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The international society changed a great deal after the end of the cold war. It gave the United 

Nation a new oppertunity to act after the deadlock during the war, and it gave the United 

States a new hegemone role in the world politics. The aim of this paper is to investigate 

wheter the United States foreign policy action have been accordence to a realistic way of 

thinking. I will do this with the help of my research questions: 

 

• Have the United States followed the guidelines of the United Nations in their foreign 

policy?  

• Are there signs that show of a change, either towards more or less cooperation 

between United Nation and the United States? 

 

To answer these questions I will use the theories realism and Hedley Bulls concepts of 

fairness and his ideas of an international system in his book “An Anarchical society. This will 

be done through a qualitative literature study. 

 

The study concludes that the Unites States indeed follow a realistisc way of thinking in their 

foreign policy. Their cooperation with the United Nations is limited to times with special 

circumstances, such as the end of the cold war and the terror attack after the 11 September. 

However, United Nation still fills a important role in the international system.   
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Kap 1. Inledning 

I detta kapitel presenterar jag min uppsats om USA och dess relationer till FN och omvärlden. 

I problemformuleringen finns mitt syfte och frågeställningar som jag utgår från i uppsatsen. 

Mina avgränsningar och uppsatsens disposition hittar man i slutet av detta stycke. 

  

1.1 Inledning 

Kalla krigets slut innebar en rad nya roller för de inblandade aktörerna. Sovjetunionen fann 

sig slaget och ej längre en kommunistisk stormakt, USA1 tog på sig vinnarrollen och FN2 som 

länge varit låst mellan stormakternas veton fick nya möjligheter att åter vara en 

handlingskraftig deltagare på arenan. Många forskningsinsatser pekar på att USA tog på sig 

rollen som en hegemon. Kapstein och Mastanduno skriver bland annat att USA har sen kalla 

krigets behållit sin ledarposition genom att se till att andra stater inte haft möjligheter att 

utmana deras position. Som bevis för USA:s strävan efter unipolaritet citerar de bland annat 

ett dokument som 1992 läckte till pressen om USA:s säkerhetsstrategi som löd: 

 

”Our strategy must now refocus on precluding the emergence of any future global 

competitor” The United States “must establish and protect a new world order that 

holds the promise of convincing potential competitors that they need not aspire to a 

greater roll.”3  

 

Noam Chomsky4 utvecklar ett liknande tänkande där han menar att USA omvandlar 

världsordningen samtidigt som det gör den till sitt eget herravälde, detta då USA menar att det 

finns ett behov av en militär dominans som sträcker sig över hela världen. Han åsyftar att 

USA anser sig ha både en rätt och skyldighet att handla i allas intresse, vare sig länderna i sig 

förstår eller ens håller med.5

 

Båda källorna hänvisar till ett klassiskt realistiskt handlings- och tänkandemönster i USA:s 

utrikespolitik. Är detta verkligen fallet undrar jag i denna uppsats. Har USA:s handlande i 

utrikessammanhang varit strikt styrt av ett realistiskt tänkande? Genom min 

                                                 
1 Se operationaliseringar under metodkapitlet  
2 Se operationaliseringar under metodkapitlet 
3 Kapstein, E B, Mastanduno, M, 1999;152 
4 Noam Chomsky är professor i lingvistik på Massachusetts Institute of Technology i Boston och en stor kritiker 
till USA:s utrikespolitik.  
5 Chomsky, N 2004;53 



problemformulering ämnar jag att ta reda på om Kapstein, Mastanduno, Chomsky och många 

forskare med dem har rätt.  

 

1.2 Problemformulering 

Detta är en empiriskt orienterad undersökning där jag kommer att titta på olika konflikter i det 

internationella samfundet som USA och/eller FN har ingripit genom ekonomiska sanktioner 

eller militära interventioner från det att kalla kriget slutade 1990 fram till 2007. Genom detta 

vill jag få fram ett svar på mitt syfte som lyder nedan:  

 

1.2.1 Syfte: 

Syftet i denna uppsats är att undersöka om USA handlar efter ett realistiskt idétänkande och 

om detta är något som har förändrats sen kalla krigets slut? 

 

1.2.2 Frågeställningar: 

• Har USA valt att följa FN:s linje i utrikespolitik sen kalla krigets slut? 

• Finns det tecken som visar på en förändring mot antingen ett större eller mindre 

samarbete med FN över tiden? 

 

Mitt syfte hänvisar till att undersöka om USA handlar efter ett realistiskt idétänkande. 

Anledningen att jag har valt att fråga om USA samarbetar med FN eller ej i mina 

frågeställningar är att jag ser ett samarbete FN som en representant för ett icke-realistiskt 

tänkande och använder samarbetet med FN således som en mätfaktor huruvida USA handlar 

efter en realistiskt tänkande eller ej.  

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är tidsmässigt koncentrerad på perioden från kalla krigets slut 1990 fram till 2007.  

Avgränsningarna avser också FN, där jag inte närmre kommer att undersöka FN som 

organisation eller som mellanstatligt organ då jag är enbart intresserad av den slutprodukt som 

är FN:s handlingar i de olika konflikterna. Detta innebär att det som kommer att granska är 

resolutioner och säkerhetsrådets beslut. Jag inser att detta inte alltid visar på hur många 

medlemsstater tycker och känner, men det bör vara någorlunda representativt för vad FN står 

för.  

De konflikter som kommer att undersökas är de som inneburit ekonomiska sanktioner eller 

militära interventioner. Se operationaliseringar senare i uppsatsen.   



Ytterligare en avgränsning avser de fall där interventioner och sanktioner uteblivit på grund 

av att de hindrats på grund av att vetorätten har utnyttjats. Då detta är en viktig möjlighet att 

påverka säkerhetsrådet för USA så finns det ett intresse att även ta det i beräknande. Jag har 

dock valt bort det då jag anser att jag inte kan förutspå hur en konflikt utspelats eller vilken 

roll USA och FN hade spelat om den hade fått äga rum. 

 

1.4 Disposition 

I kapitel ett så presenterar jag mitt ämne i min inledning. Detta förtydligar jag igenom 

problemformuleringen där jag visar vilket syfte och frågeställningar jag ska jobba efter. I mitt 

andra kapitel ger jag en lätt bakgrund till de aktörer och bakomliggande orsaker som är 

viktiga för uppsatsens ämne. Kapitel tre omfattar mina teorier. Här förklarar jag ingående 

teorierna realism och Hedley Bulls verk “The Anarchical Society” och hur de ska användas i 

denna uppsats. Metoddelen följer i kapitel fyra där jag går igenom den tidigare forskning som 

existerar inom samma område. I kapitel fem följer mitt metodkapitel där jag går igenom 

validitet och reliabilitet samt källkritik och kvalitativ textanalys. Här finns även mina 

operationaliseringar där ekonomiska sanktioner, interventioner, FN och USA beskrivs och 

förtydligas hur de används i denna uppsats. I kapitel sex har vi kommit till min empiri. Här 

går jag igenom alla konflikter där FN och/eller USA har varit delaktiga i antingen genom 

ekonomiska sanktioner eller militäriska interventioner från kalla krigets slut fram till idag. 

Min analys där jag svarar på mina frågeställningar i finns i kapitel sex, som sen följs av 

slutdiskussionen i kapitel sju. Kapitel åtta avslutar uppsatsen och innehåller källförteckningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kap 2. Bakgrund 
Bakgrunden innehåller information om de aktörer och händelser som är viktiga för 

uppsatsens utformande. Detta inkluderar FN och dess bakgrund, USA och kalla krigets slut. 

  

2.1 FN:s bakgrund 

”To work together, with other free peoples, both in war and in peace." 

Med denna formulering togs det första steget mot dagens Förenta Nationer (FN).6 Efter Andra 

Världskriget slut år 1945 samlades representanter för 50 nationer till en konferens i San 

Fransisco för att ta fram FN:s stadgar. Den 24 oktober 1945  anses som den dagen då FN 

bildades då en majoritet av länderna samt stormakterna, Kina, Sovjetunionen, Frankrike, 

Storbritannien och USA, hade ratificerat dess stadgar.7 Meningen med skapandet av FN var 

att bilda ett forum där länderna kunde mötas och undvika väpnade konflikter mellan nationer 

och på detta sätt undvika krig. Utöver att hålla en internationell fred och säkerhet så har de 

även som uppgift att skydda mänskliga rättigheter, förse en möjlighet för internationell 

juridik, stödja social och ekonomisk utveckling, förbättra levnadsstandard samt att bekämpa 

sjukdomar.8

FN består av sex olika organ. Huvudorganet av dessa är FN:s generalförsamling där samtliga 

192  medlemsländer ingår och är representerade av en röst vardera. Dess främsta uppgift är att 

fungera som ett diskussions- och rådgivande forum utan några större möjligheter att fatta 

några avgörande beslut. Trots att generalförsamlingen saknar en reell makt har de fortfarande 

möjligheter att påverka. Detta gör de främst med deklarationer, resolutioner och 

konventioner.9  

Säkerhetsrådet är det organ i FN som är mäktigast och har mest befogenheter att handla. 

Deras mål är att upprätthålla fred och säkerhet i världen. Rådet består av 15 medlemmar varav 

fem av dem är permanenta. Dessa är USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike, 

samma länder sedan 1945. De övriga tio medlemmarna består av länder som är invalda av 

generalförsamlingen till en två års period. Alla medlemmar har varsin röst och beslut som rör 

procedurfrågor fattas om nio av de femton röstar för, oavsett vilka länder det är. Är det frågor 

som rör substantiella frågor krävs det också nio av femton röster för, här krävs det dock att 

                                                 
6 http://www.un.org/aboutun/history.htm

7 http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#History
8 http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#History 
9 Karlsson, Svante, 1997;154 ff 

http://www.un.org/aboutun/history.htm


alla de fem permanenta medlemmarna röstar för. Genom att en av de fem permanenta 

medlemmarna röstar emot beslutet så blir det automatiskt ett veto. De permanenta 

medlemsländerna kan dock välja att lägga ner sin röst och på så sätt undvika veto.10  

 

2.2 Kalla krigets slut 

De motsättningar som uppstod efter Andra Världskriget, och som ledde till en uppdelning 

mellan öst och väst under det kalla kriget, förblev fram till det att Gorbatjov dyker upp på den 

internationella arenan. Gorbatjov var en optimist som ville reformera det kommunistiska 

systemet. Han öppnade upp sig för västerländska influenser och träffade 1985 det första av 

fyra toppmöten med USA och President Reagan. Trots toppmötena succé och framgångarna 

som nåddes mellan Reagan och Gorbatjov var det inte en enkel och rak väg mot kalla krigets 

slut. Men med avtal gällande minskningar av kärnvapen och allt bättre diplomatiska 

förbindelser blev avståndet till ett slut allt mindre för att officiellt vara över den 17 november 

1990.11

  

2.3 FN:s roll efter kalla kriget 

Under kalla kriget var FN låst i många beslut, mycket på grund av den vetorätt som gäller i 

säkerhetsrådet. Då USA och Sovjetunionen i princip delat upp världen mellan sina ideologiska 

ståndpunkter under kalla kriget så var det väldigt svårt att få ett beslut gällande någonting 

överhuvudtaget utan att ett veto las in. Detta gäller till exempel både Korea kriget och 

Vietnam kriget, där trots att ett agerande från FN:s sida hade varit väl befogat, stod de 

maktlösa. Det område där FN hade inflytande rörde frågan om nedrustning med en 

nedrustningskommitté samt att de tagit på sig roll som påtryckare och opinionsbild.12

 

Efter kalla krigets slut infann sig en optimism i världen. FN hade kanske inte lyckats, men 

heller inte misslyckats och behövdes då inte omkonstrueras och ändra namn som efter Första 

Världskriget. Tvärtom så fick de nya större uppgifter i andan av samarbete mellan dess 

medlemsländer. Den organisiella strukturen förblev så gott som oförändrad efter kalla kriget 

(sen dess start egentligen) förutom att medlemsantalet ökade, säkerhetsrådet utökades från de 

fem permanenta medlemmar till femton och generalförsamlingens antal utökades i takt med 

att medlemsantalet ökade. En viktig del i det ”nya” FN är fokusering på preventiv diplomati 

                                                 
10 Karlsson, Svante, 1997;158ft f 
11 Bell, Phillip, 2003;83ff 
12 http://www.sfn.se/faq_show.asp?faqid=818&nodeid=108&iLev=1&iHasChild=0, 2007-11-20 

http://www.sfn.se/faq_show.asp?faqid=818&nodeid=108&iLev=1&iHasChild=0


och fredsbyggande innan konflikterna hinner slå ut och i början av 1990-talet ger 

generalförsamlingen ut ”An agenda for peace” som ger riktlinjer för hur koncept och 

operationella metoder ska gå till i den nya post-kalla krigets era.13  

 

2.4 USA:s roll efter kalla kriget 

Sovjetunionens fall och slutet på kalla kriget innebar en förändring i hela den internationella 

strukturen. Alla länder var tvungna att rannsaka sin utrikespolitik som följd till denna 

förändring. För USA innebar detta en roll som ensam i maktposition med ett politiskt intresse 

i länder över stora delar av världen. Denna hegemoniska position stärktes av en överlägsen 

militärisk, politisk och ekonomisk makt.14 Med fallet av Sovjetunionen och de kommunistiska 

länderna blev den kapitalistiska spridningen en direkt triumf och en upphöjning av USA:s 

självkänsla. Denna stärktes med den militäriska vinsten i Gulfkriget. Under de kommande 

åren fortsatte USA stärka sin position, dock inte genom militäriska resurser enbart. Ekonomin 

stärktes kraftigt, framför allt under Clintons år som president, och USA:s mjuka makt spred 

sig över välden. Detta innebar en spridning av USA kultur med musik och filmer, dess 

snabbmatkultur fick genomslag världen över och den amerikanska klädstilen blev ett etablerat 

fenomen.15

 

Alla dessa faktorer separat hade antagligen inte haft en vidare stor påverkan på världen, men 

den sammanlagda effekten blev avgörande. Till exempel att dollarn blev den enda nationella 

valutan som var accepterad av alla länder. Att USA i slutet av 1990-talet, enligt vissa 

uträkningar, spenderade mer på nationell säkerhet än vad resten av hela världen spenderade 

tillsammans. Att USA hade militär spridda över hela världen, i varje viktigt region och 

världsdel. Alla dessa delar gjorde att USA fick en avgörande hegemonisk roll efter kalla 

kriget.16

 

 

 

 

 

                                                 
13 Bourantonis, D, Wiener, J; 1995;64ff 
14 Kapstein, E, B, Mastanduno, M, 1999;1ff 
15 Baylis, J, Smith, S, 2001:122 
16 Ibid 
 



Kap 3. Teorier 

I mitt teoriavsnitt presenterar jag teorin realism och Hedley Bulls verk ”The Anarchical 

Society”. Efter detta följer en analysram som visar hur jag ska använda de båda teorierna i 

analysen.  

 

3.1 Realism 

Den klassiska beskrivningen av realism är ett anarkistiskt tillstånd stater emellan där målen är 

maximum säkerhet och maximum handlingsfrihet. De aktörer som är i fokus i det 

internationella systemet är stater och hur makten är fördelad mellan dem.17  

 

De tre centrala begreppen i realism är säkerhetsdilemma, maktbalans och polaritet. 

Säkerhetsdilemmat är en uppkomst av det faktum att ingen stat kan lita på att de får hjälp i en 

krigssituation. Detta innebär att stater alltid bör ha egna militära resurser. Enligt realismen blir 

konsekvensen att alla länder, som en förebyggande åtgärd, upprustar sig för att möta 

eventuella hot. Slutligen leder detta till en upprustningsspiral som blir svår att stoppa. Stater 

med ett militäriskt övertag kan då bli frestade att anfalla eller inleda krig med länder som har 

ett mindre militärt arsenal för att förse sig själv med ett övertag. Sättet att undvika denna 

spiral eller anfall är när det uppkommer en maktbalans mellan stater, alltså att stater hamnar i 

ett läge där de har jämförbara militära resurser. Ett klassiskt exempel på detta är kalla kriget 

där USA och Sovjetunionen hade en liknande militärisk situation. Då de båda ansåg det för 

farligt alternativt för kostsamt att kriga avvaktade de och bevakade på varandra istället. Det 

sista begreppet polaritet har en avgörande roll för det internationella systemets stabilitet. 

Biopolaritet innebär att det finns två stormakter och förhållandet mellan dem formar politiken, 

liknande den situationen som förelåg under kalla kriget. I multipolaritet står makten mellan tre 

eller flera stormakter som antingen balanserar varandra eller krigar emot varandra. 

Unipolaritet är det tillstånd som ofta beskrivs råda efter kalla krigets slut och beskriver USA 

som ensam stormakt. Realister beskriver ofta det internationella systemet som ett stabilt 

sådant då förändringar sker långsamt och sällan.18

 

Dagens utveckling går mot en globalisering av ekonomin och samhället vilket gör att forskare 

i större utsträckning pratar om en modifierad modell av realismen så att den ska vara 

                                                 
17 Holm, H-H, Sörensson, G, 1995;187ff 
18 Gustavsson, J, Tallberg, J 2006;39ff 



applicerbar på dagens situation. Ett av alternativen som diskuteras är en kombination mellan 

neorealism och neopluralism där förhållandet mellan nationer skulle beskrivas med mindre 

anarkistiska termer där flexibilitet och säkerhetsfrågor skulle handla mer om samarbete 

mellan partnerna.19  

 

USA och dess väg mot en världshegemon ses ofta som ett typiskt exempel på realism. USA 

har haft som tradition att handla efter ett starkt säkerhetstänkande och försäkra fred genom 

dess militäriska styrka i många lägen. I deras utrikespolitik är det ofta intressen som styr, 

snarare än ideologi. Realister är ofta skeptiska till tanken om att det finns en slags universell 

moral och menar att detta är något länder bör vara vaksamma på. Etiskt uppförande, menar 

realister, är inte något som är värt att offra sina egna intressen för. De misstror ofta 

organisationer som FN och anser att det är ingen tillfredsställande trygghet att lämna sitt lands 

säkerhet i FN:s händer.20    

 

3.2 Hedley Bull- ”The Anarchical Society” 

Hedley Bull är en av de professorer inom samhällsvetenskap som har lämnat ett avgörande 

arv i dagens diskussion i internationella relationer. Hans åsikter presenteras främst i hans verk 

”The Anarchical Society”.  

I ”The Anarchical Society” utgår han framför allt från begreppen ordning och rättvisa. För att 

göra teorierna överskådliga presenterar jag en definition av dessa begrepp först.  

Ordning definierade Bull som ett mönster som gör det möjligt sätt att förutse en viss händelse 

eller resultat på ett sätt som förespråkar vissa mål eller värderingar.21 Rättvisa däremot ger 

han en lösare förklaring av och utgår från en mer subjektiv definition där han kategoriserar 

dem i tre delar. Den första är internationell eller mellanstatlig rättvisa. Detta innebär att alla 

stater och nationer, oavsett storlek, ideologi eller sammansättning har lika rättighet till 

suveränitet och nationell självbestämmanderätt. Den andra kategorin är individuella och 

mänskliga rättvisor. Detta består av de moraliska regler och normer som styr de rättigheter 

som bland annat beskrivs i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Den tredje och sista 

kategorin är kosmopolitisk och världslig rättighet. Med detta menas att vad som är bäst för 

världen som helhet, där ett föreställt samhälle som alla är delaktiga i finner en gemensam 

                                                 
19 Holm, H-H, Sörensson, G, 1995;187ff 
20 Baylis, J, Smith, S, 2001;142 
21 Bull 1995;3f 



definition om vad som kommer att gynna alla.22  

 

Vidare beskriver han ett internationellt system som ett tillstånd bestående av stater eller 

självständiga politiska samhällen som alla har en egen suverän styrning över dels en grupp av 

människor, dels ett definierat territorium. Systemet uppstår när det finns tillräckligt mycket 

kontakt mellan två stater och varderas beslut har tillräckligt mycket påverkan på varandra att 

de får dem att uppföra sig på ett samstämt sätt.23 För att klassificera ett internationellt 

samhälle krävs därutöver att en grupp stater, medvetna av att det finns ett särskilt gemensamt 

intresse och värderingar, ser varandra som bundna av ett gemensamt regelverk i deras 

relationer med varandra.24   

 

Många menar att bristen på ett överstatligt styre är ett tecken på att den internationella arenan 

präglas av en anarkistisk miljö där liknelser dras till Hobbes naturtillstånd. Bull menar dock 

att detta är en missbedömning av verkligheten och pekar på tre svagheter i argumentet. För 

det första så liknar inte det moderna internationella samhälle det krigspräglade anarkistiska 

naturtillstånd Hobbes talade om. Hobbes talade om ett samhälle där staternas befolkning hade 

lidit av misär och fattigdom medan staten lade sina ekonomiska resurser uteslutande på 

militära medel för att kunna försvara sig mot varandra. Bull menar att trots att det inte finns 

ett överordnat internationellt styre så råder det ett samarbete och ett fredligt internationellt 

samhälle mellan stater. Den andra svagheten som Bull pekar på är att ett hot från en 

överordnad stat inte är den anledningen till varför grupper samspelar och lever i en fredlig 

samexistens. Faktorer som gemensamma intressen, gemenskap och generell vilja och vana är 

viktiga anledningar till varför vi lever fredligt som grannar. Den tredje kritiken till argumentet 

om ett anarkistiskt samhälle hänvisar till Hobbes argument om att två stater är i samma 

relation till varandra som två män är i naturtillståndet. Bull menar dock att en individ är 

mycket mer sårbar än vad en stat är. Skulle en konflikt uppstå mellan två män resultera i ett 

dödsfall går inte detta och jämföra mellan ett slag mellan två länder då utfallet av ett krig 

sällan resulterar i utplånandet av ett helt folk.25

 

Trots kritiken mot ett anarkistiskt samhälle menar Bull emellertid inte att vi lever i ett 

konfliktfritt samhälle. Tvärtom så är krig och hot om krig en av de centrala delarna, och rent 
                                                 
22 Bull 1995;78ff 
23 Ibid 1995;9 
24 Ibid 1995;13 
25 Ibid 1995;44f 



av varit en avgörande del i formandet och bestämmandet av reglerna, för det internationella 

samhället.26 Stater är de viktigaste aktörerna i det internationella samhället och det är de som 

avgör hur det internationella samhället ska de ut och det är de som håller i den internationella 

ordningen. Detta kan vara en av anledningarna till det konfliktstyrda samhället. Men Bull 

menar också att statssystemet är nödvändigt, utan stater skulle samhället vara kaosartat och 

utan ordning.27  

 

Han kom vid senare tillfällen i sin karriär att prata om FN som en central del för överlevnaden 

av uppfattningen av det internationella samhället och hyllade det för att lyckats åstadkomma 

förändringar i internationell lag och institutioner. FN borde dessutom få spela en större roll i 

det internationella samhället för att kunna begränsa de anarkistiska inslagen i det 

internationella samhället. Det är därför viktigt att de västerländska länderna deltar i FN och 

använder det som ett medel i sin utrikespolitik istället för att förringa dess potential.28  

Medan det internationella samhället och dess stater ansvarar för att hålla ordning och säkerhet 

i samhället finns det politiska organ som ansvarar för en viss världsordning där deras ansvar 

är framför allt ett moraliskt ansvar och auktoritet.29  

 

3.3 Analysram 

Analysen kommer att utgå från mina teorier realism och Hedley Bull, som jag ställer emot de 

fall som undersöks i empirin. Min anlysram kommer att se ut som nedan: 

 

Fall, vilket 
som är det 
aktuella 
landet 

Realism, utifrån 
begreppen 
säkerhetsdilemma, 
maktbalans och polaritet 

USA:s handlande enligt 
Hedley Bulls rättvisa-
begrepp, framför allt i 
internationella sammanhang 
och mellan stater   

Utfall, Varför och 
hur konflikten 
hanterades av 
USA och FN 

 

Vidare kommer diskussionen att föras över vilken roll FN och USA har enligt Hedley Bulls 

syn på det internationella samhälle och överstatligt styre.  

 

   

 

                                                 
26 Bull 1995;180f 
27 Ibid 1995;49 
28 Makinda, M, S, 2002;366f 
29 Bull 1995;21 



Kap 4. Tidigare forskning 
I detta kapitel undersöks den forskning som existerar inom samma genre, och vad den har 

kommit fram till 

 

Det finns en gedigen forskningsbas att utgå från när man behandlar ämnet om USA:s relation 

till omvärlden och FN:s roll i världssamfundet. Det är dock inget okomplicerat ämne och det 

finns mycket litteratur som talar både för USA:s positiva och negativa roll i världen samt om 

FN:s möjligheter att påverka. Författare som har utvecklat tankarna om att USA styrs av ett 

realistiskt tänkande är bland annat Phyllis Bennis i sin bok ”En kuvad världsdemokrati, -hur 

Washington dominerar dagens FN”. Denna bok har hjälpt mig till en bakgrundsbild av en rad 

olika konflikter och till vilka dolda motiv USA kan ha haft i deras handlanden. 

En annan författare som har en omfattande forskning om ämnet är Noam Chomsky, bland 

annat i sina böcker ”Hybris, -USA:s strävan efter global dominans” och ”Skurkstater”. Det 

talas även om den unipolära politiken USA har fört sen kalla kriget i förhållande till realism i 

Kapstein och Mastandunos forskning. FN:s möjligheter att påverkar behandlas av forskning 

gjord bland annat av Dimitris Bourantonis och Jarrod Wiener i deras bok ”The United Nations 

in the New World Order, The World Organisation at Fifty”. Vill man ha en närmre beskrivning 

av vad FN har sysselsatt sig med kan man titta på ”FN globalt uppdrag” som är en 

händelserapport år för år över vad som har hänt och vad som FN har varit inblandat igenom 

åren 1945 fram till 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kap 5. Metod 
I metoden redogör jag för de metodiska valen jag har gjort i denna uppsats. Jag börjar med 

att presentera validitet och reliabilitet och fortsätter med att presentera källkritik och dess vikt 

vid en studie som denna. Jag beskriver metoden kvalitativ textanalys och avslutar kapitlet 

med mina operationaliseringar ekonomiska sanktioner och interventioner samt vem jag syftar 

på när jag talar om FN och USA. 

  

Studien jag utför i denna uppsats går ut på att granska ett flertal olika fall för att undersöka 

huruvida USA handlar efter eget initiativ eller om de följer FN:s riktlinjer. Det finns ett flertal 

olika tillvägagångssätt som skulle kunna lämpa sig beroende på hur jag vill använda och 

behandla mitt material. Ett alternativ hade varit kvantitativa metoder där jag hittar ett antal 

variabler som jag jämför mellan de olika fallen. Kvantitativa metoder passar dock ofta bäst till 

material som kan mätas i siffror och behandlas statistiskt30. Då det inte är detta jag är 

intresserad av och har svårt att hitta liknande bra mätbara variabler bland de individuella fall 

har jag istället valt att använda mig av en kvalitativ litteraturstudie där jag tar hänsyn till alla 

olika fall separat. I den kvalitativa litteraturstudien använder jag mig av sekundära källor och 

tidigare forskning som är intressant för denna undersökning. För att nå ett tillförlitligt resultat 

har jag koncentrerat mig på nedan presenterade viktiga områden inom samhällsvetenskaplig 

metodik.  

 

5.1 Kvalitativ Textanalys 

Textanalyser är en av den vanligare samhällsvetenskapliga metoden som används inom 

forskning. Denna kommer väl till pass när det politiska område man vill undersöka inte är 

möjligt att nå på grund av avstånd, tid eller att fenomenet är för utbrett för att undersökas med 

hjälp av intervjuer eller observationer.31  Kvalitativ textanalys innebär att man samlar in allt 

material man behöver, något som kan ställa till med problem då det kan innebära ett massivt 

material som måste granskas och sållas ner till en användbar nivå. Nästa steg är att kritiskt 

granska det material man samlat in och tolkar det för att slutligen sammanställa det mot sina 

teorier och producera en rapport om sina resultat.32 En viktig del i kvalitativ textanalysen är 

att aktivt läsa och djupgranska texten och att faktiskt ställa frågor till texten. Vad är det 

                                                 
30 Lundquist, L 1993;103  
31 Johnson, J B, Joslyn, R A, 1995;228 
32 McNabb, E, D, 2004;354 



egentligen författaren säger? Ofta är det innehållet som man söker efter dolt under ytan.33  

 

5.2 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två mycket viktiga instrument för en vetenskaplig undersökning. 

Validitet innebär att man mäter det man verkligen avser att mäta för att nå en koppling mellan 

teorin och empirin. Alltså att man faktiskt undersöker det område som avses för att ge svar på 

det man vill forska om och att man inte har några systematiska mätfel.  

Reliabiliteten är viktigt för att nå en så hög tillförlitlighet i sina mätningar som möjligt. Detta 

innebär att man måste använda sig av korrekta mätinstrument och operationaliseringar för att 

nå det bästa resultatet. Detta innebär att man ska kunna använda samma utgångspunkter i en 

forskning vid ett senare resultat och fortfarande komma till samma slutpunkter utan några 

slumpmässiga fel.34

 

För att få en hög validitet i mitt arbete så fokuserar jag min uppsats på tydligt avgränsande 

områden där jag verkligen mäter det som är relevant för att nå svar på mina frågeställningar. 

Detta är de områden av konflikter som antingen båda eller bara en av USA och FN har varit 

inblandade i sen kalla kriget slutade. Reliabilitet eftersträvar jag genom att dels vara vaksam 

på de källor jag använder så att mitt material är tillförlitligt, dels genom att använt den metod 

som är väl anpassad till denna typ av studie. 

 

5.3 Källkritik 

Källkritik utgår ofta från fyra viktiga principer; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet. Äktheten grundar sig i att källan är den som den faktiskt utger sig för att vara. 

Tidssambandet innebär att källans säkerhet och trovärdighet speglar tidsperioden som skiljer 

mellan en händelse och det att den rapporteras. Desto mer tid, desto sämre källa. Oberoende 

säkerhetsställer man genom att hämta informationen från den faktiska källan och inte från 

referat eller återberättelser. Tendensfrihet kan förvanskas om en källa låter sin personliga, 

ekonomiska, politiska eller andra intressen ha inflytande över vad som återges.35

 

I min studie har mycket av min fokus inom källkritik legat på tendensfrihet. Amerikansk 

utrikespolitik är ett område som ofta väcker många åsikter, detta visar sig även inom 

                                                 
33 Esaiasson P, Gilljan, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, 2004;233f 
34 Svenning, C 1999;59f 
35 Thurén, T. 2005:13 



facklitteraturen. Därför är det av oerhörd vikt att man håller sig kritisk till de källor man 

använder och till texten man läser. För att hitta så objektiv information som möjligt har jag 

försökt att använda mig av etablerad facklitteratur och forskningsresultat. En av den 

facklitteraturen som jag använt och som bör nämnas är till exempel Phyllis Bennis bok ””En 

kuvad världsdemokrati, -hur Washington dominerar dagens FN”. Även om det inte är klart 

uttalat kan man se tydliga tendenser till skeptism över hur USA sköter sin utrikespolitik i 

boken. Jag har försökt att ta hänsyn till detta genom att dels genom att inta en kritisk position i 

mitt läsande, dels genom att förankra den information jag har fått i hennes bok även i andra 

källor. 

Information som är hämtat från internet ska generellt användas med stor försiktighet. För att 

minska chanserna för att få oseriös information så har jag använt mig källor som till exempel 

FN:s sida där de är själva ansvariga för det innehåll som finns. Jag har dock använt 

sökmontorn wikipedia.org, något som ska användas med mycket skeptism då det är öppet för 

allmänheten att lägga in information utan någon hårdare kontroll. Informationen som jag har 

valt att hämta från wikipdia.org är av det slag att den inte är av någon avgörande natur för 

uppsatsens utfall. Internet kan, trots sina brister, vara ett gott komplement för att hitta mer 

dagsaktuell information än vad man kan hitta i tryckt litteratur.  

 

5.4 Operationaliseringar 

5.4.1 Ekonomiska sanktioner 

Ekonomiska sanktioner som begrepp innebär ett sätt för en eller flera stater att utöva påtryck 

mot en annan stat eller grupp för att ändra deras politiska linje. Detta kan införas efter landet 

eller gruppen i fråga till exempel har brutit mot internationella lagar, militäriska övertramp, 

stödjande av terroristgrupper eller inte respekterat mänskliga rättigheter. Sanktioner går i 

praktiken till genom att bryta den normala handeln mellan länder, införa bojkotter mot landet 

och dess varor eller sätta embargon på exportvaror till landet. Det kan även innebära att 

avbryta ekonomiskt stöd och bidrag samt att suspendera lån via internationella banker.36 

Ekonomiska sanktioner är ett sätt att påverka och nå politiska mål med hårdhandskar utan att 

behöva använda våldsmetoder.37

 

För att sanktioner ska vara legitimerade och gå rätt till är det viktigt att man involverar FN. 
                                                 
36 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
37 Economides, Spyros. Economic Factor in International Relations : A Brief Introduction. 
London, , GBR: I. B. Tauris & Company, Limited, 2002. p 142. 
http://site.ebrary.com/lib/vaxjo/Doc?id=10133007&ppg=154 



Under FN:s säkerhetsråd första år användes ekonomiska sanktioner enbart i de två fallen 

Rhodesia 1966 och Sydafrika 1977. Efter Kalla Krigets slut blev det dock en allt vanligare 

form att utöva påtryckningar och FN gjorde upp ett ramverk för när och hur det skulle 

användas.38 I FN stadgan under kapitel sju, artikel 41 kan man hitta att säkerhetsrådet har rätt 

att ta till mått som ekonomiska och andra sanktioner för att behålla eller säkerställa den 

internationella säkerheten och freden utan att ta till militäriska metoder när diplomatiska 

medel har misslyckats. Vidare finns det ett flertal resolutioner som styr hur detta ska gå till i 

praktiken.39 Bland annat måste sanktioner fortfarande vara anpassade till övriga regler och 

ramverk inom FN stadgan. Detta innebär till exempel att man är bunden till att hålla sig till 

lagarna om de mänskliga rättigheterna och internationella humanitära lagar. Detta innebär att 

när man skapar en blockad, övervakar eller granskar den så måste man ta hänsyn till reglerna 

som gäller rätt till liv, hälsa, en tillfredställande nivå på levnadsstandarden vilket inkluderar 

mat, kläder, boende och sjukvård och frihet från hunger.40 Det finns både fullständiga eller 

partiella sanktioner. I den här uppsatsen så har jag valt att ta upp de fall som har drabbats av 

antingen fullständiga sanktioner eller de sanktioner där förbud mot vapenhandel inkluderas. 

Alltså de fall som har drabbats av mer specifika sanktioner, såsom lyxvaror eller till exempel 

mot diamanthandel har jag valt att bortse från.   

 

5.4.2 Interventioner 

En intervention innebär att en utomstående part går in i en stat, utan dess tillåtelse eller 

samtycke, för att genomföra förändringar. Detta kan gälla förändringar i statens funktion, 

politik och dess mål, önskade av den utomstående parten. Problemet med interventioner är 

dock hur man rättfärdigar det samtidigt som man respekterar principen om ett lands 

rättigheter, enligt FN stadgan i artikel 2 (7), till en suverän stat. Det har funnits få fall där en 

intervention tagit plats som inte har varit accepterad av staten där den skedde. Det första 

undantaget till detta var i Kosovo. Här gick internationella trupper in, mot statens vilja, för att 

skydda humanitära rättigheter. I början av 1990-talet började nya tolkningar över hur 

interventioner skulle gå till diskuteras. Generalförsamlingen förklarade i deklarationerna 

A/43/131 och A/46/182 att en stats suveränitet skulle respekteras och humanitära 

interventioner endast skulle genomföras med godkännandet av staten ifråga. Samtidigt 
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använde de formuleringar som faktiskt möjliggjorde interventioner där stater inte hade gett sin 

tillåtelse, men interventionerna ansågs fortfarande som nödvändiga. Kosovo var ett exempel 

på detta fall.41 Enligt FN-stadgan finns det två undantag till när väpnat våld mellan länder är 

tillåtet. Det första är när ett land försvarar sig mot ett väpnat angrepp från ett annat land fram 

tills dess att FN:s säkerhetsråd har tagit över ansvaret. Det andra undantaget är när FN:s 

säkerhetsråd godkänner väpnat våld för att återställa internationell fred och säkerhet. Om 

interventioner ska ske är något som ska fattas av FN:s säkerhetsråd alternativt 

generalförsamlingen.42

 

5.4.3 FN 

Då jag inte har varit intresserad av FN:s uppbyggnad eller struktur i sig så har bilden av FN 

blivit väldigt generaliserad. Det jag har tagit hänsyn till när jag har sökt efter FN:s åsikt eller 

ställningstagande är generalförsamlingen och säkerhetsrådets rekommendationer, råd och 

veton. Jag inser att detta i vissa lägen kan ge en snedvriden bild över vad medlemsländernas 

åsikter är, men då jag är intresserad av ”slutprodukten” av deras beslut anser jag att detta är 

det mest representativa sätt att se det.  

 

5.4.4 USA 

När jag talar om USA i uppsatsen och de åtgärder som USA har genomfört så är det en 

generalisering där jag återigen enbart är intresserad av den slutprodukten och konsekvenserna 

i utrikespolitiken av det beslut som fattats och genomförts. Jag väljer alltså att inte titta 

närmre på organisationen, administrationen eller de bakomliggande politiska orsakerna till de 

beslut som tagits. 
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Kap 6. Empiri 

Empirin består av de konflikter som antingen USA eller FN, alternativt båda har varit 

involverade i med antingen militära interventioner eller ekonomiska sanktioner sen kalla 

krigets slut 1990 fram till idag. Jag går igenom tretton olika konflikter som jag presenterar 

med en kort bakgrund samt hur de olika aktörerna har handlat i situationen. 

  

6.1 Militära inventioner och ekonomiska sanktioner 

I detta kapitel så presenterar jag militära inventioner och ekonomiska sanktioner gjorda av 

antingen USA eller FN alternativt båda, i någorlunda kronologisk ordning från kalla krigets 

slut år 1990 fram till 2007. Dessa kommer jag senare utgå från som bas för att undersöka om 

USA har följt FN:s linje i utrikespolitik eller ej. 

 

6.1.1 Kuba 

Bakgrund: 1959 ledde Fidel Castro en revolution på Kuba som resulterade i diktatorn 

Fulgencio Batistas fall. Några få år senare införde USA ett embargo mot Kuba som varar än 

idag. Detta har medfört till mycket spänning mellan relationerna mellan de två länderna.  

Sanktionerna har fått mycket kritik från omvärlden och från FN. 1992 antar generalförsamling 

som fördömer USA:s sanktioner med 59 röster mot USA, Israel och Rumänien som röstar 

emot. Beslut om en sanktion bör bara kunna fattas av FN, anser EG med sin röst emot USA.43 

Vid två tillfällen har resolutioner tagits upp för att fördöma USA:s sanktioner, som båda har 

stoppats på grund av veton från USA:s sida.44  

 

6.1.2 Irak och Kuwaitkriget 

Bakgrund: Konflikten började med retorik från Iraks diktator Saddam Hussein där han 

anklagade Kuwait dels för att sälja ut olja billigare än vad OPEC-länderna hade kommit 

överens om, dels för att stjäla olja som tillhörde Irak. Den 2 augusti 1990 inledde Irak ett 

flyganfall mot Kuwait med målet att döda Kuwaits emir och införliva Kuwait som en provins 

till Irak. Emiren flyr medan irakiska trupper övertar hela landet enbart på ett fåtal timmar. 

Responsen från det internationella samfundet kom snabbt och redan samma dag fryser USA:s 

president George Bush alla Iraks och Kuwaits tillgångar och förbjuder all handel och 

ekonomiska relationer med Irak. Det enda undantag som accepteras är medicin och livsmedel. 
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Irak svarar med att inte betala sina utlandsskulder till USA. FN:s säkerhetsråd samlas och 

fördömer operationen och kräver att Saddam Hussein genast ska dra sig tillbaka. Några dagar 

senare godkänns resolution 611 som innebär ett obligatoriskt embargo för alla länder gällande 

all import och export till Irak och det ockuperade Kuwait. Irak svarar med att stänga 

genomflödet av olja från sin pipeline genom Turkiet och ta de västerlänningar som är 

instängda i Irak till Bagdad och hotar med en ospecifik hämndaktion mot dem om 

sanktionerna fortsätter. Konflikten utvecklas och den 29 november 1990 så godkänner FN:s 

säkerhetsråd ytterligare en resolution som ger alla medlemsstater tillåtelse att använda alla 

nödvändiga medel för att upprätthålla den internationella freden och säkerheten. Detta innebär 

att Irak har till den 15 januari 1991 att dra sig tillbaka ut från Kuwait. FN:s generalförsamling 

fördömer Iraks handlingar mot de mänskliga rättigheterna. 144 länder röstar för, Irak är det 

enda som röstar emot.45

USA:s senat behandlar ärendet om sanktionerna ska få verka längre innan militära åtgärder 

vidtas. Detta röstas dock ner vilket ger president Bush möjligheten att sätta in en militärisk 

offensiv så fort FN:s tidsfrist går ut den 15 januari. Frankrike vill undvika den militäriska 

konflikten och ger den 15 januari ett förslag om att Irak ska få garantier för att inte bli anfallet 

om landet drar sig tillbaka. Förslaget får lite respons från USA:s sida som går in och anfaller 

Irak den 16 januari. Anfallet började med ett starkt luftkrig för att senare ersättas med en 

markoffensiv. Den 28 februari meddelar president Bush att Irak accepterat samtliga FN-

resolutioner och att vapenvila har inträtt. Den 2 mars förklarar även säkerhetsrådet en 

vapenvila med påminnelse om att alla resolutioner fortfarande gäller för Irak. Detta innebär 

bland annat att Irak måste förstöra alla sina kemiska och biologiska vapen, 

massförstörelsevapen och missiler med en räckvidd på över 150 kilometer. De får heller inte 

skaffa eller utveckla kärnvapen. Detta visar sig vara villkor som Irak har svårigheter att följa 

vilket leder till sanktioner mot Irak i många år framåt.46  

Kriget mot Irak är ett krig som både USA och FN var samstämmiga om att det var 

nödvändigt. Detta var framför allt viktigt för USA att efter kalla krigets slut fortsätta sig vara 

en supermakt, men ändå med stöd av FN. Vissa påstår att det regionala hotet som Irak 

utgjorde var av mindre vikt för USA till det faktum att det var en chans för USA att visa att de 

fortsatte vara en supermakt att räkna med även efter kalla kriget.47  
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6.1.3 Somalia 

Bakgrund: President Siad Barre hade styrt Somalia som en diktator sen 1969. Efter ett flertal 

våldsamma strider under 1980-talet så växte missnöjet för honom, dels inom hans egen klan, 

dels inom andra klaner. Tillsammans lyckades klanerna störta honom 1991, då han fick fly 

regionen och de segrande kunde deklarera att de tagit över regeringsmakten. De olika 

klanledarna kunde dock inte enas om vem som skulle bli nästa president och ett inbördeskrig 

mellan de olika klaner och krigsherrar startades.48

FN ingriper i konflikten med ett vapenembargo 1992 och strax efter fattar säkerhetsrådet 

resolutionen 751 som innebär en FN-ledd operation i Somalia med observatörer och en 

säkerhetsstyrka som ska övervaka den då icke-existerande vapenvilan. Efter stort motstånd för 

FN-styrkan i Somalia gavs USA FN:s mandat att använda alla medel nödvändiga för att snart 

som möjligt etablera en säker miljö för humanitära hjälpoperationer i Somalia.49 Även denna 

operation fick negativa konsekvenser och i TV-sofforna kunde man se hur en död soldat 

släpades runt på gatorna i Mogadishu. Strax efter detta tog USA hem sina trupper, vars motiv 

att få in en amerikansk stött regim i landet, hade misslyckats. Än idag är det en orolig region 

och operationen betraktas som ett stort misslyckande av FN.50  

 

6.1.4 Rwanda  

Bakgrund: Rwanda består framför allt av de två stammarna Hutu och Tutsi. När landet 

hamnade under belgiskt kolonialstyre blev stammarna uppdelade där tutsistammen fick 

ledande positioner i landet medan hutustammen blev förtryckt och utnyttjades som billig 

arbetskraft. Hutubefolkningens missnöjde ledde till en revolt 1959 som ledde till att tutsierna 

tvingades på flykt och hutufolket kom att dominera den nya republiken. I början av 1990-talet 

började Rwandas patriotiska front som styrdes av tutsierna, starta en offensiv för att bli 

insläppta in i landets regering och få en delad makt tillsammans med Hutustammen. 1993 

inleddes fredsförhandlingarna och gick bra fram till det att Rwandas presidents plan blev 

nedskjutet efter att han var på väg hem från en fredsförhandling. Detta blev inledningen till 

folkmordet på tutsierna i Rwanda.51   

Säkerhetsrådet godkände en stödstyrka i Rwanda efter Arushaöversenkommelsen inte gick 

igenom. De etablerade sig 1993 i Rwanda. USA och Madeleleine Albright yrkade på en 

kraftig minskning av styrkan. USA skickade dock aldrig några egna trupper. I resolution 872 
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får hon igenom önskemål om att generalsekreteraren ”att överväga sätt att reducera 

UNAMIR:s maximala styrka... och uppmana (de) generalsekreteraren att i planerandet och 

utplacerandet av UNAMIR försöka ekonomisera.”52

På grund av förlusten i Somalia var USA väldigt motvilliga att stödja FN:s fredstrupp i detta 

fall. Trots Washingtons motstånd kom resolution 918 att utvidga UNAMIR styrkan till 5500 

man, medlemsländerna sviker dock att skicka männen som utlovat. Istället tog länder som 

bland annat Frankrike, med FN:s välsignelse, över att skicka sina egna trupper under sitt egna 

befäl till Rwanda. USA:s inblandning i Rwanda var begränsat till den finansiella delen, och 

även här var de motvilliga. Efter en offentlig begäran från Kanada om pansarfordon, ställde de 

upp. USA har blivit starkt kritiserade för deras bristande handlingskraft i ett folkmord som 

skulle kunna ha begränsats om Clinton-administrationen hade varit snabbare att handla. 

Utrotningen av civilbefolkningen fick till exempel benämningen folkmord först strax innan 

krigets slut 1994, detta hade nämligen krävt en insats av det internationella samhället. Mycket 

på grund av att USA hade motsatt sig denna status.53  

 

6.1.5 Haiti 

Bakgrund: Bakgrunden till Haitikonflikten var ett långvarigt diktaturledarskap av familjen 

Duvalier, först av ”Papa Doc”, som sen övertogs av ”Baby Doc”. Diktaturen störtades dock 

1990 och den folkvalde prästen vid namn Jean-Berstrand Aristide fördes till makten. Han blev 

dock inte långvarig vid makten utan störtades av den Haitiska armén och ersattes av en 

militärjunta. Aristide landsförvisade och bosatte sig i USA. FN:s sändebud på Haiti avgick 

1993, och i sitt avskedsbrev kritiserade han öppet USA:s handlande i krisen. Han skrev ”den 

totala bristen på konsultation och information från Förenta staternas regering får mig faktiskt 

att tro att de har beslutat sig för att agera unilateralt i Haitiprocessen”. Detta markerade en 

förändring i FN:s agerande i Haiti processen som dittills varit snarare något av en åskådare än 

en deltagare.54

I början av 1993 skickar FN och De amerikanska staternas organisation OAS en grupp civila 

till Haiti som rapportera tillbaka om stora kränkningar av mänskliga rättigheter vilket leder till 

att säkerhetsrådet inför ett vapen- och handelsembargo mot Haiti. Efter förhandlingar mellan 

militärjuntan och Aristide med FN som medlare kommer de överens om att så fort en 

premiärminister godkänts av presidenten och valts av parlamentet så hävs embargot. Robert 
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Malval väljs in som premiärminister, embargot hävs och säkerhetsrådet upprättar en styrka 

som ska övervaka fredsprocessen. När trupperna anländer och försöker stiga i land blev de 

hindrade av beväpnade civila och tvingas återvända. Embargot återinställs och förstärks även 

med ett handelsembargo. En invasion förbereds av USA för att återställa demokratin och i juli 

1994 ger säkerhetsrådet klartecken för en väpnad invasion. Med detta hot över sig förhandlas 

det fram en överenskommelse mellan militärjuntan och USA där den demokratiskt valda 

presidenten återinställs. En amerikansk styrka stannar kvar för att övervaka så att allt går 

säkert till och redan i slutet av året anses det såpass lugnt och säkert och en FN styrka tar över 

och ersätter den 20000 man starka amerikanska truppen med 6000 man, varav 2000 är 

amerikanare.55  

 

6.1.6 Jugoslavien 

Bakgrund: Jugoslavien bestod av en rad olika delstater med stora ekonomiska, kulturella och 

etniska skillnader. I början av 1990-talet blir detta allt mer påtagligt och kommunistpartiet 

kunde inte längre behålla sitt grepp om en enhetlig federation. När delstaterna Slovenien och 

Kroatien vill bryta sig ut ur federationen för att nå status som självständiga stater tvingades de 

med våld tillbaka av den jugoslaviska armén med order från Belgrad. Trots åtskilliga försök 

av fredsförhandlingar från EG:s sida så fortsatte kriget och dessutom utvidgades.56 Från 

Slovenien och Kroatien spred sig kriget först vidare till Bosnien där inbördeskriget stor 

mellan bosniska kroater och bosniska serber, samt de religiösa grupperingarna mellan 

katoliker, muslimer och ortodoxa. Kriget fortsatte vidare i Kosovo efter det att Kosovos 

autonomi hade blivit inskränkt av president Slobodan Milosevic. I protest utropade 

Kosovoalbanerna Republiken Kosovos självständighet, något som inte accepterades av vare 

sig Milosevic eller andra stater än grannlandet Albanien.57  

FN:s roll i konflikten i Jugoslavien var på många sätt begränsad då det fanns ett flertal aktörer 

som var med och påverkade. En av dessa aktörer var NATO som blev inkallade av USA i 

slutet av striderna. Kriget i Jugoslavien var det första kriget där NATO aktivt deltog i strider. 

Även EU och USA hade viktiga roller som förhandlare i konflikten. FN:s roll var framför allt 

att agera som motvikt till NATO:s militära roll. När NATO ville trappa upp den militäriska 

interventionen fungerade FN som en broms. USA stod för åsikten att NATO skulle ha de 

avgörande besluten i konflikten istället för FN, och lobbade för att göra sig av med ”dual-key” 
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arrangemanget som innebar att både FN och NATO skulle ha beslutsmakt rörande de militära 

attackerna. FN:s roll skulle begränsas till att skydda flyktingar och hantera humanitära 

ärenden endast. När situationen i Kosovo eskalerade till nya stridigheter mellan 

Kosovoalbanerna och serberna runt 1998-1999 valde USA att handla på eget initiativ där de 

bortsåg från säkerhetsrådets beslut och rekommendationer. De drog igång en militäroffensiv 

som ej var sanktionerat av FN och gick helt emot dess linje.58 I 28 dagar pågick intensiva 

flygräder och bombningar från NATO på strategiska militäriska mål. Detta försvaras av vissa 

och fördöms av andra i säkerhetsrådet. Ett resolutionsförslag om att våldet i Kosovo skulle 

stoppas blev nedröstat med tre mot tolv röster. De tre rösterna bestod av Kina, Namibia och 

Ryssland. EU lämnar ett fredsförslag till president Milosevic som faller för trycket efter 

bombningarna. Han antar fredsförslaget och följande dag slutar NATO med sina bombningar. 

Säkerhetsrådet antar en resolution som innebär ett omedelbart slut på våldshandlingarna och 

en tillbakadragning av serbiska trupper i Kosovo. Den innebar även att en internationell 

närvaro av polis och militär i Kosovo, där NATO skulle spela en stor roll. Ett 

återuppbyggande av landet börjar.59

 

6.1.7 Libyen 

Bakgrund: Libyens relation med USA har varit konfliktkantad sen början av 1980-talet då 

USA anklagade Libyen för att stödja internationell terrorism. USA svarade mot hotet av 

terrorism med att dels förbjuda all import av libysk råolja, dels genom att bomba flygfält, 

regeringsbyggnader och ett misstänkt träningsläger för terrorister. Bombningarna ledde till att 

27 personer omkom.60 USA:s handlingar togs upp i säkerhetsrådet där USA menar att det var 

en hämndaktion för en libysk attack mot amerikansk flotta utanför Libyens kust och en 

Libyen-stödd terrorattack på amerikansk militär personal i Berlin. Ett förslag från 

säkerhetsrådet att fördöma USA:s handlingar bordsläggs på grund av veton från USA och dess 

allierade Storbritannien och Frankrike. Däremot blir USA uppmanade att upphöra med sina 

attacker och Libyen blir ersatta med skadestånd.61  

Två år senare 1988 blev ett amerikanskt flygplan nerskjutet över Skottland. 270 människor 

omkom och utredningar visade att det var två libyska medborgare som var skyldiga till 

attentatet. Libyen vägrade dock att lämna ut de skyldiga och FN:s säkerhetsråd svarade 1992 

med att införa sanktioner på Libyen där all flygtrafik till och från Libyen stoppades samt att 
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export på militärt material stoppades. De tilläts dock att fortsätta handel med sin olja, något 

som USA utökade sanktionen med senare själva genom att införa ett embargo även för 

utländska företag som investerade i den libyska olje- och gassektorn.62 Detta regerade EU på 

och drog USA inför en stämning i WTO för de nyinförda handelslagarna som straffar alla 

länder som gör affärer med länder som Libyen, Cuba och Iran.63  

Efter att Libyen till sist lämnar ut de skyldiga till den internationella domstolen i Haag där de 

döms och Libyen accepterar ansvaret för flygplansdådet förbättras relationerna mellan Libyen 

och väst. FN och USA släpper sina sanktioner och USA tar bort Libyen från listan med länder 

som stödjer terrorism.64   

 

6.1.8 Afghanistan 

Bakgrund: Afghanistan var en viktig bricka redan under kalla kriget, då det var under 

sovjetisk kontroll. Mellan 1996-2001 ledde en starkt kritiserad talibanregim landet. Som följd 

blev landet extremt isolerat av omvärlden och enbart ett fåtal länder vidhöll diplomatiska 

kontakter. Terrorattacken mot USA den 11 september fick allvarliga konsekvenser för 

Afghanistan då landet blev utpekade som en tillflyktsort för Usama bin Ladin och al-Qaida. 

Bara en månad efter attacken gick USA in med sitt krig mot terrorismen och började bomba 

landet då de vägrade utlämna bin Ladin.65 USA hade stöd från FN där säkerhetsrådet krävde 

att den talibanstyrda regimen skulle överge Bin Ladin. De vägrade och den amerikanska 

interventionen fortsatte. FN höll en konferens där USA, Ryssland, Afghanistans grannar och 

representanter för Afghanistan ingick. Här kom de överens om en ny regim och en USA-stött 

politiker installerades som Afghanistans nya ledare. I december 2001 så godkände 

säkerhetsrådet en säkerhetsstyrka som ersatte delar av den amerikanska styrkan. Ett 

humanitärt uppdrag upprättades från FN:s sida som tog hand om uppbyggandet av landet 

igen. Trots FN:s försök och ett demokratiskt val 2004 så är Afghanistan än idag en orolig zon 

där olika krigsherrar har kontroll över större delar av Afghanistan.66

 

6.1.9 Irak 

Bakgrund: Trycket hade ökat på Irak efter terrorattackerna den 11 september. USA anklagade 

Saddam Hussein för innehav av massförstörelsevapen samt delaktighet i att skydda terrorister. 
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I mars 2003 gick USA och Storbritannien in i Irak och vann en relativt snabb militärisk seger. 

De båda länderna hävdade att de hade stöd av internationell lag för att gå in i landet. Det blev 

stark kritiserat runt om världen som anklagade USA och Storbritannien för att ha handlat på 

eget initiativ utan stöd varken sig i lagen eller av FN. Vid senare tillfällen har deras argument 

om massförstörelsevapen visat sig falska och omvärldens kritik av deras inblandning har ökat 

i takt med kostnaden för interventionen.67 FN har i många år varit involverade i Irak med ett 

flertal sanktioner och resolutioner. Irakkriget som genomfördes av USA och Storbritannien 

hade dock aldrig något stöd från FN-stadgan där de handlade unilateralt direkt emot FN och 

dess önskan. Idag spelar dock FN en viktig roll i återbyggandet av Irak.68

 

6.1.10 Iran 

Bakgrund: Relationen mellan USA och Iran har länge varit ostabil och går framför allt tillbaka 

till 1979 då Iran blev efter en folkomröstning utropad till en islamisk republik. I detta 

samband blev USA en måltavla för en hatisk propagandaspridning och blev kallad ”den stora 

Satan”. En av konsekvenserna blev att den amerikanska ambassaden blev stormad och 

personalen på 63 personer togs som gisslan. Det skulle dröja 14 månader innan de sista i 

gisslan kunde släppas. USA har länge haft som mål i sin utrikespolitik att isolera Iran och 

landet blev anklagat av president Clinton för att stödja terrorism, skaffa sig kärnvapen och att 

förstöra försöken till fredssamtal i Mellanöstern. USA tar aktion mot Iran i form av bland 

annat sanktioner som förbjöd amerikanska företag att göra affärer med Iran. Denna sanktion 

utvecklade de senare till en sanktion som även drabbar utländska företag som gör 

investeringar på mer än 20 miljoner dollar i olja och gas. Denna retorik fortsatte även med 

George Bushs tillträdande som president där han utnämnde Iran som en av ”ondskans 

axelmakter” tillsammans med Irak och Nordkorea.69  

FN har haft en väldigt liten roll i fördömningen som pågått från USA:s sida mot Iran. Vid de 

tillfällen Iran-frågan har kommit upp i säkerhetsfrågan, till exempel när USA ville införa 

sanktioner mot Iran för att få ut gisslan från Tehran blev den nedröstad med ett veto från 

Sovjet. Övriga resolutioner som FN har behandlat har inte varit rörande sanktioner och 

embargon på USA:s förfrågan utan snarare gällande Iran-Irak konflikten och senare gällande 

deras kärnvapenprogram.70  
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EU-länderna har rent av motsatt sig USA:s politik mot Iran och har istället ansett att det skulle 

få en motsatt effekt och istället stärka de ortodoxa mullorna. År 2002 som beslöt de dessutom 

att inleda förhandlingar med Iran om ett handels- och samarbetsavtal, trots kritik från USA. 

Det har dock haft föga resultat då försöken till samtal ofta brutit ihop, oftast på grund av 

tvisterna om Irans nukleära program71

 

6.1.11 Sudan 

Bakgrund: Den sudanska regionen har länge lidit av oroligheter, dels på grund av 

inbördeskrig, dels på grund av svält. I slutet av 1990-talet möts landet av stark kritik från 

USA:s håll på grund av dess stöd av internationell terrorism och sina försök att destabilisera 

sina grannländer samt för brott mot mänskliga rättigheter och religiösa förföljelse. USA inför 

ett unilateralt embargo som innebär att alla Sudanska tillgångar fryses i USA och all handel 

och finansiella transaktioner avbryts. USA har dock vissa restriktioner på embargot som 

tillåter dem att fortsätta importera vissa områden som är avgörande för deras egna nationella 

intressen.72 Det fanns tecken på en upptining i relationerna mellan USA och Sudan, framför 

allt efter attacken den 11 september då Sudan stödde USA:s krig mot terrorism. Detta varade 

dock inte länge efter att inbördeskriget flyttades och fokus hamnade på den konfliktfyllda 

regionen runt Darfur. USA beskrev konflikten som ett folkmord73, och krävde att FN vidtog 

åtgärder. FN:s säkerhetsråd hade antagit en resolution som dock inte åtlyddes. När de ville 

skärpa åtgärderna och kategorisera situationen i Darfur som folkmord blev de stoppade av 

veton från Kina och Ryssland.74 De kom till slut överens om en begränsad resolution som 

innebar ett vapenembargo, handelsrestriktioner och viss frysning av tillgångar.75

 

6.1.12 Syrien 

Bakgrund: De kyliga relationerna mellan Syrien och USA nådde sin kulmen 2003 då Syrien 

starkt kritiserar USA för kriget mot Irak. USA svarar med att anklaga Syrien för att förse 

Saddam Hussein med militär utrustning och för att de ger stöd åt terroristgrupper. Syrien blev 

även anklagat för inhav av kemiska vapen. Som följd antog USA en lag om sanktioner mot 

Syrien där de förbjöd amerikansk export bland annat.76
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6.1.13 Burma 

Bakgrund: Burma har varit styrt av en militärisk junta sen 1962. De har med sin absoluta makt 

hindrat demokratiska val och anklagas av omvärlden för kraftiga överträdelser mot mänskliga 

rättigheter. Bland annat har de hållit nobelpristagaren Aung San Suu Kyi i husarrest till och 

från sen det att hennes parti vann en valseger 1990 som aldrig godkändes av den styrande 

juntan.77

USA antog en lag 1997 som förbjöd alla amerikanska företag att investera i Burma, denna lag 

skärptes till sanktioner som innebar ett totalt importförbud och blockad av alla burmesiska 

tillgångar i USA 2003. Detta fick som följd att nästan hälften av Burmas 300 tillverkare av 

textil och kläder gick i konkurs. Vid massdemonstrationerna 2007 infördes ytterligare 

sanktioner från USA:s sida. Burma har diskuterats i FN:s säkerhetsråd men utan att några 

beslut har fattats. Först 2007 lyckades de enas om ett fördömande uttalande mot juntans 

agerande mot de fredliga demonstrationerna.78 Ett hinder för tidigare resolutioner har varit 

bland annat Kinas roll som nära allierad med Burma, vilket har lett till veton från deras sida i 

säkerhetsrådet.79     
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Kap 7. Analys 

I analysen besvaras det syfte och frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen genom 

att utgå från de teorier och empiri som jag har redovisat tidigare i uppsatsen.  

 

Jag började denna uppsats med att ställa mig frågorna om USA handlar utifrån ett realistiskt 

idétänkande och om detta är något som förändrats sen kalla kriget slutade. Detta syfte ställde 

jag i relation till FN och ifrågasatte om USA har valt att följa FN:s linje i utrikespolitiska 

beslut eller om de har gått efter sitt eget spår. Jag ifrågasatte om det fanns tecken som visade 

på en förändring mot antingen ett större eller mindre samarbete med FN över tiden.  

Med utgång från de tretton konflikter som skett mellan åren 1990 fram till 2007 och berörts 

av de kriterier som har ställts i denna uppsats, hoppas jag att kunna ge ett utförligt svar på 

detta. För att göra det mer åskådligt har jag ställt upp det i analysramen nedan:  

 

Fall Idétänkande Hedley Bulls 
rättvisa-begrepp 

Utfall 

Kuba Realism, 

unipolaritet där 

USA som ensam 

stormakt styr även 

efter sina 

värderingar och 

ideologi  

USA respekterar 

inte Kubas rätt till 

nationell 

självbestämmande 

rätt eller dess 

ideologi 

Kuba är ett klassiskt fall där USA 

har handlat efter ett realistiskt 

tänkande där de trots protester från 

omvärlden, inkluderat både FN och 

Europeiska röster, behållit sin 

politik med ett konsekvent embargo 

sen dess att Fidel Castro tog över 

ledningen med sin revolution.   

Irak och 

Kuwait 

FN-samarbete men 

med hänsyn till 

säkerhetsdilemmat. 

Alltid se till att en 

annan stat inte har 

mer militäriskt 

arsenal än sig själv 

I detta fall är det 

Irak som inte 

respekterar 

Kuwaits 

suveränitet och 

USA i samarbete 

med FN hjälper till 

att försvara Kuwait 

Fallet med Irak och Kuwaitkriget 

var ett av de första fall som berörde 

både USA och FN efter kalla 

krigets slut. Denna konflikt blev en 

viktig faktor i hur USA skulle 

fortsätta sin roll som stormakt efter 

kalla kriget. Detta var en konflikt 

som representerade ett gott 



samarbete mellan USA och FN och 

där det rådde samstämmighet i 

besluten.  

Somalia FN-samarbete, men 

även här kan man 

ana resonemang 

utifrån 

säkerhetsdilemmat, 

att undvika att 

fientliga stater når 

militär makt 

Även här handlar 

USA efter FN-

stadgar för att 

undvika ett 

inbördeskrig 

Somalia drabbades av sanktioner 

och en FN-ledd operation på FN:s 

initiativ. Det land som var mest 

involverat i genomförandet var 

USA som bidrog med militär och 

ekonomiska medel.  

Rwanda Realism, Rwanda 

innebar aldrig 

något hot mot USA 

och vad därför inte 

en intressant 

konflikt att ingripa 

i 

Rwandas 

suveränitet 

tillgodoses, men 

däremot inte Bulls 

idé om individers 

mänskliga 

rättigheter 

Rwanda var en konflikt som 

fallerade på grund av USA:s 

bristande intresse. FN ville ingripa 

och ville ha stöd från USA. USA lät 

dock bli att ingripa tills sista 

minuten och handlade efter vad 

som passade deras politik bäst, 

snarare än att samarbeta med FN.   

Haiti Realism, ett fall 

USA skötte 

unipolärt utan 

utmaning från 

någon annan 

stormakt  

Då Haiti själva bröt 

mot Bulls regler för 

internationell 

rättvisa, ger det 

USA och FN rätt 

att ingripa 

Haiti är åter ett fall där USA blev 

anklagade för att handla efter den 

politik som de ansåg sig passa deras 

syfte bäst. De fick stor kritik av 

FN:s personal för deras unilaterala 

handlande. 

Jugoslavien Realism, i detta fall 

utnyttjade de sin 

unipolära ställning 

och gick in och 

bombade Kosovo 

emot FN:s 

rekommendation 

Fallet med 

Jugoslavien 

innebar både 

bristande respekt 

för landets 

suveränitet samt 

mänskliga 

I fallet Jugoslavien gick USA rakt 

emot FN:s rekommendationer och 

ville minska FN:s makt i 

förhållande till NATO. De startade 

en militäroffensiv som inte var 

sanktionerad av FN och gick in helt 



utan risk för 

reprimand från 

någon utmanare 

rättigheter utan stöd och bombade Kosovo.  

Libyen Realism, 

säkerhetsdilemma 

där USA försöker 

undvika hotet från 

internationell 

terrorism samt 

unipolaritet då 

USA bortser från 

FN:s 

rekommendationer 

USA förringade 

Libyens rätt till 

suveränitet 

I början av diskussionerna mellan 

USA och Libyen så fick USA 

mycket kritik för sitt handlande, 

både av FN och av omvärlden. 

Efter nedskjutningarna av ett plan i 

Skottland vände dock opinionen 

och FN:s säkerhetsråd införde 

sanktioner. USA:s initiativ av att 

straffa inhemska och utländska 

företag som gjorde affärer med 

Libyen blev dock mottaget mycket 

negativt av omvärlden och USA 

blev dragen inför stämning.  

Afghanistan FN-samarbete men 

med tydliga spår av 

säkerhetsdilemma 

då kriget mot 

terrorism 

handlande om att 

hindra attacker mot 

sig själva    

USA visade ingen 

respekt för 

suveräniteten 

Interventionen i Afghanistan kom 

som direkt följd efter 11:e 

september. Terrorattacken mot USA 

ledde till ett stort stöd för USA och 

deras kamp mot terrorismen. Detta 

stöd inkluderade även FN som 

stödde USA:s intervention i 

Afghanistan.   

Irak Realism, Irak är ett 

fall där USA gick 

in utan någon 

respekt för 

omvärldens åsikter 

på ett sätt som inte 

varit möjligt om 

det internationella 

Inte heller i detta 

fall respekterade 

USA landets rätt 

till suveränitet  

Ytterligare ett exempel på när USA 

har gått helt emot FN:s 

rekommendationer är när de gick in 

i Irak 2003. FN sa klart och tydligt 

ifrån att de inte sanktionerade en 

militärattack emot Irak, trots detta 

gick USA in tillsammans med 

Storbritannien. 



systemet bestått av 

biopolaritet eller 

multipolaritet. 

Säkerhetsdilemmat 

var viktigt för att 

undvika hotet från 

internationell 

terrorism   

Iran Realism, dels är 

Iran ett realistiskt 

fall av 

säkerhetsdilemma 

dels ett fall av 

unipolaritet där 

USA handlade 

ensamt mot ett land 

väldigt olikt de 

själva i ideologi 

och kultur 

USA bryter här mot 

länders nationella 

självbestämmande 

rätt när de inför 

sanktioner mot 

andra länder som 

gör affärer med 

Iran  

FN:s roll har varit väldigt 

begränsad när de kommer till 

relationen mellan Iran och USA. 

När USA har velat införa 

sanktioner genom säkerhetsrådet så 

har de misslyckats på grund av att 

Sovjet utnyttjat sin vetorätt. Trots 

detta införde USA sanktioner både 

mot egna och utländska företag 

som gjorde affärer med Iran. 

Sudan Realism/  

FN-samarbete. 

USA handlade 

utifrån 

säkerhetsdilemmat 

då de var rädda för 

Sudans samarbete 

med internationell 

terrorism 

Ett fall där USA 

respekterade både 

FN, landets 

suveränitet och de 

mänskliga 

rättigheterna 

I Sudan så utförde USA först 

unilaterala sanktioner mot all 

handel och finansiella transaktioner. 

När inbördeskriget upptrappades 

ville USA stämpla det som 

folkmord, detta gick däremot Kina 

och Sovjet emot med veton. De 

unilaterala sanktioner handlat efter 

realistiskt tänkande, men angående 

klassificeringen som folkmord 

samarbetade de med FN och nådde 

en kompensation. 

Syrien Realism, utifrån 

säkerhetsdilemma 

USA har inte 

handlat utanför 
I Syrien har USA hela tiden handlat 



med förebyggande 

åtgärder mot 

internationell 

terrorism och hotet 

mot kemiska vapen 

ramarna för Bulls 

rättvisa-begrepp 

unilateralt och realistiskt utan 

någon inblandning från FN:s sida.   

Burma Realism/  

FN-samarbete. 

Realism går att 

spåra i USA 

unilaterala 

handlande i början 

av konflikten 

Inte heller här har 

USA handlat 

utanför ramarna för 

Bulls rättvisa-

begrepp 

USA har länge haft ensamma 

sanktioner mot Burma, dessa 

förstärktes och utökades 2007 i 

samband med 

massdemonstationerna. FN har inte 

handlat i frågan, mycket på grund 

av veton från Kinas sida. I med 

demonstrationerna 2007 fördömde 

även FN demonstrationerna med 

fördömande uttalanden. 

 

 

Mycket av USA:s handlingar kan spåras till de realistiska begreppet säkerhetsdilemma där 

USA behåller sin maktposition genom att ha ett militäriskt övertag med en stark militärmakt. 

Detta märks tydligt i det faktum att USA är det land som lägger mest pengar på sin militär än 

något annat land i världen. Detta gör dem till en outmanad stormakt och unipolaritet då de har 

friheten att handla som de vill utan någon överhängande risk för reprimander från det övriga 

internationella systemet.  

Direkt efter kalla kriget fanns där en större samarbetsvilja och angelägenhet om samverkan 

mellan USA och FN i fallen av både Irak och Kuwaitkriget och med Somalia. Denna 

samarbetsvilja verkade dock försvinna mer och mer och man kan se benägenheter från USA:s 

sida att handla allt mer unilateralt och inta en skeptisk inställning till FN. Jugoslavien är ett 

väldigt tydligt exempel på denna skeptism och benägenhet att handla unilateralt. Efter 11:e 

september kunde man se tydligt tecken av stöd från FN och omvärlden av USA:s politik. 

Detta gav USA möjligheten att gå in i Afghanistan med fullt stöd bakom sig av både FN och 

den allmänna opinionen. Denna medvind av stöd vände dock i med USA:s invadering av Irak, 

något som FN tog direkt ställning emot. I de fall som följde efter Irak så kan man inte direkt 

påvisa ett samarbete mellan USA och FN även om man kan se vissa likheter i deras 



handlanden. Detta beror dock mer troligtvis på att FN har valt att handla liknande som USA 

snarare än att USA har valt att anpassa sig efter FN. 

I Hedley Bulls resonemang kan man hitta vissa likheter till realismen då han säger att staterna 

är de viktigaste aktörerna i ett samhälle. Detta får som följd att krig och hot är en av de 

centrala delarna i ett internationellt system och att det är dessa delar som formar det 

internationella samhället. Om man granskar de tretton konflikter som undersökt i denna 

uppsats så är det svårt att förneka annat än att krig och hot innehar en viktig roll i att forma 

det internationella samhället. När man undersöker huruvida USA följer de regler som Bull 

använder i sitt rättvisa-begrepp så kan man hitta stora övertrampar från USA:s sida. Där finns 

en stor bristande respekt mot andra länders rätt till suveränitet och självbestämmande rätt. 

USA utnyttjar ofta den makt som följer unipolaritet.    

Men till skillnad mot realism menar Bull att även organ som FN har en viktig roll på som 

aktör på den internationella arenan. Utifrån de tretton konflikter som undersökts så fyller FN 

en viss funktion. Även om de inte har någon överstatlig makt eller kontroll att styra 

stormakter som USA så har de en viktig rådgivande roll. I de fall som USA har varit en 

likgiltig aktör på grund av bristande intresse, till exempel med Rwanda, så har FN bidragit till 

ett ingripande av det internationella samhället. 

 

Uppsatsen började med frågeställningarna:  

• Har USA valt att följa FN:s linje i utrikespolitik sen kalla krigets slut? 

• Finns det tecken som visar på en förändring mot antingen ett större eller mindre 

samarbete med FN över tiden? 

Som slutsats kan man konstatera att USA har haft tydliga spår av realism i deras utrikespolitik 

och endast handlat i enighet med FN:s linje vid de tillfällen som det passat USA:s egna mål. 

Har USA och FN inte varit samstämmiga har USA valt att gå en egen väg.  

Samarbetet mellan USA och FN har förstärkts under vissa perioder och försvagats under 

andra, det tydligaste samarbetet mellan de båda hittas vid tillfällen där det rått väldigt 

särskilda omständigheter. Detta är tillexempel precis efter kalla krigets slut samt efter 

terrorattacken den 11 september. Det finns dock inga tecken på att detta är en linje som verkar 

förändras över tiden om man tittar generellt på samarbetet. Samarbetet mellan FN och USA 

har fungerat väl i de fall FN har följt USA:s politiska linje. I de fall USA och FN varit oense 

så har USA i de allra flesta fallen handlat unilateralt isället.  



Kap 8. Slutdiskussion 

Detta kapitel avslutar uppsatsen med ett resonemang och reflektioner om de slutsatser jag 

nått i denna uppsats 

 

USA och FN innehar väldigt olika roller på den internationella arenan. USA har genom sitt 

militära övertag skapat sig en viktig maktpolitisk roll. Genom sin hegemoniska position har 

USA haft stor påverkan och en viktig funktion över världspolitiken sen det att kalla kriget 

slutade. FN:s roll är utformad på ett annorlunda sätt. De har inte samma maktpolitiska roll 

eller samma kraft bakom sina beslut som USA har. FN:s styrka är den moralpolitiska makt 

som de besitter och som är opinionsbildande i det internationella systemet.  

Mycket av FN:s styrka är beroende av att dess rekommendationer och direktiv respekteras och 

åtlydds. Det är, som Bull säger, viktigt att länder väljer att samarbeta med FN och väljer att gå 

igenom FN med sina utrikespolitiska frågor istället för att förringa FN:s makt och ställa sig i 

konflikt till dem. USA spelar en viktig roll i sammanhanget då de som hegemon representerar 

en förebild för andra mindre länder. Väljer då USA att handla utanför FN:s ramar och har 

bristande respekt mot FN:s beslut kan detta leda till att USA sätter en norm som andra länder 

följer. Detta är en situation som måste undvikas, och som bör ligga även i USA:s intresse att 

undvika.  

Förhållandet mellan FN och USA spelar en viktig roll för utformandet av hela det 

internationella samhället och ett bättre framtida samarbete bör innebära en bättre 

internationell samvaro, något som man kan hoppas att alla vill eftersträva.  
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