koordinera även samverkansarbete och tar därmed även över rollen som överordnad de andra 

aktörerna. Det ger en obalans i nätverket och kan vara en orsak till problem. 

 

Eftersom jag inte har några bestämda aktörer och vet precis vilka flöden som går var är det 

svårt att analysera strukturen av nätverket ytterligare, utan fokus ligger på den teoretiska 

aktiviteten. 

 

Starka och svaga länkar 

 

Ett nätverk består av både starka och svaga länkar. De starka länkarna är de som det 

investeras mest tid, resurser, förtroende och känslomässigt engagemang i. De svaga länkarna 

är de som mer flyktigt befinner sig i sammanhanget. På den civil-militära fältarenan får 

många eller nästan de flesta av länkarna betraktas som svaga eftersom de starka banden och 

likheten mellan organisationerna saknas. När samverkan förekommer av det slag att man 

verkar samtidigt men inte involveras i ett ordentligt samarbete innebär det att aktörerna inte 

har det engagemang i varandra som karaktäriserar starka länkar. Man kan också finna 

frånvarande länkar som syftar på de länkar som inte har någon substantiell betydelse. I det här 

sammanhanget finns ett flertal sådana frånvarande länkar i det civil-militära nätverket. 
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Aktörerna ingår alla i peacebuildingnätverket, men det behöver inte finnas någon relation att 

tala om eller något annat utbyte än att de verkar i samma nätverk.  

 

 
Figur 5. Exempel på starka och svaga länkar i det civil-militära nätverket på fältarenan 

 

Granovetters resonemang om att två aktörer som båda har starka länkar med aktör A har 

större chans att utveckla en stark länk mellan varandra på grund av sin förmodade likhet 

skulle i de fall det bedrivs civil-militär samverkan via starka länkar kunna bidra till en 

kedjeeffekt som leder till en starkare samverkan med bättre förutsättningar att skapa en stabil 

fredssituation. Det här bygger på antagandet att militären har minst en stark länk till en civil 

aktör som i sin tur har en stark länk till en annan civil organisation, som helst även den har 

egna starka länkar med andra noder. Det här är situationen i Kosovo ett bra exempel på där de 

NGO:s som hade erfarenhet från samarbete med FN:organ var mer mottaglig även för militärt 

samarbete. 

 

 

Det är dock de svaga länkarna som kan ge flest fördelar och möjligheter enligt Granovetter. 

Bland de relationer en aktör har som bygger på starka länkar finns det en risk för att samma 

information och synsätt cirklar runt och bevaras av likheten mellan aktörerna. För en aktör i 

ett starkt nätverk är det mest fruktbart att söka sig till en svag länk som därigenom bidrar med 

ny information och synsätt och öppnar även upp för andra möjligheter. Det är de svaga 

länkarna som är mest sannolika att koppla ihop aktörer från olika grupper av starka länkar. I 

det civil-militära nätverket är det de svaga länkarna som finns mellan militären och de civila 

aktörerna som är viktiga för att kunna förbättra den samverkan som finns och effektivisera det 

   - Militär aktör           - Civil aktör 
 
     Stark länk                  Svag länk 
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arbete som genomförs tillsammans. Det ger båda organisationerna en chans att vidga sina 

vyer och sätta sig in i den andres perspektiv och metoder.  

 

På samma sätt är det också de svaga länkarna som allra oftast är den bro som innebär den 

enda länken mellan två grupper. Det är den enda möjligheten att överföra information och 

influenser mellan militären och de civila organisationerna. Innebörden av en sådan bro kan i 

det här sammanhanget innebära ett närmande för organisationerna och därmed ett bättre 

samarbete. 

 

I den situation som Granovetter kallar den förbjudna triaden, att sannolikheten för att två 

personer som båda har en stark länk till en specifik nod inte ska mötas och själva skapa en 

stark länk är låg, diskuterar Borell och Johansson att det visst kan vara ett tänkbart scenario 

och att den gemensamma aktören i det sammanhanget får en väldigt stark position. Han 

fungerar som en grindvakt och förmedlare av information om mellan de andra aktörerna och 

kan styra situationen efter eget tycke. Vid just informationsinhämtning kan det här vara ett 

medel för aktörerna i nätverket att själva föra en egen agenda och lämna och sprida vidare den 

information som bäst passar deras egna syften.  

 

Den här sortens länkar som sammanfogar olika grupper har alltid en viktig roll eftersom de 

möjliggör ytterligare samarbete och kunskap om varandra och varandras verksamheter, medan 

de samtidigt har makt att välja i vilken omfattning detta sker. 

 

De möjligheter och problem som diskuteras i analysen av verksamhetsområdena handlar 

framförallt om förståelsen av innebörden av de aktiviteter som utförs gemensamt och vilka 

långsiktiga konsekvenser det har samt om hur utbildning och närmare kunskap om varandras 

verksamhetsområden är viktigt för att kunna samverka. Nätverken har ingen betydelse för att 

förklara de faktorer som handlar om principer, långsiktighet och konsekvenser, men i den mån 

de handlar om att föra organisationerna närmare varandra för att de ska acceptera och lära från 

varandra finns en stark koppling.  

 

I ett nätverk där det finns så pass många osäkra länkar, svaga eller frånvarande, och ett fåtal 

starka länkar mellan olika aktörer har alla länkar en betydelse för att verksamheten ska 

utnyttjas på bästa möjliga sätt. Ingen länk i det här sammanhanget har negativa innebörder, 

men på det vis fältarenan ser ut med många aktörer som inte är koordinerade, kan en grupp 
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med starka länkar låsa sig till en viss uppsättning uppfattningar om hur verksamheten ska 

utföras och vad som är bra metoder. De enda riktigt starka länkarna på fältarenan är 

egentligen de inom den militära organisationen som vanligtvis uppfattas som väldigt rigid i 

sin organisationsstruktur och verksamhet. När de allt mer går över mot den civila arenan på 

fältet innebär de svaga länkarna som finns med de civila aktörerna bara fördelar eftersom 

samtliga aktörers vyer automatiskt vidgas. En stark länk mellan militären och civila aktörer 

som internationella organisationer eller lokala myndigheter kan innebära att samarbetet kan 

utökas till fler aktörer och det bör i längden föra med sig bättre förutsättningar för samverkan 

i stort som baseras på erfarenheter av den samverkan som bedrivits.  

 

Allt detta bygger självklart på att man iakttar försiktighet och fortsätter utveckla metoder för 

att komma förbi principiella problem och annan strukturell inkompatibilitet. För att i 

framtiden överbrygga de generella problemen som civil-militär samverkan innebär finns 

möjligheter att lösa eller i alla fall lindra dessa genom ett aktivt nätverksskapande på samtliga 

arenor där organisationerna får möjlighet att lära känna varandra och bilda hållbara länkar för 

att få mer förståelse och kunskap om varandras arbetssätt.  

 

Allmänna reflektioner  
 

Det litteraturmaterial som har gåtts igenom har i stor utsträckning haft NGO:s eller de civila 

aktörerna som fokus. Det kan ha bidragit till att ge en skev bild eftersom organisationens 

karaktär också speglar dess synpunkter och reflektioner. Det här kan också förklaras av att det 

är militären som kliver in på den civila arenan. Det ses utifrån de civila aktörernas sida som 

ett grovt övertramp som kan vara skadligt och mycket tid läggs på att finna lösningar på 

problemet, medan militären kan se det som något de gör ad-hoc för att skapa snabba och 

synliga resultat för befolkningen, förtroende för förbandet och hjälp att stilla sina egna 

samveten. Det är dock inte hela förklaringen eftersom de militära styrkorna i allt större grad 

planerar för att utföra civila uppdrag under sina missioner. När det gäller de intervjuer som 

har utförts har omständigheterna gjort så att det istället rör sig om Försvarsmakten samt 

statliga myndigheter som haft möjlighet att medverka.  

 

Forskningsområdet är relativt nytt eftersom det är under de senaste tjugo åren, sedan Kalla 

Krigets slut, som inriktningen på de internationella insatserna har ställts om mot ett större 

helhetsperspektiv. Diskussionen i det material jag analyserat har till stor del varit inriktad på 
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om samverkan som fenomen är bra eller dåligt och mindre information har gått att identifiera 

om vad som fungerat bra och dåligt i den samverkan som genomförts.  
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Sammanfattning  
 

Många ser det som ett självklart mål att de aktörer som finns på banan vid en internationell 

insats ska samarbeta eller i alla fall samverka för att nå det övergripande gemensamma målet; 

fred och slutligen ett demokratiskt samhälle med ekonomisk utveckling. Så har inte varit fallet 

och många problem har uppstått. Syftet med denna studie var att undersöka relationerna 

mellan aktörerna på arenan. Hur påverkas de av de nätverk de ingår i och hur påverkar det den 

civil-militära samverkan och det fredsbyggande arbetet. Finns det verksamhetsområden som 

är mer lämpade för civil-militär samverkan än andra. Detta undersöktes genom 

litteraturstudier kombinerat med kunskap inhämtad via intervjuer.  

 

Studien visar att det är svårt att peka ut verksamhetsområden som är mer eller mindre 

lämpade för civil-militär samverkan. Det beror på att upplevelserna om vad som är bra och 

dåliga erfarenheter varierar stort mellan aktörerna och från situation till situation. Ett bättre 

verktyg för att definiera goda och dåliga erfarenheter samt möjligheter och problem skulle ha 

underlättat detta. Det går ändå att urskilja att verksamhetsområdena med säkerhetsutövande 

och återuppbyggnad som främsta uppgifter har störst förutsättningar för att lyckas i ett längre 

perspektiv om en vidare koordinering mellan aktörerna och utbildning av konsekvenser 

genomförs. Den humanitära biståndsverksamheten är det område som är mest utsatt för 

problem som drabbar både den samverkan som förekommer mellan aktörerna, men också de 

långsiktiga målen för fredsbyggandet. Samverkan på området bör förekomma när ingen annan 

aktör har möjlighet, men ska alltid betraktas som något tillfälligt där organisationerna har 

möjlighet att komplettera varandra.  

 

På samtliga områden betonas vikten av utbildning och koordinering på de arenor som planerar 

själva insatsen för att förstå de långsiktiga konsekvenserna och förbättra samarbetet. Det är 

också ett resultat av nätverksanalysen där länkar mellan aktörerna, oavsett om de är starka 

eller svaga, är viktiga för att utöka kunskapen om varandras organisationer och därmed skapa 

en förståelse som underlättar för fortsatt samarbete och i längden en starkare peacebuilding-

verksamhet. Eftersom de militära verksamheterna tenderar att gå mot utökade aktiviteter på 

det civila området, är nätverksskapandet på de olika arenorna antagligen en förutsättning för 

att samtliga aktörer ska lyckas nå det övergripande målet.  
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En av de största svårigheterna med denna studie har varit att identifiera och sortera materialet 

för att kunna analysera och dra slutsatser ifrån. Vid en liknande studie är det nödvändigt att 

ytterligare definiera och precisera begreppen. På grund av det breda ämnesområdet och antal 

aktörer som anses sig ha definitionsföreträde är dock detta mycket svårt att göra då gränsen 

för civil-militär samverkan varierar beroende av vilken organisation som tolkar begreppet.   

 

Civil-militär samverkan som ämne är oerhört stort och ganska ostrukturerat. Den här 

uppsatsen har gått igenom de övergripande breda tendenserna och fakta. Till ytterligare 

studier på samma område skulle det vara intressant att ta en specifik fallstudie för att utreda 

inom vilket verksamhetsområde det har fungerat bra och dåligt eller till och med gå in i ett 

verksamhetsområde och kartlägga de precisa relationerna inom detta vid en mission och se 

vad som är orsakerna till brister och förtjänster i samarbetet.  

 

Ett annat alternativ är att välja ut en specifik militär mission och en specifik civil aktör för att 

undersöka det samarbete eller den samverkan de har med varandra och vad det har för 

påverkan och effekt på de långsiktiga målen. Det skulle också vara intressant att göra en mer 

exakt nätverksanalys för att se hur länkarna mellan organisationerna ser ut i praktiken och hur 

de påverkar varandra och om det på det här området skulle kunna göras några förändringar för 

att skapa ett lukrativt samarbete för båda parterna och det fredsfrämjande målet. Dessa skulle 

dock kräva mer tid och resurser.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Vilken organisation representerar du/har du tidigare arbetat inom? 
 
Vilken funktion har du/har du haft inom organisationen? 
 
Vilken är organisationens mål och syfte vid en internationell insats? 
 
Om du har erfarenhet av civil-militär samverkan på fältarenan svara på dessa frågor: 
 

• Har du, utifrån din organisations perspektiv, haft positiva erfarenheter av civil-militär 
samverkan? 

o Inom vilket verksamhetsområde? (politk/diplomati, säkerhet, humanitärt 
bistånd, återuppbyggnad, fredsbyggnad) 

o Vilket slags projekt? 
o Vilka aktörer har medverkat? 
o På vilket sätt har det varit positivt? 
o Vad har det inneburit för samarbetet? 
o Vad har det inneburit för att nå organisationens mål? 

• Har du haft negativa erfarenheter?  
o Inom vilket verksamhetsområde? (politk/diplomati, säkerhet, humanitärt 

bistånd, återuppbyggnad, fredsbyggnad) 
o Vilket slags projekt? 
o Vilka aktörer har medverkat? 
o På vilket sätt har det varit negativt? 
o Vad har det inneburit för samarbetet? 
o Vad har det inneburit för att nå organisationens mål? 

 
Har du inte erfarenhet av civil-militär samverkan, men har arbetat på fältarenan där det 
även förekommit militära förband svara på dessa frågor:  
 

• Vilken är anledningen till att civil-militär samverkan inte har förekommit mellan din 
organisation och det militära förbandet/n på plats? 

 
• Vilken är din syn på inom vilka verksamhetsområden (politk/diplomati, säkerhet, 

humanitärt bistånd, återuppbyggnad, fredsbyggnad) civil-militär samverkan skulle 
vara genomförbart? 

o Hur och varför skulle det vara genomförbart? 
o Vad har det för betydelse för att nå organisationens mål? 

 
• Vilken är din syn på inom vilka verksamhetsområden civil-militär samverkan inte 

skulle vara genomförbart? 
o Varför skulle det inte vara genomförbart? 
o Vad har det för betydelse för att nå organisationens mål? 

 


