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Kapitel 1 

 

Inledning 
 
De fredsframtvingande operationer som sker är något som idag bestäms på hög politisk nivå. 

Framgångarna har varit väldigt varierande. Att stoppa våld och förtryck mot de mänskliga 

rättigheterna genom fredsframtvingade operationer är ett mycket aktuellt ämne. Detta på 

grund av att sedan FN bildades har man tvingats välja vilka områden man ska arbeta med, 

vilket enligt vissa har lett till orättvisa förhållanden. Att hjälpa oskyldiga i nöd hör till en av 

våra mest moraliska grundvärderingar, men det finns många problem. Normerna inom 

internationella relationer i dagens samhälle är de av suveränitet och ickeintervention. Stater är 

idag förbjudna att använda militärt våld som en del i sin utrikespolitik, förutom i fall av 

självförsvar eller kollektiva säkerhetsåtgärder. Dessa ska vara beslutade av FN:s säkerhetsråd. 

Säkerhetsrådet som i sig har till uppgift att upprätthålla internationell fred och säkerhet. 

 

Att göra en fredsframtvingande intervention är därför inte på något sätt enkelt. Det handlar 

om politiska beslut som innefattar många olika länder, personer och organisationer. Eftersom 

normerna för staters agerande om ickeintervention finns, bidrar de till att många konflikter där 

liv kan räddas glöms bort eller tonas ner.  

 

När världen alltmer globaliseras och media når ut till alla hörn över jordklotet blir individer 

alltmer engagerade i att hjälpa alla drabbade. Även om enskilda stater kan göra mycket är det 

viktigt att förstå staternas begränsningar. Det är viktigt att förstå varför staterna är uppbyggda 

som de är, samt vilka regler och strukturella förhållanden de måste anpassa sig efter. Om vi 

vill att världen ska präglas av fred gäller det att börja i rätt ände, nämligen att ta reda på varför 

fredframtvingande insatser äger rum. Genom att förstå orsakerna till fredsframtvingande 

insatser kan vi skapa goda förutsättningar för framtida operationer.   

  

I den här uppsatsen väljer jag att koncentrera mig på två länder: ett där en fredsframtvingande 

intervention har ägt rum, Bosnien 1995 och ett där den inte ägde rum, Rwanda 1994. I båda 

fallen var FN på plats innan krisen blossade upp på allvar, men det var bara i Bosnien som 

man bestämde sig för att ingripa med militär makt.  
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Syfte, problemdiskussion och frågeställningar 
 
Ett av syftena med denna uppsats är att ta reda på vilka faktorer som får FN:s säkerhetsråd att 

rösta igenom en fredsframtvingande intervention. Jag vill även förstå varför stater agerar på 

olika sätt. Ett annat syfte är att försöka skapa någon form av förenkling till fredsframtvingade 

operationer så att läsaren lättare ska kunna se samband i olika fall. Jag kommer att använda 

mig av fem olika förklaringsvariabler och utifrån dem analysera varför en intervention har ägt 

rum. Jag tänker försöka hitta en norm som stater med FN i spetsen förhåller sig till, på så sätt 

vill jag få en djupare förståelse varför vissa beslut har fattats. Uppsatsen ämnar också belysa 

problematiken i en fredsframtvingande intervention och hur FN förhåller sig till det. 

Huvudsyftet med uppsatsen blir att hitta förklaringar till varför FN väljer att intervenera i 

vissa stater medan andra åsidosätts.  

 

Realismen har sedan länge varit en av de ledande teoretiska modellerna för att beskriva och 

förklara internationella relationer. Vissa teoretiker menar att genom att studera realismen kan 

man hitta förklaringar till varför interventioner sker. På senare år har dock realismen blivit 

utmanad av främst kosmopolitismen, som är motpolen till realismen. Att det numera finns två 

olika teorier som kan förklara internationella relationer gör det relevant att diskutera hur man 

ska se på fredsframtvingande interventioner. Min övergripande frågeställning är, varför sker 

FN:s fredsframtvingande interventioner? För att komma på rätt väg ställer jag därför tre mer 

underliggande frågor för att lättare bibehålla den röda tråden. 

 

De frågor i uppsatsen jag vill fokusera på är följande. 

 

1. Hur ser dessa två modeller på fredsframtvingade interventioner?  

2. Vilka faktorer ligger bakom dessa interventioner? 

3. Vilken teori passar bäst in på staters agerande i interventionerna? 

 

 
Att förstå varför en fredsframtvingande intervention äger rum och lyckas eller misslyckas är 

av stort intresse. Det är viktigt att förstå hur man ska agera i framtida konflikter och hur man 

på bästa sätt ska kunna hjälpa alla de som kommer att bli drabbade. Normen de flesta 
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individer har, är viljan att hjälpa andra människor, samtidigt som normen för staters 

internationella agerande är att man inte intervenerar i en annan stats konflikter. Detta skapar 

ett problem, hur mycket våld ska man acceptera innan man ingriper?  

 

Ett annat intressant problem att titta på är hur olika personer ser på ingripande. Varför gjorde 

FN en fredsframtvingande operation i Bosnien men inte i Rwanda? Finns det olika svar 

utifrån olika perspektiv, i så fall vilka? Kan man hitta svaren i de olika politiska 

teoriskolorna? Finns det tydliga linjer inom FN varför man väljer att avstå från en intervention 

eller finns det djupare bakomliggande faktorer än tron på mänskliga rättigheter och 

solidaritet? 

 

Ofta blir det problem när man ska försöka foga samman alla de variabler som kan ha spelat in 

i ett beslut, dock hindrar det en inte från att börja i någon ände av problematiken. Att försöka 

hitta förutsättningarna för en fredsframtvingande intervention blir därför absolut inte 

problemfritt. Då många skriver om interventioner med termen ”humanitär intervention” är det 

bra att definiera ordet i fråga. När Frankrikes utrikesminister 1992 myntade uttrycket 

”humanitär intervention” försökte han distansera sig från problemet med militära aktioner på 

en suverän stats mark. Genom att lägga till ordet ”humanitär” när en starkare stat 

intervenerade i en svagare hoppades man få större stöd från folket, detta för att man gjorde 

interventionen av vördnad för mänskliga rättigheter och av välvilja. Men i själva verket är det 

ett problem att ordet ”humanitär” endast säger något om det påstådda motivet, inte dess 

långsiktiga eller strategiska mål med interventionen. Detta leder mig fram till min 

problemformulering: Hur bör FN förhålla sig rent normativt till en konflikt där man ska 

utföra en fredsframtvingande intervention?    

 

Avgränsning 
 
Då detta ämne kan verka väldigt stort har jag därför valt några avgränsningar som kommer att 

göras. För det första är det skillnad på FN:s operationer. FN arbetar utefter tre olika 

operationer, den första är ”peacekeeping” (fredsbevarande) den andra är ”peacebuilding” 

(fredsuppbyggande) och den tredje är ”peace enforcment” (fredsframtvingande).1 I denna 

                                                 
1 Roland Paris, 2004. At war´s end, building peace after civil conflict. Cambridge University Press, s18 
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uppsats kommer fokusen enbart att ligga på den sistnämnda, nämligen fredsframtvingande. 

Det man även kan titta på i dessa fredsframtvingande interventioner är om de varit lyckade 

eller inte, även det väljer jag att inte titta närmare på. Man skulle även kunna tänka sig att ta 

med marxismen som även den är en omfattande teori som försöker förklara internationella 

relationer. Marxismen är däremot en ”total teori” vilket kräver ändlösa förklaringsvariabler. 

Med en ”total teori” syftar jag på att den teorin skulle säga att hela denna uppsats tittar på fel 

grunder. Att det är ekonomisk maktbalans som eftersträvas, att FN inte borde finnas ifrån 

första början. Upplägget på denna uppsats är realistisk i den mening att den syftar till att se på 

hur världen ser ut idag, inte på hur den kanske skulle vara. Därför väljer jag att inte ta med 

den teorin i denna uppsats då upplägget inte passar. 

Teori  
 
Teorin jag kommer att använda mig av är att realismen är normen i staters agerande, att det 

inte finns någon moralisk grund i staters handlande. Stater är, även om de leds av människor i 

form av till exempel en president eller en statsminister fortfarande kallt beräkneliga och 

kalkylerande för att maximera sin egen överlevnad som stat. Jag utmanar denna teori med de 

mer liberala teorierna som innefattar liberalismen, kosmopolitismen och solidarismen. 

Därefter kommer jag att titta på om stater som ska medverka i fredsframtvingande 

interventioner har en speciell teori av någon av de ovannämnda som de baserar sin 

utrikespolitik på.  

Realism 
 
 
Det realister förespråkar i internationella relationer är att stater ständigt söker efter makt, i och 

med det skapar de en världsordning med stater i oupphörlig konkurrens med varandra. 

Realister hävdar också att det inte finns några universella skyldigheter utan allt ligger i 

händerna på den enskilda staten. Deras argument mot interventioner är staters totala 

suveränitet över sitt eget territorium. Realister vill även fokusera på det faktiska och vad som 

är ”realistiskt” i varje situation, inte vad man vill uppnå eller hur man vill att världen ska se 

ut. Realismen har en mer praktisk syn på världen och menar att om en intervention äger rum 

beror inte det på en universell moral eller liknande utan enbart på att staten har intressen i att 

intervenera. Det som ofta hävdats är att det finns ekonomiska intressen, men på senare år har 

även kulturell makt blivit mer och mer betydelsefull.  
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”Det finns tre avgörande orsaker till att realister ofta inte finner plats för moraliska 

överväganden utöver de som gäller enskilda stater. Dessa kan ses som grunden i argumenten 

mot interventioner. För det första menar man att det finns en fara i att instinktivt anta ett 

moraliskt ställningstagande som man finner överordnade andra staters. Faran ligger i att man 

riskerar att glömma bort sina egna moraliska brister. För det andra så skapar man en moralisk 

debatt där man beskriver sig själv som ”den goda” och de andra som ”de onda”. Det hindrar 

en ifrån att ha en seriös debatt eftersom man bara ser ”de andra” som onda. För det tredje så 

skadar detta synsätt hur man agerar i en eventuell intervention. Det som skulle kunna ske är 

att en intervention sker på felaktiga grunder och att man tillgriper fel metoder för att lösa 

krisen”2  

 

En amerikansk statsvetare vid namnet C.A Coady skriver om just detta problem. Han har tagit 

fasta på att man inte ska påtvinga andra stater sina egna värden, vilket är en väldigt klassisk 

syn på just argumentet mot interventioner.  

 

”Realists are sceptical of the idea that universal moral principles exist and, 

therefore warn state leaders against sacrificing their own self interests in order to adhere to 

some indeterminate notion of ethical conduct”3  

 

Det finns alltså inga universella rättigheter eller skyldigheter eftersom alla stater har sin egen 

tro på vad som är rätt eller fel. Det kan inte finnas rättvisa där det inte finns någon dominant 

makt. Realister verkar ofta förespråka att det i de allra flesta fall är upp till den enskilda staten 

att hantera kriser. Om staten inte gör det så gäller det att vara väldigt noga med att titta på 

kopplingen mellan folket och dess regering för att kunna urskilja en eventuell intervention. 

FN:s roll när det kommer till interventioner bör därför vara väldigt begränsad, sett från 

realismens synvinkel Skulle inte då FN kunna bli den dominanta makten som behövs för att 

skapa stabilitet? Realister hävdar att FN aldrig kan bli starkare än vad dess medlemsstater 

tillåter. Detta förklaras genom att staterna själva aldrig frivilligt kommer att vilja lämna ifrån 

sig den makt som de en gång skaffat sig.  

                                                 
2 Coady, C.A. The Ethics of Armed Humanitarian Intervention. (2002) United States Institute Of Peace 1200 17th 
street NW, suite 200 Washington DC 20036-3011. Peaceworks No. 45. First published July 2002. 
http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pwks45.pdf. 
3 Tim Dunne and Brian C. Schmidt. The Globalization of World Politics, 2001. Oxford University Press. s163. 



 
 
 

 8

Realismens motståndare 
 
Det finns självklart de som är kritiska till realismens förhållningssätt till världen. 

Kosmopolitism är istället en teori där man anser att alla människor har rättigheter, och även 

om vi ännu inte lyckats med att hjälpa alla i nöd så bör vi ändå sträva emot detta mål. ”Ett 

annat felslut i invändningen mot universella rättigheter är det s.k. genetiska felslutet, som 

består i att förväxla frågan om ursprung med frågan om giltighet. Invändningen underförstår 

att om det är sant att föreställningar om mänskliga rättigheter har uppstått i en viss 

västerländsk miljö vid en viss tidpunkt, så kan dessa föreställningar inte vara giltiga för icke 

västerländska samhällen vid andra tidpunkter. Men detta följer inte. Att en idé formulerats 

eller uppstått i en viss situation S vid en viss tidpunkt T, säger inget om dess tillämplighet 

utanför S och bortom T.” 4  

 

Kosmopoliterna hävdar att det finns ett behov av att skapa nya politiska institutioner som kan 

samexistera med statssystemet, men upphäva staters suveränitet på vissa områden där 

konsekvenserna är gränsöverskridande. De kräver också en reformering av FN som ska leda 

till ett starkare säkerhetsråd, och en effektiv och mer legitim domstol för mänskliga 

rättigheter. Kosmopolitismen vill ha ett världssamhälle, men ”världssamhälle innebär inte 

globalt statssamhälle eller globalt ekonomiskt samhälle, utan ett icke statligt samhälle, dvs. ett 

samhälleligt aggregationstillstånd där garantierna för en territorialstatlig ordning samt 

reglerna för offentlig legitimerad politik inte längre är bindande.”5 I ett sådant samhälle skulle 

interventioner avsevärt underlättas då stater inte skulle kunna skydda sig bakom regelverk 

som till exempel suveränitet.  

 

En annan motståndare till realismen är liberalismen, speciellt när det handlar om moraliska 

övertygelser om interventioner. Här menar man att vid brott mot de mänskliga rättigheterna 

ska suveränitetsprincipen inte gälla.  

 

Liberalismen säger att staten inte är en enhetlig aktör, vilket realismen hävdar. De ser istället 

staten som en arena där olika intressenter tävlar mot varandra, man talar mer om en 

                                                 
4 Per Bauhn. Mänskliga rättigheter och filosofi, 2005. Liber AB s10 
5 Ulrich Beck, 1998, Vad innebär globaliseringen - missuppfattningar och politiska svar, Uddevalla, Daidalos. S 
135 
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pluralistisk stat. Landets inhemska institutioner väljer vilken struktur som alla intressenter ska 

arbeta efter, vilket leder till att summan av konkurrensen inom staten blir hur staten agerar 

utåt.  

 

En liberal författare med namnet Fernando R. Teso´n förespråkar en positiv ”liberal” 

inställning till humanitära interventioner. Han skriver att doktrinerna om ickeintervention 

tillhör det förflutna. Motståndet mot denna liberala inställning lever vidare framförallt 

eftersom det finns en ickeliberal intellektuell tradition som representeras av framförallt 

realismen. Konsekvenserna av dessa traditioner har orsakat ansträngande konsekvenser för 

människor genom att många har blivit ”offer” för tankarna om icke intervention ifrån stater 

med en mer anknytning till realismen i sin utrikespolitik.  

 

Han skriver vidare om att strukturen kring ickeintervention bygger på en snedvriden lojalitet 

gentemot normen om ickeintervention. De flesta försvarar den därför att de flesta regeringarna 

försvarar den. Han anser att det är bara de regeringar som vill ha fullständig makt över sitt 

folk som försvarar den ”totala” suveräniteten. Genom att fördöma interventioner vill man med 

den handlingen bara förstärka sin egen kontroll.  

 

Ett exempel är Rysslands fördömande av Kosovos självständighetsförklaring, och deras 

missnöje med att EU och USA hjälper Kosovo till detta, när de själva har flera områden inom 

sina egna gränser som kan tänkas bryta sig ut. Teso´n tror att regeringar alltid kommer att se 

internationell lag utifrån sitt egenintresse men att det är vi ”individer” som måste arbeta för att 

sätta mänskliga värden i fokus.6  

 

För att summera så anser realismen att det är enbart stater som har makten i det internationella 

systemet, det är bara de som kan bestämma vad som ska ske inom deras egna gränser. Att FN 

gör interventioner är att bryta mot suveräniteten vilket är oacceptabelt. Detta är klassiska 

argument från regimer som oftast strävar efter total makt och vill ha full kontroll över sina 

medborgare. Motståndarna är som jag beskrivit mer inställda på att inte se stater som det 

”högsta” bestämmande. Här gäller det istället att fokusera på rättigheter som alla individer har 

oavsett härkomst, ideologi eller tro. En gemensam nämnare som både kosmopolitismen och 

                                                 
6 Fernando R Teso´n, 2003. The liberal case for humanitarian intervention . J. L. Holzgrefe & Robert O. 
Keohane, Humanitarian Intervention. Cambridge University Press. s93-130 



 
 
 

 10

liberalismen har är att det inte enbart är stater som är aktörer i det internationella systemet, 

vilket är något man kan leta efter i debatterna om interventioner.  

   

Med realismen som grund för staters agerande utmanar jag den med framförallt 

kosmopolitismen om varför FN agerar som de gör. Senare i uppsatsen går jag in i djupet på 

två fall där FN varit inblandade. Teorierna testas därefter på de förklaringsvariabler som jag 

satt upp. 

 

Förklaringsvariabler 
 
För att nu titta närmare på hur FN har agerat i det här fallet väljer jag att titta på de 

förklaringsvariabler som jag valt, nämligen historiska aspekter, media, suveränitet, statliga 

intressen, samt aktörer. Jag tänker nu mer ingående beskriva vad jag menar med variablerna 

samt visa på vilka skillnader som skulle kunna uppstå när olika stater är inblandade. 

 

Historiska aspekter anser jag har en viktig roll i att förstå hur en stat agerar och hur de söker 

en legitim roll i världspolitiken. Genom att titta på staters historia förstår man lättare vilka 

relationer andra stater har till staten i fråga. Det man kan urskilja ifrån den historiska 

kontexten är skillnader/likheter i språk och kultur, men även om man tidigare upplevt 

förtryck. En stats historia skulle mycket väl kunna hindra en potentiell intervention på grund 

av tidigare förtryck eller annorlunda religion. Här kan man också hitta skillnader hur en stats 

historia uppfattas. Medan realister väljer att fokusera på vissa historiska aspekter, kan en 

annan stat välja att titta på något annat. Historiska aspekter är ett stort område, men jag anser 

ändå att det är i historien man börjar titta för att hitta förklaringarna jag söker.  

 

Media har idag allt större inflytande över hur hemmaopinionen uppfattar en konflikt, vilket i 

sin tur i allra högsta grad kan smitta av sig på hur ledarna agerar. Jag kommer att försöka titta 

närmare på hur stort utrymme den enskilda konflikten fick i debatten om intervention. Man 

kan kanske se att debatten i de olika fallen handlar om olika saker, eller att en stat drar olika 

slutsatser om respektive problemområde. Här finns det tydliga skiljelinjer mellan olika synsätt 

samt vad olika ideologier kan göra för media. I väst är pressfriheten en av våra grundpelare 

för ett demokratiskt samhälle. Att pressen ger objektivitet gentemot staten är något som vi har 

som skydd mot att staten ska kunna hålla oss i okunnighetens grepp. I andra delar av världen 



 
 
 

 11

är pressen mycket starkt kontrollerad av staten, detta kan skapa problem för att bilda en 

opinion för, eller emot interventioner.  

 

Suveränitet har jag med för att förstå vikten av suveränitetsprincipen, som trädde i kraft efter 

den westfaliska freden 1648. Den kom till för att inte mindre stater skulle bli överkörda av 

större mäktigare riken. Denna suveränitetsprincip är nu grundpelaren i internationella 

relationer vilket är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar interventioner. 

Suveränitetsvariabeln syftar till att se om en kris bara infinner sig i sfären av den egna statens 

suveränitet eller om en kris är gränsöverskridande. I FN:s artikel 2 står det tydligt: 

 

”All members shall refrain in their international relations from the threat or use 

of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other 

manner inconsistent with the purposes of the United Nations”7 

 

Detta gör det intressant att se när FN har valt att upphäva den suveränitet som ett land har 

enligt de internationella normer som finns. I alla de fall man bestämmer sig för att göra en 

militär intervention borde fallet vara så, men varför väljer man ibland att inte upphäva denna 

suveränitet? Att sedan stater också kan uppfatta och ha olika åsikter om suveräniteten är 

uppenbart. Att titta på varför de valde att intervenera eller inte kan visa vad deras åsikter 

ligger i fråga om suveräniteten. Som jag tidigare har förklarat har realismen sina argument 

mot att inte bryta suveräniteten medans de mer liberala har sina argument för att bryta den. 
 
Statliga intressen har valts som variabel för att se vilka intressen staterna i fråga hade när de 

accepterade en intervention. Jag planerar här främst att se på de ekonomiska intressen en stat 

kan ha i ett land där en potentiell fredsframtvingade operation ska ske. Ett exempel på detta 

är, även om jag inte kommer att ta upp det i denna uppsats, USA:s inblandning i Somalia, där 

många forskare anser att oljan av uppenbarliga skäl var av ekonomiskt intresse. ”Vad de än 

har för styrelseform handlar stater så som det ligger i deras nationella intresse att handla”.8 

Joseph S Nye skriver att detta påstående är i sig korrekt, problemet ligger i hur man definierar 

staters intressen. Realister hävdar att stater alltid kommer fokusera på maktbalansen i världen, 

om de inte skulle göra det riskerar de att inte ”överleva”. Enligt realisterna vet man hur en stat 
                                                 
7 Jennifer M. Welsh. Humanitarian Intervention and International Relations. 2004. Oxford university press. s72-
73 
8 Joseph S. Nye, Jr. Att förstå internationella konflikter. 2007 Pearson Education, Inc, publishing as Longman, 
Copyright. S 73 
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definierar sina intressen genom att titta på deras position i det internationella systemet. 

Eftersom en stat inte vill tappa sin makt kan man förstå hur dess utrikespolitik kommer att se 

ut.   

 

Om man istället tittar på hur liberaler anser att staters intressen styrs så är det många fler 

faktorer som spelar roll. Man tittar där på hur till exempel kulturen är i en viss stat och kanske 

att de försöker införa den i en annan stat. Eftersom realister anser att världen är kaotisk och 

anarkistisk finns inte sådan ”mjuk makt” utan bara ”hård makt” till exempel vapen, soldater 

etc. ”Om en internationell situation är fullständigt anarkistisk, om man kan bli dödad av sin 

granne imorgon, så finns det mycket begränsade möjligheter för att demokrati eller 

handelsönskemål skulle kunna påverka utrikespolitiken, överlevnaden blir därför viktigast”.9 

Nye skriver vidare att om det inte bara är anarki i världen då kommer kulturen spela större 

roll. Med det menas alltså att som världen ser ut idag, där det av allt att döma inte är total 

anarki utan stater har någorlunda kontroll på vad som försiggår inom deras gränser, kan det 

skapas en kultur som kan bli en avgörande faktor när det kommer till en militär intervention 

eftersom folket är inte rädda för sin egen överlevnad. 

 

I FN:s säkerhetsråd har USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina vetorätt. Alla de 

staterna har stora ambitioner, de har även intressen runt om i världen. Det är alltså relativt 

enkelt för en av staterna att sätta käppar i hjulen för de andra. De har inte bara skilda 

ekonomiska intressen utan även ideologiska intressen, om en intervention går emot statens 

egen ideologi kan det med stor sannolikhet vara svårare att acceptera en intervention. Hur stor 

sannolikhet är det till exempel att USA och Ryssland eller varför inte Kina skulle göra en 

gemensam intervention? Troligtvis väldigt liten eftersom de har olika ideologier.  

 

Aktörer är den sista variabeln jag valt att titta på. Jag vill genom det studera huruvida speciella 

aktörer påverkar dessa politiska beslut om fredsframtvingande insatser. Det kan röra sig om 

allt från karismatiska ledare till att de på hemmaplan vill framstå som bättre inför nästa val. 

Aktörsstyrda beslut kan möjligtvis vara svårt att hitta bevis på, men man kan ändå se 

tendenser. Speciellt om ledaren i fråga ser världen utifrån realismen eller utifrån en mer 

solidarisk syn.  

 
                                                 
9 Joseph S. Nye, Jr. Att förstå internationella konflikter. 2007 Pearson Education, Inc, publishing as Longman, 
Copyright S 74 
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Sammanfattningsvis kan man säga att dessa variabler är till för att konkretisera vad jag 

kommer att lägga fokus på i uppsatsens kärna. Eftersom man i stort sett kan fokusera på en 

oändlig mängd av variabler väljer jag här att fokusera på dessa fem för att på så vis skapa en 

mer lättöverskådlig blick när det gäller fredsframtvingande operationer. I nästa kapitel följer 

en genomgång av respektive konflikt varpå jag i analysdelen diskuterar de olika variablerna.   

Metod 
 

Metoden jag kommer att använda mig av i denna uppsats är en komparativ analys, jag 

kommer att studera två exempel där FN skulle avgöra om man skulle göra en 

fredsframtvingande insats eller inte. ”Vad som kännetecknar komparativa studier är ett 

antagande om att det finns likheter eller skillnader mellan länder som är viktiga att studera för 

att få förståelse för politik. Det som utmärker komparativa studier inom statsvetenskap är 

därför jämförelser av politiska objekt i olika länder.”10  

 

Att jag väljer att titta på Bosnien och Rwanda är huvudsakligen för att det är två konflikter 

som ägde rum under samma årtionde och med bara ett års mellanrum mellan krigsutbrotten. 

(1994 – 1995) Sedan är båda geografiskt sett jämförelsevis lika på grund av deras storlek 

(Bosnien ca: 41 000 km2 och Rwanda ca: 26 000 km2) samt att båda har många andra stater 

angränsande. Befolkningen är även den relativt lika ca: 4,6 miljoner i Bosnien respektive ca 

8,5 miljoner i Rwanda. Likheterna är en förutsättning för att kunna studera FNs insats. Det är 

dessutom bara mot de små staterna i världen som FN har någon reell makt att göra något.  

 

Jag gör en kvalitativ studie med fokus på de förklaringsvariabler jag beskrev tidigare. Jag 

kommer även att utgå ifrån några av de politiska skolorna inom internationella relationer. 

Som jag skrev tidigare är huvudfokus på realismen eftersom den ofta och sedan lång tid 

tillbaks klassas som den teori som förklarar internationella relationer bäst. Några av de andra 

teorierna jag kommer att behandla är kosmopolitismen och liberalismen. Utifrån mina valda 

teorier reflekterar jag över hur man kan tolka variablerna jag satt upp. Uppsatsen blir en 

blandning av diskurs- och argumentationsanalys med en kvalitativ ansats. Vilket betyder att 

jag letar i texter och artiklar huruvida debatten om interventioner har diskuterats. Kan man 

hitta förklaringar i enskilda personers synsätt på världen som har gjort att vissa länder blivit 

åsidosatta till exempel. Man tittar på vad för sorts argument som personer i avgörande 
                                                 
10 Thomas Denk, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, 2002, studentlitteratur S 7.  



 
 
 

 14

positioner har använt sig av och på så sätt försöker få en klarare bild av varför en 

fredsframtvingande intervention har ägt rum. Uppsatsen strävar efter att sortera bland idéer 

och argument för och mot militära interventioner. Jag kommer att titta närmare på hur man 

har uppfattat en konflikt för att sedan se om man kan hitta några samband mellan hur stater 

agerar och vilken teori de arbetar efter. 

 

För att summera så kommer alltså argumenten om intervention som jag tar upp i denna 

uppsats granskas utifrån realismen samt motståndarna till realismens argument om 

internationell teori. Diskussionen runt interventioner kommer att behandlas med hjälp av 

artiklar och böcker som tar upp den problematik som är relevant för ämnet.  

 

Material 
 
Att jag valt en kvalitativ metod istället för en kvantitativ är för att jag ville gå in på djupet i 

dessa två fall. När man gör en kvalitativ studie gäller det också att vara kritisk till författaren 

av det man läser. Istället för att direkt mäta sina resultat som en kvantitativ studie gör gäller 

det att i en kvalitativ studie kunna tolka sitt material. Att därför kunna kritiskt granska 

texterna är väldigt viktigt.  

 

Jag har valt framförallt vetenskaplig litteratur som material till min uppsats. Jag har även tittat 

på officiella FN- dokument för att få information direkt ifrån deras rapporter och analyser. 

Detta för att, där det går, slippa andrahandskällor. På grund av att det finns mycket skrivet om 

konflikterna figurerar det en hel del olika uppgifter om dödstal, vad folk har sagt osv. Det 

bästa är därför att gå direkt till FN:s arkiv för att hitta information där.  

 

Phyllis Bennis bok, En kuvad Världsdemokrati, hade en tydlig underton där man förstår 

författarens intentioner och inställning till problemet hon diskuterar, då blir det en vad man 

kallar tendensiös källa. En tumregel när man använder sig av tendensiösa källor är att man 

inte ska använda dem själva, utan komplettera med annan litteratur utan tendens. Därför har 

jag alltid varit mycket aktiv i att själv tolka litteraturens mening och innehåll. Det är viktigt att 

inte fastna i någon annans tankemönster vilket kan kullkasta stora delar av arbetet då man i 

vissa stycken bara förmedlar någon annans åsikt.  
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Eftersom jag har försökt hålla en bred ingång till den vetenskapliga litteraturen har jag använt 

flera olika artiklar och tidsskrifter om samma problemområde. ”Man måste välja perspektiv 

när man ska berätta något, helt enkelt därför att man måste göra ett urval efter någon princip. 

Den som vill skaffa sig en så klar uppfattning som möjligt gör därför klokt i att hämta 

information från flera håll.”11 Att inhämta information från mer än en källa har därför varit en 

viktig del. I dessa fall har jag tänkt kritiskt och granskat bådas genomgångar av konflikterna. 

På grund av att böckerna är skrivna vetenskapligt så anser jag att de ska ha den relevans och 

pålitlighet som vetenskapliga artiklar ska ha. Men självklart kan ju en författare ha vinklat 

något omedvetet. Det är bland annat därför jag anser det är viktigt att ha tittat på flera 

författare som behandlar samma konflikt för att man i största möjliga mån ska få en så 

objektiv syn på det hela som möjligt.  

 

                                                 
11 Torsten Thuren, Orientering i källkritik, 1986, Almqvist & Wiksell, s63 
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Kapitel 2 
 

Två fall 
 

Rwanda 
 
Folkmorden i Rwanda är ett av de mest intensiva i vår tid, på bara några månader dödades 

uppemot 800 000 människor.12 Det är också den konflikten där FN:s oförmåga att agera 

snabbt i krissituationer visade sig alltför tydligt.  

 

Innan 1959 var Rwanda en Belgisk koloni och styrdes näst intill enbart av tutsis. Efter mycket 

påtryckningar utifrån förklarades landet självständigt i juli 1962. Hutufolket tog över makten 

strax därefter och började förtrycka tutsiserna som avskydde den hutuiska regeringen. 

Spänningarna var stora och 1990 bildades ”Rwandan Patriotic Front ” (RPF) efter att ca: 

4000 soldater hade hoppat av den Ugandiska armén. Konflikten blossade då upp mellan RPF 

och regeringens militärer. 1991 bestod landet av ca: 90 % Hutus och ca: 8 % Tutsis.13  FN 

hade involverats tidigt genom FN:s observatörsstyrka i Uganda – Rwanda (UNOMUR) som 

befann sig på den Ugandiska sidan av landsgränsen. 
I augusti 1993 slöts ett vapenstillestånd under namnet ”The Arusha Accords” efter staden 

Arusha i Tanzania, med syftet att skapa ett flerpartisystem där regeringen skulle kunnas 

avsättas via demokratiska val och att oppositionen skulle få fungera fritt från förtryck. Det var 

meningen att stridigheterna och våldet skulle upphöra där, tyvärr blev så inte fallet. 

 

Den 6 april 1994 sköts den Rwandiske presidentens plan ner av vad man tror var soldater 

ifrån hans eget garde, vilka var missnöjda med att han accepterat ”the Arusha Accords”. 

Presidenten hade starkt stöd av en man med namnet David Rawson, som var USA:s 

ambassadör i Rwanda mellan åren 1993-1996. Rawson hade bland annat erfarenheter ifrån 

Somalia, och hade börjat arbeta i Rwanda bara några månader tidigare. Tydligen hade 

medlemmar ifrån RPF försökt berätta för Rawson att ett folkmord planerades, till exempel var 

                                                 
12 Phyllis Bennis, En Kuvad Världsdemokrati – Hur Washington dominerar dagens FN. 2004, TankeKraft 
Förlag. 
13 Roland Paris, 2004. At war´s end, building peace after civil conflict. Cambridge University Press, s 70 
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det på väg stora vapenleveranser in i landet. Alla bevis som lades fram avfärdade han i tron att 

de bara ville få stridigheterna att eskalera.  

 

Eftersom ”The Arusha Accords” misslyckades godkände FN:s säkerhetsråd skapandet av 

FN:s stödstyrka i Rwanda med det officiella namnet ”United Nations Assistance Mission In 

Rwanda” (UNAMIR).  

 

Madeleine Albright som var USA ambassadör vid tillfället arbetade hela tiden för att minska 

styrkans storlek. I FN:s resolution 872 paragraf 9 kan man tydligt se att hon lyckades övertala 

generalsekreteraren.  

”9. Invites the Secretary-General to consider ways of reducing the total 

maximum strength of UNAMIR.”14 

 

Styrkan som bestod av en bataljon Belgiska och Bangladeshiska soldater etablerades den 5 

oktober 1993 och utkommenderades i december då även huvudstaden Kigali förklarades som 

en vapenfri zon. Styrkan bestod som mest av runt 2500 man och kunde inte göra mycket mer 

än se på när konflikten trappades upp. De hade order från FN att bara vara en ”peacekeeping” 

styrka, vilket medförde att de inte fick ingripa med vapenmakt.  

 

USA fortsatte att sätta sig på tvären när det gällde att utöka FN:s operation i Rwanda, vilket i 

allra högsta grad kan ha berott på deras eget misslyckande i Somalia bara några månader 

tidigare. Att USA var emot FN:s strävan att göra en fredsframtvingade insats undergrävde 

avsevärt de internationella försöken att förhindra krisen i Rwanda.  

 

Det var tänkt att UNAMIR:s mandat skulle gå ut den 5 april 1994 men framförallt Belgien 

krävde en förlängning. Rwanda som tidigare hade varit en Belgisk koloni kanske fick erfara 

lite av Belgiens skuldkänslor gentemot den forna kolonin. Den Belgiska regeringen lobbade 

tydlig för att undsätta Rwanda. Efter att USA dragit sig ur debatten och Frankrike också hade 

gett sitt starka stöd förlängdes UNAMIR:s uppdrag.  

 

När massakern inleddes på allvar valde Belgien att dra tillbaka sina ”peacekeping” styrkor. 

”FN:s säkerhetsråd röstade den 21 april på USA insisterande  för att reducera den 2500 man 

                                                 
14 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/540/63/PDF/N9354063.pdf?OpenElement. (2008-05-20) 
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starka fredsstyrkan i Rwanda till en skelettliknande grupp på något hundratal mannar. Beslutet 

kom vid massakernas kulmen, USA försvarade sitt motstånd mot UNAMIR med argumentet 

att våldsmetoder inte bör användas i en inbördeskonflikt mellan den Rwandiska regeringen 

och den framryckande Rwandas patriotiska front (RPF).”15 

 

Argumenten är som hämtade från realismens teori om internationella relationer och dess 

tydliga skiljelinjer mellan en suverän stats inre angelägenheter, där man under nästan inga 

omständigheter bryter suveränitetsprincipen.  

 

USA hade intagit en ny försiktighetspolicy i alla fredsbevarande angelägenheter, troligtvis 

eftersom man nyligen varit med om misslyckandet i Somalia. När förtvivlade överlevande 

från massakern började dyka upp i media tog debatten fart i säkerhetsrådet på nytt. Boutros-

Ghali rekommenderade att skicka 5500 soldater till Rwanda i maj, men även det förslaget 

kullkastades av USA. Trots USA:s motstånd utvidgades UNAMIR till 5500 i resolution 918.16 

Endast 850 av de 5500 soldater som hade utlovats anlände till Kigali och FN:s försök att 

rekrytera de resterande misslyckades. 23 länder hade lovat att bistå med soldater och 

utrustning men när FN bad om hjälpen som de hade blivit lovade drog sig samtliga länder ur.  

 

Under sommaren 1994 valde säkerhetsrådet att låta stormakterna återta ansvaret för 

fredsbevarandet. Stormaktsmedlemmarna i säkerhetsrådet var inte långsamma med att utnyttja 

den situationen. Frankrike beviljades full kontroll över händelserna i Rwanda, vilket många 

såg som en återgång till kolonialtidens intressepolitik. Frankrike skapade snabbt en 

fungerande stabilitet i landet men själva beslutet av FN att låta stormakterna, och i det här 

fallet Frankrike sköta de fredsframtvingande insatserna visade bara än en gång att FN ofta inte 

har tillräckliga befogenheter för att göra interventioner.  

 

Clintonadministrationen visade än en gång på sitt realistiska synsätt när de ville göra 

ekonomisk vinning på sitt utlånande militära material till Rwanda. USA som kan ses som 

världens enda supermakt vid denna tidpunkt, hade stort ansvar i och med deras ideliga strävan 

efter att inte intervenera i en annan suverän stat.  

                                                 
15 Phyllis Bennis, En Kuvad Världsdemokrati – Hur Washington dominerar dagens FN. 2004, TankeKraft 
Förlag. s 180. 
16 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/218/36/PDF/N9421836.pdf?OpenElement. 2008-05-20. 
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”I slutändan var det en fråga om pengar. Stormakterna hade utlovat mer än 600 

miljoner dollar i bistånd åt Rwanda åren 1994-95, i maj 1995 hade fortfarande väldigt lite 

levererats”17 

 

USA hade heller inga strategiska intressen i Rwanda, när kritiken började komma ställde man 

FN i centrum för att distansera sig ifrån problemet, och på så vis skjuta undan sitt eget ansvar 

och låta FN ta smällen för att de inte agerade i tid. 

 

I fallet Rwanda kan man tydligt se att de moraliska ideal om mänskliga rättigheter, som hade 

fått större utrymme sedan kalla krigets slut, där maktrealism nästan enbart förklarade 

internationella relationer, fick sig ett rejält bakslag. Det visar också att ett lands inre konflikter 

inte enbart förblir interna. Ca: 3 miljoner hade trängts undan från sina hem och runt 2 miljoner 

hade flytt över gränsen, framförallt till Zaire. Detta borde FN ta på största allvar då deras 

främsta uppdrag ska vara att säkra fred och stabilitet runt om i världen. FN:s säkerhetsråd 

legitimerade till slut en militär intervention genom Frankrike. Men redan där uppstår ett 

problem som de kanske inte tänkte på vid tillfället. Att Frankrike går in och bryter 

suveränitetsprincipen som ensamt land kan inte skapa annat än problem när vi diskuterar 

internationella relationer. Det blir på en gång svårt att inte se olika maktrealistiska intentioner 

som olika länder kan tänkas ha om de får fritt utrymme att ingripa i en annan stats 

angelägenheter.  

 

Ryssland var inte sena att utnyttja läget när Frankrike hade fått intervenera som ensamt land, 

säkerhetsrådet gav även de ryska soldaterna i Georgien fredsbevarande status. Ryssland hade 

uppenbara intressen i Georgien genom att stoppa rebellgrupperna från att störta regeringen 

som var ryssvänlig. De trupper från Ryssland som i sommaren 2008 gick över gränsen in i 

Georgien var enligt Putin fredsbevarande styrkor. Tydligt var ju att det fördömdes av FN men 

de kunde inget göra, vilket självklart Ryssland visste om och utnyttjade. I Bosnien som jag 

kommer gå in på senare i uppsatsen överlämnades initiativet till den så kallade 

”kontaktgruppen” som bestod av USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Tyskland, 

vilka alla hade intressen på Balkan. 

 

                                                 
17 Phyllis Bennis, En Kuvad Världsdemokrati – Hur Washington dominerar dagens FN. 2004, TankeKraft 
Förlag. S 184 
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Det som kan tyckas märkligt är att säkerhetsrådet inte uppfattade att detta skulle inträffa, men 

bevisar snarare ytterligare att det är staterna som bygger upp FN som bestämmer fritt utan 

någon oro för att en ”högre” myndighet ska stoppa dem. En intressant aspekt att ha i åtanke är 

då om nu inte FN hade givit Frankrike full rätt att intervenera just av anledningen att fler 

stater börjar agera på egen hand, kanske stridigheterna hade fortsatt med risk för ytterligare 

offer. Problematiken kan tänkas ligga i FN:s åtaganden som leviathan i internationella 

relationer, om de ska fungera som en bestämmande ”högsta” instans kan man inte överlämna 

uppdrag till stormakter.  

Bosnien 
 
 
Kriget i Jugoslavien bröt ut i juni 1991 efter att två av landets delar, Slovenien och Kroatien 

förklarade sig självständiga ifrån den Jugoslaviska federationen. I Slovenien varade 

stridigheterna bara i tio dagar innan Jugoslaviska Nationella Armén (JNA) drog sig därifrån. I 

Kroatien däremot fanns det många etniska serber som bildade paramilitära grupper och stödde 

JNA. Vid slutet av året slöts ett fredsavtal, men redan vid den tidpunkten hade JNA ockuperat 

en fjärdedel av Kroatien. I februari 1992 skapade säkerhetsrådet ”United Nations Protection 

Force” (UNPROFOR) för att övervaka vapenstilleståndet i Kroatien. 18 

 

En månad senare, i mars 1992, hölls en folkomröstning om självständighet i Bosnien, som 

fortfarande var en del av Jugoslavien. Folkomröstningen delade upp Bosnien efter etnicitet. 

Muslimer som utgjorde 44 % av befolkningen, kroater 17 % och serber 31 %.19 Serberna 

motsatte sig Bosnien självständighetsförklaring. De var rädda för att bli en minoritet i Bosnien 

istället för att vara majoriteten som de hade varit i Jugoslavien. När serberna bojkottade 

folkomröstningen röstades den igenom med en övervägande majoritet för självständighet. 

Stridigheterna började strax därefter och utvecklades till ett fullskaligt inbördeskrig mellan de 

tre etniska grupperna. Den serbiska regeringen utfärdade order om etnisk rensning i områden 

där serber hade kontrollen.  

 

Redan 1992 svarade FN med att utöka UNPROFOR som var tänkt att bara operera i Kroatien 

men efter utökningen skulle de även försvara de så kallade ”säkra zonerna”. Serberna 

                                                 
18 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/02/IMG/NR001102.pdf?OpenElement. 2008-05-
21 
19 Roland Paris, 2004. At war´s end, building peace after civil conflict. Cambridge University Press. s 97 
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lyckades ändå tillslut storma två av dessa säkra zoner och förhandlingarna från FN började 

om på nytt. Muslimerna i Bosnien vägrade att acceptera ett fredavtal där serber skulle få 

områden som hade blivit etnisk rensade. Serberna hade heller inga intentioner på att sluta fred 

när kriget gick åt deras håll. 1995 gick muslimer och kroater ihop för att återta områden 

ockuperade av serber. När serberna märkte att de höll på att förlora kunde fredssamtalen börja 

på allvar. I november 1995 slöts fredsavtalet ”The Dayton Accords” vilket skulle göra 

Bosnien till en liberal demokrati där öppna och fria val skulle hållas, landet skulle även delas 

upp i etniska områden. Båda parter accepterade också att det skulle bildas en fyra kilometer 

”säker zon” mellan områdena, och de skulle även hjälpa till vid undersökningarna om 

krigsförbrytelser.  

 

”The Dayton Accords” skapade också en ny internationell styrka (IFOR) som skulle ledas av 

NATO. IFOR:s uppgifter var att se till så att fredsavtalet hölls av båda parter. FN beslutade 

också att avskaffa UNPROFOR och låta IFOR ta det fulla ansvaret för Bosnien. I mitten av 

januari 1996 hade IFOR säkrat de ”säkra zonerna” som delade upp de stridande parterna och 

de lyckades även avväpna 300 000 soldater.20 IFOR styrkan lyckades med de flesta av sina 

inledande mål och FN var nöjda med utvecklingen i Bosnien.  

 

FN började därefter arbeta för att Bosnien skulle kunna hålla nationella val igen med stark 

uppbackning ifrån USA. Det som inträffade var att eftersom alla var rädda för ny etnisk 

rensning, röstade man på ett parti som skulle göra allt för att säkra sin egen etnicitets 

överlevnad. De partierna som ofta hade dessa mål i sina partiprogram var extremistpartierna.  

För att summera det lite kort så lyckades inte de fredsbyggande operationerna med sina 

uppgifter då valet hölls alltför tidigt efter konflikten hade lugnat sig. De som valdes in var 

som sagt extremister och vägrade samtala med de andra etniska grupperna, vilket bara gjorde 

konflikten ännu värre. Denna diskussion om vad FN skulle ha gjort istället är säkerligen 

intressant men ligger inte inom ramen för vad denna uppsats har för syfte.  

 

I denna uppsats fokuserar jag på hur och varför den fredsframtvingande interventionen ägde 

rum ifrån första början. FN:s styrka IFOR under NATO:s ledning lyckades i stor utsträckning 

med deras uppdrag att säkra de områden som FN bestämt. Även om man skulle kunna antyda 

                                                 
20 Roland Paris, 2004. At war´s end, building peace after civil conflict. Cambridge University Press. s 100 
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att operationen var misslyckad på grund av vad som följde efter valen, vill jag ändå påstå att 

den inledande fredsframtvingade operationen var relativt lyckad.  

 

För att inte felaktiga tolkningar om hur en operation kan vara relativt lyckad när uppemot 

260 000 människor fick sätta livet till och nästan två tredjedelar hamnade på flykt, vill jag 

därför visa på att till skillnad mot Rwanda där FN inte handlade överhuvudtaget gjorde man i 

Bosnien en intervention som skapade stabilitet i en konflikt som skulle ha kunnat ha pågått 

flera år framöver om inte ännu längre. 

 

USA:s förhållande till Jugoslavien var bra eftersom man hade stött Tito under kalla kriget. 

USA ansåg att Jugoslavien skulle vara neutralt mellan öst och västblocken. James Baker som 

var anställd vid USA:s hemlighetstjänst (NSA) ansåg att det inte fanns något hot ifrån 

Jugoslavien från första början utan man tyckte att EU skulle få klara av konflikten själva. Det 

här var precis efter Sovjets sammanbrott och det är kanske inte så svårt att räkna ut att USA:s 

intressen låg först och främst på det området.  

 

När kriget väl bröt ut var det Bush den äldre som var USA:s president och han och hans 

administration var fast beslutna att inte intervenera. De ansåg att USA inte hade några 

intressen som hotades av konflikten. Detta ändrades i snabbt takt med att media allt mer 

snappade upp bilder från flyktingar och inte minst belägringen av Sarajevo, vilket skapade ett 

tryck på hemmafronten. Detta blev bevisen som man till slut inte kunde blunda mer för, 

rapporterna från ambassadörerna avlöste varandra om att aktioner var nödvändiga. 

Bushadministrationen ville, även om man insåg att man måste hjälpa till, att huvudarbetet 

skulle skötas av FN.   

 

När väl Bill Clinton kom till makten hade han lovat att få ett slut på kriget på Balkan och var 

mycket mer mottaglig för förslag om interventioner, även om han var rädd för att offra 

amerikanska liv. Man valde senare att ta kommandot över FN:s styrka och lyckades på så sätt 

nå de framgångar jag beskrev tidigare.  

 

Jag har nu givit bakgrundsfakta om Rwanda och Bosnien, i fallet med Bosnien gäller det att 

vara medveten om att konflikten i hela Jugoslavien var väldigt komplicerad och mycket mer 

kan skrivas om den situationen. I denna uppsats håller jag mig dock enbart till Bosnien.  
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Efter att nu ha skrivit om dessa två fall tänkte jag nu gå vidare med en analysdel där jag tittar 

på mina förklaringsvariabler och drar slutsatser ifrån dem.  
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Analys 
 

Rwanda 
 
 
Det man kan säga om de historiska aspekterna som kan ha spelat roll i Rwandas fall är först 

och främst att de tidigare varit en Belgisk koloni vilket uppenbarligen gjorde att Belgien tidigt 

gjorde ingripanden i hopp om att hjälpa landet. I och med att det hade varit en Belgisk koloni 

kan det ha lett till att övriga stater ansåg att det var Belgiens eget ansvar att ordna felen som 

de själva hade skapat. Tidigare kolonialmakter fokuserade hellre på sina egna kolonier som 

nyligen blivit självständiga. Den konflikt som därför drog igång under flera decennier mellan 

de två folkslagen ansågs därför säkerligen inte som något nytt vilket kan ha medfört att man 

var restriktiv i debatten om hjälp. Om en konflikt pågått under en längre period kan det leda 

till att man har svårare att greppa problematiken och på så sätt svårt att hitta de bästa 

lösningarna. I väst där val traditionellt sätt hålls vart fjärde till femte år kan man också titta på 

aspekterna vad gäller politikers rädsla för att bli bortröstade, men det återkommer jag till 

under aktörer.  

 

Medias roll har i Rwandas fall varit till en nackdel. Det man kan börja med att säga är 

faktumet att konflikter i Afrika inte får lika mycket utrymme i väst, vilket ofta är allmänt 

vedertaget. Det som gång på gång kan skaka liv i en debatt är folkets medvetande om 

problematiken i en konflikt, eller att den självklart överhuvudtaget existerar. I Afrika finns det 

och fanns även då många oroshärdar, som jag skrivit tidigare så var Somalia ett 

problemområde som var på nyheterna bara några månader tidigare. Alla de oroshärdar som 

därför existerar gör att vi inte kan ta in all information om vad som pågår, media väljer på så 

sätt vad ”vi ska bry oss om”. Detta gör media till ett kraftfullt vapen när det gäller att väcka 

hemmaopinionen, vilket den till slut gjorde i Rwanda, dock alldeles för sent. 

 

Eftersom staters suveränitet ofta används som det största felet i interventioner kan det vara 

intressant att titta på hur mycket suveränitetsprincipen egentligen spelar roll. I Rwandas fall 

fanns det många som ansåg att man inte skulle bryta deras suveränitet. USA som lobbade hårt 

för att man inte skulle intervenera ansåg att Rwandas suveränitet inte fick kränkas. Det 

handlar snarare om att ha olika förklaringar som låter bra när man förklarar sin ståndpunkt i 
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frågan. Till exempel kan sägas att USA som inte ville intervenera i Rwanda fokuserade då på 

att Rwanda var en suverän stat som man inte vill kränka. När Frankrike sen valde att göra sin 

intervenering efter att den blivit godkänd av FN koncentrerade man på att syftet var att man 

ville hjälpa Rwanda, inte att det var aktörsstyrt eller att det låg ekonomiska intressen i det 

hela. För Rwanda blev suveränitetsprincipen även där en nackdel just på grund av att länder 

som inte ville intervenera och tittade bort från de kränkningar som gjordes mot mänskliga 

rättigheter, hade en perfekt bortförklaring vilket accepterades av många personer och stater.  

 

De statliga intressena eller snarare brist på intressen var mycket tydliga i Rwandas fall. USA 

som så ofta nämns, är den stormakt som har mest att säga till om när det kommer till 

ekonomisk och materiell hårdvara. Därför har de även mycket makt i FN och har 

förhållandevis lätt att styra diskussioner och debatter åt sitt eget håll. För Rwanda var detta 

tragiskt då USA inte hade några ekonomiska intressen i landet, media gav heller inte folket 

där hemma den informationen de hade behövt för att kunna ta upp frågan på nytt. Ett litet 

afrikansk land utan några större naturtillgångar med en intern konflikt mellan regeringen och 

vad som skulle kunna uppfattas som rebeller, får uppenbarligen inte den hjälp de skulle ha 

haft utifrån solidarismens modell. Detta speglar tydligt realismens ståndpunkt när det gäller 

interventioner, nämligen att om det inte finns några framförallt, ekonomiska intressen i 

interventionen, äger den troligtvis aldrig rum. 

 

Om man istället tittar på definitionen av statliga intressen som jag beskrivit tidigare kan man 

säga att även där stämmer realismens synsätt in. Vad som än händer i Rwanda förändrar inte 

maktbalansen åt något håll, utifrån realismen är det därför USA väljer att inte intervenera. 

Inga ekonomiska intressen samt att maktbalansen inte förändras verkar vara två starka 

faktorer till staters agerande i de internationella relationer som bygger upp världen vi lever i.  

 

För att avsluta med de olika aktörer som har varit aktiva i Rwandas konflikt vill jag poängtera 

hur stor roll enstaka individer har i dessa konflikter. Det jag tagit upp om Rwanda är bland 

annat att Madeleine Albright som var USA:s ambassadör i FN, hela tiden arbetade för att 

minska FN:s styrka och tyckte att interventionen var onödig, vilket hon självklart rapporterade 

tillbaks till Washington. Som jag också skrev tidigare fick hon genomslag för sina idéer när 

de stod med i resolution 872 och generalsekreteraren övertalades. Att enstaka individer kan ha 

en sådan makt kan tyckas märkligt men hör snarare till normen inom internationella 
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relationer, där människor interagerar i fikarum och sammanträden. ”Den stora massan”, folket 

i sig, har svårt att få igenom sin talan. Det är därför som det är så viktigt att dessa personer 

som sitter med den makten är medvetna om sin position och att feltolkningar kan få förödande 

konsekvenser.  

 

I fallet Rwanda vill jag poängtera några saker som jag anser hör till det viktigaste att notera. 

För det första befinner sig landet mitt i Afrika vilket gör det geopolitiska läget till ett av de 

sämsta för en intervention. För det andra är det ett litet land med lite realpolitisk makt, detta 

leder till att konflikten som nästan enbart var inom landets gränser får lite utrymme i media 

och på så vis i den allmänna debatten. De individer som var medvetna om problemet hade 

svårt att övertala USA som mer än tydligt visar sin supermaktställning när de i stor 

utsträckning bestämmer hur FN ska förhålla sig till konflikten, men framförallt att det 

omvända inte sker, nämligen att FN bestämmer vad USA ska göra.  

 

För att avsluta är det precis där problematiken ligger, USA:s makt och FN:s brist på makt gör 

att realismen bäst förklarar varför inte en fredsframtvingande intervention ägde rum under 

FN:s befäl inom tidsramen för att rädda fler människor än vad som nu gjordes. Media som jag 

anser är det andra stora vapnet för att få folk och sedan stater intresserade av en konflikt var 

inte heller de så aktiva som man skulle ha kunnat hoppats på. Det var helt enkelt först när 

bilder på flyktingar och krigshärjade områden började dyka upp på hemmafronten som något 

på allvar började göras. Medias och USA:s brist på intresse och FN:s brist på makt gjorde 

konflikten till mycket värre och resulterade i att  alltför många människor fick sätta livet till.  

Bosnien 
 
 
När jag nu börjar diskutera Bosnien med Rwanda i bakhuvudet kommer jag precis som 

tidigare att  titta på förklaringsvariablerna varpå jag kommer att titta på vad jag kan hitta för 

likheter och skillnader mellan de båda konflikterna.  

 

Vad gäller de historiska aspekterna kan otaliga separata händelser tas upp. Det är ett område 

som sedan länge präglats av många olika kulturer, det har även varit en länk mellan Europa 

och Mellanöstern. Under kalla kriget var det ett område där båda blocken försökte få 

inflytande. I det stora hela är hela området ofta omtalat och har fått mycket uppmärksamhet 

under årens lopp. Ett tydligt och välkänt exempel är tumulten kring första världskrigets 
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utbrott. Problem på Balkan är därför ett område som Europa vet att man inte ska sopa under 

mattan. Jag anser att dessa saker spelar stor roll när det kommer till möjliga interventioner, i 

och med deras historia har vi en speciell uppfattning om området och har färskt i minnet vad 

som kan inträffa om vi väljer att bara titta på. Det kan därför vara viktigt att nämna att när 

fredsframtvingade interventioner äger rum behöver det inte bara bero på dagsaktuella 

förklaringar, utan att det just kan ligga bakomliggande faktorer som gör det hela mer 

komplext.  

 

I Bosnien hade media en stor roll, mycket större än i Rwanda. Faktumet att Balkan ligger 

närmare Europa gör konflikten till ett mycket mer ängeläget problemområde. I och med att 

Jugoslavien bestod av många delar och många olika kulturer gör det att många människor blir 

intresserade av konflikten. Media representeras därför av många olika stater i Europa som alla 

vill titta på saker som intresserar dem. Att Balkan sedan ligger geografiskt nära gör även det 

lättare för journalister att ta sig dit. Människor kan också ha lättare att relatera till en konflikt 

ju närmare den är. Ett stort antal länder har även många invandrare ifrån just Balkan, detta gör 

att det kan finnas otaliga grupper som arbetar för att belysa problematiken och försöker 

påverka politiker osv. I början av konflikten hade media inte särskilt stor roll utan det var först 

när rapporter kom om att man hittat koncentrationsläger i Bosnien som debatten tog fart på 

allvar, och folk började då kräva att saker måste göras. Återigen kan man se vikten av hur 

hemmaopinionen, när de har blivit medvetna om ett problem, kan påverka utrikespolitiken åt 

ett håll som verkar föredömligt utifrån solidarismen och kosmopolitanismen.  

 

Suveräniteten i Bosniens fall blir ganska problematisk. Staten Jugoslavien fanns fortfarande 

och hade suveränitet över sitt territorium. Men när väl stater i Jugoslavien började bryta sig ut 

är det upp till det internationella samfundet att erkänna de utbrutna staterna som suveräna 

stater. Vi kan ta ett exempel utifrån den realistiska skolan. Låt oss säga att FN inte erkänner 

Bosnien som suverän stat. Detta skulle betyda att konflikten mellan staten Jugoslavien och 

”området” Bosnien bara blir en intern konflikt inom en stat, och således kan man hänvisa till 

suveränitetsprincipen, där stater inte intervenerar i andra staters ”inre” angelägenheter. Om 

man istället vänder på det och nu ser vad som hände, där USA och FN erkände Bosnien (22 

maj, 1992) som suverän stat blir det helt plötsligt till en konflikt som inte handlar om ”inre” 

angelägenheter. Istället blir Jugoslaviens angripande på den suveräna staten Bosnien en icke 

sanktionerad sådan vilket FN självklart måste motsätta sig. I diskussionen om intervention är 
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det stor skillnad på konflikten i Rwanda och Bosnien när det kommer till frågan om det bara 

var ”inre” angelägenheter som i Rwanda eller om en stat (Jugoslavien) felaktigt intervenerar i 

en annan (Bosnien).  

 

Det kanske kan tyckas konstigt att världen är uppbyggd på detta sätt men faktum är att det 

faktiskt är en stor skillnad på de båda konflikterna på just denna punkt. För att ta ett enkelt 

exempel kan man säga att om ett uppror uppstod i Skåne och Sveriges regering skickar dit 

trupper skulle det vara mycket svårare för FN att ingripa än om Sveriges regering skickade in 

soldater i Trondheim i Norge. Detta betyder att suveränitetsprincipen är i allra högsta grad en 

viktig faktor när det kommer till FN:s agerande i interventioner.  

 

De statliga intressena i hela Jugoslavien var omfattande, speciellt i jämförelsen med Rwanda. 

USA ansåg till en början att konflikten inte var ett särskild stort hot, det var också därför man 

agerade förhållandevis passivt under hela Bushadministrationen. I Europa var det annorlunda 

däremot, och i detta kommer debatten om vad som är statliga intressen in igen. Det kan ha 

varit av just denna anledning som Europa hade svårt att enas till en början om vad som de 

facto skulle göras. Vissa stater hade ideologiska intressen och andra ville skapa en stabil 

marknadsekonomi. I ett land som befinner sig så pass nära europeiska stormakter är det liten 

chans att ingen stat skulle kunna hitta värden i att arbeta för fred och stabilitet. Utifrån ett 

realistiskt synsätt är det tydligt att Europas stater inte ville se en spridning av en konflikt som 

befinner sig så nära.  

 

Under konflikten i Bosnien fanns det även några aktörer som är värda att nämnas. Den första 

är som jag nämnt tidigare George W Bush den äldre och hans administration som arbetade för 

att inte intervenera i Bosnien. Eftersom USA är den viktigaste aktören för att få FN att 

intervenera är det därför värt att upplysa om att han motsatte sig den interventionen. Den 

andra är även han en amerikansk president, nämligen Bill Clinton som blev vald 1992. Han 

hade under hela sin valkampanj sagt att han skulle arbeta för att få ett stopp på kriget i 

Bosnien, vilket han också gjorde efter valet. Som jag även nämnde i den tidigare delen om 

Bosnien så arbetade en viss James Baker för att inte intervenera, utan att man skulle överlåta 

arbetet till Europa. Utan att försöka låta alltför upprepande, tar jag igen upp vikten av USA:s 

president och hans administration som kan förändra en situation som Bosnien inom bara några 

månader beroende på vem som har makten.  
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Även i Bosniens fall vill jag poängtera några saker som jag anser hör till de viktigaste sakerna 

till varför en fredsframtvingande intervention äger rum. Det första är det geopolitiska läget 

mitt i navet mellan framförallt Europa och mellanöstern, men även Ryssland, gör området till 

ett där man gärna inte vill att en konflikt sprider sig. Faktumet att det även ligger så nära 

”Västeuropa” som är ett stort maktcentrum gör det ännu mera angeläget att få slut på 

eventuella konflikter.  

 

Det andra är faktumet att det på pappret är en stat som intervenerar i en annan suverän stat, 

vilket FN enligt artikel 2 inte kan acceptera, detta gör det väldigt mycket enklare att 

argumentera för en intervention.  

 

Det tredje och sista är USA:s roll som återigen agerar vågmästare. Dem tippar över hela 

konflikten i sina händer när man väljer att till en början inte intervenera men sedan ställer sig 

på andra sidan och får den omvända effekten. USA ville att det skulle ske en intervention i 

Bosnien men man ville inte göra den själv. Denna signal till resten av världen är tillräcklig för 

att skapa oenighet när det handlar om fredsframtvingande interventioner, vilket bevisar USA:s 

särställning när det gäller utformandet av dessa interventioner. I och med att man väljer att 

avstå till en början medför det direkt problem för FN att agera, när man sedan bestämmer sig 

för att gå in som ledare via NATO för hela operationen visar det på nytt vilken vågmästare 

USA är. Slutligen så hade media en mycket större roll vilket gjorde att konflikten fick mycket 

större utrymme i länderna runt om i världen, vilket i sin tur skapar ett större tryck på samtliga 

aktörer.  
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Kapitel 3 
 

Slutsatser 
 

Vad kan man dra för slutsatser av dessa två interventioner? För det första att det är två helt 

olika fall i olika delar av världen. För det andra startades konflikterna av olika anledningar 

och av människor som absolut inte ville uppnå samma mål. Däremot kan man även hitta 

likheter. Båda konflikterna utspelades med bara några års mellanrum, båda länderna ligger 

”centralt” med många andra stater runtomkring som kan bli indragna i konflikten. Varför det 

blev ett lyckat fall i Bosnien och ett misslyckat i Rwanda har jag försökt förklara i denna 

uppsats. Här i denna slutsatsdel tänkte jag nu titta tillbaks på mina frågeställningar.  

 

Den första var; hur ser realismen respektive liberalismen/kosmopolitismen på dessa två 

interventioner? Enligt realismen var ingripandet i Bosnien ett korrekt beslut eftersom att 

Bosniens suveränitet hade kränkts. Om man istället jämför med fallet i Rwanda där 

suveräniteten inte hade kränks, var det ett korrekt beslut att avstå. Både liberalismen och 

kosmopolitismen skulle instämma i att suveränitet eller inte har föga betydelse när det handlar 

om att de mänskliga rättigheterna har kränkts. I det internationella samfundet accepteras idag i 

stort sett båda dessa argument för eller emot fredsframtvingade interventioner. Jag skulle 

därför förklara det på så sätt att FN inte har bestämt sig för vilka grunder man ska intervenera 

på utan istället för man en dialog med länderna som kan tänkas vara med på en kommande 

operation. I de dialogerna accepteras båda argumenten vilket snarare skapar ett sorts 

stillestånd i debatten om olika fredsframtvingade operationer, än att man kommer fram till 

något resultat som är till nytta för de drabbade.  

 

Det som behövs är ett tydligare regelverk från FNs sida följt av makten att ingripa när lagarna 

inte följs. Visst har FN fina mål för vad de vill uppnå och visst har de väldigt ofta tydliga 

riktlinjer och lagar på vad man får och inte får göra. Men man kan inte ha lagar utan 

kapaciteten att se till så att de följs, då skapar det bara mindre trovärdighet, och det är ungefär 

så FN ser ut idag, som ett tomt hus med en fin fasad.    
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Den andra av mina tre frågeställningar var; Vilka faktorer ligger bakom dessa interventioner? 

Jag vill framförallt uppmärksamma två avgörande faktorer som jag anser har stor betydelse 

för framtida interventioner. För det första är det att stormakterna fortfarande har en bestående 

makt när det kommer till om man ska intervenera. Att USA:s roll är så pass avgörande 

kommer säkerligen inte som en nyhet för de flesta. Men det är inte bara USA som har en stor 

roll, som jag beskrivit tidigare hade även Frankrike en avgörande roll i konflikten i Rwanda. 

Jag anser att det därför är viktigt att få statschefen i respektive land engagerad i frågan om 

huruvida man ska genomföra fredsframtvingande operationer. Detta är kanske mer uppenbart 

i presidentalistiska stater som USA och Frankrike där presidenten har väldigt mycket makt. 

Andra personer som är viktiga är ambassadörerna som måste inse att deras rapporter, om de 

skulle innehålla desinformation kan få förödande konsekvenser.  

 

Media har idag nästan den största delen till att folk uppmärksammar en konflikt. Det är de 

som skapar ett behov för stater att agera. I den demokratiska delen av världen skapar därför 

människor ett tryck mot politiker att saker behöver göras. Medias roll ska därför inte 

underskattas. Vad är det då som gör att media uppmärksammar en konflikt men inte en 

annan? Till stor del anser jag att det hör till de historiska aspekterna som ett område kan ha, 

men även hur pass långt ifrån en konflikt ligger från oss själva. Det kan också handla om ifall 

ett land har många invandrare från en specifik folkgrupp eller område, vilket självklart kan 

bidra till en större uppmärksamhet i respektive stat. 

 

Om vi istället tittar på min tredje frågeställning; Vilken teori passar bäst in på staters 

agerande i interventionerna? Jag skulle vilja förklara staters agerande på följande sätt. Själva 

staten i sig agerar ofta utan samvete precis som realismen förespråkar. Presidenten eller 

statsministern vill ha kvar sin makt och ser mest konflikter som något som kan hota dess 

överlevnad. Skulle man däremot kunna göra en ekonomisk vinning på en intervention blir det 

en helt ny fråga. Hur som helst ser stater en intervention som något kostsamt både ekonomiskt 

och många människoliv från det egna landet kan förloras. Man vill inte offra sin makt även 

om man säkert som person strävar efter en mer fredlig värld.  

 

Däremot så består ju inte stater av enbart presidenter och partier utan en befolkning som har 

makten att avsätta dem om de inte gör som folket vill. Det är därför som folket i en stat måste 

visa att man är missnöjd med ett beslut att inte intervenera. Det tänkvärda i det här är att, för 
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att ta Sverige som exempel som bara har val vart fjärde år, kan man bara skapa ett ordentligt 

tryck under kanske valåret då den styrande makten har chans att förlora sin makt.  

När fredsframtvingande operationer krävs har man ofta inte tiden att börja kräva omval, däri 

ligger kanske problemet med varför bland annat inte stater ska agera på egen hand. Att skapa 

ett starkt FN som både snabbt och med kraft kan gå in och skapa fred borde därför vara viktigt 

för alla människor. När en hemmaopinion har fått de styrande att ingripa har det ofta redan 

gått för långt. Visst stämmer ordspråket ”bättre sent än aldrig” men att sträva efter samma 

rättigheter och fred är något som borde göras av alla, och således ledas av någon instans som 

har makten att hjälpa alla de människor som är i behov av hjälp och inte bara av stater som så 

ofta misstänks ha egna intressen vid en intervention.  

 

Man kan tala om en tydlig skiljelinje där man å ena sidan ser utifrån staters perspektiv eller å 

andra sidan utifrån det gemensamma bästa. Realismen förespråkar staters integritet och ser 

dem som de allra högsta bestämmande instanser. Suveränitet är därför hörnstenen i det 

internationella systemet vilket är uppbyggt av olika stater. Att 192 stater är med i FN gör det 

hela väldigt problematiskt.  

 

Kosmopolitismen strävar efter att ändra detta system till en del andra principer. Enligt dessa 

principer innefattas bland annat att internationella relationer i mindre utsträckning ska ses 

utifrån staters egna intressen. De universella ideal som kosmopolitismen strävar efter är att 

alla människor ska ha samma rättigheter och att stater inte ska kunna isolera sig och hävda att 

deras befolkning är en intern angelägenhet. Man talar även om att statssuveräniteten kan 

upphöra när inte staten uppfattas som legitim med anledning av hur den behandlar sin 

befolkning. Eftersom det finns goda förklaringar från både realismen samt liberalismen och 

kosmopolitismen handlar det oftare om vad stater vill i varje sakfråga, och därefter väljer de 

argument för och emot intervention.  

 

I framtiden kommer säkerligen EU få en alltmer avgörande roll när det kommer till att hantera 

interventioner och snabbt uppblossande kriser. Min förhoppning är däremot att man ska kunna 

reformera FN på ett sådant sätt att vissa oroshärdar inte glöms bort eller marginaliseras. Det 

som behövs är inte alltid viljan att hjälpa, den har vi nog alla. Utan det är att regelverken som 

vi för länge sedan satte upp för att skydda svaga stater, inte fungerar i dagens internationella 

system.  
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Om vi ska komma någonstans med framtida interventioner är det kanske i den änden vi bör 

börja. Vi måste definiera om suveränitetsprincipen för att sedan börja fundera på vad exakt 

FN har för roll. Om vi kan göra det, har vi kommit en bra bit på väg mot den fred vi så ofta 

vill ha och försöker skapa. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som får FN att göra en 

fredsframtvingande intervention. Frågan jag har ställt mig är: Vilka faktorer ligger bakom 

interventionerna? För att skapa en förenkling och avgränsning bestämde jag mig för att titta 

på fem olika förklaringsvariabler. De fem variablerna är följande: historiska aspekter, media, 

suveränitet, statliga intressen samt aktörer. 

 

 Utifrån dessa har jag sedan analyserat de två olika fallen för att på så sätt hitta både skillnader 

och samband. Teorin jag använt är den att det är realismen som bäst beskriver varför stater 

och FN har agerat som de gör. Jag utmanar den mot några mer liberala teorier. I den här 

uppsatsen belyser jag problemen kring FN idag och hur stater behöver agera i det 

internationella system som vi har byggt upp. 

 

I analysdelen har jag diskuterat kring mina fem variabler i båda fallen och studerat resultaten.  

En av mina frågeställningar var: vilka faktorer ligger bakom interventionerna? Framförallt två 

faktorer utmärker sig som extra betydelsefulla. Det första är att staterna har en mycket 

bestående makt när det gäller att intervenera. Det andra är att media idag har en enormt stor 

roll att spela. Det är genom tv, tidningar, internet osv. som vi som medborgare på andra sidan 

jorden får reda på vad som händer i olika konflikter. Det är vi medborgare som i sin tur sätter 

press på respektive beslutfattande personer att hjälpa människor i nöd.  

 

Mina slutsatser är att FN:s regelverk är gammalt och inte fungerar i praktiken. Allt ser bra ut 

på pappret men man har ingen reell makt att ingripa med när lagar och förordningar inte följs. 

Ska FN kunna agera som leviathan måste man bestämma sig mycket tydligare än idag för vad 

man inte accepterar. Och vad man ”alltid” kommer att göra när regler inte följs. FN accepterar 

idag olika argument både för och emot interventioner vilket gör att i praktiken kan man välja 

var man ska ingripa. Självklart är det föredömligt enkelt att göra på det sättet eftersom man 

kan sopa de svåra besluten under mattan när man vill. Bra för FN men föga 

förtroendeingivande för människor runt om på jorden. 
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