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Social identitet och humanitär verklighetsuppfattning 
Ett konstruktionistiskt perspektiv på humanitär-militär samverkan 

Samtida humanitära kriser och väpnade konflikter har blivit alltmer komplexa till sin art, med nya 

krav om multifunktionella och samordnade insatser. När humanitära och militära aktörer 

samexisterar i områden med överlappande intressesfärer uppstår ett problem. De humanitära 

aktörernas verklighetsuppfattning skiljer sig i förhållande till de militära aktörernas, vilket 

inverkar negativt på humanitär-militär samverkan. Tidigare förklaringsmodeller visar att 

avhållsamheten från de humanitära aktörerna att samverka med militären till stor del grundas på 

hårda faktorer som bl.a. ängslan för den humanitära personalens säkerhet.  

 

Med stöd av socialkonstruktionism och social identitetsteori har författaren undersökt mjuka 

faktorer, vilka kan visa på andra förklaringsmodeller till samarbetssvårigheterna. Undersökningen 

utgår från att det i policys, doktriner och rapporter rörande civil-militär samverkan finns utsagor, 

vilka genom diskursanalys kan skildra ett antal mjuka signifikanta faktorer, vilka inverkar på 

social identitetskonstruktion. Diskussion skildrar hur denna identitetskonstruktion inverkar på och 

kan förstås i kontexten av humanitär-militär samverkan.  

 

De humanitära aktörernas sociala identitet kan skildras utifrån karakteristik och framtagna 

signifikanta faktorer. Skillnader aktörerna emellan bidrar till att de agerar utifrån olika 

verklighetsuppfattningar. Undersökningen visar att de humanitära aktörernas identitets- 

konstruktion i hög grad inverkar på humanitär-militär samverkan. Genom att förstärka skillnader 

stärks den inre sammanhållningen och distanseringen till den andra gruppen ökar.  

 

Vår förståelse för problemet kring humanitär-militär samverkan kan ändras genom ökad kunskap 

och en förändrad diskurs om de humanitära aktörernas ideologiska, intresse- och maktbetonade 

processer.  

 
Nyckelord: Socialkonstruktionism, Socialidentitet, Diskursanalys, Humanitär-militär samverkan. 
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[…] a threat to my identity is more serious than a threat to my interests.
1
 

1. Inledning 
Humanitära och militära aktörer har under lång tid verkat sida vid sida i humanitära kriser och 

väpnade konflikter. Principer för hur civil- och militärpersonal bör förhålla sig till varandra 

har utvecklats utifrån distinktionen mellan kombattant- och icke kombattantstatus samt utifrån 

de humanitära principerna.
2
  

 

Samtida humanitära kriser och väpnade konflikter har blivit alltmer komplexa till sin art.
3
 

Händelser under 2000-talet har alltmer klargjort att nationell säkerhet är beroende av global 

stabilitet.
4
 Insikten om att enskilda militära insatser är otillräckliga för att skapa varaktig 

stabilitet har lett till nya integrerade och allomfattande strategier, med gemensamma 

målsättningar för politiska, militära och humanitära aktörer.
5
 Inom ramen för allomfattande 

ansatser framhävs vikten av att stärka samarbetet inom flera samhälleliga sektorer med en rad 

statliga och icke statliga aktörer. Detta i syfte att vinna synergieffekter och ökad förmåga att 

möta nya utmaningar samt finna långsiktiga och varaktiga lösningar.
6
  

 

Militära aktörer har fått utvidgade mandat med ett större spektrum av uppgifter, ofta i nya 

insatsmiljöer.
7
 Dessa uppgifter kan innebära bland annat skydd av civilbefolkning samt 

bistånd med tidskritiska resurser till komplexa humanitära insatser.
8
  

 
[…] the military is increasingly engaging in humanitarian activity and the humanitarian 

community is increasingly employing assistance in terms of security and logistics from the 

military.
9
 

 

I samtida konflikter och kriser är säkerhet och utveckling ömsesidigt beroende av varandra 

för att kunna åstadkomma varaktig fred och säkerhet. Säkerhet är en förutsättning för 

omedelbar undsättning i riskfulla insatsmiljöer. Så trots att flera humanitära aktörer 

principiellt är emot humanitär-militär samverkan, uppstår ett ofrivilligt och ömsesidigt 

beroende.
10

  

 

De humanitära aktörerna har uppmärksammat behovet av utvidgat samarbete med bland 

annat krav på effektivisering, vilket uttrycks i den av FN introducerade humanitära reformen 

från år 2005.
11

 Tillkomsten av nya humanitära aktörer innebär att det humanitära utrymmet 

                                                           
1
 (Jenkins, 2008, s. 8) 

2
 (SCHR, 2010, s. 2) (UN, IASC, 2004, s. 6) 

3
 (UN, IASC, 2005, s. 8ff) (ICRC, 2005, s. 371) 

4
 (CDHAM, 2009, s. VI) 

5
 (Nilsson, et.al., 2009, s. 7) 

6
 (Ibid.) 

7
 (EUMS, 2008, s. 7) (NATO AJP-9, 2003, ss. 3-6 §304:1) (ICRC, 2005, s. 369ff) 

8
 (EUMS, 2008, s. 7) (NATO, SHAPE, 2010, ss. 1-5) (ODI, HPG, 2006, s. 21) 

9
 (Egnell, 2008, s. 3) 

10
 (Ibid.) (UN, IASC, 2004, s. 11 §24) 

11
 (UN, OCHA, 2005) Den humanitära reformen  syftar till att effektivisera humanitärt stöd samt att klustra 

funktionsansvar under en ledning vid humanitära insatser. 
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expanderar. Samarbete och samordning har blivit allt mer komplext och utmanande, vilket 

kräver nya strategier för det humanitära arbetet.
12

  

 
[...] no single humanitarian agency can cover all humanitarian needs, 

collaboration is not an option, it is a necessity.
13 

 

 

Med den ökade internationella trenden att implementera allomfattande ansatser, involveras de 

humanitära aktörerna allt mer i de säkerhetspolitiska strategierna med politiska och militära 

målsättningar. Dessa målsättningar och arbetsformer kan komma att stå i strid med de 

humanitära principerna och de humanitära aktörernas sociala identitetsbild. FN har dels ett 

humanitärt funktionsansvar, men även ett säkerhetspolitiskt funktionsansvar, varför somliga 

humanitära aktörer med oro följer den samtida utvecklingen i det humanitära rummet.
14

  

 
[…] at the political level, however, there is […] a marked trend toward defining policies for more 

direct involvement of the military in civilian and humanitarian tasks.
15

 

 

1.1 Problemformulering 
Utvecklingen går mot strategiska koncept vilka grundas i ett effektbaserat förhållningssätt

16
 

inom ramen för en allomfattande ansats. Detta innebär en samverkans- och samordningskultur 

mellan en mångfald aktörer i komplexa krisområden. Denna allomfattande ansats involverar 

både civila och militära aktörer, vilka alla bidrar med sin del i ett gemensamt strategiskt 

koncept vilket grundas i en gemensam politisk målsättning.
17

 

 

Humanitära aktörer delar inte denna ansats fullt ut. Detta baseras bland annat på särskiljande 

målsättningar och humanitära principer. Samverkan med militära aktörer ses som en ’sista 

utvägens princip’, då inga andra medel står till buds. Denna divergerande syn på möjligheten 

till att nå synergieffekter kan medföra att de behövande i en humanitärkrissituation inte får 

den snabbaste och mest adekvata hjälp de behöver.
18

  

 

Problemet är att samverkan och samarbetet mellan humanitära och militära aktörer är svårt. 

Samarbetssvårigheterna beror bland annat på implicita begränsningar i handlingsutrymmet.  

Dessa begränsningar baseras på skilda verklighetsuppfattningar. De humanitära aktörerna har 

skilda perspektiv på samverkan och deras verklighetskonstruktion skiljer sig i förhållande till 

militära aktörer.
19

  

 

                                                           
12

 (UN, IASC, 2010, s. 24ff) 
13

 (UN, IASC, 2006) 
14

 (ICRC, Studer, 2001, s. 377) 
15

 (Ibid.) 
16

 Effects-Based Approaches to Operations, EBAO. 
17

 (Nilsson, et.al., 2009, s. 13) 
18

 (UN, IASC, 2006) (ICRC, 2005, s. 49ff) 
19

 (SCHR, 2010, s. 5) (Mac Dermott, 2009, s. 30f) (UN, IASC, 2004, s. 8) 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Tidigare förklaringsmodeller till problematiken kring humanitär-militär samverkan baseras i 

huvudsak på hårda faktorer som ängslan för den humanitära personalens säkerhet, 

humanitärt tillträde och den drabbade befolkningens säkerhet. Genom att undersöka mjuka 

faktorer som skillnader i verklighetskonstruktion och social identitet, kommer andra 

förklaringsmodeller till samarbetssvårigheterna mellan aktörerna att skildras. 

 

Eftersom problemet kan förklaras utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv, kommer 

socialkonstruktionism och social identitetsteori att användas som stöd för att undersöka de 

humanitära aktörernas sociala identitet, hur den konstrueras och hur den kan förstås i 

kontexten av humanitär-militär samverkan. I uppsatsen lyfts skillnader mellan aktörerna upp 

vilket visar att den skilda verklighetsuppfattningen baseras på social identitet.  

Genom att studera sambandet mellan humanitära aktörers sociala identitetskonstruktion och 

humanitär-militär samverkan, syftar undersökningen till att bidra med kunskap och ökad 

förståelse om hur militära staber bättre kan förstå, planera, genomföra och evaluera 

humanitär-militär samverkan inom ramen för en allomfattande ansats. 

 

Uppsatsens frågeställning handlar om hur humanitära aktörers sociala identitet konstrueras i 

kontexten av humanitär-militär samverkan. Frågeställningen handlar också om hur denna 

identitetskonstruktion förhåller sig till problemformuleringen och hur vår förståelse för 

problemet kan ändras. Identitetskonstruktionen analyseras med stöd av socialkonstruktionism 

och social identitetsteori. 

 

Följande frågor bryter ner problemformuleringen. 

 

1) Vad innebär socialkonstruktionism och social identitetsteori? 

 

2) Vilka signifikanta faktorer kan inverka på konstruktionen av humanitära aktörers 

sociala identitet i kontexten av humanitär-militär samverkan?  

 

3) Hur kan de humanitära aktörernas sociala identitet beskrivas i relation till militära 

aktörer? 

 

4) Hur förhåller sig denna sociala identitetskonstruktion till humanitär-militär samtida
20

 

samverkan och hur kan vår förståelse för problemet ändras? 

 

1.3 Avgränsningar 
Med subjektet ’humanitära aktörer’ menas de organisationer vilka internationellt arbetar för 

att bistå människor i behov av humanitärt stöd inom ramen för de humanitära principerna. De 

humanitära aktörerna generaliseras i uppsatsen och betraktas som en enhet. Författaren är 

medveten om den mångfald och de skillnader som existerar mellan humanitära organisationer 

sinsemellan. Generaliseringen görs endast i kontexten av sambandet mellan humanitära och 

militära aktörer. Det urval av humanitära organisationer som generaliserats är FN:s 

                                                           
20

 Med samtida menas den rådande västerländska diskursen utifrån i policys, doktriner och rapporter rörande 
civil-militär samverkan mellan år 2001 och 2011. 
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humanitära organisationer, Rödakorsrörelsen, signifikanta NGO:s samt internationella 

organisationen för migration (IOM). Gemensamt för de utvalda organisationerna är att de 

verkar i enlighet med de humanitära principerna och de av FN utgivna policys för humanitär-

militär samverkan. De kan även sägas ha en liknande uppsättning normer och värderingar 

rörande relationen militära aktörer.
21

 

 

I uppsatsen skildras de humanitära aktörernas sociala identitetskonstruktion samt gränsytan 

mellan humanitär-militär samverkan. Detta särskiljs från Civil-Military Cooperation 

(CIMIC), vilket är en stabsfunktion inom främst NATO staber, och civil-militär samverkan 

vilket är en process och omfattar interaktionen med alla kategorier av civila aktörer.
22

  

 

Sociala identiteter kan vara multipla. Författaren redovisar i uppsatsen endast en (1) 

identitetskonstruktion, baserat på relationen mellan humanitära-militära aktörer i ett 

samverkansperspektiv.  

 

Undersökningen omfattar den samtida diskursen från 2001 fram till 2011. Den bestäms av 

uppsatsens källmaterial och består i huvudsak av berörda organisationers officiella dokument 

rörande humanitär-militär samverkan vilka är valida i april 2011.  

 

1.4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att avhållsamheten från de humanitära aktörerna att vilja samverka 

med militären till stor del grundas i en ängslan för den humanitära personalens säkerhet, 

humanitärt tillträde och den drabbade befolkningens säkerhet.
23

  

 

Debatten kring civil-militär samverkan är omfattande. Det har genomförts många studier 

kring problematiken under lång tid. Ämnet studeras ur både civilt och militärt perspektiv. 

Militära studier fokuserar främst på relationerna ur ett funktionellt perspektiv med syfte att ge 

riktlinjer för det militära förhållningssättet gentemot civila aktörer baserat på hårda faktorer, 

inom ramen för den allomfattandeansatsen. FOI har lagt fram ett par rapporter där främst 

Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan
24

 och Comprehensive 

Approach i fredsfrämjande insatser
25

 åskådliggör problemområdet. Dessa rapporter fokuserar 

just på det ovan nämnda men utelämnar de mjuka faktorerna, vilka denna uppsats har för 

avsikt att skildra. Robert Egnell, försvarshögskolan, har forskat i ämnet och skrivit om 

problematiken, bland annat en artikel Between Reluctance and Necessity: The Utility of 

Military Force in Humanitarian and Development Operations.
26 Egnell skriver här om hur 

militärmakt har fått nya och förändrade uppgifter inom ramen för humanitära operationer. Inte 

heller han tar upp dessa mjukare inverkansfaktorer till avhållsamheten för humanitär-militär 

samverkan. Peter Viggo Jakobsen, Danish Institute for International Studies lyfter ämnet i en 

rapport angående Nato's Comprehensive Approach to Crisis Response Operations; A Work in 

                                                           
21

 (CDHAM, 2009, s. 15) (UN, IASC, 2005, s. 9) 
22

 (FM, 2002, s. 105) 
23

 (UN, IASC, 2010, s. 24ff) (Mac Dermott, 2009, ss. 3,25) 
24

 (Mac Dermott, 2009) 
25

 (Nilsson, et.al., 2009) 
26

 (Egnell, 2008) 
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Slow Progress.
27

 Fokusområdet här ligger på utvecklingen inom NATO och den 

allomfattande ansatsen med dess relation till humanitära operationer. Syftet är att överbrygga 

hindren för en effektiv militär insats. Ej heller här tas någon djupare ansats i de humanitära 

organisationernas verklighetskonstruktion. 

 

Den civila forskningen studerar i huvudsak förändrade trender och dess påföljande risker med 

civil-militärsamverkan, ur ett humanitärt perspektiv. Här kan nämnas Storbritanniens ledande 

och oberoende forskningsinstitut kring humanitära frågor. Overseas Development Institute 

(ODI), Humanitarian Policy Group: Resetting the rules of engagement, Trends and issues in 

military-humanitarian relations.
28 Även Steering Committee for Humanitarian Response 

(SCHR), har med sina studier rapporterat i form av SCHR Position Paper on Humanitarian-

Military relations.
29

 Båda dessa rapporter har främst bidragit till debatten kring, och ökad 

förståelse för, samtida humanitär-militär relationsutveckling. 

 

Forskningsfältet kring humanitär-militär samverkan kopplat till identitetskonstruktion med 

dess skilda verklighetsuppfattningar är begränsat. Genom att studera problematiken utifrån ett 

beteendevetenskapligt perspektiv med socialkonstruktionism och social identitetsteori som 

grund, vill författaren bidra med kunskap och ökad förståelse om mjuka faktorer, vilka kan 

inverka på humanitär-militär samverkan, till skillnad mot vad tidigare forskning visar. 

Uppsatsen bidrar till att militära staber bättre kan förstå, planera, genomföra och evaluera 

humanitär-militär samverkan inom ramen för en allomfattande ansats.  
 

1.5 Disposition 
I kapitel ett (1) skildras uppsatsens syfte, frågeställning och problemformulering. Efter 

avgränsningar och skildringen av tidigare forskning, redogörs för uppsatsens disposition. 

Kapitel två (2) omfattar undersökningens teoretiska utgångspunkter vilka är 

socialkonstruktionism och social identitetsteori. Här inryms uppsatsens första frågeställning. I 

kapitel tre (3) skildras uppsatsens metodologiska upplägg, vilket är diskursanalys. 

 

I resultatkapitlet (4) besvaras uppsatsens andra och tredje frågeställning. Med stöd av 

diskursanalys skildras de humanitära aktörernas karakteristik. Ett antal signifikanta 

identitetskonstruerande faktorer tas fram, vilka utgör underlag för undersökningens identitets 

analys, med stöd av tre dimensioner; kategorisering, jämförelse och identitet. Här prövas det 

framtagna empiriska underlaget och en skildring av de humanitära aktörernas sociala 

identitetskonstruktion ges. 

 

I kapitel fem (5) genomförs en diskussion vilken utgår ifrån sociologen Vivian Burr och 

hennes fyra fält kring socialkonstruktionism.
30

 Diskussionen leder oss närmare hur vår 

förståelse för problemet kring humanitär-militär samverkan kan ändras och hur det 

humanitära samfundets identitetskonstruktion kan inverka på den humanitär-militära 

relationen.  

  

                                                           
27

 (Jakobsen, 2008) 
28

 (ODI, HPG, 2006) 
29

 (SCHR, 2010) 
30

 (Burr, 2003, s. 3ff) 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras undersökningens teoretiska utgångspunkter samtidigt som 

uppsatsens första frågeställning besvaras. Då undersökningen studerar mjuka faktorer, hur 

verkligheten och meningen socialt konstrueras, är den teoretiska ansatsen tagen i 

beteendevetenskapen. Socialkonstruktionismen beskriver hur de humanitära aktörernas skilda 

verklighetsuppfattning utformas och tolkas. Social identitetsteori användas för att skildra de 

humanitära organisationernas identitetskonstruktion, och hur denna kan inverka på humanitär-

militär samverkan. De två teorierna används som undersökningens linser för analys och 

diskussion.  

 

Alternativa teorier, vilka inrymmer identitetsbildningar och mellangruppsrelationer, har 

övervägts. Sådana kan vara organisationsteorier eller social- och kulturantropologier. De 

första är mer inriktade på struktur, människor och mål i ett strukturalistisktperspektiv. Detta 

innebär att resultatet av undersökningen skulle kunna bli likt tidigare forskning med fokus på 

hårda faktorer.  Den andra är mer fokuserad på att understryka skillnader mellan olika 

befolkningsgrupper i syfte att öka förståelsen för olikheterna. Analogier kan dras till denna 

undersökning, men fokuset på befolkningsgrupper anses ligga utanför uppsatsens 

intresseområde. 

 

Den litteratur vilken använts för att beskriva teorierna är främst valda utifrån närhetskriteriet i 

syfte att skildra den samtida uppfattningen. Material har även valts utifrån övervägande av 

urvalskriteriet och tendenskriteriet.  Det innebär att auktoriteter inom teorin samt samtida 

referenser till andra vetenskapliga författare bidragit till litteraturens urval. 

 

2.2 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismens centrala tanke är att samhället, den sociala och kulturella kontext 

som människan ingår i, är skapad eller konstruerad av människan själv.  Kunskap ska inte 

betraktas som objektiv eller rationell. Alvesson uttrycker att kunskap uppstår genom 

ideologiska, intresse- eller maktbetonade processer. Verkligheten är att betrakta som en social 

konstruktion, konstruerad av människan och den kontext hon för tillfället befinner sig i.
31

 

 

Om de humanitära aktörernas sociala identitet inverkar på humanitär-militär samverkan 

genom en intersubjektiv förståelse, kan det betraktas som en social konstruktion av 

verkligheten. En verklighet som endast kan förstås genom att anta de humanitära aktörernas 

perspektiv. Genom att i undersökningen använda en socialkonstruktionistisk lins, vill 

författaren närma sig denna förståelse i syfte att erhålla en ökad inblick i detta perspektiv.  

 

Socialkonstruktionism är ett samlingsbegrepp för en rad nyare kunskapsteorier, vilka bygger 

på kultur- och samhällsvetenskap. Betraktelsesättet är hermeneutiskt grundat, vilket innebär 

att individens kunskap baseras på olika empiriska och intersubjektiva erfarenheter. Det 

essentiella blir att studera processerna hur verkligheten och meningen socialt konstrueras. 

Begreppet är mångfacetterat med rötter både i fenomenologin och i postmodernismen. Ett 

                                                           
31

 (Alvesson, 2008, s. 82ff) 
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nära begrepp är konstruktivism, vilket dock mer associerar till andra inriktningar som 

matematik och utvecklingspsykologi.
32

 

 

Socialkonstruktionism har en ontologisk utgångspunkt, vilken menar att sociala fenomen och 

dess innebörder har en existens vilken är direkt beroende av sociala aktörer. Teorin 

ifrågasätter idén om att kategoriseringar, som organisation och kultur, är på förhand givna 

enheter vilka sociala aktörer inte kan påverka då de uppfattas som en yttre verklighet. Man 

menar istället att den sociala verkligheten utgörs av konstruktioner vilka människan 

kontinuerligt skapar och reviderar. Varje människa skapar sin egen verklighet vilken är 

subjektivt inriktad och står i relation till varje människa som iakttar, och i proportion till 

hennes erfarenheter, kunskaper och normer. Följaktligen finns det lika många 

verklighetskonstruktioner som människor.
33

 

En slutsats av detta är att de humanitära aktörerna själva påverkar sin egen 

verklighetsuppfattning i en process med sin omgivning, vilket resulterar i intersubjektiv 

förståelse. Socialkonstruktionism bidrar till att förstå sociala identiteter, eftersom dessa just är 

konstruerade utifrån ett individuellt och kollektivt perspektiv, vilket inte är positivistiskt givet.  

Vi kommer fram till kollektiva tolkningar av verkligheten då vi delar med oss av vår kunskap 

genom olika sociala processer, vi organiserar kunskapen och gör den objektiv. Sociala 

beteenden blir lätt invanda och vi skapar oss gemensamma uppfattningar om tingens 

beskaffenhet. Vi agerar utifrån sociala överenskommelser vilka grundar sig i gemensam 

kunskap. Därmed befästs dessa överenskommelser i och med kollektivets gemensamma 

uppfattning av hur verkligheten ska tolkas. Uppfattningarna legitimeras och man integrerar 

idéerna om verkligheten i ett trovärdigt system. Dessa uppfattningar blir därmed en produkt 

av människors förståelse.
34  Detta kallas externalisering, objektivering och internalisering, i en 

av de mest inflytelserika texterna om socialkonstruktionism av Berger och Luckmann, The 

Social Construction of Reality, 1966.
35

 

Sociologen Vivien Burr, binder ihop den multidisciplinära bilden av socialkonstruktionism i 

fyra fält, vilka kommer att användas senare i uppsatsens diskussion. Dessa utgångspunkter 

kan ses som minsta gemensamma hypoteser för socialkonstruktionismen.
36

 

1) Vår kunskap om världen är inte spegelbilder av verkligheten, utan mer ett resultat av 

vårt sätt att kategorisera världen. Vi bör därför ha en kritisk inställning till vår egen 

kunskap och till vad som generellt tas för givet i vår omvärld. Fokus bör riktas mot hur 

kategoriseringar konstrueras. 

 

2) Vår kunskap om, och syn på, världen är historiskt och kulturellt betingad. Människan 

äger ingen inneboende essens utan är en konstruktion av sin erfarenhet och sin 

omgivning. Vår identitet och uppfattning av vår omvärld är beroende på kontextuella 

faktorer varför de också förändras över tiden.  

                                                           
32

 (Ibid. s. 82ff) 
33

 (Bryman, 2009, s. 31ff) 
34

 (Payne, 2002, s. 8ff) 
35

 (Burr, 2003, s. 10) 
36

 (Ibid. 2ff) 
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3) Kunskap konstrueras och upprätthålls genom sociala processer. Det sätt på vilket vi 

förstår världen skapas genom den sociala interaktionen och kampen om vad som är 

sant respektive falskt. Genom diskursen i språket och texten förmedlas nya sanningar 

vilka förankras och sprids vidare. 

 

4) Vår aktuella världsbild inverkar på vårt sociala beteendemönster. Den sociala 

konstruktionen av kunskap och sanningar får därmed sociala konsekvenser, där vissa 

handlingar blir konstitutiva och obestridliga medan andra blir direkt otänkbara.  Vi har 

alla olika tolkningar av verkligheten och vår unika tolkning styr just vårt individuella 

beteende.  

 

Detta visar att diskursteori, socialkonstruktionism och socialidentitet är nära relaterade till 

varandra.
37

 Kollektiv identitet kan beskrivas som en social konstruktion där gruppens 

kärnvärden bevaras. Den intersubjektiva förståelsen innebär att uppfattningen om vad som är 

rätt och hur kollektivet skall förhålla sig till omvärlden delas av medlemmarna i gruppen. 

Genom att analysera sociala och kulturella sammanhang kan en ökad förståelse för aktörernas 

ståndpunkter fås. Genom att studera socialidentitet hos aktörer kan förklaringar till varför de 

agerar på ett visst sätt ske, och därmed kan kausala sammanhang påvisas mellan 

identitetskonstruktion och intressen. Olika föreställningar utformas om egna intressen, vilka 

måste bevaras. Det konstrueras särskilda förhållningsregler till dom-grupper, vilket reglerar 

det egna agerandet och samtidigt exkluderar den andra gruppen.
38

 

 

Socialkonstruktionism ses som en kritisk teori. Då den utgår från individuellt konstruerad 

kunskap måste den ses ur skilda perspektiv.  Kunskap bygger på ideologiska intresse- eller 

maktbetonade processer, varför undersökningar baserade på socialkonstruktionism ofta 

strävar efter att avslöja sociala företeelser. Ian Hacking betonar vikten av att fråga efter själva 

syftet med sociala konstruktioner, och vad det i sin tur tillför forskningen. Den främsta 

användningen av teorin har varit att öka medvetenheten, vilket kan ske på två sätt, genom 

övergripande studier eller med lokala teser. Inledningsvis visar man på att vår upplevda 

erfarenhet av den värld vi bebor bör uppfattas som socialt konstruerad. Detta kan sedan brytas 

ner till delstudier av lokala teser. Poängen är att studera specifika objekt i syfte att höja 

medvetenheten.
39

 

 

Studier vilka använder begreppet social konstruktion strävar ofta efter att kritisera eller 

förändra något negativt i tingens etablerade ordning. De kan inledas med att beskriva en 

vedertagen världsuppfattning, en intersubjektiv sanning, vilket blir utgångspunkten. Detta 

fenomen är inte bestämt av tingens natur, utan formades av sociala händelser, krafter eller 

historiska förlopp som mycket väl kunde ha varit annorlunda. Poängen blir att ifrågasätta 

denna sanning och gå vidare med att visa på alternativa förklaringar till fenomenet. 

Förhållandena behöver inte vara så som det förefaller vara, utan kan mycket väl anta andra 

förändrade och förbättrade former. Denna upptäckt blir textens själva huvudpoäng.
40

 

                                                           
37

 (Hacking, 1999, s. 84ff) (Burr, 2003, s. 51) 
38

 (Williams, 2008, s. 59ff)  
39

 (Hacking, 1999, ss. 18, 26) 
40

 (Ibid.) (Alvesson, 2008, s. 83) 
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Socialkonstruktionismen kan kritiseras på några punkter. Begreppet i sig är vagt. 

Konstruktion anspelar på att sammanfoga, eller bygga, men syftar inte på blivande strukturer 

utan på befintliga verklighetsuppfattningar. Enligt Hacking är socialkonstruktionismens poäng 

att visa på svagheter med tillsynes naturliga och obestridda fenomen, och att de i själva verket 

är socialtkonstruerade. Terminologin pekar på att de även kan vara avsiktligt planerade, 

mänskliga påhitt, där själva avslöjandet av dessa påhitt blir det intressanta.
41

 

Ett exempel på den vetenskapliga divergensen kan åskådliggöras genom den kritiska 

realismen, vilken utgår från existensen av en objektiv verklighet vilken existerar oberoende av 

vår kunskap. Den menar att både positivismen och socialkonstruktionismen är för ytliga, 

orealistiska och människocentrerade.
42

 

Det finns så många analyser vilka åberopar socialkonstruktionism att teorin urvattnas och att 

helt olika mål har blivit sammanblandade. När det konstruktionistiska angreppssättet omfattar 

allt blir det slött och trubbigt, ja rent utav intetsägande.
43

 

 

2.3 Social identitetsteori 
 

We are what we are because they are not what we are.
44

 

 

Social identitetsteori omfattar individen, gruppen och de sociala processer som uppstår inom 

ramen för mellangruppsbeteenden.
 
 Teorin fokuserar på de roller vilka präglar människors 

beteenden i s.k. in- och ut-grupper, eller vi- och dom-grupper. Det innebär att de attityder och 

beteenden individer i en social grupp riktar mot andra grupper kan tolkas som uttryck för 

känslomässiga problem, inom ramen för relationer mellan grupper.
 
 Detta antagonistiska 

förhållande till dom-gruppen resulterar i en förstärkt sammanhållning inom den egna gruppen, 

samtidigt som en stereotyp uppfattning, ofta baserat på fördomar om motparten, bidrar till 

samarbetssvårigheter grupperna emellan.
45

  

 

Genom att använda social identitetsteori som ett verktyg, eller lins i denna undersökning, 

eftersträvas en utökad förståelse för de humanitära aktörernas identitetskonstruktion samt hur 

denna förhåller sig till deras verklighetsuppfattning. Denna verklighetsuppfattning inverkar på 

humanitär-militär samverkan och den problematik som undersöks i uppsatsen. 

 

Ordet identitet kommer från latinets identitas, vilket betyder den samme. Ordet är förbundet 

med begreppen identifiera och identisk. Identitet klassificerar personer och grupper genom att 

associera eller tillhöra något. Begreppet innefattar två kriterier av komparationer, likheter och 

skillnader. Detta kan beskrivas med att A1 är lika med A2, men inte med B.
46

  

                                                           
41

 (Alvesson, 2008, s. 91f) 
42

 (Ibid. s. 81) 
43

 (Hacking, 1999, s. 57) (Barkin, 2010, s. 138) 
44

 (Brewer, 2003, s. 41) 
45

 (Tajfel, 1982, s. 17ff) (Sjölund, 1982, s. 48ff) 
46

 (Jenkins, 2008, s. 16ff) (Tayler, 2004, s. 3) 
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‟Identity‟ denotes the ways in which individuals and collectivities are distinguished in their 

relations with other individuals and collectivities.
47

 

 

Den beteendevetenskapliga definitionen talar om människans unikhet och vem vi är i ett 

sammanhang. Identiteten kan vara självdefinierad eller definierad av andra, och dess 

egenskaper varierar över tiden, beroendes på inre eller yttre faktorer. Enligt 

socialkonstruktionistisk syn på identitet, så utformas identiteten kontinuerligt genom 

interaktion mellan individens självbild och kollektivets bild, men identiteten påverkas även av 

historiska erfarenheter. Olika stimuli skapar inre bilder av verkligheten. Dessa bilder kan 

förändras beroendes på positiva eller negativa perceptioner, vilket i sin tur påverkar 

individens självbild och hennes bild av den omgivande verkligheten.
 
Identitet kan bara förstås 

som en process av att vara eller att bli, och konstrueras genom divergenser. Människans 

identiteter är multidimensionella.
48

 

 
[..] to identify something as an A is to assert that it has certain properties in common with all 

other A‟s, and that it differs from B‟s, C‟s and so on. To say who I am is to say who or what I am 

not, but it is also to say with whom I have things in common.
49

 

 

Den sociologiska synen på identitet menar att individen ingår som en del i en större kontext 

och är beroende av dess processer. Individer konstruerar sin identitet genom att tillhöra. Det 

kan vara en religion, en yrkeskategori eller en gemensam ideologi, med vilken hon söker 

bekräftelse. Kollektivet tilldelar individen en social identitet med vilken hon erhåller en 

gruppgemensam själ. I kraft av denna kan individen känna, tänka och handla på ett 

annorlunda sätt än vad hon skulle ha gjort enskilt. Gruppen kan komma att agera instinktivt, 

framför logiska överväganden, vilket innebär att medlemmarna kan få ett mer primitivt 

handlingsmönster. Attityder och beteenden överförs mellan individer till förmån för gruppens 

solidaritet, vilket kan leda till att ett stereotypt beteendemönster utvecklas. Gruppens 

kollektiva krafter inverkar på rationaliteten, vilket kan synas vara ett övervägt medvetande. 

Denna kraft kan vara så kraftfull att den enskildes vilja sviktar och kommer att domineras av 

gruppens vilja. Detta kollektiva medvetande kan bestå av gemensam moral och en gemensam 

uppsättning värderingar, vilka både styr gruppens handlingar och samtidigt kontrollerar det 

mänskliga beteendet. Detta i sin tur stärker gruppens sociala sammanhållning.
50

 

 

När människor interagerar med varandra i egenskap av gruppmedlemmar, och inte i egenskap 

av enskilda individer, kan man tala om mellangruppsbeteende.
51

 Detta kan beskrivas genom 

In-group favouritism och out-group discrimination.
52

  För att möjliggöra identitets-

konstruktionen av vi-gruppen, är behovet av en dom-grupp viktig som kontrast.
53

 Människan 

måste skapa en bild av likheter och skillnader med andra människor och grupper för att kunna 

skapa sig en bild av sig själv.  Dom-gruppen kontrasterar genom att uppvisa en avsaknad av 

den egna gruppens positiva egenskaper, de uppfattas därmed som annorlunda eller föga 

                                                           
47

 (Jenkins, 2008, s. 18)  
48

 (Ibid. s. 16ff) 
49

 (Ibid. s. 21) 
50

 (Svedberg, 2007, s. 29ff) (Brewer, 2003, s. 4ff) 
51

 (Augustsson, 2005, s. 54) 
52

 (Svedberg, 2007, s. 15) 
53

 (Brewer, 2003, s. 41) 
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sympatiska. Antagonismen mellan gruppkonstellationer leder till att solidariteten inom den 

egna gruppen stärks. Andras ringa värde och uselhet skänker egen glans.
54

 

 

Klassificeringen av grupper har endast betydelse om de har gemensamma intressen, varför 

relationerna till andra grupper bidrar till att bestämma en grupps beteendemönster.  

Medlemmarna i vi-gruppen ser till att egna attityder, värderingar, känslor, beteende, normer 

och språk korrelerar med varandra. Egengruppssolidariteten är proportionell mot 

främlingsgrupps-antagonismen. Detta antagonistiska förhållande till dom-gruppen resulterar i 

en förstärkt sammanhållning inom den egna gruppen, samtidigt som en stereotyp uppfattning, 

ofta baserat på fördomar om motparten, bidrar till att samarbetssvårigheter grupperna emellan 

kan uppstå. I den mån det är av betydelse för vi-gruppens syften kommer det att finnas normer 

för förhållandet till dessa främlingsgrupper. De blir ett slags syndabock, som tillskrivs det 

onda som drabbar en själv. En grupp som hamnat i främlingsgruppsantagonism kan mycket 

väl ha en god demokratisk ordning och gott samarbete inom den egna gruppen. Det behöver 

däremot inte överspeglas mot främlingsgruppen, särskilt om det föreligger 

intressemotsättningar. Med fientlighet utåt följer sympati inåt.
55

 

 

Social identitetsteori lyder disciplinärt under socialpsykologi med rötter i sociologi, psykologi 

och socialantropologi. Beteendevetenskaperna sträcker över ett brett område, ofta med skilda 

perspektiv. I grunden handlar det om utforskandet av förhållandet mellan sociala och psykiska 

faktorer i människors liv. Det kan vara fråga om allt från hur människor känner och tänker när 

de påverkas av andra människor, till hur normer och värden i olika kulturer formar 

människors personligheter och identiteter, vilket påverkar hur de agerar och varför.
56

 

 

Socialpsykologin är också den vetenskap som studerar interaktionen mellan människan och 

hennes sociala omgivning.
 
Den studerar tre aspekter av människan i samhället. Dessa är den 

enskilda individen och smågruppen, interaktionen mellan individer och grupper samt 

kollektivet eller massan.
57

 
 

Den sociala identitetsteorin lades fram av Tajfel och Turner i början av 1970-talet. Teorin handlar 

om människors sociala identitet och relationen mellan storskaliga grupper. Gruppen är 

uppbyggd av flera individualiteter varför sammanhanget -Vem är jag? hänger ihop med -Jag 

tillhör. Det uppstår därmed en skillnad mellan individens personliga identitet och sociala 

identitet.58 

  

Teorin omfattar individen, gruppen och de sociala processer som uppstår mellan grupper. 
I den sociala identitetsprocessen ingår att vi får stimuli för vad som är väsentligt för den egna 

gruppen samt hur detta skall tolkas och varför. Den ger oss en instruktion för hur vi ska tänka och 

bete oss i en viss grupp och i förhållande till andra grupper.
 59
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 (Tajfel, 1982, s. 86ff) (Svedberg, 2007, s. 17) 
55

 (Tajfel, 1982, s. 17ff) (Sjölund, 1982, s. 48ff) 
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 (Svensson, 1992, s. 11f) 
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 (Augustsson, 2005, s. 15ff) 
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 (Tajfel, 1982, s. 15ff) 
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 (Ibid.) 
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Social identitetsteori består av tre dimensioner, vilka interagerar med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Social identitetsteori med dess tre dimensioner. (författaren) 

 
’Självkategorisering’ är processen som omvandlar individer till grupper. Den sociala världen är 

indelad i skilda sociala kategorier där vi indelar oss i klasser, efter ideologier eller 

arbetsgrupper. Tajfel menar att individer och grupper även kan kategoriseras efter sina 

intentioner, attityder och övertygelser. En grupp skall därför förstås som en abstrakt enhet för 

individen vid en viss tidpunkt. Grupptillhörigheter existerar endast i människors huvuden, 

varför grupper inte skall ses som objektiva utan socialt konstruerade. Jaget och 

gruppbeteendet är den sammanhängande enhet som social identitetsteori beskriver.
60

 

 

Även ’social jämförelse’ handlar om processer, vilken verkar tillsammans med kategorisering.  

Det handlar inte om jämförelser individer emellan, utan om individer som medlemmar i den 

unika gruppen. Värdet av att vara socialt kategoriserad, det vill säga infödd, överklass eller 

hjälparbetare, har ingen betydelse och kan inte bedömas om det inte ställs i relation till andra 

sociala kategorier. Det är endast möjligt få positiv bekräftelse på sitt medlemskap i en grupp 

då en social jämförelse sker mellan vi-gruppen och dom-gruppen. Det handlar om jämförelser 

mellan den egna gruppen och andra grupper, vilka kommer från de referensramar som skapats 

för den egna gruppen genom jämförelse av värderingar och kännetecken med andra grupper. 

Individer försöker ofta maximera skillnaden mellan grupperna vilket kan resultera i en 

upplevd skillnad som är större än den faktiskt är.
61

 

 

’Social identitet’ skiljer sig genom att det handlar om struktur. Att vi antar en social identitet 

betyder inte att vi förlorar vår personliga identitet, utan att vi skiftar från att bete oss som 

individer till att anta ett gruppbeteende, under en social identitet i en specifik kontext. Detta 

beteende kan definieras av de unika kvaliteterna hos medlemmarna eller gruppens specifika 

uppgift och mål. Social identitet konstrueras genom strukturella skillnader. Det är genom att 

inkludera respektive exkludera, som identiteter kan skildras. Att definiera vi innebär en 

relation till ett dom, en sak vi har gemensamt är ju faktiskt dom. Vi upptäcker vad vi är, 

genom vad vi inte är och så vidare.
 
Socialidentitet kan definieras som en attityd till ens själv i 

termer av objekt.
62
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 (Tajfel, 1982, s. 28ff) (Augustsson, 2005, s. 52ff) (Brewer, 2003, s. 4ff) (Jenkins, 2008, s. 45) 
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 (Augustsson, 2005, s. 55) (Tayler, 2004, s. 14f) (Brewer, 2003, s. 13) (Tajfel, 1982, s. 28ff)   
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 (Jenkins, 2008, ss. 20, 102) (Augustsson, 2005, s. 56) (Brewer, 2003, s. 88ff) (Tajfel, 1982, s. 15ff)    
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Beteende, handlingsmönster, normer och acceptans i mellangruppsrelationer kan förklaras och 

förstås i termer av kategorisering-jämförelse-identitet. Genom denna strukturering av social 

identitet kan vi öka förståelsen av de gränsytor som konstrueras mellan olika sociala grupper i 

samhället, i undersökningens fall mellan subjekten humanitära- och militära aktörer.  
 

[…] nervous systems are possessed by individuals;  

but there is no nervous system of the crowd.
63 

  

 

Citatet är från F.A. Allport, och symboliserar den kritik som riktats mot social identitetsteori, 

bland annat av företrädare för den individualistiska synen vilken utgår från psykologin och tar 

sin utgångspunkt i individen och individens psykologiska processer för att förklara beteenden. 

Sociologin har en gruppinriktad syn och ser individen som en del i en större kontext, ett 

socialt system. Oenigheten disciplinerna emellan tjänar sitt syfte då perspektivet och avsikten 

med forskningen blir den fokala punkten.
 64

 

 

Andra kritiker till socialpsykologin menar att avsaknaden av allmängiltiga lagar innebär att 

man inte kan göra generaliseringar eftersom individers perceptioner och beteenden varierar 

med hänsyn till kulturella och historiska omständigheter. Man har även framfört kritik mot 

den fokusväxling som sker mellan individen i fokus och kollektivet i fokus.
65

 

 

Allport menar att gruppen och resonemanget om gruppsjäl och kollektivt medvetande är ett 

konstruerat fenomen, vilket inte klarar gängse krav på vetenskaplighet.
66

 Jenkins menar vidare 

att man måste vara aktsam och inse begränsningarna med identitetsteorin när det kommer till 

att förklara eller förutse människors handlingar. Till skillnad från att förstå hur de utför 

handlingar. Identitet handlar om växelverkande processer.
67

 

 

2.4 Slutsatser 
Då underökningen har för avsikt att fördjupa sig i mjuka faktorer av hur de humanitära 

aktörernas sociala identitet konstrueras och hur det inverkar och kan förstås i kontexten av 

humanitär-militär samverkan bedöms socialkonstruktionism och social identitetsteori vara 

relevanta.  

 

Social identitetsteori innefattar relationen mellan storskaliga grupper, i det här fallet mellan 

humanitära och militära aktörer. Dessa grupper kan socialt kategoriseras och jämföras med 

varandra i termer av vi-grupper och dom-grupper. De humanitära aktörerna har väl utarbetade 

normer och policys för hur den egna gruppen skall och bör agera i förhållande till militära 

aktörer. Detta bidrar till att konstruera den sociala identiteten. 

 

Då identitetskonstruktionen är fokus för uppsatsen blir även det socialkonstruktionistiska 

betraktelsesättet en relevant utgångspunkt. Det innebär att samhället, den sociala och 

kulturella kontext som människan ingår i, är skapad eller konstruerad av människan själv.   
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Med en hermeneutisk utgångspunkt vill författaren försöka förstå och öka medvetenheten om 

hur denna sociala konstruktion bildas. Det som är socialt konstruerat behöver inte vara den 

humanitära policyn i sig, det är inte heller de humanitära aktörerna som grupp. Det är snarare 

diskursen, kategoriseringen eller idén om humanitära aktörer och dess omvärldsuppfattning 

vilken grundas på skilda faktorer och som i sin tur inverkar på humanitär-militär samverkan. 

3. Metod 

3.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga metod samt en beskrivning av hur 

undersökningen genomförs. Kapitlet avslutas med en skildring av datainsamling och 

textmaterial samt en diskussion kring validitet och reliabilitet.  

 

Då den teoretiska ansatsen tas i socialkonstruktionism och social identitetsteori, har valet av 

vetenskaplig metod varit betydelsefull. Metodvalet bör harmonisera med valda teorier. 

Ganska snart upptäcktes ett samband mellan diskursanalys och de två teorierna. Då det 

empiriska materialet baseras på texter och problemet, enligt författaren, rör epistemologi och 

ontologi, förefaller diskursanalys vara en lämplig metod. En aspekt av diskursanalys är just 

konstruktionism.  Den lägger tonviken vid att studera den version av verkligheten som den 

uttrycks av medlemmarna i den specifika gruppen samt hur verkligheten socialt formas av 

deras tolkningar. Som tidigare nämnts innebär det konstruktionistiska perspektivet en insikt 

om att olika diskurser kan skildra olika verklighetsuppfattningar vilket blir centralt i 

undersökningen.
68

 Författaren tror att en ökad förståelse för problematiken kring samverkan 

kan erhållas genom analys av utsagor och diskurser.  

 

En vanlig diskursanalytisk utgångspunkt är att diskurser konstituerar sociala identiteter och 

föreställningar om världen.
69

 Då det empiriska materialet bygger på policys, doktriner, 

riktlinjer och rapporter rörande civil-militär samverkan, vilket ses som diskursiva utsagor som 

konstituerar subjektet humanitära aktörers sociala identitet i kontexten av humanitär-militär 

samverkan, konstrueras även deras föreställningar om världen. Detta sätter gränser för vad 

som är möjligt och brukligt. Med detta som grund kan signifikanta identitetskonstruerande 

fenomen, eller faktorer, analyseras fram i textmaterialet vilket utgör uppsatsens empiri. 

3.2 Diskursanalys 
Undersökningen fokuserar på humanitära aktörers sociala identitetskonstruktion, vilket 

grundas i vad som är verkligt respektive vad som antas vara verkligt. Denna ontologi handlar 

om de sociala tingens förhållande till en värld som är beroende eller oberoende av människan. 

Tolkningen av verkligheten kan följaktligen utgå ifrån att sociala ting uppfattas som objektiva 

enheter eller att de betraktas som konstruktioner, vilka bygger på människans 

omvärldsuppfattning och handlingar. Författaren har i uppsatsen valt att utgå från det 

konstruktionistiska perspektivet. Uppsatsen får därmed en epistemologisk ansats, vilket 
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innebär att frågeställningar kring, samt grunderna för, kunskap, vetande och 

verklighetsuppfattning studeras.
70

 

 

När vi talar och skriver konstruerar vi verklighet. Diskursanalys brukar betraktas som en del 

av socialkonstruktionismen.
 71

 Det är en vedertagen uppfattning att identiteter kan ses som 

diskursivt konstruerade och inte som fasta ting. Diskursanalys är en vetenskaplig metod för att 

kartlägga identitetskonstruktioner och interaktionen mellan grupper. Diskursanalys utger sig 

inte för att förklara fenomen i termer av orsak och verkan, utan mer hur dessa fenomen kan 

förstås, i syfte att öka en medvetenhet.
72

 Det är med denna ansats undersökningen kan bidra 

med kunskap om hur militära staber bättre kan förstå, planera, genomföra och evaluera 

humanitär-militär samverkan inom ramen för en allomfattande. 

 

Diskurs kan beskrivas som ’talet om’ eller ’föreställningen om’. Diskursen skildrar en 

uppsättning utsagor vilka regleras av normer för vad som bör eller kan framställas i en 

bestämd social kontext. En diskurs kan vara en social text, vilken innefattar olika typer av 

språkanvändning i sociala sammanhang. Det kan spänna mellan att vara spontana verbala 

yttranden till, som i denna undersökning, formellt skrivna dokument som policy, doktriner 

eller vetenskapliga rapporter.
73

 

 

Ordet diskurs inbegriper en idé om att språket är strukturerat i olika mönster, vilka våra 

utsagor följer då vi uppträder i skilda sociala kontexter. Med diskursen skapas alltså en 

mening och ett sammanhang, varigenom man får förståelse för förutbestämda normer vilka 

reglerar hur vi talar om och förstår världen och hur vi bör agera i den.
74

  

 

Det finns inte någon specifik metodologiskmall för hur diskursanalyser genomförs. Varje 

forskare har till stor del själv fått utveckla analysverktyg inom ramen för kontexten av 

diskursteori samt med stöd av tidigare genomförda diskursanalyser. På detta sätt har även en 

analysmodell formats för att passa just denna undersökning.
75

 

 

Diskursanalys är inte enbart en textanalytisk metod utan även en samhällsteori. Den fokuserar 

på texters innehåll och mening samt på hur begrepp och begreppsförändringar påverkar 

samhällslivet och samhällsutvecklingen. Två huvudteman inom diskursanalys kan ses, där 

språket och dess innebörd är det ena och konstruktionen av verklighetsuppfattning är den 

andra. Språket formas i en social kontext vilket påverkar vår identitet och hur vi tänker och 

handlar i vår omvärld.
76

 

 
[…] this might involve identifying the subject positions offered by different  

discourses, and the identity and political implications of these.
 77
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Man kan säga att språket, texter och uttalanden, konstruerar verkligheten, både den sociala 

världen, sociala identiteter och sociala relationer. Språket ses som en diskurs med olika 

språkliga formationer, vilka påverkar och påverkas av människan. Om diskursen förändras så 

förändras även verkligheten. Hur sociala identiteter konstrueras och förändras är ett centralt 

tema inom diskursteorin. I likhet med att verkligheten kan förändras genom diskursen så kan 

även människors identiteter förändras.
78

 

 

Genom att studera offentligt tryck och utsagor om subjektet humanitära aktörer, samt 

signifikanta fenomen och faktorer vilka inverkar på den sociala identitetskonstruktionen, kan 

vi förstå hur diskursen ger förutsättningar för tolkningen av humanitär social identitet. Genom 

att låta texten tala och tolka sammanhangen och de kategorier av fenomen vilka framträder i 

de utvalda dokumenten, bör en generell textur visa sig, vilken sedan kan utgöra underlag för 

kommande analys och diskussion.
79

 Med kategorisering av signifikanta fenomen menas i 

detta fall möjligheten att hänföra utsagor i texten till ting, vilka klustras i kategorier i syfte att 

destillera fram ett hanterbart antal faktorer.
80

 

 

Vi ser här återigen en tydlig koppling till uppsatsens två teorier. Varje identitetskonstruktion 

sker i huvudsak i och genom diskursen, vilken bildar det ramverk vari individen har sitt 

handlingsutrymme. Även inom diskursanalys utgår man ofta ifrån distinktioner som vi och 

dom. Utöver detta så är ofta maktbegreppet och kampen om meningsskapande viktiga faktor i 

diskursanalyser.
81

 

 

I diskursanalyser kan texter och utsagor delas upp i tre nivåer. Den diskursiva nivån, där 

språket i sig utgör det studerade fenomenet. Föreställningsnivån, vilken beskriver värderingar, 

innebörder eller föreställningar utifrån tolkning av utsagor. Slutligen handlings- och 

förhållandenivån, vilken beskriver relationer, sociala mönster och strukturer vilket då inte 

enbart ses som språk.
 82

 I resultatkapitlet kommer främst föreställningsnivån att utgöra fokus 

medan handlings- och förhållandenivån utgör det centrala temat i diskussionskapitlet. 

I undersökningen kommer den samtida diskursen om humanitär-militär samverkan och dess 

implikationer att skildras. Detta kommer att klustras i begreppskategorier, vilket utgör 

underlag för undersökningen av de humanitära aktörernas identitetskonstruktion. Social 

identitetsteori och socialkonstruktionism utgör den lins och tolkningsstöd som används i 

analysen. Eftersom diskursanalysen kraftigt betonar språkets betydelse, vari sociala identiteter 

och dess relationer med omgivningen kan exponeras, kommer materialet läsas med s.k. 

närläsning. Det innebär att texterna först läses översiktligt för att skapa ett sammanhang. 

Därefter detaljläses dokumenten om och om igen, för att slutligen låta en strukturerad 

helhetsbild framträda. Detta är i enlighet med konstruktionismens grundidé om 

dekonstruktion av ett normalfall, skildring av en alternativ möjlighet att se verkligheten på 

och för att därefter generera nya sätt att förhålla sig till verkligheten. Detta är ett tema vilket 

återkommer i diskussionskapitlet. Med diskursteorin ges verktyget att förstå fenomenets 

uppbyggnad och karaktär. Skälet till detta är att förståelse för bakomliggande orsaker till 
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humanitära-militära samverkansproblem baserat på identitetskonstruktioner då möjligen kan 

upptäckas.
83

 

 

Ett problem med diskurser är att de kan uppfattas subjektivt vinklade utifrån en viss 

socialkontext. Detta kan förebyggas genom att materialet är representativt, allmängiltigt och 

tillräckligt omfångsrikt. Tendensen finns alltid att överdriva och ensidigt betona 

inkonsekvenser, variationer och kontextberoenden i tolkningar av utsagor, samtidigt som de 

utgör själva måttstocken i diskursiva undersökningar.
84 

Det finns också en risk att undersökningen hamnar alltför nära spekulationer. Det är därför 

viktigt att underbygga och referera i analysen, samt gärna citera det valda underlaget i god 

ordning.
85

 Diskursanalyser kan endast öka medvetandegraden utifrån undersökningens valda 

perspektiv och problemformulering. Undersökningsresultaten måste ses som öppna och 

tillgängliga för andra valida undersökningar.
86

 

 

3.3 Datainsamling 
Det empiriska materialet bygger på policys, doktriner, riktlinjer och rapporter rörande civil-

militär samverkan. Materialet är hämtat från respektive organisationers officiella webbplatser. 

Huvuddelen av källorna kan återfinnas i tryckt form och kan erhållas från respektive offentlig 

myndighet. Genom diskursanalys tokas textmaterialet, vilket består av två kategorier; Ett 

humanitärt och ett militärt perspektiv. Det humanitära textmaterialet har ursprung i UN Office 

for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Inter-Agency Standing Committee 

(IASC), International Committee of the Red Cross (ICRC), Steering Committee for 

Humanitarian Response (SCHR), Humanitarian Policy Group (HPG) samt Voluntary 

Organisations in Cooperation in Emergencies (VOICE). Dokumenten omfattar strategisk 

nivå och är erkända av flertalet av de humanitära aktörerna, varför de kan sägas innehålla en 

gemensam diskursiv utsaga rörande relationen till subjektet militära aktörer.
87

 

Det andra perspektivet grundas i militära doktriner, forskningsrapporter och artiklar rörande 

civil-militär samverkan. De har ursprung i de nordiska länderna, Storbritannien och USA samt 

EU och NATO. Dokumenten tillsammans kan sägas utgöra monumentala grunddokument, 

vilka konstituerar diskursen rörande humanitär-militär samverkan.
88

  En betydande del av 

tidigare forskning refererar till just dessa dokument samt att korsreferenser återfinns i många 

av rapporterna, men även i doktriner
89

 och policydokument.  

I undersökningen används inte enskilda organisationers utsagor, utan endast utsagor från ovan 

nämnda paraplyorganisationer, med motivet att erhålla en allmängiltig diskursiv utsaga. 

Några enstaka undantag från detta har dock skett i syfte att berika och nyansera diskursen. 

Detta har då klart framgått. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 
Uppsatsens interna validitet är baserat på begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Genom en 

begränsad problemformulering och en konkretisering av urvalsfaktorerna har avståndet 

minskats mellan den teoretiska definitionen och de operationella urvalsfaktorerna.
90 

En 

medvetenhet finns att resultatet av undersökningen av humanitära aktörers 

identitetskonstruktion endast berör kontexten av humanitär-militär samverkan. En god 

begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger en tillförlitlig resultatvaliditet. Strävan 

att i uppsatsen ständigt ha problemformulering och frågeställningar i fokus, har bidragit till att 

uppsatsen fokuserar på det den avser att undersöka.
91

 

En problematik kring generaliserbarheten av humanitära organisationer uppstår här. 

Humanitära organisationer kan räknas i tusental med en mångfald av intresseinriktningar och 

målsättningar. En generalisering grundas på att undersökningen baseras på relationen till 

militära aktörer. Därigenom erhålls en smalare och mer homogen struktur av de humanitära 

aktörerna. Vidare har ett urval av aktörer generaliserats. De är FN:s humanitära 

organisationer, Rödakorsrörelsen, NGO:s samt internationella organisationen för migration, 

IOM. Gemensamt för de utvalda organisationerna är att de verkar i enlighet med de 

humanitära principerna och de av FN utgivna policys för humanitär-militär samverkan. De 

kan även sägas ha en liknande uppsättning normer rörande relationen med militära aktörer.
92

 

Denna generalisering av humanitära aktörer, inom ramen för humanitär-militär samverkan, 

görs i texter utgivna av såväl de humanitära organisationerna
93

 som i de forskningsrapporter 

som presenteras av FOI
94

 samt i doktriner rörande civil-militär samverkan
95

. 

 

Tillförlitligheten i resultaten baseras på textmaterial. Materialet är allmängiltigt, representativt 

och tillgängligt. Detta bidrar till att reproducerbarheten av undersökningen och dess resultat 

ökar. Författarens urval av signifikanta identitetskonstruerande faktorer baseras på 

hermeneutik samt dess representation i textmaterialet men även hur dessa diskursivt 

representeras i utsagor. En diskurs är allt svår att mäta varför ökad vikt har lagts vid att 

beskriva hur undersökningen har genomförts. Detta bidrar till en ökad transparens vilket 

innebär att andra forskare skulle kunna välja andra faktorer med snarlika metoder och 

fortfarande komma till motsvarande resultat.
 96
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4 Resultat 

4.1 Inledning 
Inledningsvis skildras här den samtida diskursen rörande problematiken kring humanitär-

militär samverkan, baserat på hårda faktorer. En uppdelning görs mellan den militära 

diskursen respektive den humanitära diskursen för att påvisa de skilda 

verklighetsuppfattningarna.  

 

Därefter fokuseras på mjuka faktorer och undersökningens andra fråga ’Vilka signifikanta 

faktorer kan inverka på konstruktionen av humanitära aktörers sociala identitet i kontexten av 

humanitär-militär samverkan?’. Med stöd av diskursanalys skildras de humanitära aktörernas 

karakteristik samt signifikanta faktorer, vilka kan inverka på de humanitära aktörernas 

identitetskonstruktion.  

 

Karakteristiken och faktorerna kommer slutligen att utgöra underlag för uppsatsens tredje 

fråga ’Hur kan de humanitära aktörernas sociala identitet beskrivas i relation till militära 

aktörer?’. Med stöd av social identitetsteori genomförs en analys vilken syftar till att pröva 

det framtagna empiriska underlaget samt att ta fram en social identitetsskildring. Denna 

identitetsskildring utgör sedan underlag för den kommande diskussionen och undersökningens 

sista fråga. 

 

4.2 Diskursen rörande humanitär-militär samverkan 

Den militära diskursen  
I den militära diskursen ses humanitär-militär samverkan som ett medel och en positiv 

möjlighet vilken kan komplettera och stödja verksamheten. Det ingår som en del i den totala 

kraftansträngningen att nå fred och stabilitet där utveckling och säkerhet går hand i hand.
97

 

 

Det innebär en ökad närhet till civilbefolkningen, vilket i det strategiska konceptet för 

upprorsbekämpning inryms att vinna folkets förtroende, som i sin tur skapar legitimitet för 

militär närvaro. Det genererar en ökad säkerhet för de militära aktörerna och minskar risken 

för attentat och uppror, då man står på samma sida som befolkningen.
98

 Humanitära aktörer 

kan genom samarbete med militären erhålla skydd och säkerhet och därmed beredas möjlighet 

att nå svåra konfliktzoner och undsätta människor i nöd. Militären är resursstarka och kan 

bistå med kompetens, förmågor och materiel vid akuta humanitära behov.
99

 Detta visar att 

säkerhet är att betrakta som en hård faktor, i detta fall för båda aktörernas personal.  

 

De diskursiva utsagorna i CIMC doktrinerna ger uttryck för att humanitära och militära 

aktörer kan ha behov av ömsesidigt informationsutbyte.
100

 Genom skilda och breda 

inhämtningskanaler kan en vidare och mer detaljerad bild av den operativa lägesbilden 

erhållas. Till exempel har de humanitära aktörerna många gånger varit etablerade i 

insatsområdet under mycket lång tid och har därmed stor erfarenhet, breda kontaktnät och god 
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lokalkännedom. Den militära diskursen menar att NGO:s är villiga att dela med sig av 

generell information och att de i sin tur intresserade av att få information tillbaka. Militären 

har ansenliga tekniska resurser tillsammans med avancerad analysförmåga, vilket kan ge de 

humanitära aktörerna tillgång till en preventiv reaktionsförmåga. Skillnad måste dock göras 

på informationsutbyte och underrättelseinhämtning. Det senare skall undvikas för att inte 

äventyra samverkan aktörerna emellan och det militära uppdraget.
101

 Även informationsutbyte 

kan således ses som en hård faktor vilken påverkar humanitär-militär samverkan. 

 

I den militära diskursen finns en medvetenhet om att de humanitära aktörerna har skilda 

målsättningar och varierande inställning till samverkan. Utsagor i både policy, doktriner och 

rapporter påtalar vikten av att respektera och visa hänsyn till detta och att samtidigt 

upprätthålla en öppen dialog. I den militära diskursen kan en förståelse respekt för dessa 

skillnader utläsas. Det framgår enligt följande exempel hämtat från två CIMIC doktriner. 

 
[...] some [humanitarian actors] may take the view that co-operation with the military and 

independence are mutually exclusive. The key to minimizing these difficulties is to maintain open 

and constant communication.
102

 Humanitarian actors need to maintain their independence and 

freedom of action in order to achieve their own objective of alleviating suffering.
103

 

 

I den militära diskursen framgår tydligt att militären inte skall ses som en humanitär aktör, 

utan en aktör vilken löser humanitära uppgifter. De bidrar med att täcka civilbefolkningens 

mest akuta humanitära behov vilket dock inte får inverka negativt på lösandet av förbandets 

huvudsakliga uppdrag. Humanitära insatser är tidsbegränsade och ansvaret skall så snart som 

möjligt överlämnas till relevanta humanitära aktörer. Rent humanitära operationer sker under 

civila myndigheters ledning.
104

 Dock ses subjektet humanitära aktörer, vilket skapas av den 

militära diskursen, som en möjlighet att nå politiska målsättningar, där andra medel inte 

fungerar. 

 
In many cases [NGO:s] impartiality can be of crucial importance in rebuilding relations when 

political dialogue has broken down.[---] 
105

 

 

Den humanitära diskursen  
FOI har i sin rapport, Humanitära aktörers villkor för civil-militär samverkan, visat på att 

avhållsamheten från de humanitära aktörernas sida till stor del grundas på en ängslan för den 

humanitära personalens säkerhet, humanitärt tillträde och den drabbade befolkningens 

säkerhet. Detta kan ses som hårda faktorer vilka inverkar negativt på förutsättningarna för 

samverkan aktörerna emellan.
106

   

 

Orsaken till detta är den otydlighet som uppstår mellan humanitära och militära aktörer när 

gränsen mellan neutrala biståndsarbetare och ”biståndsarbetare” med en politisk agenda. Om 
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gränserna otydliggörs mellan humanitära och militära aktörer riskerar de civila att bli 

måltavlor för attacker då deras intentioner inte kan särskiljas från militärens politisk-

strategiska agenda.
 107

 Med detta som grund är många humanitära aktörer starkt tveksamma 

till humanitär-militär samverkan.
108

 Dan Sermand, generalsekreterare i Läkare utan gränser
109

, 

skildrar detta i SvD Brännpunkt: 

[...] när militären imiterar civila humanitära aktiviteter misstänkliggörs de oberoende och 

opartiska humanitära aktörerna [vilka ses] som en del av den västerländska politiska agendan.  

[---] i konfliktområden ska civila organisationer som vår aldrig arbeta i linje med en uttänkt  

militärstrategi. [---] vi förlorar det enda skydd vi har för att bistå befolkningar i nöd på 

slagfältet: Vår neutralitet och vårt oberoende.
110

 

 

I den humanitära diskursen kan utläsas att subjektet militär aktör generellt medför risker. 

Militär intervention i humanitära insatser innebär att de humanitära principerna åsidosätts, 

eller ifrågasätts, vilket negativt påverkar alla humanitära aktörer i insatsområdet. Eftertanke 

och försiktighet krävs därför innan beslut om att använda sig av militärt stöd för humanitära 

insatser tas, och då som ’sista utvägens princip’, skriver IASC.
111

 Risken finns att humanitära 

aktörer blir direkta måltavlor för stridande parter, samt att det humanitära tillträdet, dvs. 

möjligheten att nå ut till den drabbade befolkningen går förlorad.
112

 Återigen ser vi 

kopplingen till säkerhet som hård faktor. 

 

SCHR menar att den militära strategin att vinna befolkningens förtroende i syfte att skapa 

stabilitet och skydd vid upprorsbekämpning mer har blivit en politisk strategi inom ramen för 

den allomfattande ansatsen.
 113

   I försöket att ena politiska, militära och humanitära aktörer 

under gemensamma målsättningar riskeras att de unika humanitära målsättningarna och 

utvecklingsprojekten underordnas de politisktstrategiska målsättningarna.  Detta kan i sin tur 

äventyra befolkningens och de humanitära aktörernas säkerhet inom ramen för de humanitära 

principerna. Diskursen kretsar även här kring hårda faktorer. 

 
The danger tends to lie not in the diversity of actors, but in a lack of clarity about the positions, 

roles and objectives of individual actors.
114

  

 

HPG skriver att de militära och humanitära aktörernas ofrivilliga intresseöverlappning måste 

utredas i större utsträckning. De måste hitta överenskommelser och ansvarsfördelningar inom 

respektive område. Den humanitära diskursen måste förändras och kunskap om en ny 

verklighetsinsikt spridas vilken är att det humanitära fältet har förändrats och antagit nya 

dimensioner.
115
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[…] humanitarian agencies can no longer rely on perceptions of neutrality to safeguard them, 

particularly in environments where they have become targets in and of themselves [---] their 

relationship with those actors […] that can provide security is for the outmost importance, not 

just for their staff, but also for the affected population.
116 

 

Den humanitära diskursen påtalar risken för att hamna i beroendeställning till militära aktörer. 

Vid militärt stöd till humanitära insatser bör ett tidsbegränsat minsta möjliga resursutnyttjande 

eftersträvas. Stödet bör efterfrågas i syfte att täcka tillfälliga förmågeluckor och skall ses som 

sista utvägens princip. De riktlinjer och försiktighetsprinciper som tagits fram syftar till att 

minimera eventuell negativ inverkan på det humanitära utrymmet genom att upprätthålla de 

humanitära principerna. Militära samverkanspartners anses oberäkneliga, då de med kort 

varsel kan dra tillbaka eller avbryta pågående stöd om deras strategiska uppdrag så kräver 

vilket kan äventyra säkerheten för egna aktörer.
117

 Problematiken kring den osäkra 

resurstillgången som här skildras och inverkar på relationen aktörerna emellan betraktas som 

hårda faktorer, medan misstrogenheten är att betrakta som mjukare faktor vilket behandlas 

senare i uppsatsen. 

 

Ett annat diskursivt område rör informationsutbyte mellan humanitära och militära aktörer. 

En grundprincip för humanitära aktörer är att inte dela med sig av information vilken kan 

äventyra säkerheten och komma i strid med de humanitära principerna. Emellertid kan ett 

begränsat informationsutbyte krävas om säkerheten så kräver. Detta kan vara information 

rörande humanitära aktiviteter i riskområden, minvarningar, flyktingrörelser eller efterbörder 

av tidigare stridigheter.
118

 Diskursen menar att information som räddar liv bör delges, inte 

sådan som innebär fara för liv.
119

 
 

 […] information relating to protection, for example, is highly sensitive. Humanitarian actors are 

therefore often reluctant to share relevant information, especially when representatives of the 

military participate in meetings and when the Protection Cluster lead organization has close 

links to peacekeeping missions or UN missions with a political mandate.
120

 

 

Mellan humanitära aktörer skiljer sig diskursen om humanitär-militär samverkan. Många 

aktörer inser behovet och vikten av interaktion med militären. I dagens konflikter måste det 

skapas både säkerhet och utveckling för att kunna åstadkomma fred. Säkerhet är en 

förutsättning för omedelbar undsättning i riskfulla insatsmiljöer. Flera humanitära aktörer 

vänder sig direkt till militära eller privata säkerhetsaktörer för att få skydd i oroliga områden, 

men under sista utvägens princip.  Så trots att flera aktörer principiellt är emot humanitär-

militär samverkan uppstår ett ofrivilligt ömsesidigt beroende.
121

 

IASC är i sin policy tydlig med att ett visst pragmatiskt förhållningssätt kan vara nödvändigt i 

relationen till militära aktörer.  En viss koordination bör alltid finnas för att underlätta 

samexistens, då båda parterna är etablerade i samma område. Medvetenheten finns att en 
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humanitär aktörs samordning med militären, exempelvis beväpnad eskort, kan medföra 

negativa konsekvenser för övriga humanitära aktörer i samma område, varför ’sista utvägens 

princip’ måste gälla.
122

 Vad ’exceptionella omständigheter’ innebär, vilket rättfärdigar 

samarbete med militära aktörer, är oklart och skiljer sig mellan de humanitära aktörerna 

sinsemellan.
123

 

 

Humanitärt bistånd delas in i direkt, indirekt och infrastrukturellt stöd. Generellt säger 

humanitärpolicy för samverkan med militära aktörer, att militärt stöd främst bör äga rum inom 

de två sistnämnda områdena. Den mindre synliga rollen innebär att militären inte kommer att 

ha direkt kontakt med befolkningen och att infrastrukturellt stöd inte direkt förknippas med de 

humanitära uppgifterna.
124

 

 
Militaries have certain capabilities – in particular long-range air transport, logistics and 

engineering – which enable them to contribute significantly to humanitarian responses, in 

particular by delivering aid, evacuating victims and helping to rebuild infrastructure. They can 

also provide security, for instance for camps for refugees or internally displaced people (IDPs) 

and humanitarian convoys.
125

 

 

En diskursiv trend kan ses bland de humanitära aktörerna där detta smala och apolitiska 

förhållningssätt håller på att ersättas av en mycket bredare och mer politiserad tolkning av de 

humanitära principerna.
126

 Även IASC anser att en förändring av diskursen kring humanitär-

militär samverkan sker med anledning av den humanitära reformen med Cluster Approach, 

men att det i vissa lägen innebär en risk för att de humanitära principerna undermineras 

samtidigt som en ökad spänning mellan humanitära aktörer sinsemellan uppstår.
127

 

 

4.3 Humanitära aktörers karakteristik 
En första ansats att beskriva de humanitära aktörernas sociala identitetsbild, i förhållande till 

militära aktörer, blir att undersöka de diskursiva utsagorna i textmaterialet. Genom att 

kategorisera och tolka ett antal återkommande fenomen, framträder ett strukturerat mönster 

vilket kan sägas skildra föreställningen om de humanitära aktörernas karakteristik. 
 

 […] their personnel are normally highly professional in their field, well-motivated and prepared 

to take physical risks in difficult conditions.
128

 

 

EUMS ger en explicit konklusion av de samlade diskursiva utsagorna i det undersökta 

materialet. Den överrensstämmer med den generella självbild de humanitära aktörerna 

skildrar i sin egen diskurs.  Humanitära aktörer kan räknas i tusental och deras karakteristik är 

mångfasetterad och heterogen. Ett antal unisona utsagor kan dock urskönjas.  
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Humanitära aktörers karakteristik kan främst skildras utifrån diskursen och utsagor kring de 

humanitära principerna.
129

 Det innebär att humanitär hjälp endast kan tillhandahållas utifrån 

behov samt att de inte tar parti för någon part i konflikter. De står därmed helt oberoende från 

alla andra aktörer vilka kan anses utöva någon politisk påverkan. Humanitära aktörer är 

operativt självständiga och verkar suveränt med hög integritet. De är mycket ovilliga att bli 

kontrollerade av andra organisationer.
130

 

 
Particularly in contexts where there is a trend towards integrating humanitarian action into a 

wider political and military framework, it is essential for the [Red Cross] Movements to retain its 

identity as an independent, neutral and impartial humanitarian force. In situations where there 

are military operations, the components of the Movement need to clearly delineate their 

humanitarian activities from those carried out by military bodies and to explain their modus 

operandi to the latter.
131

 

 

Humanitära aktörer är generellt välutbildade ofta med examina inom medicin, hälso-sjukvård, 

juridik, ingenjörskonst, internationell rätt samt logistik, geologi och sociologi. De är övade i 

att hantera humanitära kriser, har arbetat och verkat under årtionden i en rad konfliktområden 

och varierade insatsmiljöer, många gånger under svåra förhållanden. Humanitära aktörer ser 

sig själva som experter inom området, främst inom behovsbedömning, målgruppsval, 

deltagandemetoder samt med kunskap om metoder för den faktiska leveransen av 

humanitärhjälp.
132

 

 

De främsta aktörerna har globala och omfattande förmågor och resurser att möta humanitära 

kriser med kort varsel.  Många har tillgång till kvalificerad teknik, ofta i klass med statliga 

och militära aktörer, för att kunna verka i miljöer utan fungerande infrastruktur.
133

  

 

Humanitära aktörer är mycket inflytelserika nationellt och internationellt. De är icke 

vinstdrivande och är endast ansvariga inför sina egna organisationers ledningar. De är 

beroende av externt bidrag för att bedriva sin verksamhet. Verksamheten styrs främst av de 

behövandes behov, snarare än politiska agendor, men även av att tillgodose bidragsgivares 

önskemål.
134

 De är välmotiverade och binds samman av ömsesidiga incitament och 

ideologiska föreställningar. De arbetar på frivillig och ideell basis med en mycket hög grad av 

engagemang.
135

  
 

NGOs are normally voluntary and non-profit organisations. Functionally, they are independent 

of government and commercial interests but may occasionally be provided with some financial 

support by them.
136
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De humanitära aktörerna har skilda perspektiv och verklighetskonstruktioner i förhållande till 

militära aktörer, och är ytterst ovilliga att bli associerade med politiska och militära 

intressen.
137

 Vid insatser har de skilda tidsperspektiv i relation till militära aktörer från snabba 

insatser vid katastrofer till mycket långa utvecklingsprojekt.
138

 I det första fallet kan de 

uppfattas oorganiserade eller självsynkroniserande, vilket inte kräver samma grad av central 

styrning för planering och genomförande.
139

 De förlitar sig till största del på humanitärrätt och 

verksamhetssäkerhet med stöd av de humanitära principerna. Humanitära aktörer kan 

uppfattas inneha en paternalistisk attityd, vilken begränsar lokalt deltagande och ägandeskap i 

humanitära utvecklingsprojekt. Praktiskt handlande och problemlösningar kan inskränkas av 

tvingande eller begränsade policys av huvudorganisationer eller donatorers agendor. Lokal 

dominans eller ägarskap kan medföra konkurens och samarbetshinder mellan humanitära 

aktörer.
140

 

 

Dessa utmärkande drag för humanitära aktörer ligger följaktligen till grund för deras sociala 

identitetskonstruktion. I relation till militära aktörer finns en påfallande indikation på 

diskrepanser, vilket kan tydliggöras genom ett vi och dom förhållande. Även ett 

maktperspektiv skulle kunna appliceras på diskrepanserna, liksom kampen om 

meningsskapande.  

 

4.4 Identitetskonstruerande faktorer  
Författaren skall nu presentera signifikanta fenomen eller faktorer vilka kan inverka på 

humanitära aktörers identitetskonstruktion. Genom närläsning och kategorisering av dessa 

diskursivt återkommande fenomen, har textmaterialet analyserats och tolkats med stöd av 

social identitetsteori, varvid ett antal faktorer destillerats fram, vilka författaren avser föra 

vidare i undersökningen. Detta, tillsammans med karakteristikskildringen, svarar på 

undersökningens andra frågeställning ‟Vilka signifikanta faktorer kan inverka på 

konstruktionen av humanitära aktörers sociala identitet i kontexten av humanitär-militär 

samverkan?’  

 

Neutralitet, humanitet, och opartiskhet 
Näst skilda målsättningar, är de humanitära principerna den främsta orsaken till distinktionen 

mellan humanitära och militära aktörer. Mandat och roller baseras på internationellt 

överenskomna principer om villkorslös humanitet, neutralitet och opartiskhet.
141

 Humanitet 

innebär att mänskliga rättigheter skall stödjas och att mänskligt lidande skall lindras oavsett 

var i världen det uppstår. Humanitär hjälp skall ges från opartiskgrund, utan särbehandling 

och endast utifrån humanitärt behov. Humanitära aktörer tar inte ställning i konflikter utan 

anses vara neutrala. Med stöd av detta kan humanitärt tillträde erhållas till behövande i 

konfliktdrabbade områden samt visst skydd och säkerhet utvinnas för humanitära aktörer och 

den drabbad befolkning.
142

 

                                                           
137

 (SCHR, 2010, s. 9) 
138

 (Nilsson, C. et.al., 2009, ss. 18, 40) (UK JWP 3-90, 2003, ss. 2A-1ff) 
139

 (Nilsson, C. et.al., 2009, s. 40) 
140

 (UN, IASC, 2010, s. 60) 
141

 (UN, General Assembly Resolution 46/182) 
142

 (CDHAM, 2009, s. 7) (UN, OCHA, 2007) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-04-25 Självständigt arbete 

HSU 09-11  D-nivå 

Mj Daniel Perry 

 

 

 

 

 
 Sida 28 (47) 

 

 

De humanitära principerna förkroppsligar de humanitära aktörers föreställningsnivå. 

Merparten av de humanitära aktörerna identifierar sig och ställer sig bakom dessa universella 

principer, vilka är vägledande och normgivande för deras förhållningssätt till omvärlden. En 

stor del av diskursen kretsar kring dessa principer vilket bidrar till att aktörerna konstruerar 

sin identitet och bildar åsikter och verklighetsuppfattningar utifrån dem. 

 
For the ICRC, this consists in entrenching itself behind the Red Cross and Red Crescent 

Movement‟s Fundamental Principles and its own mandate under international humanitarian law, 

and thus  avoiding any contact with the military at the operational level.
143

 […] document 

provides guidance aimed at enabling the Movement to preserve its identity and to coordinate its 

activities […] without compromising respect for the Fundamental Principles.
144

 

 

Principerna divergerar fundamentalt i förhållande till militära aktörers angreppssätt och 

principerna återkommer som referensram, oupphörligen i samtliga utsagor i textmaterialet 

rörande humanitära aktörers självbild men också rörande humanitär-militär samverkan.
145

  

 
Humanitarian identity has traditionally been embodied by the values of neutrality, impartiality, 

and independence.
146

 

 

Oberoende och operativ självständighet 
Oberoende och operativ självständighet brukar förknippas med de humanitära principerna.  

Föreställningen om faran med att dras in i den politiska agendan och riskera att bli ett verktyg 

i den strategiska allomfattande ansatsen, innebär ett ovillkorligt oberoende från alla aktörer 

vilka kan tänkas utöva någon form av politiks styrning över den humanitära insatsen. Den 

oberoende hållningen medför verksamhetssäkerhet och humanitärttillträde, dvs. samtycke till 

humanitärt arbete, i komplexa miljöer, många gånger i miljöer där inga andra organisationer 

har tillträde. Vissa aktörer uttrycker oro för att samröre med militära aktörer underminerar de 

humanitära principerna och minskar möjligheten att nå de behövande.
 147

 

 
[…] while maintaining a dialogue with armed forces at all levels, the components of the [Red 

Cross] Movements preserve their independence of decision-making and action, in order to ensure 

adequate access to all people in need of humanitarian assistance. 
148

 

 

Kollektiv policy för humanitär-militär samverkan 
De humanitära aktörerna skapar genom diskursen en bild av subjektet militära aktörer vilken 

grundas i gemensamma policydokument. Detta bildar en diskursiv utgångspunkt för vi och 

dom relationen. Gemensam policy enar internt och utesluter externt. Ofta saknar enskilda 

organisationer egen policy för humanitär-militär samverkan, men hänvisar och refererar till de 
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av FN och IASC utgivna riktlinjerna. Även paraplyorganisationer som SCHR och InterAction 

med egen policy, står som medlemmar bakom IASC. ICRC deltar i IASC och bidrar till de 

gemensamma dokumenten, men vill bevara sin egen självständiga position varför de utformat 

egna liknande uppsättningar av policy och riktlinjer. Organisationen Läkare utan gränser 

utgör undantaget genom att inte uttrycka stöd för principerna.
 149

 

 It is evident that the humanitarian organisations themselves, with their individual structures, 

policies, decisions and behavior, are a key factor influencing humanitarian-military relations.
150

 

 

Skilda målsättningar 
Humanitära aktörers grund för meningsskapande med ideologiska målsättningar att minska 

lidande och hjälpa behövande i svåra situationer bidrar till att konstruera socialidentitet. 

Divergensen mellan politisk-militär målsättning och humanitär målsättning är oförenlig. Även 

om det humanitära bidraget ryms inom den totala allomfattande ansatsen kommer det alltid att 

präglas av en politisk agenda vilken kontrasterar de humanitära aktörernas. Grundläggande 

värderingar och imperativ hos respektive aktör kan skildras genom ’alleviate suffering vs. 

preparation for war’.151 

 

Ledningsstruktur 
Ytterligare en förenande faktor för humanitära aktörer är den relativa avsaknaden av 

auktoritärt ledarskap och centralt beslutsfattande inom organisationerna.
 
 De arbetar ofta i 

nätverksorienterade och platta organisationer, utan traditionell hierarki och beslutanderätt 

över andra aktörer.
152

 Beslutsprocessen sker genom samråd och konsensus i syfte att 

underlätta samarbete. Ledning sker utifrån ett agerande vilket stimulerar laganda i kontrast till 

auktoritet. Humanitära behov och samordning av resurser är styrande för beslutsfattning. 

OCHA betonar vikten av att låta alla aktörer komma till tals, för att därmed erhålla en 

samfälld uppfattning och inriktning för problemlösning och ansvarsfördelning.
 
Förutsägbart 

ledarskap, vilket är en av grundpelarna i den humanitära reformen, vilar på i förväg 

överenskomna principer och policy.
153

 Även här kan en koppling göras till oberoende och 

operativ självständighet. 

It is essential […] [to] find non-bureaucratic ways of involving all humanitarian actors in a 

collaborative and inclusive process focused on areas of common interest.[...] Some humanitarian 

actors may not be prepared to commit themselves to structures which involve reporting to sector 

leads...
154

 

 

Hög kompetens och lång erfarenhet.  
Humanitära aktörer ser sig själva som experter inom det humanitära området och har generellt 

mycket hög kompetens inom en rad skilda genrer, samtidigt som de mycket lång erfarenhet av 
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humanitära insatser i en rad konfliktområden och varierade insatsmiljöer, många gånger under 

svåra förhållanden. Personalen verkar mer långsiktigt i insatsområden, till skillnad från 

militärpersonal, vilka roterar regelbundet, varvid erfarenhetsförlust uppstår och etablerade 

kontaktnät rubbas. Detta kan uppfattas störande för humanitära aktörer.
155

 

 

Divergerande verklighetsuppfattning 
Humanitära aktörer har en skild verklighetsuppfattning i förhållande till militära aktörer.  

Ytterligare ett exempel på detta kan ses i den skilda uppfattningen av vad humanitär-militär 

samverkan och begreppet CIMIC innebär och vad det syftar till. 

 

Enligt den svenska doktrinen är civil-militär samverkan ett samlingsbegrepp för samverkan 

med civila aktörer.
 
CIMIC-verksamheten omfattar de kontakter och den samverkan med civila 

aktörer vilka krävs till stöd för planering och genomförande av den militära operationen.
156

 

Vägledande för Försvarsmaktens tolkning av CIMIC är EU:s och Natos begreppsnorm, i syfte 

att erhålla interoperabilitet med multinationella krishanteringsstyrkor.
157    

 [CIMIC is] the co-ordination and co-operation, in support of the mission, between the NATO 

Commander and civil actors, including national population and local authorities, as well as 

international, national and non-governmental organisations and agencies.
158

 

 

Med komplettering av EU:s definition, […] in support of the achievement of the military 

Mission
159

, kan här uttolkas att syftet med CIMIC starkt fokuserar på lösandet av det militära 

uppdraget och vikten av att uppnå de militärstrategiska målsättningarna.  

 
Humanitära aktörer har en differentierad syn på civil-militär samverkan, eller samordning, där 

betydelsen i större utsträckning fokuserar på de humanitära principerna och betonar vikten av 

att uppnå ömsesidiga målsättningar eller, respektive aktörs målsättningar.
160

  IASC skiljer på 

graden av samordning från samexistens till samarbete
161

 och de definierar civil-militär 

samverkan enligt följande: 

 
[Civil-Military Co-Ordination is] the essential dialogue and interaction between civilian and 

military actors […] to protect and promote humanitarian principles, avoid competition, minimize 

conflict, and when appropriate pursue common goals.
162

 

 

Inom ramen för samtida strategier med allomfattande ansatser, framhävs vikten av att stärka 

samarbetet inom flera samhälleliga sektorer med en rad statliga och icke statliga aktörer. Här 

bör en tydligare skillnad göras mellan civila och humanitära aktörer. Begreppet civil- likställs 

många gånger med humanitär, vilket avspeglas i äldre policydokument och i samtida 

diskurser. Dessa skillnader distanserar aktörerna då den militära definitionen direkt strider 
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mot de humanitära principerna. Diskursskillnaden präglar texterna och utgör skilda 

utgångspunkter då problematiken diskuteras. Många gånger kan likheter anas, men vid 

närmare betraktelse framträder skillnaderna allt tydligare. Detta kan influera samarbetet 

aktörerna emellan och skapa dilemman vilka är svåra att överkomma.  

 

Vidare identifierar sig aktörerna utifrån ansvarstagande och skilda tidsperspektiv vid sina 

uppdrag.  Militära aktörer agerar utifrån en allomfattande insats, vilken bildar en tidsram inom 

vilken en serie av insatser sker och humanitära aktörer agerar inom program, vilka pågår långt 

innan och efter den allomfattande tidsramen.
163

 Detta kan medföra intressekonflikter 

aktörerna emellan. Avslutningsvis kan en särskiljande verklighetsuppfattning åskådliggöras 

genom skillnaderna i synen på militärens roll vid humanitära insatser. Den militära diskursen 

kan sägas ge uttryck för att humanitära uppgifter ingår som en bland många andra
164

 medan 

den humanitära diskursen explicit uttrycker en uppfattning om att militären inte bör 

genomföra direkta humanitära insatser.
165

 

 

Inbördes divergens minskas av enighet utåt. 
Den mångfald av humanitära aktörer med skilda mandat, metoder, förutsättningar och resurser 

samt den gråzon och otydlighet med exempelvis vad ’exceptionella skäl för samarbete’ 

innebär, medför att en intern divergens mellan humanitära aktörer riskerar att uppstå. Genom 

ClusterApproach med starkare samordning mellan humanitära aktörer, riskerar divergensen 

att öka. Genom en skärpt restriktiv hållning utåt kan den interna solidariteten stärkas, och 

därmed minska risken för att militären sätter agendan med förtroendeskapande krafter.
166

   

 

Fjärmande genom diskursiv uteslutning. 
I diskursanalysen ingår att studera utsagor i texten, men även att analysera språkburk och vad 

som inte uttrycks och varför. Detta visar sig särskilt tydligt i evalueringen av den samtida 

humanitära reformen.
167

 Genom att exkludera, och inte nämna militären vid namn som aktör 

vid humanitära insatser, trots en pågående pragmatisk förändring av attityden till humanitär-

militär samverkan, visar den känslighet ämnet framkallar.  

Begrepp som links with appropriate actors och [support of] other international actors
168

 samt 

integration between different kinds of actors
169

, förekommer ofta med en explicit syftning på 

militära aktörer. Endast vid ytterst få tillfällen uttrycks de militära aktörerna explicit vid 

namn. 

 […] and other relevant actors (e.g. peacekeeping forces) and ensure appropriate coordination 

and information exchange with them.
 170
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[…] apart from NGOs and the UN, other actors such as the military also operate in humanitarian 

settings…
171

 

 

Ett annat exempel på diskursivuteslutning kan ses i SCHR:s uttalande att Cluster Approach 

[meetings] inte är rätt forum för humanitär-militära relationer. Militärnärvaro vid 

klustermöten hämmar det fria informationsutbytet mellan humanitära aktörer.
 172

 

 

4.5 Social identitet 
Uppsatsens tredje fråga ’Hur kan de humanitära aktörernas sociala identitet beskrivas i 

relation till militära aktörer?’ grundas i den framtagna karakteristiken och de utvalda 

signifikanta faktorerna.  
 

[…] group identity is the product of collective internal definition. In our relationships with 

significant others we draw upon identifications of similarity and difference, and, in the process, 

generate group identities.
173

 

 

Social identitetsteori handlar om relationen mellan storskaliga grupper. Människor och 

grupper sorteras i abstrakta sociala kategorier som jämförs med varandra i termer av vi-

grupper och dom-grupper. Detta förstärks av normer och värderingar för hur den egna 

gruppen skall och bör agera i förhållande till andra grupper. Sociala identiteter kan vara 

multipla och är beroende av vem vi jämför oss med och i vilken social kontext. I detta fall är 

det kontexten av humanitär-militär samtida samverkan som studeras. Dessa interagerar med 

varandra och skildrar tillsammans den sociala identiteten.  

De signifikanta identitetskonstruerande fenomenen, eller faktorerna, har länkats till teorin och 

fördelats på respektive social identitetsdimension. Fördelningen har skett utifrån en subjektiv 

tolkning, där de signifikanta faktorerna kopplas till respektive dimension utifrån den relevans 

de kan bidra med i analysen. Skildringen utgår från de faktorer vilka relaterar till en 

handlings- och förhållandenivå. Med detta så prövar författaren det framtagna empiriska 

underlaget gentemot uppsatsens teoribas. 
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Figur 2. Social identitetsteori, dimensioner och signifikanta faktorer. (Författaren) 

 

Social kategorisering 
Självkategorisering är processen som omvandlar individer till grupper. Individer konstruerar sin 

identitet genom att tillhöra olika sociala sammanhang varvid en skillnad mellan individens 

personliga identitet och sociala identitet uppstår. Kollektivet tilldelar därmed individen en 

socialidentitet varmed hon erhåller en gruppgemensam själ. I kraft av denna kan individen 

känna, tänka och handla på ett annorlunda sätt än vad hon skulle ha gjort som enskild individ.  

Den sociala världen är strukturerad i skilda sociala kategorier. Grupptillhörigheter existerar 

endast i människors huvuden, varför grupper inte skall ses som objektiva utan socialt 

konstruerade. Grupper kan kategoriseras efter sina intentioner, attityder och övertygelser. 

Jaget och gruppbeteendet är den sammanhängande enhet som socialidentitetsteori 

beskriver.
174

 

 

I den sociala identitetsprocessen ingår att vi får stimuli för vad som är väsentligt för den egna 

gruppen, samt hur detta skall tolkas och varför. Den ger oss en instruktion för hur vi ska tänka 

och bete oss i en viss grupp och i förhållande till andra grupper. Detta kollektiva medvetande 

kan bestå av gemensam moral och en gemensam uppsättning värderingar, vilka både styr 

gruppens handlingar och samtidigt kontrollerar det mänskliga beteendet. Detta i sin tur stärker 

gruppens sociala sammanhållning.
175

 

 
It is evident that the humanitarian organisations themselves, with their individual structures, 

policies, decisions and behavior, are a key factor influencing humanitarian-military relations.
176

 

 

Att som individ känna tillhörighet och socialt erkännande med en humanitär aktör kräver 

delad moral och en gemensam uppsättning värderingar med det kollektiva humanitära 

samfundet. De främsta normerna för denna kollektiva grupptillhörighet återfinns i de 

humanitära principerna med neutralitet, humanitet och opartiskhet, vilkas erkännande delas av 

de flesta humanitära aktörer. Detta förkroppsligande av identitetskonstruktionen existerar 

endast i människans huvud varför de humanitära aktörerna skall ses som socialt konstruerade. 

 

Ytterligare en gemensam faktor återfinns i den självständighet och det oberoende som de 

humanitära aktörerna uppvisar i syfte att bevara och förstärka de humanitära principerna. 

Uppfattningen är att självständigheten och oberoendet genererar humanitärt tillträde och 

verksamhetssäkerhet. Denna princip är hårt knuten i den kollektiva humanitära själen vilket 

stärker sammanhållningen inom och mellan andra humanitära aktörer och samtidigt 

exkluderar andra. Detta handlingsförhållande gentemot omvärlden är unikt för humanitära 

aktörers sociala identitet. De humanitära aktörerna skapar genom diskursen en bild av 

subjektet ’militära aktörer’. Detta stärker den interna sammanhållningen samtidigt som det 
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medför en extern synergi i uppfattningen av en enad humanitär aktörsanda. Det innebär också 

en diskursiv utgångspunkt för vi- och dom- relationen mellan subjekten ’humanitära och 

militära aktörer’. 

 

Dessa tre faktorer inverkar på kategoriseringen av humanitära aktörer genom att tydliggöra 

gemensamma intentioner, attityder och övertygelser. Genom förstärkning av dessa faktorer 

ökar den kollektiva tillhörigheten. I kraft av detta kan individen känna, tänka och handla på ett 

kollektivt och förutbestämt sätt vilket styr aktörernas handlings- och förhållandenivå till 

militära aktörer. Kategoriseringen bidrar till den sociala identitetsprocessen, genom att stimuli 

för vad som är väsentligt för den egna gruppen och hur det skall tolkas, överförs till 

individens verklighetsuppfattning och påverkar hennes relation till omvärlden. Det ger 

samtidigt gruppen en instruktion för hur den ska tänka och bete sig i förhållande till andra 

grupper. Detta kollektiva medvetande styr gruppens handlingar samtidigt som det kontrollerar 

individens beteende och stärker gruppens sociala sammanhållning. 

 

Social jämförelse 
Social jämförelse verkar tillsammans med kategorisering. Värdet av att vara socialt 

kategoriserad har inget värde om det inte kan relateras till andra sociala kategorier. Det 

handlar om jämförelser mellan den egna gruppen och andra grupper, vilka kommer från de 

referensramar som skapats för den egna gruppen genom jämförelse av värderingar och 

kännetecken med andra grupper. Människan måste skapa en bild av likheter och skillnader 

med andra människor och grupper för att kunna skapa sig en bild av sig själv. Genom att 

genom att definiera vilka vi inte är, kan människan identifiera vilka vi är.
 177

 Detta bidrar till 

kategoriseringen och medför att de humanitära aktörerna kan känna samhörighet och dela den 

sociala identiteten.  

 

Det är endast möjligt att få positiv bekräftelse på sitt medlemskap i en grupp då en social 

jämförelse sker mellan vi-gruppen och dom-gruppen. Dom-gruppen kontrasterar genom att 

uppvisa en avsaknad av den egna gruppens positiva egenskaper. Antagonismen mellan 

gruppkonstellationer leder till att solidariteten inom den egna gruppen stärks. Individer 

försöker ofta maximera skillnaden mellan grupperna vilket kan resultera i en upplevd skillnad 

som är större än den faktiskt är.
178

 Andras ringa värde och uselhet skänker egen glans.
179

 

 

Divergensen mellan politisk-militär målsättning och humanitärmålsättning är oförenlig. De 

bildar en uppenbar grundval för vi - och dom- förhållandet mellan aktörerna. För de 

humanitära aktörerna verkar de egna målsättningarna legalt och hegemoniskt vad avser att 

lindra mänskligt lidande och bidra till humanitär uppbyggnad.  Egen målsättning kan ses som 

ädelt och nobelt i förhållande till det destruktiva och förödande målsättningarna som de 

politiska och militära aktörerna kan komma att bidra till. Militären kan bli en slags symbol för 

allt det onda och eländiga som drabbar egen personal och den drabbade befolkningen. Med 

fientlighet utåt följer sympati inåt.
180
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Humanitära aktörers sociala identitetskonstruktion kan även skildras genom en jämförelse av 

ledningsstrukturen mellan humanitära och militära aktörer. De arbetar i en platt organisation 

utan traditionell hierarki och beslutanderätt över andra aktörer. Beslutsprocessen sker genom 

samråd och konsensus i syfte att underlätta samarbete. Ledning sker utifrån ett agerande vilket 

stimulerar laganda i kontrast till militärauktoritet. Denna respekt och överseende med 

varandra motiverar och skapar förutsättningar för samarbete med likasinnade vilket är en 

förutsättning med mångfalden av humanitära aktörer.
181

 

 

En stark faktor för identitetsskapande är den kompetens och erfarenhet humanitära aktörer 

har. De ser sig själva som experter inom det humanitära området. Även kontinuiteten av 

personal i insatsområdet med de kontaktnät och relationer vilka byggs upp ses som unika 

förmågor. Militären kan uppfattas amatörmässiga inom det humanitära området med risk att 

tillfoga mer skada än nytta och samtidigt riskera att rasera etablerade och förtroendeskapade 

förbindelser med lokalbefolkningen.
182

 

 

Identitet 
Den tredje dimensionen är social identitet. Den skiljer sig åt genom att det handlar om 

struktur. Att vi antar en social identitet betyder att vi skiftar från att bete oss som individer till 

att anta ett gruppbeteende, under en social identitet i en specifik kontext. Detta beteende kan 

definieras av de unika kvaliteterna hos medlemmarna eller gruppens specifika uppgift och 

mål. Det är genom att inkludera respektive exkludera, som identiteter kan skildras.  

 

Humanitära aktörer har en skild verklighetsuppfattning i förhållande till militära aktörer. 

Detta motiveras med påståendet att verkligheten konstrueras i aktörernas medvetande. Med 

utgångspunkt i de divergerande världarna respektive aktör agerar i, kan förståelse skapas för 

de mjuka faktorer vilka kan inverka på humanitär-militär samverkan. Den skilda synen på 

syftet med humanitär-militär samverkan påvisar divergensen mycket tydligt. Humanitära 

aktörer har även en skild tidsuppfattning för humanitära insatser. Genom att dela den 

humanitära verklighetsuppfattningen antas ett gruppbeteende, vilket inkluderar humanitära 

aktörer, samtidigt som militära aktörer exkluderas.  

 

Ytterligare ett exempel på exkludering visar faktorn av fjärmande genom diskursiv 

uteslutning.  Genom att i diskursen undvika att nämna subjektet ’militära aktörer’, som i den 

humanitära reformen, skapas inre samhörighet och enighet. Vi-gruppen förstärks medans 

dom-gruppen undertrycks. Samtidigt kan en diskursiv intern spänning anas, där känsligheten 

att implementera den humanitära reformen, med dess mer progressiva hållning till militären, 

ses.  

 

Divergens mellan humanitära aktörer kan minskas genom ett antagonistiskt förhållande till de 

militära aktörerna. Genom en enad agenda och framställning av de unika egenskaperna och 

kvaliteterna hos den egna gruppen, samt gruppens specifika humanitära uppgift, kan en 
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starkare hållning utåt byggas upp. Detta resulterar i en förstärkt sammanhållning internt 

mellan mångfalden av humanitära aktörer med skilda intresseinriktningar.
183

   

 

4.6 Slutsatser  
Författaren har genom att skildra de humanitära aktörernas karakteristik samt ett antal 

signifikanta fenomen, eller faktorer, vilka kan inverka på konstruktionen av humanitära 

aktörers sociala identitet svarat på uppsatsens andra fråga. Ganska snart upptäcktes ett 

strukturerat mönster av utsagor kring subjektet ’humanitära aktörer’ och dess relation till 

humanitär-militär samverkan, vilka direkt kan hänföras till social identitetsteori och social 

identitetskonstruktion. De främsta av dessa återkommande fenomen, eller mjuka faktorer, har 

utvaldes i syfte att driva undersökningen framåt. Faktorerna baseras på vi och dom -grundande 

egenskaper vilka främst understryker skillnader mellan aktörerna samt kampen om 

meningsskapande och skilda maktperspektiv.  

 

[…] identities are constructed through, not outside, difference.
184

 

 

Social identitet är en produkt av intern gruppdefinition mellan humanitära aktörer vilket 

uttrycks i den humanitära diskursen. Den är multipel och beroende av kontexten humanitär-

militär samverkan. Den baseras på skillnader och likheter med humanitära och militära 

aktörer. I den mån det är av betydelse för de humanitära aktörernas syften, finns normer och 

policys för förhållandet till de militära aktörerna. Med avhållsamheten gentemot militära 

aktörer följer en sympati inom det humanitära samfundet.
185

 

 

Humanitära aktörers sociala identitet
186

 kan genom ett antal signifikanta fenomen, eller mjuka 

faktorer, skildras utifrån tre dimensioner; kategorisering, jämförelse och identitet. Aktörerna 

kategoriseras med stöd av gemensamma principer, policy och målsättningar, vilka diametralt 

skiljer sig från militära aktörer. Detta binder och stärker sammanhållningen mellan 

mångfalden av humanitära aktörer. I jämförelsen med det diskursiva subjektet ’militära 

aktörer’ framkommer stora skillnader mellan den egna gruppen och de andra. Målsättningar, 

ledningsstruktur och synen på kompetens är områden vilka kan ses som mjuka faktorer, vilka 

direkt inverkar på humanitär-militär samverkan. Identitetsdimensionen skildras genom 

struktur. Här påvisas identitet genom förmågan att inkludera respektive exkludera. Genom 

exkluderingen av subjektet ’militära aktörer’ i diskursen undertrycks ett problemområde 

samtidigt som den interna samhörigheten stärks. Skilda begreppsuppfattningar ökar distansen 

till omvärlden vilket tillsammans med en stark gemensam hållning utåt ytterligare stärker de 

humanitära aktörernas sociala identitet.   Detta visar hur de humanitära aktörernas sociala 

identitet kan skildras i relation till militära aktörer, vilket besvarar uppsatsens tredje 

frågeställning. 
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 (Mac Dermott, 2009, s. 29) (UN, IASC, 2010, ss. 42, 72) 
184

 (Jenkins, 2008, s. 20) 
185
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Det är perceptionen av dessa skillnader och spänningen de utgör på en handlings- och 

förhållandenivå som är intressant att ta med sig vidare till diskussionen i nästa kapitel. Detta 

representerar ett antal mjuka faktorer vilka kan inverka på humanitär-militär samverkan. 
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5. Diskussion 

5.1 Inledning 
I detta kapitel besvaras frågan ’Hur förhåller sig denna sociala identitetskonstruktion till 

humanitär-militär samtida samverkan och hur kan vår förståelse för problemet ändras?’ 

Diskussion utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med underlag från tidigare 

karaktärs- och socialidentitetsskildring. Diskussionen knyter an till de mjuka signifikanta 

faktorer, vilka skildrats i föregående kapitel. Slutligen sammanställs undersökningens 

slutsatser och en utblick över förslag till fortsatt forskning ges.  

 

5.2 Diskussion 
Det genomgående temat i uppsatsen har varit problemet med samverkan och samarbete 

mellan humanitära och militära aktörer, beroende på implicita begränsningar i 

handlingsutrymmet, vilket i sin tur beror på skilda verklighetsuppfattningar. Genom att 

undersöka hur social identitet konstrueras och hur denna identitetskonstruktion förhåller sig 

till problemformuleringen förväntas även att vår förståelse för problemet kan ändras.  Detta 

leder till att militära staber bättre kan planera, genomföra och evaluera humanitär-militär 

samverkan och samarbete. 

 

Den socialkonstruktionistiska grundtanken är att samhället, den sociala och kulturella kontext 

människan ingår i, är skapad eller konstruerad av människan själv. Kunskap uppstår genom 

ideologiska, intresse- eller maktbetonade processer. Verkligheten är att betrakta som en social 

konstruktion vilken är föränderlig och beroende av sitt sammanhang.
187

 Man kan säga att den 

sociala verkligheten utgörs av konstruktioner vilka människan kontinuerligt skapar och 

reviderar.
188

 

 

Det innebär att en ökad förståelse för de humanitära aktörernas verklighetsuppfattning måste 

utgå ifrån hur de själva ser sin verklighet i relation till det diskursivt skapade subjektet 

’militära aktörer’. Denna kunskap är hämtad genom analysen baserat på social identitetsteori. 

Med stöd av social identitetsteori har en normalbild av problematiken kring humanitär-militär 

samverkan baserat på hårda faktorer förskjutits, för att låta en konstruktion av en alternativ 

möjlighet att betrakta verkligheten på, fått framträda, för att därefter generera nya sätt att 

förhålla sig till denna verklighet.
189

 Man kan säga att vår förståelse för problemet därmed 

ändras. Diskursanalysen gav det verktyg som behövdes för att förstå fenomenets uppbyggnad 

och karaktär. Förståelse för bakomliggande orsaker till humanitär-militärsamverkansproblem 

baserat på sociala identitetskonstruktioner kunde därigenom upptäckas. 

 

Diskussionen utgår ifrån Vivian Burr och hennes fyra fält rörande socialkonstruktionism
190

, 

vilket leder oss närmare förståelsen för hur problemet rörande humanitär-militär samverkan 

baserat på skilda verklighetsuppfattningar kan ändras. 
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Socialkonstruktionismens första fält (1) berör en kritisk ansats till hur humanitära aktörer 

diskursivt förhåller sig till en ’taget för givet’ kategorisering av humanitära- och militära 

aktörer. Deras kunskap om världen är inte spegelbilder av verkligheten, utan mer ett resultat 

av kategoriseringen av världen. Denna världsuppfattning baseras på deras sociala 

identitetskonstruktion med ett utpräglat vi- och dom förhållande.
191

 Hur kategoriseringen har 

konstruerats kan förstås i kontexten av skilda målsättningar, de humanitära principerna och 

organisationernas policys för humanitär-militär samverkan.  Den kan även förstås i kontexten 

av mjukare faktorer som strävan efter operativt oberoende, skilda ledningsfilosofier och synen 

på humanitärkompetens. Utsagor i diskursen skildrar ofta diametrala skillnader aktörerna 

emellan. Dessa skillnader bör bli fokusområden för att möjliggöra en ökad förståelse för 

problemet. De identitetskonstruerande faktorerna förhåller sig till, och inverkar på humanitär-

militärsamverkan genom att en distansering till militära aktörer konstituerar en inre 

sammanhållning, en styrka och självkänsla vilken underbygger den egna förträffligheten. 

Kategoriseringen i sig är grunden för den sociala identitetskonstruktionen vilken genom 

diskursen konstituerar en verklighetsuppfattning om hur förhållandet och uppträdandet 

gentemot subjektet ’militära aktörer’ bör vara. Denna ’taget för givet’ kategorisering bör 

brytas och verklighetsuppfattningen influeras av ny kunskap, det vill säga en förändrad 

diskurs, rörande möjligheter, synergivinster och gemensamma intressefokus, utan att för den 

delen konkurera med varandras kompetensområden.
192

 Avståndet mellan vi- och dom bör 

minskas. Detta är en process vilken måste ske internt mellan de humanitära aktörerna, och 

som pågår genom bland annat den humanitära reformen med en mer pragmatisk inställning 

till samarbete med relevanta parter.
193

 Det innebär att de humanitära aktörernas sociala 

identitetskonstruktion bör förändras. Den kan förändras genom att de nuvarande skillnaderna 

mellan vi- och dom ersätts med andra, mer positivt uppfattade skillnader, eller 

identitetskonstruerande faktorer. Exempel på detta skulle kunna vara ömsesidig respekt för 

varandras kompetensområde, tydligare ansvars- och områdesuppdelning, gemensam 

utbildning och samträning vilket genererar samordnad begreppsuppfattning. Militära aktörer 

kan endast genom ökad förståelse för detta och genom att respektera de humanitära aktörernas 

interna processer och intressen, skapa förutsättningar för närmare samarbete.
194

 Militära 

insatser bör fokusera mer på indirekt och infrastrukturellt stöd vad avser humanitärt bistånd. I 

socialkonstruktionistisk mening bör kategoriseringen ändra karaktär, till en mer funktionell 

och övergripande indelning. Detta skulle kunna vara en indelning med ’aktörer vilka svarar 

för flyktingrörelser’ eller ’aktörer vilka svarar för humanitära katastrofinsatser’. Detta kan 

initialt inverka negativt på de humanitära aktörernas sociala identitetskonstruktion, men kan 

gynna det humanitära intresset totalt sett. De humanitära aktörerna måste inse att det 

humanitära fältet har förändrats och antagit nya dimensioner.
195

 Det behöver inte inskränka på 

respekten för de humanitära principerna, men däremot krävs en förändring diskursen och av 

policys för humanitära aktörers relationer till subjektet ’militära aktörer’. Bessler och Seiki 

skildrar detta i Liaison – A Journal of Civil-Military Humanitarian Relief Collaborations. 
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193

 (UN, IASC, 2004, s. 9 §14ff) 
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Just as military doctrine changes or should at least be reviewed as the nature of warfare and 

threats change, so will the instruments of the IASC, including the “IASC Reference Paper of 

2004”, need to be reviewed and adapted. [---] What is its relevance in an era in which some 

warring parties apparently assume that they cannot „win‟ by respecting international 

humanitarian law and principles?
196

 

 

Nästa fält (2) skildrar hur vår kunskap om världen är beroende av historiska och kulturella 

betingelser. De humanitära aktörernas verklighetsuppfattning utgår ifrån principer och policy 

rörande subjektet ’militära aktörer’, vilka grundas i en annan era än dagens. De kan sägas 

utgöra artefakter vilka inverkar på hur de humanitära aktörerna förhåller sig till militären. 

Verklighetsuppfattningen grundas på tidigare erfarenheter och upplevelser. Här kan negativa 

erfarenheter från tidigare konfliktområden inverka på samarbetet mellan aktörerna. Den 

traditionella diskursen om skilda målsättningar i kombination med en oberoende ställning, 

medför att kunskapen om världen blir svårföränderlig. Den senaste omvälvningen i 

västerländsk säkerhetspolitik med förändrade krav på multifunktionella insatser och 

utvecklingen mot nya strategiska koncept har förändrat de militära aktörernas 

verklighetsgrund. Genom sin strävan att stå utanför politisk inverkan och värna sitt oberoende 

kan det vara så att den humanitära diskursen och därmed de humanitära aktörerna inte 

utvecklas i samma takt i denna riktning. Vissa spår av detta kan dock ses i den humanitära 

reformen
197

, vilken successivt introduceras globalt. Incitamenten att förändra den rådande 

verklighetsuppfattningen är svagare och mer svårpåverkat. Den rådande 

identitetskonstruktionen, med vi- och domförhållandet till subjektet ’militära aktörer’, stärker 

den inre sammanhållningen, vilken i sig är komplex och mångfacetterad. Antagonismen leder 

till att solidariteten inom den egna gruppen stärks. Strävan att maximera skillnaderna mellan 

aktörerna kan resultera i en upplevd skillnad vilken är större än den faktiskt behöver vara.
198

 

Andras ringa värde och uselhet skänker egen glans.
199

 Denna historiska bild kan förändras 

genom positiva samverkans- och samarbetserfarenheter i konflikt- och krismiljöer, samt 

genom en ökad gemensam utbildnings- och övningsverksamhet. Detta kan revidera den 

humanitära diskursen och en ny humanitär verklighetsuppfattning kan därmed etableras. Detta 

är viktigt för militära staber och samverkansofficerare att känna till. Vid ett militärt närmande 

till humanitära aktörer måste hänsyn tas till detta både i planering, genomförande och 

evaluering.  

 

Det tredje fältet (3) handlar om att kunskap konstrueras och upprätthålls genom sociala 

processer. Det är genom interaktionen mellan människor och grupper som kunskapen 

konstrueras och genom diskursen i språket och texten nya sanningar förmedlas vilka förankras 

och sprids vidare. I denna undersökning studeras humanitära aktörers verklighetsuppfattning 

och hur kunskapen konstrueras genom diskursen dem emellan, vilken styr hur interaktionen 

mellan aktörerna bör ske. Vad vi uppfattar som sant, eller den rådande 

verklighetsuppfattningen, befästs genom diskursen. 
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Risks to partnership arise […] where [humanitarian] clusters are too closely associated with 

peacekeeping forces or political actors involved in the conflict.
200

 

 

Här kan den diskursiva uteslutningen av militära aktörer som deltagare i humanitärt arbete, 

utgöra ett exempel på denna kunskapskonstruktion. IASC evalueringen av den humanitära 

reformen
201

 på globalnivå utgör ett monumentalt diskursivt material vilket förmedlar 

sanningar, vilka i sin tur förankras och sprids vidare mellan de humanitära aktörerna. En 

direkt inverkan på humanitär-militär samverkan som detta har är SCHR vilka uttrycker att 

militära aktörer inte bör deltaga på Cluster Approach möten med hänsyn till den hämmande 

effekt det har på de humanitära aktörerna.
202

 Försiktigheten att närma sig militären som en 

relevant partner kan tolkas som att det humanitära samfundet inte är redo för detta än, även 

om en transformering pågår genom Cluster Approach. Ett mycket viktigt steg i att förstå 

samverkansproblemet och förändra kunskapsbilden, är att närma sig varandra på ’neutral 

mark’. Här kan gemensam utbildning och övning vara en möjlig metod att påverka 

kunskapskonstruktionen genom sociala processer. Genom gemensamma övningar, med en 

seriös ansats att utveckla förståelse och samarbetsformer mellan aktörerna kan diskursen kring 

problematiken förändras. Nya sanningar konstrueras genom interaktionen mellan aktörerna 

varvid ny kunskap skapas och sprids. En av författaren dragen erfarenhet från övning 

’VIKING 11’
203

, tillsammans med tidigare redovisad empiri, visar på ett dilemma som 

humanitära aktörer ställs inför vid sådana övningar. Militärt stöd efterfrågas enligt befintlig 

policy som ’en sista utvägens princip’. Informationsutbyte med militära aktörer förordas vara 

restriktivt varvid ovisshet om aktuellt läge föreligger från den militära sidan. Detta innebär att 

militära aktörer inte alltid kan ställa upp med adekvata resurser med de följande korta ledtider 

som uppstår. Detta i sin tur leder till den tidigare nämnda förtroendebristen för militären som 

relevant aktör utökas. Ur ett humanitärt perspektiv bör militären garantera ett visst minimum 

stöd som över tiden finns att tillgå.  Detta kan ske genom avtalsskrivning eller genom andra 

överrenskommelser. Genom övningen kunde detta dilemma diskuteras och ny kunskap 

konstrueras. Endast genom mötet mellan de skilda verklighetskonstruktionerna kan en 

förändring av kunskapen ske. Kampen om vad som är sant respektive falskt inryms i den 

sociala identiteten och bygger till del på den skilda begreppsuppfattningen. Detta begränsar 

möjligheten till samverkan. Förståelse och hänsyn till detta måste tas i militära staber vid 

planering och evaluering, för att möjliggöra ett tillfredställande samarbete. Genom en 

förändrad diskurs i språket och texten från de militära aktörernas sida, kan nya sanningar 

spridas vilka på sikt kan underlätta en reviderad verklighetsuppfattning för de humanitära 

aktörerna. 

 

Det sista fältet (4) menar att vår aktuella världsbild inverkar på vårt sociala beteendemönster. 

Det innebär att vissa handlingar blir konstitutiva och obestridlig medan andra blir direkt 

otänkbara.  Förutom att policy och principer styr humanitärt handlande, kan här nämnas 

skillnaderna i ledningsstruktur aktörerna emellan. De humanitära aktörernas avsaknad av 
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 (UN, IASC, 2010, s. 42) 
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 (Ibid.) 
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 (SCHR, 2010, s. 11) 
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 En större civil-militär övning vilken samägs av Folke Bernadotteakademin och Försvarsmakten med syfte att 
främja samarbete mellan civlia, militära och polisiära aktörer i fredsbevarande operationer. 
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auktoritärt ledarskap och centralt beslutsfattande med den obestridliga strävan att leda genom 

samråd och konsensus, leder till att möjligheten att inrätta sig under ett militärt ledarskap blir 

otänkbart.
204

 Detta innebär även att den intersubjektiva förståelsen mellan humanitära aktörer 

kan variera, varför just variationer i förhållningssättet till militära aktörer förekommer. Men 

då valet står mellan lojalitet till övriga humanitära aktörer respektive militären, förefaller valet 

klart. Hänsyn till konsekvenser för andra humanitära aktörer i insatsområdet går före egen 

vinning.
205 

Här kan även nämnas faktorn rörande uppfattningen om egen överlägsen 

humanitärkompetens och erfarenhet. Om detta inte respekteras av militären kan ett negativt 

beteendemönster uppvisas. Genom respekt och insikt om möjligheten att som aktörer 

komplettera varandra, kan synergi utvinnas och gemensamma intresseområden uppnås. 

Sociala identitetskonstruktioner kan och måste förändras för att uppnå detta, samtidigt med en 

ömsesidig vilja att närma sig varandra i syfte att uppnå dessa gemensamma intressen. Detta 

visar hur den sociala identitetskonstruktionen förhåller sig till humanitär-militär samverkan 

och att vår förståelse för problemet måste ändras om militära staber bättre ska förstå, planera, 

genomföra och evaluera humanitär-militär samverkan inom ramen för en allomfattande 

ansats. 

 

5.3 Slutsatser 
I diskussionen har olika infallsvinklar rörande samverkansproblematiken mellan humanitära 

och militära aktörer tagits upp.  Samverkansproblematiken grundas i skilda 

verklighetsuppfattningar baserat på social identitetskonstruktion. 

 

Genom att fokusera på mjuka signifikanta identitetskonstruerande faktorer bidrar 

undersökningen med ökad kunskap och förståelse för hur militära staber bättre kan planera, 

genomföra och evaluera humanitär-militär samverkan inom ramen för en allomfattande 

ansats. Förståelsen leder till att samverkan och samarbete kan förbättras ur ett militärt 

perspektiv, vilket är uppsatsens syfte.  

 

De främsta slutsatserna har presenterats i diskussionskapitlet. Särskilt bör understrykas att den 

rådande ’taget för givet’ kategoriseringen bör brytas och verklighetsuppfattningen influeras av 

ny kunskap, det vill säga en förändrad diskurs. De nuvarande skillnaderna mellan vi- och dom 

bör ersättas av andra, mer positivt uppfattade skillnader, eller identitetskonstruerande faktorer. 

En förhoppning är att den nya humanitära reformen kan stärka den inre humanitära 

sammanhållningen vilken i sig är komplex och mångfacetterad och att subjektet ’militär 

aktör’ kan etableras som en relevant partner däri. Ett led i detta är deltagande i gemensamma 

och samägda övningar likt VIKING där ny kunskap, och en förändrad verklighetsuppfattning, 

kan konstrueras och upprätthålls genom sociala processer. Slutligen bör nämnas att en tidig 

och tydlig uppdelning av ansvarsområden och roller bör fastslås, då aktörerna delar på ett 

gemensamt handlingsutrymme och alltmer hamnar i ett ömsesidigt beroende av varandra i 

kris- eller konfliktzoner. Vår förståelse för problemet kring humanitär-militär samverkan kan 

ändras genom ökad kunskap om de humanitära aktörernas ideologiska, intresse- och 

maktbetonade processer.  
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Om vi antar att subjektet ’humanitär aktör’ skapas utifrån en militär diskurs, kan ovanstående 

lösningar på problematiken förefalla lämpliga. Om vi däremot vänder på perspektivet och ser 

lösningarna utifrån att subjektet ’militär aktör’ konstrueras genom den humanitära diskursen, 

måste hänsyn tas till implicita begränsningar inbyggda i denna konstruktion. För att förbättra 

förutsättningarna för samverkan och samarbete måste en komplex och mångfacetterad 

förändring av verklighetsuppfattningen komma tillstånd i multipla led. Som subjektet ’militär 

aktör’ måste militära staber ha en medvetenhet om detta och hänsyn tas i relationen till 

humanitära aktörer. 

 

De humanitära aktörernas sociala identitet, i relation till militära aktörer, har kunnat beskrivas 

med stöd den framtagna empirin och tre dimensioner rörande social identitet. Dessa 

interagerar med varandra och skildrar tillsammans den sociala identiteten. Med stöd av detta 

har ett underlag tagits fram för att skildra hur denna sociala identitetskonstruktion förhåller sig 

till humanitär-militär samverkan och hur vår förståelse för problemet kan ändras. 

 

I enlighet med Ian Hacking bör själva syftet med sociala konstruktioner efterfrågas.
206

 Detta 

kan göras genom att undersöka sociala identiteter. Undersökningen visar att vår förståelse för 

problemet kring humanitär-militär samverkan kan ändras genom ökad inblick i de humanitära 

aktörernas ideologiska, intresse- och maktbetonade processer. Verkligheten är att betrakta 

som en social konstruktion vilken är föränderlig och beroende av sin kontext. Kan kontexten 

förändras kan även verklighetsuppfattningen förändras. Genom att vår förståelse utvidgas från 

att betrakta problematiken som enbart grundad i hårda faktorer till att inbegripa mjuka 

faktorer, vilket därigenom förändrar vårt beteendemönster och vår diskurs, kan kontexten 

också revideras. Om diskursen förändras så förändras även verkligheten. I likhet med att 

verkligheten kan förändras genom diskursen så kan även sociala identiteter förändras.
207

 

 

De humanitära aktörernas identitetskonstruktion inverkar i hög grad på humanitär-militär 

samverkan. Fenomenet i sig bidrar till att stärka de humanitära aktörernas roll. Själva den 

sociala konstruktionen stödjer intern solidaritet, existensgrund och sammanhållning, vilken i 

sig är komplex och mångfacetterad. The Finnish Institute of International Affairs skildrar 

detta genom följande frågeställningar. 

 
What are humanitarians, if they are not impartial and neutral? Can their identity survive? 

Will their interests be subordinated?
208

 

 

Detta visar på att de humanitära aktörernas sociala identitet inverkar på problematiken och att 

vår förståelse för problemet ändras genom en ökad medvetenhet om de skilda 

verklighetsuppfattningarna. 

 

Inledningsvis beskrevs den vedertagna världsuppfattningen, med den militära respektive 

humanitära synen på humanitär-militärsamverkan. Skillnader i diskursen visar på funktionella 

förklaringsorsaker respektive trender och risker med samverkan, hårda faktorer. Denna 

intersubjektiva sanning visar ur två perspektiv att vår upplevda erfarenhet är socialt 
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konstruerad. Detta fenomen är inte bestämt av tingens natur, utan har utformats av sociala 

händelser, krafter och historiska förlopp som mycket väl skulle kunna ha varit annorlunda. I 

enlighet med Hackings teori om socialkonstruktionismens syfte, att som kritisk teori avslöja 

sociala företeelser
209

, har undersökningen ifrågasatt denna sanning och påvisat alternativa 

förklaringar till problematiken, dvs. mjuka faktorers inverkan på humanitär-militär 

samverkan. Genom att ändra något i tingens etablerade ordning har undersökningen bidragit 

till att vår förståelse för problemet kan ändras.  

 

Genom att studera social identitet hos de humanitära aktörerna kan förklaringar till varför de 

agerar på ett visst sätt ske, och därmed kan kausala sammanhang påvisas mellan 

identitetskonstruktion och intressen samt hur det inverkar på samverkan och samarbetet 

mellan humanitära och militära aktörer.  

 

[…] a threat to my identity is more serious than a threat to my interests…
210

 

 

5.4 Fortsatt forskning 
I uppsatsen har en empiri baserad på diskursiva utsagor i textmaterial rörande civil-militär 

samverkan undersökts. Då det är genom interaktionen mellan människor och grupper som 

kunskap konstrueras och genom diskursen i språket och texten nya sanningar förmedlas, 

skulle en vidare undersökning med intervjuer och fallstudier vara intressant. En möjlig 

skillnad mellan den diskursiva handlings- och förhållandenivån och det mer pragmatiska 

förhållningssättet skulle då kunna urskiljas. Vad vi uppfattar som sant, eller den rådande 

verklighetsuppfattningen, befästs genom diskursen.  Den globala evalueringen av den 

humanitära reformen är ett steg i denna riktning, dock inryms här inte ett tydligt fokus på 

humanitär-militär samverkan. Fortsatt forskning kan inriktas på att undersöka den humanitära 

reformens inverkan på humanitär-militär samverkan. 

 

I undersökningen har en generalisering av subjekten humanitära respektive militära aktörer 

gjorts, vilket bidragit till en allmängiltig förståelse av ett samverkansproblem. En noggrannare 

undersökning av specifika aktörer inom det humanitära samfundet, och hur dessa skiljer sig åt 

i relationen till militära aktörer, skulle utveckla problemformuleringen ytterligare. 
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 (Hacking, 1999, ss. 18, 26) 
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 (Jenkins, 2008, s. 8) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-04-25 Självständigt arbete 

HSU 09-11  D-nivå 

Mj Daniel Perry 

 

 

 

 

 
 Sida 45 (47) 

 

Litteraturförteckning 

Alvesson, M. (2008). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 

Augustsson, G. (2005). Socialpsykologins ansikten. Lund: Studentlitteratur. 

Barkin, S. J. (2010). Realist, Constructivism -Rethinking International Relations Theory. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Bergström och Boréus. (2000). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. 

Bessler och Seiki. (2006). "Civil-Military Relations in Armed Conflicts. A Humanitarian Perspective". 
Liaison – A Journal of Civil-Military Humanitarian Relief Collaborations Vol. III No.3 , s. 4-10. 

Brewer, M. B. (2003). Intergroup relations. Buckingham: Open University Press. 

Bryman, A. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

Burr, V. (2003). Social Constructionism. London: Routledge. 

CDHAM. (2009). Guide to Nongovernmental Organizations for the Military. Washington DC: Center 
for Disaster and Humanitarian Assistance Medicine and U.S. Department of Defense. 

Egnell, R. (2008). Between Reluctance and Necessity: THe Utility of Military Force in Humanitarian 
and Development Operations. Small Wars & Insurgencies Vol. 19, No.3 , s. 397-422. 

Esaiasson, P. (2007). Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: 
Norstedts juridik. 

EUMS. (2008). EU Concept for Civil-Military Co-operation for EU-led Military Operations. Hämtat från 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11716-re01.en08.pdf den 03 03 2011 

FIIA. (2009). Briefingpaper 37. Hämtat från The Finnish Institute of International Affairs: 
http://www.humansecuritygateway.com/documents/FIIA_MilitaryHumanitarianism_PromisePeril.pd
f den 29 01 2011 

FM. (2005). Doktrin för gemensamma operationer. Stockholm: Försvarsmakten. 

FM. (2002). Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten. 

Hacking, I. (1999). The Social Construction of What? London: Harward University Press. 

ICRC. (2005). Resolution 7: Guidance Document on Relations between the Components of the 
Movement and Military Bodies, Seoul, 16-18 November 2005. Hämtat från Council of Delegates of the 
International Red Cross and Red Crescent Movement: 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/cod-resolutions_2005_en.pdf den 25 02 2011 

ICRC, Studer. (2001). "The ICRC and civil-military relations in armed conflict". International Rewiew of 
the Red Cross, Vol. 83, No. 842, June 2001 , s. 367-391. 

Jakobsen, P. V. (2008). Nato's Comprehensive Approach to Crisis Response Operations; A Work in 
Slow Progress. 2008:15. Copenhagen: DIIS, Danish Institute for International Studies. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-04-25 Självständigt arbete 

HSU 09-11  D-nivå 

Mj Daniel Perry 

 

 

 

 

 
 Sida 46 (47) 

 

Jenkins, R. (2008). Social Identity. Oxon: Routledge. 

Jørgensen, M. W. (2000). Diskursanalys som teori och metod . Lund: Studentlitteratur. 

Mac Dermott, J. (2009). Humanitära organisationers vilkor civil-militär samverkan, FOI-R-2808-SE. 
Stockholm: FOI. 

NATO AJP-9. (2003). Nato Civil-Military Co-Operation (CIMIC) Doktrine. Hämtat från 
http://info.publicintelligence.net/natocimic.pdf den 05 02 2011 

NATO MC 411/1. (2002). NATO Military Policy on Civil-Military Co-operation . Hämtat från 
http://www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm den 12 02 2011 

NATO, SHAPE. (2010). Allied Command Operations Comprehensive Operations Planing Directive 
(COPD-Trial version). Mons, Belgien: Supreme Headquarters Allied Power Europe (SHAPE). 

Nilsson, C. et.al. (2009). Comprehensive Approach i fredsfrämjande insatser, FOI-R-2804-SE. 
Stockholm: FOI. 

ODI, HPG. (2006). Resetting the rules of engagement, Trends and issuses in Military-Humanitarian 
relations. Hämtat från The Humanitarian Policy Group at the Overseas Development Institute: 
http://www.odi.org.uk/resources/download/263.pdf den 23 01 2006 

ODI, HPG. (2006). Resetting the rules of engagement, Trends and issuses in Military-Humanitarian 
relations. Hämtat från ODI; Humanitarian Policy Group: 
http://www.odi.org.uk/resources/download/263.pdf den 23 01 2006 

Payne, M. (2002). Modern teoribildning i socialt arbete . Stockholm: Natur och kultur. 

SCHR. (2010). Position Paper on Humanitarian-Military Relations. Hämtat från 
http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/OCHA-
82WDZU/$file/SCHR_Jan2010.pdf?openelement den 19 01 2011 

SCHR. (2010). Position Paper on Humanitarian-Military Relations, January 2010. Hämtat från Steering 
Committee for Humanitarian Response: http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/OCHA-
82WDZU/$file/SCHR_Jan2010.pdf?openelement den 19 01 2011 

Sermand, D. (den 05 10 2010). Militär koppling är livsfarlig. Hämtat från 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/militar-koppling-ar-livsfarlig_4755995.svd den 01 03 2011 

Sjölund, A. (1982). Gruppsykologi. Stockholm: Rabén&Sjögren. 

Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Svensson, T. (1992). Människa, interaktion och omgivning. Mullsjö: Ekbacken förlag AB. 

Tajfel, H. (1982). Social identity and intergroup relations. Cambridge: Cambridge University Press. 

Tayler, G. (2004). Social Identities. Oxon: Routledge. 

UK JWP 3-90. (2003). Interim Joint Warfare Publication 3-90, Civil-Military Co-operation (CIMIC). 
Hämtat från http://ids.nic.in/UK%20Doctrine/UK%20(3).pdf den 28 01 2011 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2011-04-25 Självständigt arbete 

HSU 09-11  D-nivå 

Mj Daniel Perry 

 

 

 

 

 
 Sida 47 (47) 

 

UN, DPKO. (2010). Civil-Military Coordination in Integrated Peacekeeping Missions (UN-CIMIC). 
Hämtat från ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1175888 den 28 02 2011 

UN, IASC. (2004). Civil-Military Relationship in Complex Emergencies -An IASC Reference Paper. 
Hämtat från http://www.acfid.asn.au/what-we-do/docs_what-we-do/docs_humanitarian-and-
emergencies/cimiiascpaper28jun04.pdf 30 01 

UN, IASC. (2010). Cluster Approach Evaluation 2nd Phase, Synthesis Report. Hämtat från 
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2010.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/SNAA-8644YM-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf den 26 01 2010 

UN, IASC. (2006). Guidance Note on Using the Cluster Approach to Strengthen Humanitarian 
Response. Hämtat från 
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/Resources%20&%20tools/IASC
GUIDANCENOTECLUSTERAPPROACH.pdf den 24 01 2011 

UN, IASC. (2003). Guidelines on The Use of Military and Civil Defence Assets To Support United 
Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies. Hämtat från http://coe-
dmha.org/Media/Guidance/3MCDAGuidelines.pdf den 14 01 2011 

UN, IASC. (2005). Humanitarian Response Review. Hämtat från 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/ocha-gen-02sep.pdf den 23 01 2011 

UN, IASC. (2006). The Use of Military and Civil Defence Assets In Disaster Relief - "Oslo Guidelines". 
Hämtat från United Nations: ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1111316 den 
26 01 2011 

UN, OCHA. (2007). Civil-Military Coordination Officer Field Handbook. Geneva : Civil-Military 
Coordination Section, Emergency Services Branch - OCHA. 

UN, OCHA. (2005). Humanitarian Response Review. Hämtat från 
http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/ocha-gen-02sep.pdf den 23 01 2011 

US JP 3-57. (2008). Civil-Military Operations. Hämtat från 
http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_57.pdf den 18 01 2011 

Williams, P. D. (2008). Security Studies. New York: Routledge. 

VOICE. (2010). Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies. Hämtat från 
http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/VOICE_position_paper_on_UN-
led_Humanitarian_Reform_process.PDF den 27 01 2011 

 

 


