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Abstract 
 
 
Since the Rwanda conflict in 1994 and the abuse of human rights during that time, there 

has been much of debate about how to act against international conflicts. Conflicts that 

involve abuse of populations committed by their own government. At the same time, 

there has been a change about the traditional of humanitarian invasions. The traditional 

of humanitarian invasions has become to be bound by rights and obligations. 

Humanitarian invasions have become to be an obligation by forming an international 

Commission on Intervention and State Sovereignty in 2000, named Responsibility to 

Protect. The aim of Responsibility to Protect was to prevent abuses of populations 

committed by their own government followed by-laws on when and how intervention in 

the purpose of human protection should be allowed and carried.  

 

This study is founded on a main theory, realism, specifically, the hegemony ambition to 

gain a hegemon power in international politics. This study is based on two different 

aims. The first aim of this study is to clarify the complications behind Responsibility to 

Protect.  If international politics is tinged of a norm called Responsibility to Protect or 

just an aspiration after own national interest? The other aim of this study is to clarify for 

what purpose does invasions occur, by analysis the invasion of Iraq in 2003, is the 

purpose of the invasion a goal and/or just an instrument? The Result has shown that 

hegemony ambition has an impact on Responsibility to Protect which result in a weak 

achievement. The analysis of the invasion of Iraq in 2003 has shown that invasions 

occur in a purpose of an instrument. The conclusion of this study shows that the lack of 

logical official declaration about Responsibility to Protect and what officially says 

before an invasion leads to a deviation between the ideal image and the actual reality. 
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Responsibility to Protect, invasioner, Irak 2003, hegemoniska strävan.  
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1 Inledning  
 
År 1994 inträffade ett folkmord som befann sig i Rwanda. Under den pågående 

konflikten som varade under 3 månader vägrade det internationella samfundet (FN) att 

hjälpa till vilket orsakade starka reaktioner. Samtidigt som FN inte agerande gällande 

konflikten som pågick där bestod Rwanda av en begränsad befolkning som i sin tur 

utökade kritiken mot de. Mycket kritik riktades åt de förlamade besluten kring det som 

pågick i Rwanda då situationen krävde ett absolut ingripande. När det internationella 

samfundet äntligen agerade var det enligt kritikerna försent då människor redan har 

mistat sina liv, runt 800 000 människor hade redan mördats.1Detta resulterade i mindre 

tillit för det internationella samfundet och dess fredsprojekt.  

 

 Liknande händelser under 1900-talet, exempelvis konflikten i Jugoslavien,2väckte 

många funderingar kring det internationella samfundet och dess uppgifter att skydda. 

Humanitära interventioner var man misstänksam mot samt ansågs att vara som ett 

medel för att utöka makt och ett hot gentemot svagare stater. Ett sätt att lösa detta 

dilemma var genom en utformning av en kommission år 2001 vid namn The 

Responsibility to Protect, “International Commission on Intervention and State 

Sovereignty”(ICISS). Denna rapport var en viktig övergång i debatten av humanitära 

interventioner. I rapporten ingick det en del principer om hur det internationella 

samfundet bör göra när grova brott sker mot mänskligheten och som har i uppgift att 

förstärka fredsprojektet men samtidigt att mjuka upp diskussionen kring humanitära 

interventioner.3  

 

1.1 Problemställning  
 
Idag lever vi i globaliseringens tidevarv, där världen är mer sammanflätad och härtill 

medföljs det en del internationella normer som bör följas för att bevara freden samt 

maktbalansen i världen. Dessa internationella normer inom FN är bland annat 

suveränitet principen, där ingen stat har rätt att blanda sig i andra staters interna 

angelägenheter, man invaderar inte en stat utifrån sina egna subjektiva uppfattningar.  

                                                
1 Alexander Wendt, Constructing International Politics. International Security, Vol. 20, No. 1. 
(1995): 71–81. Doi: 10.2307/2539217. 
2 Folkmord: Historiska folkmord. Tillgänglig: https://folkmord.se/andra-folkmord/. (Hämtad: 
2017-05-25).  
3 Alexander Wendt, Constructing International Politics. International Security, 71–81. 	



  
 

 2 

Idag har mellanstatliga konflikter runt om i världen minskats men ändå är väpnade 

konflikter fortfarande ett problem, att det fortfarande förkommer väpnade konflikter och 

rättfärdigas i namn av en humanitär intervention är ett problem då krig inte bör 

legitimeras om inte den uppfyller en del kriterier och stadgar. Detta medför 

konsekvenser genom att andra stater kan agera efter eget välbehag och att de kan ingripa 

i ett land genom att exempelvis hävda att det i syfte av en humanitär hjälp.  

 

Under historiens gång har världen lidit av stormakternas strävan efter att utöka sin makt. 

Idag existerar det en normförändring gällande interventioner, att man ingriper i ett land 

av mänskliga rättigheters syften, i syfte av en “Responsibility to Protect”.4Kofi Annan 

skrev i en artikel vid namn “Two Cencepts of Sovereignty” att som 

suveränitetsprincipen omfattar rättigheter så omfattar den samtidigt en del skyldigheter. 

Annan hävdar vidare att en stat har en del skyldigheter att upprätthålla gentemot sin 

befolkning, humanitära rättigheter.5Vidare, endast stater som lyckas att upprätthålla 

dessa skyldigheter har rätt till suveränitet. Responsibility to Protect vilar på detta 

koncept.  

 

Samtidigt sker det en annan överblickande syn om att stater egentligen agerar i syfte av 

sina egna intressen och att interventioner egentligen handlar om att förverkliga vissa 

mål. Att interventioner, skyldigheten att skydda, sker endast i syfte av medel och inte 

som mål.6Denna problematik kring om stater följer normer eller egna intressen under en 

invasion kommer att undersökas genom att ställa Responsibility to Protect som en 

internationell norm i förhållande till realism, mer specifikt den hegemoniska strävan 

inom realismen. För att stärka analysen kommer ett fall att analyseras på djupet, 

invasionen av Irak 2003 för att stärka analysen, om en invasion sker i syfte av mål, att 

skydda en viss nations befolkning, eller som ett medel för att uppnå exempelvis en 
                                                
4 Alexander Wendt, Constructing International Politics. International Security, Vol. 20, No. 1. 
(Summer, 1995): 71–81. Doi: 10.2307/2539217. 
5 Kofi Annan.1999, “Two Concepts of Sovereignty”. Economist. 1999-09-18. Tillgänglig: 
http://www.economist.com/node/324795. (Hämtad: 2017-05-05).  
6 Jason Ralph and James Souter. Is R2P a Fully International Norm? Politics and Governance. 
Volume 3, Issue 4. (2015):68–71. Doi: 10.17645.  
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hegemon roll. Att invadera ett land som behöver hjälp, med införandet av 

“Responsibility to Protect” har gått från att vara en rättighet till en skyldighet, dock 

ligger problematiken kring om normen att skydda existerar inom det internationella 

systemet: om det internationella systemet är präglad av gemensamma normer eller 

endast maktspel.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Denna studie har i syfte att utöka förståelsen kring Responsibility to Protect och dess 

komplex. Motivationen är först och främst att studera Responsibility to Protect samt att 

pröva tillgängligheten av den inom det internationella systemet genom att samla 

analytiskt material och sedan pröva den mot den valda teorin, den hegemoniska strävan 

inom realismen. Andra motivationen är att undersöka ett specifikt fall, invasionen av 

Irak, i förhållande till Responsibility to Protect. Detta är för att visa enskilda länders 

beteende och agerande när det gäller invasioner, om Responsibility to Protect är det 

huvudsakliga syftet bakom enskilda länders agerande när det gäller interventioner. 

Alltså är studies främsta syfte är att undersöka Responsibility to Protect och dess 

komplex, om den används som mål eller/och enbart som medel. Detta är intressant att 

undersöka men även bidragande eftersom att Responsibility to Protect tillgänglighet i 

det internationella systemet som legitim ger en betydande påverkan till synen på krig 

och interventioner, ett paradigmskifte i synen om interventioner. Detta eftersom att om 

synen på invasioner förändras ger det också en betydande roll till synen på krig och dess 

ondska, att krig inte är enbart ont, krig som nödvändigt.  

 

Responsibility to Protect är relevant att undersöka eftersom att det sker många 

diskussioner kring gränsen mellan skydd och inblandning inom en stats inre 

angelägenheter, gränsen mellan suveränitet och ett gemensamt ansvar. Att legitimera ett 

ingripande innebär en rad ifyllda principer, exempelvis finns det en del diskussioner 

kring invasionen av Irak som legitim eller icke legitim invasion. En diskussion om 

invasioner kommer att appliceras ur ett nytt perspektiv, i förhållande till Responsibility 

to Protect för att senare sätta den i korrespondens till den valda teori, den hegemoniska 

strävan inom det internationella systemet.  
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1.2.1 Frågeställningar  
 

1. Vilken påverkan har den hegemoniska strävan på Responsibility to Protect? 

2. I vilket syfte sker interventioner, är de i syfte av mål och/eller endast som 

medel? 

 

Med hjälp av ovannämnda frågeställningar kommer syftet med denna studie att 

besvaras. Genom att först samla analytiskt material kring Responsibility to Protect och 

det enskilda fallet, invasionen av Irak 2003, för att sedan sätta det i korrespondens till 

den hegemoniska strävan gällande det internationella systemet.  

 

1.3 Avgränsning  
 
Med avseende till den begränsade tidsramen har jag valt att endast utgå från en 

huvudutgångspunkt, till ett enda nyckelord, hegemoni, hegemoniska strävan inom det 

internationella systemet. Detta är genom att presentera det enskilda hegemonis innebörd 

men även synen om hegemoniska strävan inom realismen på det internationella 

systemet. En reducering har skett när det gäller realismen, realismen omfattar en bred 

innebörd och därför är fokusen endast på en enda aspekt, på hegemoni. Senare kommer 

den hegemoniska strävan att användas som analysverktyg efter samlat analytiskt 

material angående Responsibility to Protect men även som analysverktyg till invasionen 

av Irak. Den begränsade tidsramen är även en anledning till att huvudfokusen, det 

huvudsakliga syftet är riktad åt främst Responsibility to Protect och dess komplex, inte 

mycket på just invasionen av Irak. Invasionen av Irak undersöks främst i syfte av en 

förstärkning till analysen av huvudsyftet. En reducering kommer att ske när det gäller 

Responsibility to Protect, inom den rymmes tre olika huvudsyften, “att förebygga, 

reagera samt att återbygga”. Det kommer att endast ske en grundläggande förklaring om 

dessa tre huvudsyften.7  

 

En jämförelse med andra fall i förhållande till Responsibility to Protect hade varit 

bidragande till analysen av den, dock kommer det inte att ske på grund av den 

begränsade omfattningen till studien. Valen av just invasionen av Irak som ett fall beror 

dels på att det är ett intressant fall att undersöka men även att diskussionen om 

                                                
7 ICISS: “International Commission on Intervention and State Sovereignty”. Tillgänglig: 
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. (Hämtad: 2017-04-10). 
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Responsibility to Protect utökades efter invasionen av Irak och infördes som en 

legaliserad norm. För att legalisera humanitära interventioner och utöka kontrollen över 

dessa. En avgränsning kommer även att dras angående analysen av invasionen av Irak 

2003, då fokusen kommer att vara på att presentera situationen innan och efter 

invasionen.  

 

1.4 Disposition  
 

I avsnitt 1 presenterar jag först och främst ämnet genom en inledning för att senare 

presentera problematiken kring ämnet i problemformuleringen med en avslutning med 

syftet och frågeställningarna. I avsnitt två presenteras en bakgrund beskrivning om 

ämnet för att underlätta förståelsen för de kommande avsnitten. Avsnitt tre omfattar en 

beskrivning om den valda teorin, realismen och synsättet om den hegemoniska strävan 

inom den på det internationella systemet som medföljs av en analysram. Avsnitt fyra 

omfattar metod delen med en presentation av material delen, validitet och reliabilitet 

frågan samt källkritik. Avsnitt fem omfattar en tidigare forskning om ämnet. Avsnitt sex 

omfattar en presentation om resultat och analys, Responsibility to Protect och 

komplexen som utryms inom den men också en presentation om invasionen av Irak 

2003. Avsnitt sex omfattar även en återkoppling av den undersökta materialen till 

teorin. Avsnitt sju omfattar en avslutning av uppsatsen, innehåller en vidare forskning 

samt en referenslista.  

 

2 Bakgrund beskrivning  
 
Detta avsnitt kommer att omfatta en bakgrund beskrivning om Responsibility to Protect 

samt hur invasioner har gått från att vara en rättighet till en skyldighet. 

 
2.1 Rätten till humanitär intervention och suveränitet i förändring  
 
Det har alltid funnits diskussioner om humanitär intervention och rätten till den. Under 

400 e.kr diskuterade Augustinus dilemman över vapen och när man bör legitimera 

användningen av den. Han menar att användningen av vapen för någon annans skull än 

för sig själv är legitimt. Naturrättaren Thomas av Aquino (1200-talet) hävdade att en 

suverän stat har rätt till att ingripa i en annan suverän stats interna angelägenheter om 

den behandlade medborgarna inom den illa. Dock, inblandningen inom den suveräna 
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staten får inte leda till mer negativa konsekvenser än positiva. Folkrättaren Hugo 

Grotius (1600-talet) var en av de som förespråkade statssuveränitet, dock betonade han 

att en intervention, krig, kan legitimeras i en viss förmån. Detta är på grund av att den 

kan uppfattas som ett straff mot den förtryckande staten men också som skydd till dess 

befolkning. Att vara en suverän stat omfattar även en viktig aspekt, en skyldighet att 

skydd sin egna befolkning.8 

 

När FN bildades, efter andra världskriget, var det i syfte av att bevara freden och 

förebygga konflikter. Under samma tid började man diskutera om nya fenomen, nya 

idéer om mänskliga rättigheter och började se det som någonting universellt. I samtid 

med detta slutade man se på de mänskliga rättigheterna som en intern angelägenhet 

inom en suverän stat. Detta påverkade i sin tur traditionen om humanitära interventioner 

då det även omfattades som en del av FN stadgarna. I FN stadgan, kapitel 7, omfattas 

det en förklaring om att FN kan genomföra intervention, dock endast kollektiva 

godkända interventioner. Interventioner som i sin tur utförs av en eller av flera stater 

utan FN:s legitimation kallas för unilaterala, ensidiga. Unilaterala kan endast 

legitimeras vid självförsvar.9 

“State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the 
protection of its people lies with the state itself ”10 

Suveränitetsprincipens form förändrades efter införandet av Responsibility to Protect i 

FN, då började statssuveränitet att spela en annorlunda roll samt omfatta annorlunda 

principer. I FN stadgarna omfattas det bestämmelser om statssuveränitet, i artikel 2.1 

står det att suveränitet omfattar en stats kapacitet att stifta auktoritära beslut med hänsyn 

till befolkningen samt resurserna inom den. Dock, den suveräniteten av staten som 

uppfattas som absolut är internt begränsad samt reglerad av konstitutionell maktdelning. 

                                                
8 Engdahl, Ola & Hellman, Cecilia. Responsibility to protect: folkrättsliga perspektiv. 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2007, 186.  
9 Max Planck Encyclopedia of Public International Law: “Humanitarian Intervention”. 
Tillgänglig:http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-
9780199231690-e306?prd=EPIL. (Hämtad: 2017-04-17).  
10 Kofi Annan, 2000. ICISS: “International Commission on Intervention and State 
Sovereignty”. Tillgänglig: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. (Hämtad: 
2017-04-10).  
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“..however, the authority of the state is not regarded as absolute, but constrained and 

regulated internally by constitutional power sharing arrangements.”11 

 

2.2  Responsibility to Protect 

“...if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how 

should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica - to gross and systemic violations of 

human rights that affect every precept of our common humanity?”12 

En respons på oklarheterna kring humanitär intervention och när man bör agera var 

anledningen till en utformning av en ny princip inom det internationella samfundet 

(FN), en utformning av Responsibility to Protect. Det har tidigare nämnts att det finns 

ett dilemma kring humanitära interventioner i kontrast till principen om stater och dess 

suveränitet. FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan bedrev denna fråga för att 

lösa dilemmat kring humanitära interventioner genom en “International Commission on 

Intervention and State Sovereignty” (hädanefter ICISS). Denna kommission omfattade 

en stor del av akademiker och erfarna politiker inom FN men även inom enskilda stater. 

Ändamålet med ICISS var att kunna hitta ett sätt att balansera frågan om suveränitet 

gentemot principen om humanitära interventioner. Detta var på grund av en del 

oroligheter under den tiden, bland annat brott mot de mänskliga rättigheternas normer 

och ett antal konflikter under 1990-talet. Därför hade ICISS i syfte att även utforma en 

del principer om hur det internationella samfundet bör agera i situationer där de 

mänskliga rättigheterna sätts i sin spets och kränks i namn av suveränitet.13 

Dessutom var syftet med denna kommission att förändra osäkerheten kring humanitär 

intervention genom att sätta den i korrespondens till “ansvaret att skydda”. Detta 

resulterade i en rapport som kom ut i december 2001 vid namn Responsibility to 

Protect. Det givna namnet “The Responsibility to Protect” (hädanefter även som R2P) 

har i sin tur två grundläggande grunder som är skrivna i rapporten som en 

sammanfattning av ändamålet. Dessa två grundläggande principer är för det första att 

suveränitetsprincipen omfattar en skyldighet att skydda för enskilda statens sida 

                                                
11 ICISS: “International Commission on Intervention and State Sovereignty”. Tillgänglig: 
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. (Hämtad: 2017-04-10).	
12 Annan, Kofi A.	“We the peoples”: the role of the United Nations in the 21st century. United 
Nations Dept. of Public Information, New York, 2000, 48.  
13 Bellamy, J Alex. Conflict prevention and the Responsibility to Protect. Global Gonvernance. 
Vol, 14, No.2 (2008), 135–156. Doi: 1075-2846. 	
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gentemot sin egna befolkning. Den andra grundläggande principen är om befolkningen 

befinner sig i en allvarlig situation där stater antingen vägrar eller inte kan skydda sin 

befolkning förflyttas samt övergivs ansvaret då till det internationella samfundet att 

skydda.14 

För att detta ska fungera på bästa möjliga sätt och för att skyddet ska verkställas bra i 

praktiken finns det en del normer som bör följas för att man ska kunna styra statliga och 

mellanstatliga agerande inom denna fråga. Principen om skyldigheten att skydda 

omfattar tre huvudsakliga principer. Dessa är “att förebygga, reagera samt att 

återbygga”. Att förebygga innebär att stater har huvudsakligen i uppgift att förebygga 

katastrofer innan det sker, förhindra farliga agerande. Detta är genom att ta reda på de 

bakomliggande orsakerna men även de direkta skälen till en konflikt. Att reagera 

innebär i sin tur att man efter att ha upptäckt skälen så skall man vidta de bäst möjliga 

åtgärderna. Den mest lämpliga åtgärden brukar oftast åtgärdas genom en militär 

intervention. Dock skall den militära interventionen vara sista lösningen och man ska 

innan detta försöka genom exempelvis konsensus, genom diplomati. Ekonomiska 

sanktioner brukar också vara tillhands vid liknande situationer. Slutligen innebär att 

återbygga att man ska efter att ha ingripit i en stat genom en militär intervention har ett 

ansvar att återbygga denna stat, att den militära interventionen skall vara främst i syfte 

av återbyggandeprocess.15 

3 Teoretiskt ramverk  
 
3.1 Den hegemoniska strävan inom det internationella systemet utifrån 
Realismen 
  
Världspolitiken förändrade sin form efter andra världskrigets slut då det internationella 

systemet började spela en större roll i relationerna mellan stater. Inom samma tid blev 

den realistiska skolan en allmän bild som förklarar relationerna mellan stater inom en 

internationell plan. En viktig aspekt inom det internationella systemet och som 

bestämmer hur aktörerna inom den agerar och förhåller sig till varandra är antalet 

maktpoler. Det internationella systemet kan anses vara som ett unipolärt system där 

                                                
14Bellamy, J Alex, The Responsibility to Protect and the problem of military intervention. 
International Affairs. Vol. 84, No. 4 (2008): 615–639. Doi: 10.1111/j.1468-2346.2008.00729.x. 
15 ICISS: “International Commission on Intervention and State Sovereignty”. Tillgänglig: 
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. Hämtad: 2017-04-10. 
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USA har den dominerande makten och har den hegemoniska rollen.16Hegemoni kan 

definieras med en dominerade aktör som har en auktoritär påverkan över andra stater 

inom det internationella systemet.17Detta begrepp kommer till användning när 

maktbalansen mellan staterna i det internationella systemet är ojämnt fördelade.18  

 

Samtidigt som den hegemoniska rollen kan omfatta vinster så kan det även finnas 

nackdelar på långsikt, att man backar i dominans och förblir endast en stormakt bland 

flera på grund av de stora kostnaderna för att bevara hegemoniska rollen. Andra stater 

som kan utmana USA:s dominerande makt, exempelvis Kina. På grund av detta 

försöker USA enligt teorin efter att bibehålla sin unipolära position i det internationella 

systemet för att förhindra andra stater att få mer inflytande och vinna mer makt och 

balansera USA:s makt. Detta för att förbli en global hegemoni som dominerar och 

påverkar världspolitiken.19Ett sådant system präglas av en maktkamp mellan hegemonin 

och andra staterna, hegemonin och strävan efter att behålla sitt inflytande och andra 

staters strävan efter att undvika den dominans och öka sin egna makt.20En hegemonisk 

stat har fyra huvudsyften, första syften är att ha den dominerande makten över land i sin 

region, den andra är att ha kontrollen över kärnvapen, den tredje är att vara den enda 

hegemoniska staten i hela världen och slutligen att kontrollera den mest möjliga andelen 

av världens resurser.21 

 
I boken “Realism in international relations and international political economy: the 

continuing story of a death foretold ” skriver Stefano Guzzini om realister och hur de 

definierar de politiska relationerna. Realister ser de politiska relationerna som 

dominerande av makt och auktoritära relationer där enskilda stater strävar i huvudsak 

efter att bevara sin makt samt att ha en egenmäktig position. Vidare att det 

internationella systemet kännetecknas av stater som har en ständig kamp om att å ena 

sidan behålla sin egna maktställning och å andra sidan förändra den befintliga 

maktfördelningen. Guzzini förklarar vidare att realister anser att det alltid har funnits en 

                                                
16 Cohn Theodore H. Global Political Economy. 6 uppl. Abingdon: Routledge, 2005, 66. 
17 Rourke John T, Boyer Mark A. International Politics on the World Stage. 8 uppl. Newyork: 
McGraw-Hill, 2009, 54. 
18Cohn Theodore H. Global Political Economy. 6 uppl. Abingdon: Routledge, 2005, 12. 
19 Mearsheimer, J. John. The Tragedy of Great Power Politics. 1 uppl. Newyork: W.W 
Norton&Company, 2014, 141–147. 
20 Rourke John T, Boyer Mark A. International Politics on the World Stage. 8 uppl. Newyork: 
McGraw-Hill, 2009, 54. 
21 Mearsheimer. The Tragedy of Great Power Politics, 141-147.	
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maktkamp som är svår att kämpa emot samt att stoppa. Den eviga maktkampen beror på 

att världens resurser är begränsade samt ojämnt fördelade där den starkaste har den 

befogande makten och gör att det är endast den starkaste som överlever. Guzzini 

påpekar att synsättet om att den internationella relationer är präglad av en fokusering på 

kamp om makt är en central kärna i det realistiska tankesättet.22 

 

I en annan bok vid namn “The globalization of world politics: an introduction to 

international relations” beskriver Tim Dunne och Brian C. Schmidt att realister anser 

att miljön som stater befinner sig i, inom den internationella arenan är präglad av 

fientlighet samt att stater är självcentrerade och nyttomaximerade när de agerar gällande 

sina utrikespolitiska relationer.23Dunne och Schmidt påpekar en diskussion om hur alla 

realister anser att staters överlevnad är hotad på grund av ständigt krig och användande 

av våld inom dessa krig. Att problematiken ligger i själva verket kring att våld är 

legitimerat samt används som ett instrument från staters sida och att denna legitimering 

är rimlig då den kan säkerställa staters makt i det osäkra internationella systemet. 

Dessutom påpekar Dunne och Schmidt att realister är kritiska kring idén om en 

universell moral i det internationella systemet, och att realister varnar staters ledare i 

världen att avstå från deras intresse för något moraliskt påpekande. En jämförelse 

mellan den moderna och klassiska realismen visar att det inte finns stora skillnader 

mellan de, att kärnan är desamma. Huvudaspekterna i realismen fokuserar på staten, 

dess överlevnad och självhjälp.24 

 

Dunne och Schmidt påpekar att den realistiska synsätt om krig har varit desamma de 

senaste 2500 åren. Att perioder utan krig existerar endast i kortare perioder, och att 

dessa är enligt realister förberedelser inför nya krig. Realister påpekar vidare att en 

påpekade om en förändring inom det internationella systemet på grund av 

globaliseringen betyder inte att allting har förändrats utan att likheterna med det tidigare 

överskrider dem befintliga skillnaderna. Ett exempel på att det inte finns stora skillnader 

trots globaliseringens stora verkan inom det internationella systemet är 9/11 

                                                
22 Guzzini, Stefano, Realism in international relations and international political economy: the 
continuing story of a death foretold. 1 uppl. London: Routledge, 1998, 25–27. 
23 Baylis, John, Smith, Steve & Owens, Patricia. The globalization of world politics: an 
introduction to international relations. 5 uppl. Oxford: OUP Oxford, 2008, 92. 
24 Baylis, Smith, & Owens, The globalization of world politics: an introduction to international 
relations,92.	
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attackerna.25Ledande realister hävdar, som exempelvis John Gray och Kenneth Waltz, 

att 9/11 attackerna blev till ett rimligt sätt för de ledande staterna med USA i spetsen att 

utnyttja samt att de var effektiva med att peka ut stater. Stater där de kunde spåra 

terroristiska nätverket i och sedan förklara krig mot, först Afghanistan och sedan Irak 

men också andra stater som man inte förklarade krig mot men ändå pekades ut som 

“terroriststater”. Att man förklarade krig mot dessa stater är bevis på realismens 

tillgänglighet än idag. Om realismen inte har haft starkt stöd än idag hade situationen 

varit annorlunda menar Dunne och Schmidt och istället skulle resultera i att man löste 

problematiken genom polis, och inte militära interventioner, som kunde söka igenom 

staterna för att hitta de skyldiga. Joseph M. Grieco refererar till realisten Kenneth Waltz 

och påpekar att även om det finns en mångfald av aktörer i det internationella systemet 

är det fortfarande enskilda stater som i själva verket sätter agendan som de övriga 

aktörerna behöver följa.26 

 
3.2 Analysram  
 
Figur 1: Denna modell är byggd på den tänka utgångspunkten i denna studie. 

Analysramen samt denna modell är byggd på den redan använda etablerade teorin om 

den hegemoniska strävan och invasioner från enskilda staters sida.  

                                                
25 Ibid, 92. 
26 Doyle, W, Michael & Ikenberry G John. “New thinking in international relations theory” in 
Grieco, Joseph M. Realist international Theory and the Study of World Politics. 1 upp. Boulder: 
Westview Press, 1997, 164. 	
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Med utgångspunkt från uppsatsens syfte kommer problematiken att behandlas samt 

analyseras utifrån den hegemoniska strävan inom det internationella systemet i 

korrespondens till Responsibility to Protect och interventioners reella syfte. Med hjälp 

av realismen och den hegemoniska strävan inom den kommer analysen att 

förhoppningsvis fullbordas till en givande slutsats. Det teoretiska ramverket inom denna 

studie är att Responsibility to Protect betydelse inom det internationella systemet är 

bristfällig. 

 

 I denna studie utgår jag från en förförståelse om att krig inte är nödvändigt ont och inte 

kan legaliseras i syfte av humanitära syften. Hegemoni och Responsibility to Protect 

knyts ihop genom att sätta å ena sidan en förklaring till Responsibility to Protect som ett 

fastställt mål i inom FN, för att sedan sätta den i korrespondens till hegemoniska strävan 



  
 

 13 

som mål och Responsibility to Protect inte enbart som mål utan även som medel. Detta 

är på grund av att det finns synsätt om att humanitära motiv inte är det enda 

förklaringen till interventioner. Att hegemoniska syften skymtar över dessa motiv vilket 

i sin tur gör att Responsibility to Protect är inte enbart som mål utan även som medel. 

Detta kommer att specifikt undersökas i relation till ett fall, invasionen av Irak 2003.  

 
4 Metod och Material 
  
Studiens ändamål är att pröva en teori för att besvara frågeställningen gällande 

Responsibility to Protect verkan inom det internationella systemet. Därför är denna 

studie teori konsumerande, alltså kommer teorin med hjälp av representerad empiriskt 

material att besvara uppsatsens frågeställningar. Denna studie är även baserad på 

fallstudie, då den också har i ändamål att undersöka ett specifikt fall, om invasionen av 

Irak var i syfte av Responsibility to Protect, i syfte av mål eller/och som ett medel. Detta 

är för att fånga upp fenomen kring invasioner och dess legitimitet. Denna uppsats är 

baserad på fallstudie då den i djupet försöker att analysera ett fall. En fallstudie kan ha 

olika betydelser men kan sammanfattas med följande definition: en liten kvalitativ 

studie. Fallstudiemetoden möjliggör en djupgående analys av ett enskilt fall, vilka 

processer samt kunskaper det finns om det enskilda fallet men också ger en inblick av 

händelseförloppet som är nödvändig för en utförlig studie.27 

 

Valen av den hegemoniska strävan inom realismen kommer att användas i förhållande 

till uppsatsens syfte och frågeställningar. Först kommer det samlas analytiskt material 

som senare kommer att analyseras och dras en slutsats ur med hjälp av den valda teorin. 

Hegemoniska strävan inom det internationella systemet är intressant att undersöka i 

förhållande till Responsibility to Protect just på grund av att de är motpoler. Detta kan 

resultera i intressanta slutsatser om ena sidan skyldighet att skydda och å andra sidan 

det internationella systemet som självcentrerad. Hegemoniska strävan kan även smidigt 

och tydligt kunna förankras till interventioner och varför man väljer att invadera. Inom 

denna studie finns det en ambition om att analysera hegemoniska strävan i förhållande 

till Responsibility to Protect men även i förhållande till invasionen av Irak 2003.  

 

                                                
27 Teorell, Jan&Svensson, Torsten. Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. 1 uppl. 
Liber, Stockholm, 2007, 267.  
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För att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställning kommer en del material att vara till 

användning. Inom ramen för fallstudiemetoden finns det ett stort utrymme för val av 

material av olika slag: primärkällor, sekundärkällor samtidigt som man kan använda sig 

av egna observationer och intervjuer. Studien kommer att vara baserad på offentliga 

dokument som exempelvis International Commission on Intervention and State 

Sovereignty (ICISS).28 

 

Dock kommer denna studie att i huvudsak vara baserad på sekundära källor, främst 

litterära källor men också vetenskapliga artiklar samt rapporter. Exempel på litterära 

källor som kommer att användas är “The Tragedy of Great Power Politics” skriven av 

Mearsheimer, J. John.29I denna bok diskuteras det bland annat om hur stater agerar 

utifrån sina egna intressen för att vidhålla sin makt eller för att utöka sin egna makt 

internationellt. Detta är relevant i förhållande till syftet, Responsibility to Protect, då 

den kommer att diskuteras både i förhållande till den och hur dessa två idéer förhåller 

sig till varandra men även i förhållande till den samlade analytiska materialen. En annan 

bok som kommer att vara till användning är boken “Irak då och nu ” skriven av John 

King som diskuterar Iraks situation som stat i förhållande till invasionen av USA 2003 

men även omständigheterna landet och befolkning hamnar i efter invaderingen. Vilket 

också är relevant i förhållande till uppsatsens syfte, invasionen av Irak. Det är 

betydelsefullt att vara medveten om att det är viktigt med källkritisk medvetenhet när 

man använder sig av sekundära källor därför kommer fokusen i valen av material att 

vara riktat åt källornas äkthet och undvikande av subjektiva resonemang. Det kommer 

dessutom att användas vetenskapliga artiklar och reliabla avhandlingar som är kritiskt 

granskade, exempelvis, “The Responsibility to Protect and the problem of military 

intervention” skriven av Alex J. Bellamy.30   

 

Det är betydelsefullt att diskutera validitetsfrågan i förhållande till uppsatsens 

problemställning. Validitet betyder sammanfattningsvis att man undersöker det som 

skall undersökas i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom att 

man motiverar trovärdigheten av det man undersöker. För att kunna upprätthålla 

                                                
28 Kofi Annan, 2000. ICISS: “International Commission on Intervention and State Sovereignty”. 
Tillgänglig: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. (Hämtad: 2017-04-10). 
29 Mearsheimer, J. John. The Tragedy of Great Power Politics. 1 uppl. Newyork: W.W 
Norton&Company, 2014.  
30 Bellamy, J Alex, The Responsibility to Protect and the problem of military intervention. 
International Affairs. Vol. 84, No. 4 (2008): 615–639. Doi: 10.1111/j.1468-2346.2008.00729.x.	



  
 

 15 

validitetsfrågan i studien har jag fokuserat på ett avgränsat område, på endast 

invasionen av Irak i förhållande till Responsibility to Protect.31 

 

Reliabilitet definieras med att man ska använda sig av trovärdiga medel till 

undersökningen av ämnet. Att resultatet ska vara byggd på trovärdiga källor i 

förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Eftersom att studien har som 

utgångspunkt ett officiellt dokument från FN (International Commission on Intervention 

and State Sovereignty), då kan man hävda att reliabilitet i denna studie är hög. För att 

kunna upprätthålla reliabilitet i min studie är jag dels källkritisk till de material jag 

använder, men också att välja en lämplig metod i förhållande till studiens ändamål.32 

 
4.1 Källkritik  
 
Att uppsatsen är teori konsumerande underlättar en källkritisk grund eftersom att syftet 

kommer att besvaras med hjälp av en teori. Detta är med anledning av att Responsibility 

to Protect är ett känsligt ämne, eftersom att den förklarar en världsbild, en bild av det 

internationella systemet med en samling av enskilda intressen. Samtidigt är studien 

baserad på kvalitativ fallstudie vilket gör att det krävs en ytterligare källkritisk 

granskning. På grund av detta kommer studien att först och främst vara baserad på 

huvudkällor, såsom böcker och reliabla vetenskapliga artiklar. Anledningen till fokusen 

av just dessa typer av källor är på grund av undvikande av subjektiva omdömen och 

tolkningsfel, även om primära källor såsom officiella uttalade om invasionen av Irak 

kommer att vara till användning kommer de att endast användas i förhållande till teorin 

och empirin. Med detta innebär att varje källa som används är granskad utifrån 

källkritiska grunder, de fyra kriterierna för källkritik, “äkthet”, “tid”, “beroende” samt 

“tendens”.33Exempelvis, Jason Ralph och James Souters avhandling “Is R2P av Fully 

International Norm”,34 är en avhandling som diskuterar Responsibility to Protect i 

förhållande till flera perspektiv med hänvisning till ett antal exempel vilket utökar 

förståelsen för fenomenet i förhållande till flera aspekter. I uppsatsen används även 

litteratur och tidningsartiklar som behandlas utifrån föregående källkritiska grunder.  

 
                                                
31 Svenning, C. Metodboken, samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Staffanstorp, 
Lorentz förlag 1999.  
32 Svenning, C. Metodboken, samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling.  
33 Thurén, Torsten. Källkritik. 3.uppl. Solna: Liber, 2013.  
34 Ralph, Jason, Souter, James, Is R2P a Fully Fledged International norm? Politics and 
Governance. Vol. 3, Issue 4 (2015), 68-71. Doi: 10.17645/pag.v3i4.319. 	
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5 Presentation av tidigare forskning  
 
Det finns flertal tidigare forskning om humanitär intervention, dock inte många om 

Responsibility to Protect. Detta är på grund av att det är ett ganska nytt fenomen som 

inte än har tillräckligt tillämpats. Men efter en del sökning efter nyckelord som 

exempelvis “humanitär intervention” och “Responsibility to Protect” hittar man en del 

relevanta studier. En relevant studie är “The Responsibility to Protect and the problem 

of military intervention” skriven av Alex J. Bellamy. I studien diskuteras det om 

Responsibility to Protect och dess komplex inom det internationella systemet i 

förhållande till militära interventioner. Alex J Bellamy betonar att Responsibility to 

Protect har kommit en lång väg och fått relativ mycket uppmärksamhet under en kort 

period. 

 

 Dock, finner man fortfarande många oklarheter kring den och dess legitimitet. Det 

finns en uppfattning inom många stater, speciellt dessa som inte är en del av 

alliansbefrielse rörelsen (stater från det tredje världen som under kalla kriget inte tog 

ställning till någon ideologisk inriktning av stormakterna, samt har i ändamål att ta 

tillvara på alliansfria medlemmarnas intressen i tredje världen), att Responsibility to 

Protect är endast ett mer finslipat sätt att legitimera ensidiga humanitära interventioner 

som till exempel NATO:s invasion i Kosova 1999. Å andra sidan anser de som stödjer 

Respsonsibility to Protect att det finns en del kriterier som vägleder interventioner. Att 

den är nödvändig internationellt för att skydda människor från att diskrimineras och 

undertryckas och att Responsibility to Protect i sina olika nyanser kan upprätthålla detta 

skydd.  Men att skyldighet att skydda är mycket mer än en beväpnad intervention. Det 

finns också en skyldighet att förebygga humanitära lidande med icke våldsamma 

verktyg. När man har gjort det så har man en skyldighet efteråt att återbygga. Det är 

viktigt att även betona att genom denna kommission kom man överens om att ingen stat 

ska sätta sin veto emot beslutet när majoriteten av staternas i kommissionens 

rådsförsamling är överens och inga nationella intressen är i spetsen av den. 

 

Inom kommissionen (ICISS) finns det en betoning om att förebygga och återbygga är de 

mest viktiga ändamålen med Responsibility to Protect. Trots denna betoning ägnas en 

större del av kommissionens innehåll på interventioner. Kommissionen har ägnat endast 

9 av 85 sidor till “att förebygga”, och endast 16 till “skyldighet att förebygga samt 
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återbygga” medan 32 sidor är ägnande åt interventioner.35 

 

Denna studie är bra på det viset att den framhäver Responsibility to Protect i förhållande 

till flera synssätt och kritik, dock inte i förhållande till någon teoretisk utgångspunkt. 

Det finns varken en diskussion om den i förhållande till den hegemoniska strävan inom 

det internationella systemet och inte heller en utvidgande analys av USA och invasionen 

av Irak 2003 i förhållande till Responsibility to Protect och hegemoni. Under uppsatsens 

gång kommer denna tidigare forskning att förhoppningsvis kompletteras i förhållande 

till ytterligare aspekter, till Responsibility to Protect samt invasionen av Irak 2003.  

6 Resultat och Analys  
 
Detta avsnitt omfattar en undersökning av Responsibility to Protect och komplexen av 

den när det gäller det reella verkställande. Avsnittet omfattar också en undersökning av 

ett specifikt fall, invasionen av Irak 2003, vilka orsaker ligger bakom invasionen samt 

den humanitära situationen i Irak idag. Senare kommer en återkoppling att ske, 

Responsibility to Protect och invasionen av Irak kommer att analyseras i relation till det 

teoretiska ramverket. 

 
6.1 Responsibility to Protect och dess komplex  
 
Det finns många olika invändningar mot validiteten av humanitär intervention som i sin 

tur medföljs av kritik mot Responsibility to Protect. Utgångspunkten i all kritik är att en 

stats suveränitet inte får kränkas även om det är i syfte av en bättre världsordning. En 

invändning mot humanitär intervention handlar om att även om humanitära 

interventioner accepteras så är de i huvudsak i syfte av nationella intressen, sker endast i 

syfte av medel. De skälen som anges som underlag för interventionen är i själva verket 

endast en kuliss som omfattar andra reella skäl. En annan kritisk synvinkel påpekar att 

det finns en ingående risk med erkännande av humanitär intervention som universell 

norm då det kan missbrukas samt användas som ett legitimt medel till att invadera. 

Fortsättningsvis, att starkare stater kan använda detta som ett legitimt medel till att 

förverkliga sina intressen och utöka sin makt. “Humanitär intervention riskerar därför 

att bli den starkes vapen mot den svage”.  Tredje invändningen är att stater har främst 

ansvar över sina medborgare och därmed inte kommer att invadera och riskera sina 

                                                
35Bellamy, J Alex, The Responsibility to Protect and the problem of military intervention. 
International Affairs. Vol. 84, No. 4 (2008): 615-639. Doi: 10.1111/j.1468-2346.2008.00729.x.  
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soldater i syfte av humanitär hjälp. Slutligen att det aldrig kommer att ske en 

överenskommelse om vilka grunder som ska vara uppfyllda under en humanitär 

intervention. Problematiken ligger kring som Chris Brown påpekar att “The general 

problem here is that humanitarian intervention is always going to be based on the 

cultural predilections of those with the power to carry it out ”.36 

 

Det sker dessutom många debatter kring vem som utför humanitär intervention och 

varför. När det gäller frågan varför så finns många olika förklaringar bakom 

ingripandet, dels invändningarna som nämndes ovan. När det kommer till frågan vem så 

brukar kritiker påpeka att interventioner alltid sker av västliga länder mot icke- 

västländer. Denna påpekande kan vara sann i förmån att humanitära intervention oftast 

sker av västliga länder mot icke västliga länder, exempelvis invasionen av Irak 2003. 

Men det har även skett interventioner utanför västliga gränser som exempelvis 

interventionen av Vietnam i Kambodja.37 

 

Jason Ralph och James Souter uppmärksammar och diskuterar Responsibility to Protect 

och dess brister när gäller det faktiska verkställande.38Att det egentligen inte handlar om 

R2P som en accepterad norm i det internationella systemet eftersom att stater skrev 

under kommissionen år 2005, och därmed är R2P en accepterad norm. Dock att den 

endast finns som en normativ överenskommelse. Författarna refererar till ett citat från 

Alex Bellamy om att kärnpunkten i debatterna nu är om hur man bäst kan implementera 

R2P, att acceptera den som norm är redan slutdiskuterat. Författarna betonar att man 

efter att ha skrivit under överenskommelsen om en implementering av en ny universell 

norm har man i skyldighet att implementera den så att den kan förklara en social 

verklighet. När man lyckas att hänvisa till R2P som en social verklighet, implementerat 

i reell mening, inte endast som en normativ uppläggning då kan man hänvisa till den 

som en fullständig norm tillsammans med en acceptans från staters sida. Man kan dock 

inte kräva ett fullständigt ansvar från staternas sida, då de också är ansvariga för sin 

egna befolkning men också ett ansvar om att samarbeta med andra stater för bästa 

möjliga åtgärder.  

                                                
36 Baaz, Mikael, Statssuveränitet och humanitär intervention- (o)förenliga principer i dagens 
globaliserade värld. Centrum för Europaforskning. (2006). Doi: 1404-0026.  
37 Hjelm, Rebecca, Krig i fredens namn? Olika typer av humanitära interventioner. (2014), 1-10. 
Doi: 978-91-87709-61-6.  
38 Ralph, Jason, Souter, James, Is R2P a Fully Fledged International norm?. Politics and 
Governance. Vol. 3, Issue 4 (2015), 68-71. Doi: 10.17645/pag.v3i4.319	
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Vidare diskuteras det att man är väl medveten om diplomatik och dess förhinder och att 

den inte alltid kan fungera. Dock att göra någonting är alltid rätt, men då ställs frågan 

om “göra vad?” och i vissa situationer som exempelvis Syrien är det inte alltid 

förutsägbart om vad man ska göra. Detta betyder alltså att det är viktigt med “skyldighet 

att överväga”, detta omfattar vad som bör göras för att skydda. Att överväga är viktigt 

på grund av att det ger en möjlighet att överväga olika tillvägagångssätt för att lösa 

konflikter. Detta medför en risk att välja ut fel medel att lösa konflikter då det finns 

många alternativ att välja emellan. Man missar det reella syftet med R2P, att den har i 

syfte med hänvisning till Richard Ned Lebow´s att minska utsatthet för tragedier.  

 

Exempelvis har fokusen när det gäller konflikten i Syrien varit riktad åt insidan av 

landet, staten inom landet kunde inte fullgöra ansvaret att skydda sin befolkning men 

det gjorde inte heller det internationella samfundet (FN) då det inte lyckades att stoppa 

tragedierna i Syrien. Detta har gjort att man har accepterat “skyldighet att överväga” och 

andra tillgångar till humanitära räddningsverksamheter har lokaliserats. Om man å 

andra sidan tittar på situation utanför Syrien kan man se en annorlunda bild av R2P. Det 

kan då ställs frågor om staterna runtom i världen faktiskt tar ansvaret på allvar och om 

alla stater har samma skyldighet att skydda.  

 

Den ostabila situationen i ett drabbat land gör att människor försöker skydda sig själva 

genom att fly från landet. Skyldighet att skydda ger övriga länder i så fall ett givet 

ansvar att skydda dessa människor och detta är genom att erbjuda de en möjlighet att få 

asyl. Detta är endast om man accepter R2P som en fullständig implementerad norm. 

Men om det är endast ett sätt för stater att fullgöra en specifik politisk vilja så är R2P, 

både i normativ och praktisk mening, inte legitim. Därför påpekar Ralph och Souter att 

R2P inte är en fullständig norm på grund av att alla länder inte erbjuder skydd till 

utsatta människor i behov av skydd. R2P kommer inte att uppfattas som en fullständig 

tillgänglig norm i internationell plan förrän betydligt många andra länder erkänner sitt 

ansvar och erbjuder hjälp. Andra stater måste också vara med och bära på ansvaret. Om 

man lokaliseras ansvar efter vem som har mest kapacitet att hjälpa så misslyckas många 

av de starkaste staterna i deras skyldighet att skydda. Ur detta dras det en slutsats om att 

R2P är endast som en normativ acceptans bland staterna.  
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Att hjälpa de civila utsatta människor utanför landets gränser hävdas det är bra i den 

meningen att militära interventioner medför många risker, militära interventioner såsom 

Libyen och Irak är exempel på militära interventioner som i någon mening 

misslyckades. Detta innebär dock inte att R2P borde exkludera militära interventioner 

som endast starka stater kan erbjuda utan att det inte är det enda alternativet till att 

hjälpa. Dessa stater anser Jennifer Welsh borde sluta tänka på R2P som endast något 

som kan möjliggöras av starka stater utanför sina egna gränser och inom det 

misslyckade statens gränser. Utan att det är nödvändigt med en övergång i tänkande av 

R2P så att man innefattar andra aspekter som kan vara till hjälp inom ramen av 

skyldighet att skydda som till exempel genom asyl.39Denna svaghet syns även i den 

normativa uppläggningen av ICISS, då Alex J Bellamy betonar att 32 sidor av 85 i 

ICISS ägnas åt interventioner. Detta på något sätt förstärker synen om att R2P är en 

aktion ägnad åt starka stater inom misslyckande staters gränser. Vilket är negativt på 

grund av att R2P egentliga kärna är att förhindra katastrofer inom misslyckande stater 

för att i sin förläggning kunna minska misslyckande interventioner.40 

 

Skyldighet att skydda och problematiken kring att förebygga och återbygga har 

uppmärksammats mycket. Detta är på grund av att trots betoningen av “Responsibility 

to Prevent” som den dominerade ändamålet i ICISS så visas det inte någon  

framgång kring denna mål. Trots tillgängligheten av skyldigheten att skydda så 

förekommer fortfarande våldsamma, långsiktiga inre konflikter. Detta väcker många 

kritik kring R2P och dess reella existens, förutom att vara en normativ 

överenskommelse.41Alex J. Bellamy betonar denna problematik och oklarheterna kring 

den normativa uppläggningen av R2P som leder till oklarheter i praktiken. Att trots 

betoningen av betydelsefullheten av exempelvis att förebygga så ägnas det inte en stor 

uppmärksamhet åt det. Vilket i sin tur gör att tilliten för R2P sjunker till en relativ svag 

nivå. Detta är på grund av att det som står i den normativa uppläggningen egentligen 

                                                
39 Ralph, Jason, Souter, James, Is R2P a Fully Fledged International norm?. Politics and 
Governance. Vol. 3, Issue 4 (2015), 68-71. Doi: 10.17645/pag.v3i4.319.  
40 Bellamy, J Alex, The Responsibility to Protect and the problem of military intervention. 
International Affairs. Vol. 84, No. 4 (2008): 615–639. Doi: 10.1111/j.1468-2346.2008.00729.x. 
41 Bellamy, J Alex. Conflict prevention and the Responsibility to Protect. Global Gonvernance. 
Vol, 14, No.2 (2008), 135–156. Doi: 1075-2846 



  
 

 21 

inte uppfylls i den riktiga verkligheten som det tidigare nämnts genom exempelvis en 

gemensam noggrann kontroll över asyl.42 

 

6.2 Invasionen av Irak 2003 
 
6.2.1 USA:s samt Irak:s utrikespolitiska relation innan invasionen 
 

Denna del omfattar först en presentation om Iraks politiska system, innan invasionen, 

under Saddam Husseins styre. Sedan en avspegling av de officiella motiven för en 

invasion av Irak som uttalades av USA:s sida. År 1979 tog Hussein över makten i Irak, 

partiet som dominerade sedan 1961, och under hela Husseins regim, var Bathpartiet. 

Bathpartiets reella teori förespråkar demokrati, dock överensstämmer inte teorin med 

verkligheten, då alla som tog över makten från Bathpartiet var envåldshärskare.  

Första agerandet för Hussein som president var att rensa bort alla som möjligen kunde 

anses som hot mot hans position, som president, samt att utesluta shiamuslimer och 

kurder från inflytande.43Under Husseins tid som president, med Baths styret, ledde han 

landet sekulärt. Han gynnade den politiska sfären före det religiösa. Men på grund av 

hans enpartisystem, envälde samt privilegiepolitik, som endast en liten del av 

befolkningen fick gynnas av, ökade han politiska motsättningar i samhället. Husseins 

politik fortsatte fram till år 2003 då regimen störtades genom en invasion av USA.44 

Relationen mellan Irak och USA var ostabilt på grund av många olika faktorer. Den 

ostabila relationen sträckte sig tillbaka till innan invasionen av Irak 2003 då det redan 

fanns en del konflikter mellan USA och Irak. Konflikterna mellan dessa två länder 

startades under Gulfkriget, kriget mellan Irak och Kuwait, då USA försvarade Kuwait 

och kritiserade Iraks agerande. Under den tiden uppmuntrade USA den irakiska 

befolkningen att stå upp för sina rättigheter och ändra lagen för att möjligtvis kunna 

störta Saddam Hussein. De grupperna som ansåg sig vara förtryckta, kurder och 

shiamuslimer, under Saddams regim uppmuntrades av denna uttalande och gjorde 

uppror. Detta ledde till många civilas död då Hussein besvarade uppror med hårda 

medel. Trots uppmuntrandet av USA:s sida visades det ingen reaktion då tragedierna 

                                                
42 Bellamy, J Alex, The Responsibility to Protect and the problem of military intervention. 
International Affairs. Vol. 84, No. 4 (2008): 615–639. Doi: 10.1111/j.1468-2346.2008.00729.x. 
43 King, John. Mellanöstern: Irak-då och nu. 1 uppl. Malmö: Gleerups, 2005, 15–17. 
44 Amnéus, Henrik. Vägval Irak. 1 uppl. Stockholm: Ekerlids, 2008, 40. 
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skedde. FN svarade dock med flygförbudszoner över norra Irak.45 

6.2.2 USA:s officiella uttalande innan invasionen av Irak  
 
År 2000, efter valet av George W. Bush, började diskussionen angående en invasion av 

Irak bli allt mer bedrivande. Detta är på grund av att den nya Bushadministrationen 

bestod av en alltmer neokonservativa politiker som var kritiska mot den dåvarande 

presidentens, George H. W. Bush, bestämmelse om ingen invasion av Irak efter 

Gulfkriget. Neokonservativa står för en demokrati och att man ska försvara det egna 

intresset, dock inte endast inom egna nationens gränser utan även genom 

utrikespolitiken. De stod för en politik som omfattade en stark åsikt om störtandet av 

Saddam Husseins politik. Det neokonservatistiska politiken, 9/11 attackerna samt 

Bushdoktrin förändrade den utrikespolitiska situationen från USA:s sida gentemot Irak 

till alltmer bedrivande.46Detta eftersom att Bushdoktrin omfattade en annorlunda 

politisk agenda, en alltmer aktiv internationell politik i syfte av att motverka terrorism.47 

 

Bush, anklagade ett antal länder för terror, bland dessa länder var Irak. USA anklagade 

dessa länder för finansiering av terroristgrupper samt att de har som mål att utveckla 

massförstörelsevapen. USA och Storbritannien krävde från den Irakiska regimen att 

tillåta vapeninspektörer, obehindrat, in i landet.  Med hänvisning till FN: s 

säkerhetsrådet resolution nummer 1141 bestämdes att kärnvapensförstörelse inom Irak 

bryter mot FN:s bestämmelser och därmed framstår landet som internationell hot då den 

hotar den internationella fred och säkerhet. I och med detta beslutade FN:s 

säkerhetsrådet om att ge den irakiska regimen en sista chans att leva upp till FN:s 

bestämmelser om en begränsad vapenstyrka. Om inte detta följs kommer landet att stå 

inför allvarliga åtgärder. Därmed övervakade FN Irak gällande kontroll över 

vapentillverkning vilket resulterade i att Irak inte hade några massförstörelse i landet. 

Detta framfördes i en rapport, dock insisterade den amerikanska makten om hårdare 

åtgärder och att Irak bröt mot resolution 1441.48 

 

Den 17 mars 2003 hävdade Bush att en intervention av Irak är nödvändig på grund av 

                                                
45 Hehir, Aidan. Humanitarian Intervention: an Introduction, London 2013, 245.  
46 Malone, David, The International Struggle Over Iraq: Politics in the UN Security Council 
1980–2005, Oxford 2006, s. 188.  
47 Hehir. Humanitarian Intervention: an Introduction, 247.  
48 Ibid, 248.	
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humanitära skäl. Två dagar senare invaderade USA Irak trots FN:s säkerhetsrådets 

förbud mot en invasion av landet.49Bush beskrev invasionen som nödvändig eftersom 

att den kommer att leda till en befrielse till befolkningen av Irak.  

“We will tear down the apparatus of terror and we will help you to build a new Iraq 

that is prosperous and free. In a free Iraq, there will be no more wars of aggression 

against your neighbors, no more poison factories, no more executions of dissidents, no 

more torture chambers and rape rooms. The tyrrant will soon be gone. The day of your 

liberation is near.”50 

6.2.3 Den humanitära situationen i Irak efter invasionen 
 
Invasionen av Irak orsakade många konsekvenser samt inre splittring för det 

internationella samfundet (FN), då man inte var enad om en invasion av Irak. Dock, har 

den militära invasionen av Irak lyckats när det gäller att störta Saddam Husseins regim 

samt Baathregimen. Den amerikanska militären utövade hårda medel i syfte av att 

stabilisera systemet och förhindra rebellerna dock ledde detta till bland annat 

kränkningar för de mänskliga rättigheterna, under exempelvis slaget i Fallujah.51Runt 

30 000 människor dödades på grund av att de förklarades som en del av Baath partiet av 

den amerikanska administrationen. Detta resulterade i förutom kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna till fördvärvning av den administrativa situationen när det gäller 

infrastrukturen, strömförsörjningen samt en försämring av den ekonomiska 

standarden.52 

Det finns dessutom mycket kritik kring invasionen av Irak då motiven bakom 

invasionen av Irak som USA uttalade sig om visade sig inte stämma i verkligheten. Irak 

hade inga kärnvapen samt finansierade inga terrorgrupper och därför hävdas det att 

USA invaderade Irak i syfte av egenintressen, i syfte av oljetillgångarna. Men detta är 

framförallt på grund av den humanitära situationen i Irak efter invasionen, då Irak 

fortfarande lider av en ständig osäkerhet och fördärvat situation. Dessutom bristen på 

                                                
49 Hehir, Aidan. Humanitarian Intervention: an Introduction, London 2013, 248. 
50 2003, “Bush: Leave Iraq within 48 hours”, CNN. Tillgänglig: 
http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/17/sprj.irq.bush.transcript/. (Hämtad: 2017-04-
26). 
51 2014. “Iraq´s hardest fight: The US battle for Falluja 2004”. BBC. Tillgänglig: 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29984665 (Hämtad:2017-04-24).  
52 Hehir. Humanitarian Intervention: an Introduction, 249. 	



  
 

 24 

demokratisering processen i Irak då landet fortfarande präglas av instabilitet. Invasionen 

beskylls för den nuvarande instabila situationen i Irak samt brist på de grundläggande 

rättigheterna som el och vatten, någon som fanns tillgänglig innan invasionen.53 

Idag 14 år efter invasionen av Irak lider fortfarande landet av instabilitet. Befolkningen i 

Irak har mer rättigheter jämfört med tiden innan invasionen, dock befinner de sig i 

instabilitet samt osäkra omständigheter med en prägling av terrordåd samt religiösa 

motsättningar.54Situationen i Irak är alarmerande, då människor riskeras mista sina liv 

endast på grund av att de tillhör en specifik etnisk tillhörighet. Dessutom att beväpnade 

grupper och missiler som gör sig skyldiga till bombdåd. Vilket betyder att befolkningen 

i Irak lever i ständig hot mot deras rätt till liv samt att den nuvarande regeringen har 

visat sig inte kunna garantera skydd. I en rapport av Amnesty om situationen i Irak 

under år 2014–2015 visades det att runt 2 miljoner irakier är på flykt inom landet på 

grund av striderna med Isis och den osäkra situationen. Den alarmerande situationen i 

Irak erkändes även då av FN då de förklarade att situationen i Irak är fördärvat och att 

man ska erbjuda asyl till de asylsökande irakierna, att de ska erbjudas en internationell 

skydd.55Trots att landet är naturresursberikad samt tredje största oljereserv lever en stor 

del av den irakiska befolkningen i en extrem fattigdom.56 

6.3 Hegemoniska strävan i förhållande till R2P och invasionen av Irak 
2003 
 
Den ovanpresenterade resultatet av Responsibility to Protect visar en bild av att R2P 

som ideal är en positiv humanitärframhävande. Dock inte i praktisk mening då den 

omfattar många brister, det som existerar mellan den normativa uppläggningen och det 

faktiska agerande är bristande. Inom den realistiska teorin framhävs det av Stefano 

Guzzini att det internationella systemet kännetecknas av stater som har en ständig kamp 

om att å ena sidan behålla sin egna maktställning och å andra sidan förändra den 

befintliga maktfördelningen.57Detta kan förklara varför R2P brister i det reella 

                                                
53 Globalis, konflikter, Irak. Tillgänglig: http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Irak. (Hämtad: 
2017-04-24).  
54 Amnesty- Iraq: A decade of Abuses, 7.  
55 Amnesty: Annual Rapport 2014/2015. Tillgänglig: 
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2015/02/annual-report-201415/ (Hämtad: 2017-04-
24).  
56 Sida, utvecklingen i Irak, 2011.Tillgänglig: http://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-
vi/Asien/Irak/Utvecklingen-i-Irak/. (Hämtad: 2017-04-24).  
57 Guzzini, Stefano, Realism in international relations and international political economy: the 
continuing story of a death foretold. 1 uppl. London: Routledge, 1998, 25–27. 
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verkställande, på grund av att staterna strävar främst efter sina egna intressen, om 

antingen behålla sin makt eller om att utöka sin makt. En annan aspekt som kan vara 

förklarande till R2P bristfälliga ställning är den eviga maktkampen som stater befinner 

sig i, realister menar att det alltid har funnits en maktkamp som är svår att kämpa emot 

samt att stoppa58och som i sin tur svåra att ersätta med humanitära principer, om en 

skyldighet att skydda istället för en rätt att sträva efter makt.  

 
Att R2P är bristfällig kan enligt realisterna inte endast vara på grund av staters enskilda 

intressen samt agerande utan även strukturen av det internationella systemet. Hur det 

internationella systemet ser ut har en betydande påverkan på hur stater i sin tur agerar 

när det gäller att å ena sidan skydda och å andra sidan erövra. Hegemonin i förhållande 

till humanitärt agerande. Tim Dunne och Brian C. Schmidt hävdar att det internationella 

systemet är en plats full med fientlighet med en blandning av självcentralisering och 

nyttomaximering. Detta leder till att stater agerar enligt dessa när det gäller deras 

utrikespolitiska relationer. Detta i sin tur beror på en strävan om överlevnad på grund av 

ständigt krig och användandet av våld inom dessa krig. Dunne och Schmidt menar 

vidare att den reella problematiken ligger kring att våld är legitimerad och används som 

medel från stater för att säkerställa sin position.59Detta överensstämmer med tidigare 

nämnda kritikerna mot R2P som framhävda samma synsätt, om att R2P används endast 

som legitimt medel till att invadera, ett medel som starkare stater kan använda för att 

förverkliga sina intressen samt utöka sin makt. “Att Humanitär intervention riskerar 

därför att bli den starkes vapen mot den svage”.60  

 

Detta i sin tur kan vara en förstärkning till den hegemoniska strävan inom realismen 

som menar att det inte existerar någon universell moral inom det internationella 

systemet, då det är hegemoniska tankesätt som dominerar. Att det är orealistiskt att 

framhävda att stater avstår från sina nationella intressen för någon moralistisk strävan. 

Vidare att stater i huvudsak fokuserar på den enskilda staten, dess överlevnad samt 

självhjälp.61Detta kan kopplas och förklara kritiken som Alex J Bellamy framhävande 

                                                
58 Guzzini, Stefano, Realism in international relations and international political economy: the 
continuing story of a death foretold. 1 uppl. London: Routledge, 1998, 25–27. 
59Baylis, John, Smith, Steve & Owens, Patricia. The globalization of world politics: an 
introduction to international relations. 5 uppl. Oxford: OUP Oxford, 2008,92. 
60 Baaz, Mikael, Statssuveränitet och humanitär intervention- (o)förenliga principer i dagens 
globaliserade värld. Centrum för Europaforskning. (2006). Doi: 1404-0026. 
61 Baylis, Smith, & Owens, The globalization of world politics: an introduction to international 
relations,92. 
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om att R2P är endast ett finslipat sätt att legitimera humanitära interventioner på grund 

av att R2P inte verkställs fullständigt. Alex J Bellamy menar att skyldigheten att skydda 

är mer än beväpnade interventioner.62  

 

 Vidare till att skyldigheten att skydda ger stater ett ansvar om att skydda, inte endast 

genom militära interventioner utan även utanför det drabbade landets gränser. Det ska 

inte endast vara genom militära interventioner som endast starka stater kan utföra och 

som enligt den hegemoniska strävan inte kan ske endast på grund av humanitära syften, 

utan främst som medel för att förverkliga det egna intresset. Det måste ske en övergång 

i tänkande av R2P som något som kan ske utanför det drabbade landets gränser, 

exempelvis genom asyl. Detta för att säkerställa att skyldigheten att skydda är legitim 

och inte endast sker på grund av strävan efter makt, en hegemonisk strävan. Dock, 

påpekas det att som det tidigare har nämnts att starkare stater misslyckas i skyldigheten 

att skydda på grund av att det inte sker mycket humanitärt hjälp av dessa staters sida 

deras gränser och utanför det drabbade landets gränser.63Detta förstärker det 

hegemoniska synen om att det inte finns någon moralisk norm som skymtar över den 

egna nationens agerande. Detta kan vara i sin tur därför R2P inte fungerar riktigt i det 

verkliga verkställande, då det är andra syften som dominerar över det enskilda statens 

agerande, egen nyttomaximering istället för humanitära tänkande.  

 
När det gäller invasionen av Irak så väcker kritiken kring invasionen av Irak funderingar 

kring den reella motivationen bakom invasionen. Undersökningen av det analytiska 

materialet visade att konflikterna mellan USA och Irak sträckte sig tillbaka till 

Gulfkriget då det fanns oenigheter kring hur Irak bör agera.64Kopplad till synen om att 

det internationella systemet är hegemonisk vinklad så strävar länder efter att behålla sitt 

hegemoniska inflytande, i detta fallet USA, och andra länder efter att undvika dominans 

och öka sin egna makt, i detta fallet Irak.65Realisterna John Gray och Kenneth Waltz 

hänvisar till 9/11 attackerna och hävdar att detta var ett sätt för de ledande staterna att 

utnyttja det dåvarande situationen och peka ut stater där de hävdade kunna spåra 

terrornätverk i för att sedan förklara krig mot, som exempelvis Irak. Realister menar att 

                                                
62 Bellamy, J Alex, The Responsibility to Protect and the problem of military intervention. 
International Affairs. Vol. 84, No. 4 (2008): 615-639. Doi: 10.1111/j.1468-2346.2008.00729.x. 
63 Ralph, Jason, Souter, James, Is R2P a Fully Fledged International norm?. Politics and 
Governance. Vol. 3, Issue 4 (2015), 68-71. Doi: 10.17645/pag.v3i4.319. 
64 Hehir, Aidan. Humanitarian Intervention: an Introduction, London 2013, 245. 
65 Cohn Theodore H. Global Political Economy. 6 uppl. Abingdon: Routledge, 2005, 74.  
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man förklarade krig mot vissa stater enligt specifika förförståelsen, eller tidiga 

konflikter, som inte nödvändigtvis stämde beror på tillgängligheten av den hegemoniska 

strävan inom det internationella systemet.66 

 

När USA invaderade Irak hävdades det att det fanns kärnvapen och att den irakiska 

regimen inte följde nedrustningsprogrammet, dock visades det att det inte fanns några 

kärnvapen i Irak efter invasionen.67Enligt realismen och den hegemoniska strävan inom 

den så har en hegemonisk stat i syfte att förutom att vara den hegemoniska makten över 

land i sin region att ha den “hegemoniska” kontrollen över kärnvapen, men också att 

vara den mest hegemoniska staten i världen samt att kontrollera en stor andel av 

världens resurser.68Det finns uttalanden kring invasionen av Irak och att det egentligen 

var i syfte av att kontrollera resurserna som finns i Irak, främst oljan69, då landet är 

naturresursberikad och är den tredje största oljereserv.70 

 

Det som förstärker motståndarnas syn på invasionen av Irak är att landet fortfarande 

lider av interna konflikter och ständig osäkerhet. Men också att det finns tydliga 

försämringar när det gäller de grundläggande rättigheterna som el och vatten.71Med 

utgångspunkt från synen om den hegemoniska strävan inom internationell politik är 

invasionen av Irak huvudsakligen i syfte av att förverkliga vissa nationella intressen 

från starkare staters sida, USA, i kostnad av svagare stater, Irak.72 

 
7 Avslutande slutsatser  
 
Utifrån uppsatsens syfte och första frågeställning, Vilken påverkan har den 

hegemoniska strävan på Responsibility to Protect? har jag analyserat den övergripande 

problematiken kring Responsibility to Protect genom att först och främst undersöka den 
                                                
66 Doyle, W, Michael & Ikenberry G John.  “New thinking in international relations theory” in 
Grieco, Joseph M. Realist international Theory and the Study of World Politics. 1 upp. Boulder: 
Westview Press, 1997, 164. 
67 Hehir, Aidan. Humanitarian Intervention: an Introduction, London 2013, 248. 
68 Mearsheimer, J. John. The Tragedy of Great Power Politics. 1 uppl. Newyork: W.W 
Norton&Company, 2014, 141–147. 
69 Globalis, konflikter, Irak. Tillgänglig: http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Irak. (Hämtad: 
2017-04-24).  
70 Sida- Utvecklingen i Irak, 2011.Tillgänglig: http://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-
vi/Asien/Irak/Utvecklingen-i-Irak/. (Hämtad: 2017-04-24). 
71 Globalis, konflikter, Irak. Tillgänglig: http://www.globalis.se/Konflikter/Asien/Irak. (Hämtad: 
2017-04-24). 
72 Guzzini, Stefano, Realism in international relations and international political economy: the 
continuing story of a death foretold. 1 uppl. London: Routledge, 1998, 25–27.	
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som ett utsatt mål för att senare studera komplexen kring den. Genom denna 

frågeställning ger man en analys i förhållande till en teoretisk faktorns betydelse för 

invasioner och dess reella syfte. Genom att besvara den andra frågeställningen, I vilket 

syfte sker interventioner, är de i syfte av mål och/eller endast som medel? ger man en 

djupare analys av Responsibility to Protect och invasioner i förhållande till ett specifikt 

fall.  

 

Först och främst, är Responsibility to Protect ett fastställt mål inom FN. Med hänvisning 

till Alex Bellamy är diskussionen om R2P som ett fastställt mål inom FN är 

slutdiskuterat, det handlar snarare om att kunna implementera denna norm samt 

acceptera den som en del av den sociala verkligheten. Vidare, brister den i det verkliga 

verkställande på grund av olika faktorer. Alex Bellamy hävdar att R2P brister redan i 

den normativa uppläggningen, då det betonas betydelsefullheten av exempelvis 

“Responsibility to Prevent”, “skyldigheten att förebygga” för att sedan ägna fokusen 

samt majoriteten av rapporten åt militära interventioner. Detta motstrider det reella 

syftet av R2P, då det huvudsakliga syftet med den var att förebygga mänskliga 

katastrofer. Ur detta kan man koppla vidare R2P till den valda teorin om hegemoniska 

strävan inom det internationella systemet. 

 

Utifrån analysen av de samlade materialen om ämnet i förhållande till den hegemoniska 

strävan inom det internationella systemet kan man dra en slutsats om att den 

hegemoniska strävan har en betydlig påverkan över Responsibility to Protect och dess 

bristfälliga verkställande. R2P är visst ett fastställt mål, dock finns det ett dilemma 

emellan idealen och det reella verkligheten. Idealen omfattar en bild men verkligheten 

avspeglar en annan, idealen är Responsibility to Protect dock är verkligheten det 

hegemoniska strävan som skymtar över och påverkar idealen. Dunne och Schmidt 

påpekar att en universell moral inom det internationella systemet, i detta fall 

Responsibility to Protect, existerar inte i verkligheten på grund av att det motstrider det 

egna nationella intressen. Huvudaspekterna som enskilda staten strävar efter är dess 

överlevnad samt självhjälp. Detta påpekande kan även bekräftas genom en återkoppling 

till den bristande verkligheten om Responsibility to Protect, då Jason Ralph samt James 

Souter påpekar att R2P är ingen fullständig implementerad norm, ingen social 

verklighet, på grund av att det inte är alla länder som erbjuder skydd. Vidare menar 

Ralph och Souter att om man lokaliserar ansvar efter vem som har mest kapacitet och 
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möjlighet att hjälpa så misslyckas många av de starkaste staterna i deras skyldighet att 

skydda.  

 

Invasioner och dess reella syfte är svår att dra en slutsats om, om de sker i syfte av mål 

och/eller som medel, på grund av att det är annorlunda från fall till fall. Dock, med 

avgränsning till endast invasionen av Irak 2003 i förhållande till den valda teorin kan 

man dra en slutsats om att målet, Responsibility to Protect, inte är den enda 

motivationen bakom en invasion. Kritiker menar att även om man legitimerar 

invasioner i syfte av en skyldighet att skydda så handlar det i princip om nationella 

intressen, att det används i syfte av ett medel. Detta överensstämmer med Guzzins 

diskussion om att de politiska relationerna är präglade av maktkamp och hegemoniska 

strävan om att nå en egenmäktig ställning. Starka stater föredrar istället att hjälpa 

svagare stater genom invasioner vilket enligt Ralph och Souter inte det bästa sättet att 

skydda. Eftersom att invasioner kan utnyttjas i syfte av egna nationella intressen.  

 

Stater som invaderar kan enligt kritikerna använda R2P som ett legitimt medel för att 

möjliggöra ett specifikt nationellt intresse, “Humanitära interventioner riskerar därför 

att bli den starkes vapen mot den svage”. Dunne och Schmidt pekar också på denna 

problematik och att den kan användas som medel för en hegemonisk strävan, att 

legitimering av våld i syfte av en skyldighet att skydda kan användas som instrument 

för att förverkliga nationella intressen.  

 

Enligt den valda teorin är det internationella systemet präglad av starka stater som 

strävar efter att behålla sin hegemoniska makt, USA, och andra stater som vill undvika 

dominans, Irak. Konflikterna mellan Irak och USA utsträckte sig tillbaka till Gulfkriget 

då Irak och USA vara oeniga. John Gray och Kenneth Waltz menar i koppling till detta 

att 9/11 attackerna blev ett sätt att peka ut stater som man tidigare hade konflikter med 

och i sin tur betyder att invasionen inte var kopplad till någon befrielse av befolkningen 

i Irak utan snarare nationella intressen. Därför kan man ur detta hävda att anledningen 

till att Responsibility to Protect brister i det verkliga verkställande är bland annat på 

grund av uppmärksamheten som är riktad åt den egna strävan efter bibehållandet av 

makt. Den militära invasionen i Irak som det har tidigare nämnts lyckats, dock inte den 

humanitära interventionen då landet fortfarande lider av intern samt extern osäkerhet. På 

grund av detta riktas mycket kritik kring invasionen och dess reella syfte då 
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motivationerna bakom invasionen av Irak visade sig inte stämma, som exempelvis 

kärnvapen. Liberalisering av Irak har också i viss mån misslyckats, befolkningen i Irak 

idag har inte tillgång till dagliga rättigheter, som exempelvis ren vatten och el. Den 

ostabila situationen i Irak idag väcker funderingar kring om invasionen sker i syfte av 

mål, eller enbart som medel. Enligt synen om den hegemoniska strävan sker invasionen 

endast i syfte av att förverkliga vissa nationella intressen, och att legitimering av våld i 

syfte av en humanitär hjälp är ett sätt att säkerställa staters makt. Invasionen av Irak har 

misslyckats som en invasion i syfte av mål och därför anses den vara att huvudsakligen 

vara byggd på ett syfte av medel.  

 

Problematiken kring Responsibility to Protect och militära invasioner är den positiva 

normativa uppläggningen som motstrider verkligheten. Det som uttalas innan en 

invasion sker, som exempelvis USA:s officiella uttalande “We will tear down the 

apparatus of terror and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and 

free. In a free Iraq... ” utökar förväntningarna kring vad som kommer att återbyggas. 

Verkligheten omfattar dock många hämmande faktorer som hegemoniska strävan som 

motstrider en lyckad invasion. Att utgå från officiella uttalande eller officiella dokument 

från FN, exempelvis Responsibility to Protect kommissionen, kan vara problematiskt på 

grund av det återspeglar en ideal bild, möjligtvis en propaganda som inte fullständigt 

uppföljs. Att officiella uttalande avviker från den sociala verkligheten i internationell 

politik är anledning till att Responsibility to Protect inte fungerar lika bra i det reella 

verkställande. Hegemoniska strävan är förklaring till varför invasioner och skyldigheten 

att skydda brister.  

 

När man kopplar en specifik teori med en verklighet återspeglar det oftast en avancerad 

bild av verkligheten. Dock, måste man ta hänsyn till att den valda teorin är endast en 

idealtyp, en teoretisk analysram som staterna i verkligheten inte kategoriserar sig enligt. 

Den använda teorin fungerade bra i undersökningen av första frågeställningen, då första 

frågeställningen använda metod var teori konsumerande, man besvarar frågeställningen 

med hjälp av en vald teori. Jag anser däremot att realismen och den hegemoniska 

strävan inom den behöver inte endast beskriva den sämre sidan av det internationella 

systemet. Jag anser att den snarare kan användas som ett förklarandeverktyg än en 

beskrivande. Teorin fungerade bättre i förhållande till andra frågeställning då den 

förklarade varför invasioner sker i syfte av medel snarare än mål. Då den inte beskrev 
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invasioner utifrån en specifik utgångspunkt utan gav förklaringar till att invasioner 

misslyckas då det hegemoniska strävan dominerar över det humanitära.  

 

Avslutningsvis, den normativa uppläggningen av R2P är positiv vilket väcker 

förhoppningar om en fullständig verkställande. Dock, omfattar verkligheten många 

hämmande faktorer som leder till bristfällig verkställande. Hämmande faktorer är bland 

annat den hegemoniska strävan inom det internationella systemet som påverkar enskilda 

staters agerande, att de agerar i syfte av egna nationella intressen snarare än en R2P. När 

det gäller invasioner och i vilket syfte de sker, så skiljer invasioner sig från fall till fall. 

När det gäller fallet invasionen av Irak så har ett samlat analytiskt material och en 

analys av fallet visat att invasionen av Irak 2003 skedde i syfte av huvudsakligen medel. 

Den militära invasionen av Irak lyckades, dock inte den humanitära när det gäller den 

återbyggande processen men även den förebyggande då situationen Irak idag, många år 

efter invasionen fortfarande är alarmerande.  

 

7.1 Vidare forskning  
 

Denna uppsats reflekterade över Responsibility to Protect och dess bristande verklighet 

samt över invasionen av Irak, om invasionen skedde i syfte av mål eller medel. 

Uppsatsen var dock endast begränsad till en enda teori och till ett fall. Därför hade en 

vidare forskning om R2P med utgångspunkt från en till teori förstärkt förståelsen om 

R2P och dess komplex. Dessutom hade en jämförelse med andra fall, invasioner, varit 

bidragande till en djupare analys av invasioner och varför de sker, om de sker i syfte av 

mål och/eller enbart som medel.   
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