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KAPITEL ETT: INLEDNING 

1.1 Introduktion 

 
Våld, krig och förtryck har en central plats i den mänskliga historien. Konflikter mellan 
individer, folkgrupper eller stater har förkommit i alla tider. Våldet har varit och är också en 
bärare av makt i det primitiva samhället såväl som i dagens moderna värld. Teorier kring 
rätten att utöva och använda våld är många och idag kopplas ofta våldsutövande och 
statsbildning samman. Våld kan ses som en förutsättning för statskonstruktionen i sig, eller 
underliggande sociala och legitima strukturer i ett fredligt samhälle.1  
 
Rätten att bruka våld mot andra individer är i samhället reglerat av nationella lagar, det 
förbjudet för en enskild individ att bruka våld mot någon annan vare sig genom misshandel 
eller att ta någons liv. Makten över våldet ligger istället hos staten: den suveräna staten 
besitter ett våldmonopol som gör den ensam om att få tillämpa våld. Genom att till exempel 
skydda sina medborgare mot angrepp från andra suveräna stater legitimerar staten sitt 
monopol.  
 
Makten och tillämpandet av våld kan skapa intressekonflikter mellan staten och individen 
beroende på hur våldet tar sig uttryck och mot vilka de riktar sig. Konflikter mellan stater i 
form av krig är den av historien ofta mest väldokumenterade sidan av det statliga 
våldsanvändandet men på senare år har mer uppmärksamhet riktats mot våldsanvändandet 
inom länder och mot den egna befolkningen. Detta gör att ytterligare fokus faller på 
problematiken kring makten över våldet och huruvida den skall utgå ifrån staten eller 
individen. Konflikten som ofta framkommer vid sådana studier visar på två synsätt som ofta 
ställs emot varandra: individen eller staten som suverän eller okränkbar.  
 
Strävan att förebygga våldsanvändning, krig och väpnade konflikter har också en lång 
historia. Att förebygga krig såväl som angrepp på folkgrupper eller individer blir allt mer 
diskuterat och aktualiserat. I dagens samhälle skyddas oftast individen inom staten, men då 
konflikterna rör våldsanvändning mellan stater eller förtryck av individer inom det enskilda 
landet, gentemot den egna befolkningen, skapar större problem. Frågan om att förhindra 
konflikter berör områden som internationell lag, den suveräna statens okränkbarhet, 
interventioner och statens betydelse i världsordningen. Rätten för en stat att intervenera i ett 
annat lands angelägenheter har varit föremål för omfattande diskussioner genom åren. Det 
som länge varit gällande, har på senare tid börjat ifrågasättas och allt fler röster höjs för att 
interventioner bör användas för att förhindra våldsanvändning även om detta innebär en 
kränkning av enskilda staters suveränitet. Det finns dock de som är av åsikten att 
interventioner redan idag tillämpas, av bland annat FN, i alltför stor utsträckning.2   
 
Viljan att förhindra omfattande och statligt, nationellt och internationellt våldsanvändande 
från det internationella samfundet tydliggörs bland annat i FN-stadgan där förebyggandet av 

                                                 
1 Se till exempel Tilly, Charles, Coercion, Capital and European States, AD 990-1992, Oxford: Blackwell, 1992; 
Schmitt, Carl, The Concept of the Political, University of Chicago Press, 1996; Foucault, Michel, Society Must 
be Defended. Lectures at the College de France 1975-76, 2003. 
2 Lyons, Gene M.; Mastanduno, Michael, International Intervention, State Sovereignty and the Future of 
International Society, i International Social Science Journal, nr. 138, UNESCO, Blackwell Publishers, Oxford, 
1993, s. 520; International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 
International Development Research Centre, Ottowa, 2001, s. 1-2. 



 7 

konflikter är central. Att förhindra mänskligt lidande är målet med FN:s allmänna deklaration 
av de mänskliga rättigheterna och andra deklarationer, konventioner och institutioner som rör 
människors rätt till ett liv utan våld.3 Utifrån det internationella samfundets möjligheter att 
ingripa mot mänskligt lidande och förtryck, följer att statssuveräniteten bedöms enligt de 
skyldigheter statsmakten har att skydda sin befolkning.4 Annorlunda uttryckt spelar 
definitioner av övergreppen på människor i konflikterna endast roll i den mån det innebär 
förändringar för de operationella förutsättningarna för extern intervention. Därutöver saknar 
de betydelse – för de drabbade.5 
 
Att minska fördärvet vid en konflikt eller att genom påtryckningar försöka förhindra 
konflikter att blossa upp berör frågan om förebyggande interventioner. Skillnaden mellan 
interventioner och förebyggande interventioner ligger i interventionens reaktionära karaktär, 
vilket inte alltid är lätt att identifiera. Dilemmat uppstår i valet mellan att bryta mot de 
internationella politiska normerna och skadan av ett passivt förhållningssätt mot mänskligt 
lidande.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att teoretiskt undersöka vilket normativt utrymme det finns för 
förebyggande interventioner i dagens internationella samhälle. Genom en begrepps- och en 
normativ analys kommer följande frågeställningar att betraktas: 
  

1. Vilka interventionsmöjligheter finns det idag? 
2. Hur kan interventioner legitimeras – eller motsatsen? 
3. Hur kan förebyggande interventioner legitimeras – eller motsatsen? 
4. Vilket normativt utrymme finns det för förebyggande interventioner i dagens 

internationella samhälle? 
 

1.3 Metod 

 
För att uppnå uppsatsens syfte har två olika analysmetoder använts: en begreppsanalys och en 
normativ analys. Alla former av vetenskapliga studier innehåller någon form av 
begreppsutredning. En begreppsutredande analys innebär att man söker reda på vad som har 
skrivits om de undersökta begreppen, sorterar upp olika begreppsdefinitioner och skiljer dem 
åt, samt pröva begreppen för operationalisering i vetenskaplig forskning. En begreppsanalys 
söker ofta att finna den mest användbara definitionen av begreppet. Målet med 
begreppsanalysen i den här uppsatsen är både att skapa ordning i diskussionerna kring 
interventionspolitik, samt att fungera som grund för den normativa analysen.6  
 
En normativ analys innebär en fokusering på egenskaperna hos, och relationerna mellan olika 
begrepp. Den epistemologiska ståndpunkt som tas är därmed baserad på en kunskapssyn som 
                                                 
3 Ackermann, Alice, Idea and Practice of Conflict Prevention, i Journal of Peace Research, vol. 40, nr. 3, Sage 
Publications, maj 2003, s. 340. 
4 International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, s. viii. 
5 Samtal med Monica Andersson vid Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, 
Utrikesdepartementet, 2005-04-01. 
6 Esaiasson, Peter, m.fl., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2:a upplagan, 
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2004, s. 33-34. 
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formas utefter varje aktörs erfarenheter och bearbetade intryck. Fördelarna med en normativ 
analys är att den går bortom begränsningarna av till exempel en enbart legal-positivistisk 
infallsvinkel: analysen innefattar en stor mängd synvinklar på utrymmet för förebyggande 
interventioner just för att den tar hänsyn till alla de dynamiska uppfattningar som underbygger 
de politiska värderingarna.7 
 
Inledningsvis, i kapitel två, presenteras olika teoretiska perspektiv som ligger till grund för de 
följande resonemangen om interventionspolitik. Dessa perspektiv är menade att ge de 
bakomliggande idéerna till de begrepp som senare analyseras. I kapitel tre följer sedan 
begreppsanalysen. Syftet med detta kapitel är att bearbeta de centrala begrepp för förståelsen 
av de normativa utrymmen som finns för förebyggande interventioner idag. Begreppen har 
analyserats från olika författares perspektiv, dels genom att analysera begreppens olika 
innebörd, och dels begreppens mål, det vill säga i vilka situationer de används och kan 
användas i. Viktigt att poängtera är att legitimitetsperspektivet är genomsyrande i analysen. 
Detta görs genom att analysera hur begreppen legitimeras både praktiskt och teoretiskt. 
Begreppsanalysen besvarar därmed den första frågeställningen vilka interventionsmöjligheter 
det finns idag. Genom legitimitetsperspektivet görs en inledande bearbetning av 
frågeställningarna nummer två och tre, vilka slutgiltigt behandlas i den normativa analysen. 
En av de främsta anledningarna till valet av en begreppsanalys är att den behändigt fångar in 
den förändring som skett inom begreppsanvändandet. Motivet är att tydliggöra vikten av ”att 
tala annorlunda” om politiken eller ett statsvetenskapligt fenomen. 
 
Det huvudsakliga syftet med den normativa analysen, i kapitel fyra, är att besvara frågan om 
vilket normativt utrymme det finns för förebyggande interventioner i dagens internationella 
samhälle. Frågeställningarna nummer två och tre om hur interventioner respektive 
förebyggande interventioner kan legitimeras, eller inte legitimeras, besvaras också slutgiltigt i 
detta kapitel. Begreppsanalysen identifierar centrala begrepp som är avgörande för ett 
legitimitetsresonemang i den normativa analysen. I den normativa analysen tydliggörs eller 
förklaras de olika begreppen utifrån olika politiska värderingar, som i sin tur ställs emot 
varandra för att undersöka under vilka förutsättningar förebyggande interventioner kan 
förekomma. Den normativa analysen bygger på att de politiska värderingarna ställs emot 
varandra. Normativ analys innebär ett studium av icke-kvantitativa begrepp såsom 
demokratisering, suveränitet och mänskliga rättigheter. Eftersom analysen inbegriper 
resonemang kring politiska värderingar som i sin tur grundas i olika historisk-sociala 
sammanhang, utfärdas inga uttalade och specifika rekommendationer. Slutsatserna i kapitel 
fem utgörs av en avslutande diskussion av den tidigare analysen. 
  

1.4 Material och källkritik 

 
Informationsinsamlandet har baserat sig på litteratur och rapporter som berör de olika 
ämnesområden, begrepp och frågor som har behov av att belysas för uppsatsens syfte: 
förebyggande internationell intervention, statens suveränitet och det internationella samfundet 
och mänskliga rättigheter. Studien fokuserar dels på att identifiera termer och definitioner och 
dels på att förklara och förstå begreppen. Med behandlingen av tidigare forskning kommer vi 
bland annat att finna om och hur begreppsapparaten har förändrats. 
 

                                                 
7 Buckler, Steve, Normative Theory, ur Marsh, David; Stoker, Gerry (red.), Theory and Methods in Political 
Science, 2nd edition, Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2002. 
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Inget material är helt oberoende. Då tankar och åsikter presenteras av någon annan eller är 
resultatet av någon annans undersökningar uppkommer problem med materialtes oberoende. 
För att genomföra denna studie har främst litteratur och Internetkällor använts. Både 
sekundär- och primärkällor har nyttjats för att på ett så genomgående och omfattande sätt som 
möjligt beskriva och förklara fenomenet interventioner. Författarna till uppsatsen är medvetna 
om att främst användandet av sekundära, men även primära, källor innebär ett problem med 
materialets oberoende. Flera olika källor har dock används för att ge olika författares syn på 
interventionsproblematiken och de begrepp som är knutet till detta. Genom användandet av 
olika författares åsikter och idéer samt att försöka se på problemen från olika angreppssätt 
anser vi att vi har tagit den befarade problematiken i beaktande. Internetkällorna ägs av 
välkända organisationer och tidningsförlag och vi har vid flera tillfällen besökt sidorna med 
den aktuella informationen. Genom detta och genom tydliga referenser som visar vart 
materialet kommer från anser vi att vi tagit hänsyn till problematiken med oberoende. 
 

1.5 Avgränsningar 

 
På grund av ämnesområdets omfattning krävs en tydlig avgränsning. Den första 
avgränsningen görs vid valet av analysmetod. De definitioner som används på olika begrepp i 
den här uppsatsen, utgör en avgränsning i sig. Till exempel gör definitionen av interventioner 
att vi inte analyserar humanitära biståndsinsatser eller utplacerandet av fredsbevarande 
styrkor, med mera. Interventionspolitik är ett stort och informationsrikt område, och utrymmet 
för förebyggande interventioner kan naturligtvis studeras utifrån många olika infallsvinklar 
och analysmetoder. Genom den normativa analysen avgränsar vi vilket utrymme som ska 
studeras. Det normativa utrymmet fokuserar på förebyggande interventioners legitimitet – till 
skillnad från till exempel legalitet – utefter hur politiska värderingar i en värld av 
internationella lagar och universella normer har förändrats och fortsätter att förändras. Valet 
av analysmetoder leder även till att frågor som interventionspolitikens effektivitet eller 
implementering inte behandlas djupgående, vilket en fallstudie skulle kunna fokusera på. 
 

1.6 Tidigare forskning 

 
En av motiveringarna till den här uppsatsen är att även om våld, krig och interventioner har 
under lång tid varit ett omdiskuterat och välstuderat område är förebyggande interventioner 
ännu relativt outforskat. Visserligen har diskussionen om hur våld och krig skall kunna 
förebyggas förts länge, men dessa fokuserar lite smalare än vad idéerna om förebyggande 
interventioner gör. Genom bearbetandet av grundläggande teorier, begreppsanalysen samt den 
normativa analysen är ambitionen att en överskådlig blick ges av de omfattade studierna inom 
ämnesområdet samt de olika inriktningarna på idétraditionerna kring centrala begrepp för 
studien.   
 
Om önskan om att ytterligare fördjupa sig i litteratur rörande interventioner kan exempelvis 
boken ”Doing Good and Doing Well” (1999) av Stephen A Garrett rekommenderas, samt 
Olof Beckmans avhandling ”Armed Intervention…” (2005). Garrett ger en övergripande bild 
av humanitära interventioner, där problematiken kring dessa belyses från ett flertal olika håll 
och exemplifieras med händelser från amerikansk politik. Beckman fokuserar på de 
pragmatiska argumenten för väpnade interventioner. Den här uppsatsen avgränsar analysen 
till att enbart studera interventioner, varför viss diplomati och humanitär hjälp hamnar utanför 
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uppsatsens ram. För en inblick i humanitära insatser bortom interventioner se ”In the Shadow 
of ’Just Wars’…” redigerad av Fabrice Weissman. För en fördjupning av våldsbegreppet och 
dess anknytning till statskonstruktionen finns flera alternativ som presenteras i referenslistan 
där Mahmood Mamdani är läsvärd just för diskussionen kring politiska identiteter. I 
sammanhanget kan även Frantz Fanons “On Violence” i ”The Wretched of the Earth” (1961) 
läsas för ett perspektiv på kolonialismen. Slutligen ger Georges Sorel en intressant 
infallsvinkel på sambandet mellan staten och våld i ”Reflections on Violence” (1999). 
 

1.7 Disposition 

 
Varje kapitel inleds med en introduktion till de centrala begreppen och resonemangen i 
kapitlet. Där efter behandlas de olika infallsvinklarna i olika avsnitt för att slutligen 
sammanfattas i slutet. Uppsatsen i stort är upplagd så som följer: Efter det inledande kapitlet 
behandlas bakgrunderna till begreppen som vidare analyseras i kapitel tre. Här förs en 
diskussion om staten och individens relationer till det internationella samhället och aktörerna 
på den internationella arenan. Vidare diskuteras teorier kring våld och våldsanvändning samt 
krig för att ge en grund inför den djupare analysen av interventionsbegreppet i kapitel tre. Det 
tredje kapitlet behandlar dels de centrala grundläggande begreppen för legitimering av 
interventioner och dels olika former och definitioner av interventioner vilket leder till 
argumenterandet av legitimerandet av förebyggande interventioner. I den normativa analysen 
som följer i kapitel fyra ställs olika legitimerande argument som följer på begreppen mot 
varandra för att visa på det normativa utrymmet som det internationella samhället ger till 
förebyggande interventioner. Slutligen avslutas analysen med ett kapitel med slutsatser och i 
sista kapitlet referenser.  
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KAPITEL TVÅ: GRUNDLÄGGANDE TEORI 

 
Det internationella samhället kan förstås utifrån många olika teoretiska synsätt. Förebyggande 
interventioner lyfter frågor om staters suveränitet, individers rättigheter och rättfärdigandet av 
politik i syfte att upprätthålla en internationell ordning. Syftet med detta kapitel är att ge en 
bakgrund för de, i nästkommande kapitel, diskuterade begreppen.  Genom att presentera 
bakgrunden och de historiska resonemangen till de begrepp som är relevanta i relationen 
mellan internationell ordning och förebyggande intervention, läggs grunden till den 
kommande diskussionen och analysen. Centrala begrepp för detta kapitel är individ och stat, 
rättigheter, våld och krig samt moraliskt och legitimt rättfärdigande. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning över de belysta områdena. 
 
De dominerande perspektiven för att beskriva den internationella ordningen ses ofta vara tre 
olika. I ena änden står att finna realismens statscentrerade perspektiv, grundad på naturrätten 
och alla-mot-alla perspektivet, och i den motsatta änden ställs den universella eller 
kosmopolitiska tanketraditionen som baseras på idén om en mänsklig och global gemenskap. 
Mitt emellan dessa två står det internationalistiska8 tankesättet med utgångspunkt i Grotius 
internationella samhällskonstruktion. Liksom realismen utgår den internationalistiska 
traditionen från det statscentrerade perspektivet, men ser stater som begränsade i deras 
handlande av internationella lagar och universella normer. I motsats till det kosmopolitiska 
tankesättet erkänns existensen av ett samhälle av stater.9 Begränsningarna med det 
statscentrerade perspektivet i en allt mer globaliserad värld kommer att behandlas ytterligare i 
kapitel tre och fyra.  
 
Resonemangen ovan kopplar tydligt till förhållandet mellan staten och individen och vilka 
aktörer som agerar på vilken arena. Det statliga våldsmonopol som individen underkastat sig 
kan ses som en grundpelare i dess verklighet. Våld är ett centralt begrepp i förhållandet 
mellan och inom stater diskuteras och då också för att förstå interventionspolitiken. Även om 
interventioner och förebyggande interventioner kan utföras enbart med fredliga medel är 
våldverktyget speciellt intressant som en extrempunkt i politikens mest grundläggande 
frågeställning om vem som styr över vem.  

    

2.1 Staten och individen 

 
Relationen mellan stat och individ kan uppfattas som två motsatser: statens suveränitet och 
rätt att styra ställs mot individens fri- och rättigheter. Nationalstaten som vi idag identifierar 
den är en relativt ung företeelse, vars existens går att finna endast några hundra år tillbaka i 
tiden. Föregångarna till dagens nationalstat var stadsstater, små furstendömen och stora 
områden där människor levde i grupper utan nationella gränser. Idag består så gott som hela 
världen av nationella stater vilket gör att majoriteten av alla individer lever under en politisk 
auktoritet som styr ett specifikt avgränsat territorium och som skiljer staten från övriga stater. 
Att leva under denna politiska auktoritet innebär, mycket förenklat, att staten har makten att 
stifta lagar över sina medborgare, fängsla dem, skattebelägga dem och rekrytera dem till 
militären. Dessa begränsningar som nationalstaten medför för individens möjlighet att själv 

                                                 
8 Det engelska begrepp som Bull använder är internationalist. 
9 Bull, 2002, s. 22-26; Christopher, Paul, The Ethics of War and Peace. An Introduction to Legal and Moral 
Issues, 3rd edition, Pearson Prentice Hall, 2004, s. 67-70. 
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bestämma över sitt liv är föremål för många frågor och diskussioner. Rättfärdigandet av denna 
makt över individen och individens rättigheter har varit föremål för många filosofiska tankar 
genom århundradena där Hobbes, Locke och Rousseau ofta uppmärksammas i störst 
utsträckning.10 
 

2.1.1 Naturrätten 

Ett sätt att förstå världsordningen på och relationen mellan staten och individen, men också 
relationen mellan stater, definieras utav realismen. I dess ursprung hittar vi naturrätten som 
den vägledande ordningen för den politiska maktens uppkomst. Det starka argumentet som 
naturrätten hävdar sig göra anspråk på är dess universalitet – naturrätten är något som 
inbegriper alla människor. 
 
Det underliggande antagandet för naturrätten är människan som den rationella varelsen. 
Eftersom det naturliga tillståndet uppfattas som ett osäkert tillstånd, sluter människorna sig 
samman och kommer överens om att överlåta en del av sina naturliga suveräna rättigheter till 
ett överhuvud för samhället som kan agera domare mellan dem och fungera som en instans för 
vädjan om rättvisa. Genom kontraktet ger naturrätten staten sin legitimitet, dessutom dagas 
förståelsen om politisk makt, rättvisa och orättvisa, och rätten till ägodelar.11 I ett tänkt 
tillstånd av anarki, ser Thomas Hobbes naturrätten som alla personers frihet att göra vad hon 
kan för att värna om sitt eget liv. Människan kommer att handla rationellt och inte agera för 
att skada sin egen hälsa, med andra ord kommer hon att söka fred.12 John Locke för ett 
liknande resonemang när han definierar naturrätten genom förnuftet om allas lika värde och 
självständighet, som en frihet där ingen får skada någon annans liv, hälsa, frihet eller 
ägodelar. I det naturliga tillståndet är var och en sin egen domare och har rätt att straffa 
överträdelser mot denna universella naturrätt, detta dock i proportion till överträdelsen.13 
 
I ett system som, då det inte funnits någon erkänd överordnad härskare, karaktäriserats av 
anarki, byggdes en ordning för omkring 150 år sedan på naturrätten. En rätt med suveränitet 
som legitimerades endast på grund av ett uppfattat naturligt och logiskt ursprung: på grund av 
vårt värde enbart som människor.14 Senare delen av 1800-talet kom dock att se tillkomsten av 
en rättspositivistisk syn där staters praxis och upprättade traktat ansågs utgöra den legitima 
grunden i internationella relationer. Rättspositivismen ansåg att naturrätten gav statssuveränen 
alltför stora befogenheter att legitimera och rättfärdiga sitt eget handlande.15  
 
Det rättspositivistiska angreppssättet stöter dock på svårigheter: det internationella systemet 
saknar trots allt en auktoritär domare att skapa lagar och traktat och döma efter dem; 
sedvanerätten som utgör en stor del av internationella relationer kan svårligen regleras 
objektivt under lagarna; lagarna är underutvecklade och hanterar inte alla situationer samt; 
argumenteras det, att det saknas en global och gemensam moralisk värdegrund att grunda de 
internationella lagarna på.16 
 

                                                 
10 Birch, Anthony H, Concepts & Theories of Modern Democracy, 2nd Edition, 2002, s. 13-15. 
11 Locke, John, 1952, s. 4, 70-71; Hobbes, Thomas, 1968, s. 202-203. 
12 Hobbes, Thomas, Leviathan, Penguin Books, 1968, s. 189-190. 
13 Locke, John, Second Treatise of Government, The Liberal Arts Press, 1952, s. 4-6. 
14 Bellamy, Alex J., Ethics and Intervention: The ‘Humanitarian Exception’ and the Problem of Abuse in the 
Case of Iraq, ur Journal of Peace Research, vol. 41, nr. 2, 2004, s. 132. 
15 Bellamy, Alex J., Journal of Peace Research, vol. 41, nr. 2, 2004, s. 140-141. 
16 Bellamy, Alex J., Journal of Peace Research, vol. 41, nr. 2, 2004, s. 132-133. 
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2.1.2 Staten i den internationella världen 

Realismen drar en tydlig gräns mellan nationell och internationell politik där olika moraliska 
standarder gäller för det internationella livet och livet för medborgarna. Det centrala i 
realismen är den statscentrerade läran där stater är de huvudsakliga och dominerande 
aktörerna och alla andra eventuella aktörer är sekundära.17 Denna suveränitet är signifikant 
med existensen av ett oberoende politiskt samhälle som har laglig auktoritet över sitt 
territorium. Det främsta målet för staterna är överlevnad och alla andra mål är underordnade 
detta. Överlevnaden är dessutom helt beroende av den enskilda staten och ingen annan stat 
kan vara pålitlig för att garantera den egna existensen. Staten skall söka makt och individerna 
som arbetar för staten har som plikt att rationellt undersöka de mest gynnsamma stegen för 
staten att ta för att bibehålla sin ställning i en fientlig omgivning.18 Det internationella 
samhället är helt beroende av de enskilda staterna och eventuella internationella lagar måste 
komma från staten själv. Om internationell politik bedrivs görs detta antingen i ett moralsikt 
och legalt vakuum, eller så bedrivs det utifrån det egna självintresset. 
 
I den andra ändan av den teoretiska om det internationella samhället placerar sig 
universalistiska idéer inspirerade av Immanuel Kant. I motsats till realismen är fundamenten i 
det internationella samhället de gränsöverskridande mänskliga relationerna och ett universellt 
gemensamt intresse delat av alla människor. Dessutom är detta kosmopolitiska samhälle inte 
endast karaktären av det internationella samhället, det är även ett mål i sig. De konflikter som 
uppstår grundas inte i kampen om statens egen överlevnad utan snarare på ideologiska 
skillnader.19 Mellan den realistiska och universalistiska eller idealistiska synen på staten i det 
internationella samhället finner vi ett kontinuum av andra synsätt, som anammar olika 
perspektiv av de olika extrempunkterna. Stater kan ses som de primära aktörerna, men 
begränsas i deras handlingsutrymme av icke-statliga aktörer, institutioner och regimer.20 
  

2.1.3 Individens rättigheter 

Det realistiska synsättet har sedan början av 1900-taket varit helt dominerande i den 
internationella politiken men har sedan Kalla Krigets slut till viss del fått lämna plats för en 
ökande liberalism och post-positivism.21 Liberalismen har alltsedan 1700-talet, trots 
realismens övertag under det tjugonde århundradet, haft starka influenser på det 
internationella samhället. Grundläggande i den liberalistiska teorin är individens frihet, och 
nationella såväl som internationella institutioner bedöms utefter hur de följer dessa principer. 
Skapandet av stater ses som nödvändigt för bevarandet av frihet antingen från andra individer 
eller från andra stater. Staten har som sin primära uppgift att skydda individens rättigheter och 
okränkbarhet och skall vara tjänaren av den kollektiva viljan inte herren över folket.  
Liberalismen är främst en teori om politiskt styre (eng. government) som skall skapa säkerhet 
och rättvisa inom ett samhälle. Olika idéer inom ramen för liberalismen finns dock. Lösningar 
och förklaringar på olika problem kan besvaras på flera olika sätt beroende på den 
liberalistiska idétraditionen. Anledningen till krig kan utifrån olika synsätt bero på nationell 
eller internationell inblandning och störning av den naturliga ordningen, en odemokratisk 
natur av den internationella politiken eller på maktbalansen. Likaså skiljer sig åsikterna om 

                                                 
17 Bull, 2002, s. 23-24; Dunne, Tim och Schmidt, Brian C., Realism, ur Baylis, John; Smith, Steve (red.), The 
Globalization of World Politics, 2nd edition, 2001, s 143-145. 
18 Dunne, Tim och Schmidt, Brian C., Realism, ur Baylis & Smith (red.), 2001, s. 150-154. 
19 Bull, 2002, s. 24-25. 
20 Institutioner och regimer innefattar här både internationell lag och universella normer. Bull, 2002, s. 25-26, 
39-44; Little, Richard, International Regimes, ur Baylis & Smith (red.), 2001, s. 300-301. 
21 Dunne, Tim och Schmidt, Brian C., Realism, ur Baylis & Smith (red.), 2001, s. 146-147. 



 14 

grunderna för fred mellan bland annat individuella och marknadsmässiga friheter, kollektiv 
säkerhet eller ett allmän världsligt styrelseskick.22 
 
Efter Andra världskrigets fasansfulla händelser blev synen på individens rättigheter en aktuell 
fråga. Genom bildandet av FN och dess freds- och konfliktförebyggande arbete 
uppmärksammades det mänskliga lidandet på ett nytt sätt. Tidigare hade realismens dominans 
inom den internationella politiken gjort att stater ansågs vara de huvudsakliga aktörerna på 
den internationella arenan medan det nu öppnades upp även för att se individer och individers 
rättigheter som en internationell angelägenhet.23 
 

2.2 Våld 

 
Syftet med det här avsnittet är att ge en kortfattad bakgrund till förhållandet mellan begreppen 
våld och staten. Våld kommer endast att behandlas ur ett statscentrerat (och inte ett 
individuellt) perspektiv av två orsaker. För det första är en av de kontraktsenliga rättigheterna 
som överlåtits från individen till staten rätten att deklarera krig. Enligt det naturrättsliga 
argumentet som behandlats ovan kan självförsvarsrätten förstås som en rättighet som staten 
använder för att skydda kollektivet eller att agera i försvar av det gemensamma intresset.24 För 
det andra inkluderar detta perspektiv även användandet av våld i ett identitetspolitiskt syfte, 
där identitetens dynamiska och samtidigt stabiliserande verkningar tar i beaktning. 
 

2.2.1 Staten och våld som identitetspolitik 

I ambitionen att förstå vad staten är, finner Carl Schmitt25 likställandet mellan staten och det 
politiska otillfredsställande. Problemet uppkommer då staten och samhället inte går att 
särskilja längre, då staten inte längre har monopol på politiken. I fall allt är politiskt är det inte 
längre möjligt att identifiera statens politiska karaktär.26 För att åtgärda detta krävs det enligt 
Schmitt att man hittar de specifika politiska karaktärerna eller distinktionerna för det politiska. 
Den yttersta distinktionen för det politiska är den mellan ”vän” och ”fiende”. Detta blir det 
yttersta politiska beslutet som omfattar all annan politik.27  
 
Härifrån förstår Schmitt staten, eller den politiska enheten, som den övergripande statsmakten 
som kan definiera och dela upp distinktionen mellan fiende och vän. Denna distinktion 
grundar sig på att det alltid finns en möjlighet till våldsanvändning. Innebörden av 
identitetsskapandet av vän, vi, och därmed fiende, dem, är att krig får funktionen att som 
yttersta medel besegra fienden. Krig och våld är inte något mål i sig för politiken, men som en 
evigt närvarande möjlighet kommer det att forma politiken.28 
 
Det finns två centrala argument i hans resonemang. Det första är att det är endast en möjlighet 
till krig som det yttersta politiska beslutet ger upphov till. Även om man kan interagera med 
”den andre” så kommer denne alltid vara annorlunda, och alltid vara en källa till legitimering 
av att skydda sig mot, att inleda krig med. För det andra kommer alla andra anspråk på 

                                                 
22 Dunne, Tim, Liberalism, ur Baylis & Smith (red.), 2001, s. 163-179. 
23 Eriksson, Lars, m.fl., FN globalt uppdrag, SNS Förlag, 1995, s. 54-56. 
24 Bull, 2002, s. 51. 
25 Schmitt, 1996. 
26 Schmitt, 1996, s. 22. 
27 Schmitt, 1996, s. 25-27. 
28 Schmitt, 1996, s. 33-34. 
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politisk makt att endast kunna göra sig gällande om de kan rubba den övergripande, eller 
suveräna, statsmakten. Att likställa partipolitik med politik enligt definitionen ovan, är endast 
begripligt om partipolitiska organisationer skapar så stora motsättningar sig emellan att den 
övergripande statsmakten inte längre kan göra gällande sin distinktion mellan vän och fiende. 
Den internationella identiteten försvinner till förmån för samma typ av identitetsskapande 
inom landets gränser, vilket leder till vad som kan kallas ett inbördeskrig.29 Tydligare 
formulerat uttrycker sig statssuveränitet som makten att kunna besluta vem som är fiende. 
Därmed existerar inte den politiska enheten utan denna suveränitet: den politiska enheten, 
staten är endast den entitet som har makten att kunna bestämma vem som är fiende och 
därmed kunna använda de krafter som entiteten hyser för att förinta hotet, att kunna sända 
sina medlemmar i dödens väg.30 
 
Resonemanget ovan är intressant i den mån den vänder på synen om våld som ett medel för en 
viss politik. Våld som ett medel till politiska mål sammanfattas bra av Carl von Clausewitz 
uttryck: ”war is merely the continuation of policy by other means.”31 Förändringen av denna 
uppfattning representeras av bland andra Michel Foucault32 och David Campbell33. Våld 
förstås som något underliggande i samhället, något hela tiden närvarande som kan användas 
vid behov att skydda sig mot faror och hot. Liksom idéer kring kolonialism och våld är den 
binära diskursen om vän och fiende alltid närvarande och vid en konflikt ligger lösningen inte  
i fred, utan endast i seger.34 
 

2.2.2 Våld som verktyg  

På ett motsatt sätt kan våld ses som ett medel för politiken, där våld urskiljs genom sin 
instrumentella karaktär. Våld är ett verktyg, och liksom alla verktyg, är till för att multiplicera 
”naturlig” styrka till dess att de inte behövs längre.35 Det är viktigt att skilja mellan politisk 
makt och våld även om de ofta verkar parallellt med varandra. I likhet med Schmitts 
resonemang om staters suveränitet, definierar Hannah Arendt makt som en egenskap som 
endast uppkommer i gemenskapen, då en grupp skapas, och makten existerar så länge 
gruppen håller ihop. Makt är på så vis ett mål i sig självt, den behöver inte rättfärdigas av 
senare gärningar utan är legitim så fort gemenskapen skapas. Våld fungerar enbart som ett 
medel, som ett verktyg, och måste därmed rättfärdigas.36 Resultatet av en effektiv 
våldsanvändning beror på makten som backar upp den och på dess implementering. 
Skillnaden mellan makt och våld framträder tydligt i mötet dem emellan i deras extrema och 
rena former, till exempel vid territoriella kränkningar. Även om en politisk grupp som åtnjuter 
makten och möjligheten, i enlighet med Schmitts resonemang, att mobilisera för krig är svår 
att överkomma, är det fortfarande möjligt. Som ett verktyg att multiplicera naturlig styrka 
uppkommer möjligheten att i extrema fall döda andra människor. På så vis kan våld 
kommendera, men vad våld aldrig kan påbjuda är makt.37 Makt och våld är varandras 

                                                 
29 Schmitt, 1996, s. 27, 32. 
30 Schmitt, 1996, s. 37-38, 43, 45-46. 
31 von Clausewitz, Carl, On War, Princeton University Press, 1984, s. 87. 
32 Foucault, 2003. 
33 Campbell, David, Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity, Manchester 
University Press, 1998. 
34 Foucault, 2003, s. 48-51, 54, 59-61; jämför idéerna om rasistiska och etniska identiteter i Mamdani, 
Mahmood, When Victims Becomes Killers, Princeton University Press, 2001, s. 22-24. 
35 Arendt, Hannah, On Violence, Harcourt, Brace & World, 1969, s. 46. 
36 Arendt, 1969, s. 44, 51-52. 
37 Arendt, 1969, s. 50-53. 
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motsatser, våld tar vid där makten minskar. Som sådant är våld också normgivande: risken är 
att även om våld förändrar världen, så innebär förändringen sannolikt en mer våldsam värld.38 
 

2.3 Krig 

 
Våld mellan individer och grupper har alltid förekommit. De bakomliggande orsakerna och 
motiven för krigsföringen har dock varierat. Under lång tid har även försök gjorts för att 
rättfärdiga våldsanvändningen och för att förebygga konflikter. Pacifistiska strömningar har 
mötts av rättfärdigande principer och undantag. Giltigheten för att tillåta våldsvändningen har 
varierat och anledningarna till krigens uppkomst är lika många som försöken att rättfärdiga 
dem. Kampen mellan ont och gott har alltid funnits där men de moraliska värderingarna som 
ligger till grund för legitimeringen och rättfärdigandet har förändrats. Fred har allt sedan 
romartiden varit ett av de främsta målen för det internationella samhället även om det hänt att 
strävan efter fred har använts för att rättfärdiga det militära våldet. 
 

2.3.1 Att rättfärdiga krig 

Inom kristendomen var pacifism länge allmänt rådande. Utgångspunkten för detta var ett 
flertal texter i Nya Testamentet som rådde de troende att inte bruka våld i någon form. 
Pacifismen var dock inte oomstridd och det finns många olika idéer kring våldsanvändning 
inom den kristna kyrkan, då detta innebar problem för de styrande när länderna hotades av 
omkringliggande länder. Augustinus var en av de kristna förespråkarna mot ett helt 
pacifistiskt förhållningssätt. Hans idéer influerades dels av kristen tro och bibeln men också 
av traditionell grekisk och romersk filosofi. De romerska principerna om rättfärdigande av 
krig uttrycker att krig måste ha en rättfärdig anledning, att det måste styras av en auktoritet 
och att målen i slutändan skall vara fred. Den tydliga skillnaden mellan den romerska synen 
och Augustinus var hans sätt att föra in resonemanget kring ont och gott, rätt och fel vid 
rättfärdigandet av krig, vilket också kom att påverka den kristna synen på våld och krig. Han 
ansåg att krig kunde vara påbjudna av Gud själv om de bedrevs utifrån hans principer. Detta 
ledde också till att prägla moralsynen i kyrkan och de kristna länderna. Kyrkans moraliska 
lagar kom att bli de enskilda ländernas lagar.39 Augustinus kan ses som det rättfärdiga krigets 
fader och hans idéer låg till grund för vad som senare kom att bli korstågen. Hans syn på 
rättfärdigande av krig kom att influera tänkare och filosofer långt efter hans död. 
 
En av dem som inspirerades av Augustinus arbete var Thomas av Aquino, som tog 
Augustinus idéer och reducerade dem till abstrakta regler utifrån klara principer. Han ansåg 
att människan i sig var domaren över rätt och fel vid moraliska val. Målet för staten var att 
bringa ordning och säkerhet. Aquinos största bidrag till diskussionen om rättfärdigande av 
krig är hans fras ”jus ad bellum” – ett rättfärdigt krig.40 
 
Ett rättfärdigt krig skulle värderas av offentliga auktoriteter som ansvarar för statens 
angelägenheter och inte av enskilda individer. Enligt Aquino saknas utrymme för krig då en 
möjlighet fanns till en annan utväg via en övergripande auktoritet att lösa dispyten. För 
privatpersoner existerar auktoriteten i form av staten som skulle kunna lösa problemen utan 
att våld blir nödvändigt, vilket leder till att privata krig aldrig skulle kunna rättfärdigas. 

                                                 
38 Arendt, 1969, s. 53, 80. 
39 Christopher, 2004, s. 34-42. 
40 Christopher, 2004, s. 49-52. 
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Rättfärdiga anledningar till krig innebar bland annat försvaret och skyddet av det egna. Målet 
med kriget skulle vara fred: ett krig som påkallats av en legitim auktoritet och av rättfärdiga 
anledningar kunde ändå ses som orättfärdigt om det bedrevs med grymhet och med dominans 
som mål. Ett rättfärdigt krig var medelvägen för att åstadkomma det gemensamma bästa för 
att bevara staten i det utrymme där lagen inte var tillförlitlig. Aquinos mening var att de 
styrande och den mänskliga lagen måste ha moraliska syften för att vara gällande.  En 
omoralisk lag var överhuvudtaget ingen lag och de styrande måste agera för det bästa för dem 
som de styr över. Han vände sig emot all form av olegitimerat användande av statlig makt.41 
 
Även om Thomas av Aquinos arbete i mångt och mycket påverkats och influerats av 
Augustinus arbete före honom finns det fundamentala skillnader i deras syn på moralens 
uppkomst. Augustinus anser att uppenbarelsen alltid är den fundamentala källan till moraliska 
sanningar. Aquino å sin sida anser att människan kan upptäcka moral sanning genom 
förnuftet. Då Augustinus generellt likställer moral med legalitet och menar att definitionen för 
rätt och fel kommer från den suveräna makten, anser Aquino att den moraliska sanningen 
fungerar som fundamentet i positiva lagar som stiftas av och genom människans förnuft.42 
 
En vidare utveckling av Aquinos resonemang gjorde Francisco de Victoria genom att 
inkludera tankar om konsekvenserna för krig till rättfärdighetsdebatten. Han ansåg att stater 
hade ett ansvar och en plikt att även vid försvarskrig upprätthålla en minimistandard av 
humant beteende emot sina fiender. Denna minimistandard av uppförande skall alltid gälla 
mellan alla människor. I en värld av självständiga och suveräna stater har alla av dem ansvar 
och förbehåll i sin relation och sitt beteende gentemot andra stater. de Victoria utvecklade 
Aquinos princip för jus ad bellum till ett mer direkt och övergripande begrepp, De Jure Belli, 
om restriktioner för konsekvenserna av krig. Han är också den första som insisterar på 
objektiva analyser för rättfärdigandet av inledande av krig. Liksom Augustus och Aquinos 
före honom försöker de Victoria att fastställa den normativa statusen av alternativ när han 
diskuterar det nationella privilegiet, suveräniteten. En suverän kan endast dömas av Gud och 
detta först efter sin död. Därför kan det inte förekomma någon form av legal juridisk process 
mot suveräna aktörer. de Victorias mål var att tillhandahålla ledning för att assistera de 
styrande att välja de moraliska alternativen. Den rent juridiska argumentationen hos de 
Victoria var endast att motivera de styrande i suveräna stater att skapa lagar som inskränker 
de egna medborgarnas beteende mot främlingar och utomstatliga individer.43 
 
Genom Aquino och de Victorias idéer kom rättfärdigandet av krig att flyttas från att vara 
sanktionerat av Gud till att behöva motiveras och fastställas av den moraliska grunden som 
rättfärdigade handlingen. Målet och motiven till handlandet framhålls som det centrala istället 
för den internationella normen. Ett exempel i dagens internationella samhälle utgörs av hur 
idéerna om ett kosmopolitiskt samhälle antagit rollen som en gemensam grund i stället för 
Gud. Därmed har även den skyldighet att agera efter Guds ord, flyttats till att innebära en 
moralisk skyldighet att handla som är grundlagd i den gemensamma mänskligheten.44 
 

                                                 
41 Canning, Joseph, Aquinas, ur Boucher, David; Kelly, Paul (red.), Political Thinkers, Oxford: Oxford 
University Press, 2003, s. 115-122. 
42 Christopher, 2004, s. 71-72. 
43 Christopher, 2004, s. 53-60. 
44 Bellamy, Alex J., Ethics and Intervention: The ‘Humanitarian Exception’ and the Problem of Abuse in the 
Case of Iraq, ur Journal of Peace Research, vol. 41, nr. 2, 2004, s. 139. 
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2.3.2 Rättfärdigande av krig i modern tid 

Kapitlet har visat hur internationella ansträngningar länge har arbetat med att begränsa 
omfattningen av krig och krigsföringen. Det har efter Grotius kommit många internationella 
initiativ för att skapa internationella regelverk rörande många olika områden och då även för 
reglerandet av våldsanvändning och krig. Under 1800- och 1900-talet träffades exempelvis 
överenskommelser rörande vapenanvändning, behandlandet av krigsfångar och skapandet av 
Röda korset. En av de mest allmänt kända internationella lagtexterna, och en av de senare 
utvecklingarna av jus in bello, är troligen Genèvekonventionen som i princip samtliga av 
världens nationalstater anslutit sig till och som berör frågor om hur krig skall bedrivas. När 
FN bildades skapades också grunden för internationella och mellanstatliga beslut som är mer 
eller mindre bindande för medlemsstaterna. Ett centralt problem med internationella lagar är 
hur överträdelser och brott skall bestraffas och vem som skall vara den dömande auktoriteten i 
en värld där den suveräna staten ännu härskar.45  
 
Målet med internationell lag är att reglera möjligheterna för användandet av våld. 
Rättfärdigandet av krig och våld skulle således kunna göras utifrån vad det legala utrymmet 
uttrycker. Försvarbara motiv till krig skulle därigenom kunna vara självförsvar eller politisk- 
och territoriell suveränitet. De normer och principer som varit avgörande i krigsretoriken har 
över tid skapat en moralisk veklighet där synen på krig hela tiden är föränderlig. I den 
västerländska världen är förhållandet till våldsanvändning och krig tvetydigt. Grundsynen är 
dock att riskerna och kostnaderna med att föra krig är alltför kostsamma både ekonomiskt och 
mänskligt.46  
 
Målen med rättfärdigandet av krig är ofta kopplat till målet att begränsa krigets omfattning. 
De mellanstatliga krigen har blivit allt färre de senaste femtio åren vilket skulle kunna ses som 
en indikation på att krigsanvändandet håller på att försvinna. Däremot förekommer andra 
former av våldsanvändning och ”nya krig” som istället blir mer dominerande. Krig och 
konflikter inom stater och mellan olika grupper blir vanligare. En individualisering av krig är 
möjlig att identifiera. Kriget kan således anses ha förändrat karaktär och då har också de 
rättfärdigande argumenten gjort det, och skapar också problem för bedömningen av krigets 
rättfärdigande utifrån traditionella legitimitetsargument. Hot och säkerhet mot oidentifierade 
och icke-statliga organiserade intressen kan idag vara ett sätt att legitimera våldsanvändning, 
både som vedergällning och i förebyggande syfte. Argumentationen faller dock tillbaka till en 
grundläggande moralisk värdering av rätt och fel, gott och ont. 47 
 
Krigets roll som ett politiskt instrument har de senaste decennierna tydligt reducerats. Under 
1900-talet förändrades inställningen till krig från kriget som ett ärofyllt mål, till en vilja att i 
allt större utsträckning försöka minimera de egna förlusterna. Kopplingen till Foucaults 
argument om betydelsen av våldsanvändningen för staten är tydlig. Krigen som kommit att 
bedrivas under det tjugonde århundradet karaktäriseras av en kamp baserad på 
identitetspolitik, vilka i och för sig inte innebär en mindre förödelse för person och egendom. 
Dock har krigsargumentationen i allt större utsträckning kommit att behandla möjligheten till 
krig utan att döda, vilket skulle skapa förutsättningar för att rättfärdiga krig på ett helt nytt 
sätt.48  

                                                 
45 Christopher, 2004, s.119-121. 
46 Aggestam, Karin, Traditioner om rättfärdiga krig, i Aggestam, Karin, (O)rättfärdiga Krig, Studentlitteratur, 
Lund, 2004, s. 11-18. 
47 Aggestam, Karin, Avslutning: (O)rättfärdiga krig, i Aggerstam, 2004, s. 181-185; se även Kaldor, Mary, New 
and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Blackwell Publishers Ltd., Oxford 2001. 
48 Agrell, Wilhelm, Önskade krig, nödvändiga krig, otänkbara krig, i Aggestam, 2004, s. 50-61. 
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2.4 Sammanfattning 

 
Genomgången av teorierna ovan visar på grunderna till principerna om den suveräna staten, 
individens rättigheter, och grundläggande synsätt på våldsanvändning, och ligger till grund för 
den fortsatta begreppsanalysen. Realismen, grundad på naturrätten och kontraktsteorier, 
skapar förutsättningarna för principen om den suveräna staten. Enligt en realistisk 
utgångspunkt är staterna de huvudsakliga aktörerna på den internationella arenan och tar 
svårligen hänsyn till vikten av andra organiserade intressen och individer. Sedan början av 
1900-talet och med liberalismens alltmer framträdande ställning inom internationell teori, har 
utrymmet för individens roll i samhället ökat. Förändringen av stat och individdiskursen, från 
en statscentrerad lära mot en mer universalistisk backas bland annat upp av instiftandet av den 
allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. 
 
Det är även intressant att se hur våldsanvändning knyter an till statskonstruktionen i och med 
bland andra Schmitts teorier om suveränitet. Suveränens uppgift att kunna identifiera fienden 
för att på så sätt skilja den suveräna staten från andra stater, implicerar att våld ses mer som 
ett mål än ett verktyg. Våldet är alltid underliggande samhället för att garantera dess fortsatta 
existens.  
 
På motsatt vis kan våld ses enbart som ett verktyg. Som sådant är risken med 
våldsanvändningen snarare dess policyskapande effekt vilket uttrycks bland annat i dagens 
våldsförbudsprincip. Fokuseringen på våld syftar att tydliggöra dess innebörd som en 
ytterlighet i fråga om politisk makt: vem styr över vem.  
 
Våldsanvändandet är samankopplat med krig och rättfärdigandet av våld till rättfärdigandet av 
krig. Utvecklandet av jus ad bellum och jus in bello har gjort att rättfärdigandet av krig blivit 
svårare. Det finns många historiska tänkare som resonerat kring legitimerandet och 
rättfärdigandet av krig, vilket har utvecklats från ett krig sanktionerat av Gud, till 
sekulariserade rättfärdiga krig. Skillnaden där emellan är central då den ställer frågan om 
skyldigheten eller enbart rätten att deklarera krig. Denna fråga har försökt att besvaras bland 
annat genom utvecklandet av internationell lag och universella normer.  
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KAPITEL TRE: BEGREPPSANALYS 

 
För att kunna identifiera interventioner och interventionsmöjligheter måste de grunder som 
begreppen vilar på klargöras och definieras. Detta görs i detta kapitel dels genom att bygga 
vidare på de grundläggande begrepp och teorier som tas upp i kapitel två, och dels genom 
begreppsanalysen. Genom att analysera begreppen utifrån olika synsätt på interventionspolitik 
önskas därmed att klargöra olika former av interventioner och att tydliggöra de argument som 
använts för och emot legitimerandet av interventioner. Idéer om suveränitet, våldsförbud och 
mänskliga rättigheter inleder begreppsanalysen för förståelsen av de olika möjligheterna för 
interventionspolitiken. Därefter följer en genomgång och analys av olika former av 
interventioner i syfte att identifiera olika legitimeringsmöjligheter, som förbereder den 
normativa analysen i kapitel fyra. 
 

3.1 Grundläggande begrepp 

 
Suveränitet, våld och mänskliga rättigheter är centrala begrepp då interventionsproblematiken 
behandlas. Begreppen har funnits under lång tid men dess innebörd har under åren reviderats.  
Idag har det internationella samfundet utvecklat suveränitetsbegreppet från betydelsen av 
suveränitet som kontroll till suveränitet som ansvar. Detta har skett både genom anpassningar 
till reella företeelser och aktörer i dagens samhällen, och genom förändringen av 
språkapparaten – det vill säga genom att förändra betydelsen av gamla, och införa nya, 
begrepp.49 Förändringen har därmed skett från realismens statscentrerade teorier mot en mer 
universell och individbaserad tanketradition. Suveränitetsbegreppets övergång från en suverän 
över alla andra inrikes auktoriteter, och från frihetsidén i internationella relationer visar på 
detta faktum. Denna förändring har tydliga kopplingar till uppfattningen om en rättfärdigande 
universalitet av mänskliga rättigheter och användningen av våld för att skydda dessa värden. 
Genom att lägga större vikt på individers självbestämmanderätt, försvagas statens ”etiska” 
eller ”moraliska” gränser. Gränser finns naturligtvis kvar men endast i praktisk betydelse där 
de visar vilken stat som ansvarar för vilka människor inom vilket territorium. Därmed 
kommer ”suveränitetens” okränkbarhet att kunna åsidosättas då den nationella suveräna 
auktoriteten inte längre har möjlighet eller vilja att skydda sin befolkning.50 
 

3.1.1 Suveränitet 

Westfaliska freden gav stater en juridisk identitet i och med deras suveränitet. Begreppet 
suveränitet innebar ordning, stabilitet och förutsägbarhet i det internationella samhället då alla 
suveräna stater anses vara jämlika. Suveränitetsbegreppet har utvecklats från kontraktsenliga 
rättigheter till suveränitet som ett begrepp som innebär frihet från all annan auktoritet över ens 
territotium.51 Suveränitetsidén innebar en innovation genom att de tidiga självständiga 
nationalstaternas utveckling påbjöd ett behov av teoretiskt rättskapande. Genom att stötta idén 
om en enskild, definitiv, auktoritet i samhället skapade den tidiga suveränitetstanken 
förutsättningar för senare diskussioner om förhållandet mellan suveränitet och samhälle. Efter 

                                                 
49 International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, s. 13, 15-18; Semb, Anne Julie, 
Suverentitet i støpeskjeen: Intervensjoner, Norsk Statsvitenskapelig Tidskrift, Novus, Oslo, 2001, nr. 2, s. 187. 
50 Semb, Anne Julie, Suverentitet i støpeskjeen: Intervensjoner, Norsk Statsvitenskapelig Tidskrift, Novus, Oslo, 
2001, nr. 2, s. 188; International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, s. 14; jämför 
resonemanget med statssuveränen och intervention i  Schmitt, 1996, s. 37-38, 43, 45-46. 
51 Bull, 2002, s. 29-30, 35. 
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1700-talets revolutionerande händelser definierades suveränitetsbegreppet om för att passa in 
i den nya demokratiska eran. 
 
Suveränitet refererar till den grundläggande källan till auktoritet i samhället. Det är vanligt att 
man gör en skillnad mellan en inre och yttre dimension av suveränitetsbegreppet. Den inre 
dimensionen rör statens förhållningssätt till dess egna medlemmar, och definieras som statens 
suveränitet (eng. supremacy) över alla andra auktoriteter inom dess territorium och 
befolkning. Den yttre dimensionen definierar i sin tur suveränitetsbegreppet på den 
internationella arenan. I denna aspekt får inte suveränitetsbegreppet betydelsen av den högsta 
auktoriteten, utan en frihet från eller oavhängighet av utomstående auktoriteter och aktörer.52 
 
En av de mest intressanta implikationerna av suveränitetsbegreppet är dess förhållande till 
jämlikhet. Borträknat problematiken med realismens statscentrerade utgångspunkt gynnas 
förståelsen om statsuveränitet genom föreställningen av alla staters lika värde i 
suveränitetsbegreppet. Oavsett statens styrka eller storlek har suveränitetsbegreppet 
möjliggjort att alla staters lika värde respekteras i internationella relationer och internationell 
lag. Bakgrunden till detta kan spåras till naturrättens principer om jämlikhet vilka är inskrivna 
också i FN-stadgan. Den ojämlikhet som trots detta råder idag genom exempelvis systemet 
med vissa permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd och principerna kring avtalen om icke-
spridning av kärnvapen (Nuclear Non-Proliferation Treaty), förklaras av internationella 
jurister som undantag, om än nödvändiga sådana, till principen om staters suveräna 
jämlikhet.53 Oansett detta är alla staters jämlika värde inte helt självklart idag vilket uttrycks 
bland annat i diskussionerna kring utsträckningen av den internationella 
krigsförbrytardomstolens dömande makt. 
 
Konsekvensen av detta blir att suveränitetsbegreppet kan koppla förbi en kulturrelativistisk 
problemställning. Dagens stater erkänner åtminstone implicit i och med antagandet av 
statusen som suveräna, upprättandet och upprätthållandet av en skyldighet efter vissa normer 
som etablerats i den internationella ordningen.54 Emellertid har processen till uppkomsten av 
denna internationella ordning varit ojämlik just på dessa kulturrelativistiska grunder. 
Utgångspunkten som har kommit att accepteras som norm var från början en Europeisk 
statsmodell, där så småningom utomeuropeiska stater kunde ansluta för att åtnjuta 
suveränitetsprincipen.55 Resultatet idag är ett system som erkänner likvärdiga politiska 
entiteter i internationella relationer, oavsett vilket inrikespolitiskt system som regerar.56 
 
Samtidigt har suveränitetsbegreppet blivit suddigare i och med globaliseringen och 
konkurrensen mellan staten och andra aktörer om makten. En globaliserad värld tillsammans 
med mångfalden av demokratiska institutioner ger inte suveräniteten någon fast utgångspunkt 
då centralmakten förskjuts mot andra aktörer som gör krav på sin politiska existens. Även om 
demokratisering främjar suveräniteten, speciellt i fråga om skyldigheter mot medlemmarna, 
innebär mer makt till lokala politiska entiteter, minoritetsbefolkningar, folkrörelsen, med mera 
just en urholkning av dess fundament.  

                                                 
52 Semb, Anne Julie, Suverentitet i støpeskjeen: Intervensjoner, Norsk Statsvitenskapelig Tidskrift, Novus, Oslo, 
2001, nr. 2, s. 181. 
53 Kingsbury, Benedict, Sovereignty and Inequality, i Hurrell, Andrew; Woods, Ngaire (red.), Inequality, 
Globalization and World Politics, Oxford University Press, 1999, s. 66-67, 69-70; Beckman, Olof, Armed 
Intervention. Pursuing Legitimacy and the Pragmatic Use of Legal Argument, Media Tryck, Lunds Universitet, 
2005, s. 53. 
54 Se vidare 3.1.3. 
55 Kingsbury, Benedict, Sovereignty and Inequality, i Hurrell & Woods (red.), 1999, s. 72-74. 
56 Kingsbury, Benedict, Sovereignty and Inequality, i Hurrell &Woods (red.), 1999, s. 74. 
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Den omedelbara konsekvensen av Schmitts resonemang om statssuveränitet är att i fall där 
staten inte åtnjuter suveränitet – vilket kan bero på inbördeskrig eller att den entiteten ingår i 
en större politisk enhet som faktiskt åtnjuter den makten – är att interventionspolitiken inte 
ställs inför dilemmat inom den rättspositivistiska tolkningen. Håller inte staten samman sin 
internationella identitet, det vill säga, kan inte en yttre gräns för statens identitet upprättas, har 
staten förlorat sin suveränitet. Tillämpandet av Carl Schmitts teorier i samband med idén om 
globaliseringen, slår hårt mot suveränitetens okränkbarhet. Den politiska entiteten som inte 
har makten till att påkalla ett jus belli, har förlorat sin rättighet till dess territoriella gränsers 
integritet.57 
 
Tydligare formulerat är suveränitet som ett juridiskt begrepp så pass väletablerat att det anses 
vara ofrånkomligt, och inte heller önskvärt att förändra. Som sådan har varje stat lika 
rättigheter att ingå fördrag och avtal – det är med andra ord både effektivt och åtråvärt att 
åtnjuta suveränitetens respekt. Däremot har det skett en förändring på andra områden av 
denna traditionella syn på suveränitet: friheten (eng. liberty eller independence) att utan 
inblandning sköta sin egna ekonomiska, politiska och sociala system är inte lika självklar 
idag, liksom förbudet av våldsanvändning och staters territoriella integritet; 
statssuveräniteten över de egna medborgarna åsidosätts för normer om de mänskliga 
rättigheterna och folkrätten; samt att nya former av internationella interaktioner avgränsar 
suveränitetsrätten som organisatorisk princip. Förändringen innebär i kort att gränsen mellan 
inrikes- och utrikespolitik suddas ut.58 De inre och yttre dimensionerna av 
suveränitetsdefinitionen framträder tydligt i dessa frågor om våldsanvändning och individens 
mänskliga rättigheter, vilka behandlas nedan. 
 

3.1.2 Våldsförbudet 

Traditionen sedan romartiden att begränsa våldsanvändningens konsekvenser enligt den 
senare utvecklingen av jus ad bellum återfinns även i dagens internationella samhälle. FN-
stadgan uttrycker tydligt ett absolut våldsförbud av enskilda stater mot varandra, eller i syften 
som strider mot stadgans grundläggande principer.59 Våldsförbudet anses också vara bindande 
för stater som inte är medlemmar i FN-systemet genom internationell sedvanerätt. 
Våldsförbudet är naturligtvis av stor betydelse i de fall interventioner sker med militära 
medel, oavsett vilka motiv som förs. Försök att kringgå artikel 2(4) är inte endast juridiskt 
motstridigt, även om parterna hävdar att de utförs i de Förenta Nationernas intressen, utan 
underminerar också hela det internationella rättsystemet.60 
 
Undantaget till förbudet av våldsanvändning utgörs formellt endast av rätten till självförsvar 
samt FN:s säkerhetsråds ageranden för att garantera internationell fred och säkerhet.61 Rätten 
till självförsvar är både en individuell stats rättighet i internationella relationer och en erkänd 
rättighet i FN:s stadga artikel 51: 
 

                                                 
57 Kingsbury, Benedict, Sovereignty and Inequality, i Hurrell & Woods (red.), 1999, s. 80-82, 88; Schmitt, 1996, 
s. 37-38, 43, 45-46. 
58 Kingsbury, Benedict, Sovereignty and Inequality, i Hurrell & Woods (red.), 1999, s. 83-84. Det finns fler sätt 
att se på gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik, vilket behandlas i 4.2.2. 
59 Förenta Nationerna, Förenta Nationernas stadga, kapitel I, artikel 1, 2(4). 
60 Artikel 2(4) förbjuder stater att använda sig av våld eller hot om våld. Österdahl, Inger, Ett rättfärdigt krig är 
ett folkrättsligt tillåtet krig, i Aggestam, Karin (red.), 2004, s. 70-72; Beckman, Olof, 2005, s. 63; Wheeler, 2000, 
s. 40-41. 
61 Förenta Nationerna, Förenta Nationernas stadga, kapitel VII, artikel 51; Beckman, Olof, 2005, s. 64. 
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“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or 
collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the 
United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to 
maintain international peace and security. Measures taken by Members in the 
exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the 
Security Council and shall not in any way affect the authority and 
responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any 
time such action as it deems necessary in order to maintain or restore 
international peace and security.”62 

 
Det kontroversiella i artikeln är hur ”om ett väpnat angrepp sker” ska tolkas. Vid en tolkning 
som ”om, och endast om ett väpnat angrepp sker” följer man principerna som står i stadgans 
artikel 2(4), vilket gör det svårt att genomföra väpnade interventioner. Dessutom uppstår 
tvetydigheter om tolkningen av självförsvar även inbegriper självbevarande åtgärder, det vill 
säga om självförsvarsrätten även innebär förebyggande handling.63 Generellt anses inte en 
föregripande självförsvarsrätt vara accepterat i det internationella samfundet, mer i 
angelägenhet för upprättandet av rättesnören än för våldsförbudet i sig. Däremot förstår 
generalsekreteraren Kofi Annan att där hot inte är förestående utan latenta har säkerhetsrådet 
enligt stadgan full auktoritet att, även i föregripande syfte, handla för att säkerställa 
internationell fred och säkerhet. Problemet som uppstår enligt Kofi Annan är huruvida 
folkmord och andra brott mot mänskligheten kan klassificeras som hot mot den internationella 
freden och säkerheten. Han uppmanar det internationella samfundet att komma överens om 
användningen av våld i preventivt syfte, inte i mån av att hitta alternativa auktoriteter till 
säkerhetsrådet, utan att hitta vägar att förbättra dess arbete.64 
 
Genom artikel 39 i stadgans kapitel VII kan säkerhetsrådet själv företa eller bemyndiga 
militära medel för att uppnå dess syfte. Genom att knyta an till suveränitetsbegreppet och 
stadgans artikel 2(7) som också hävdar staters frihet från extern intervention i interna 
angelägenheter uppenbaras de juridiska implikationerna av att förespråka föregripande 
intervention. Sedan kalla krigets slut har det skett en ökning av antalet resolutioner i 
säkerhetsrådet och interventioner i stater för att hantera inomstatliga konflikter. Argumenten 
till dessa interventioner har varit humanitära, vilket grundar sig i utvecklingen av folkrätten. 
Emellertid kvarstår frågan om brott mot dessa utgör ett hot om internationell fred och 
säkerhet, vilket auktoriserar handling av säkerhetsrådet.65 
 
Trots att suveränitetsbegreppet förlorar delar av sitt stöd till en icke-interventionsprincip, har 
detta inte underminerat principen helt. Beckman finner att det inte är suveränitetsprincipen 
som är det avgörande hindret mot väpnade interventioner, utan principen om våldsförbud.66 
Samtidigt är de fredliga metoderna och medlen till att uppnå FN:s syften fortfarande klart 
prioriterade framför våldsanvändning.67 Därmed inte sagt att den traditionella 
suveränitetsprincipen skyddas. Även sanktioner och diplomatiska åtgärder räknas in i 
interventionsbegreppet och underminerar suveränitetsprincipen i traditionell mening. 

                                                 
62 Förenta Nationerna, Förenta Nationernas stadga, kapitel VII, artikel 51. 
63 Beckman, 2005, s. 66-67; 
64 Beckman, 2005, s. 67-68; Förenta Nationerna, Generalförsamlingen, In larger freedom: towards development, 
security and human rights for all. Report of the Secretary-General, A/59/2005, 21 mars 2005, s. 33, 58, p. 122-
126, 6(h). 
65 Beckman, 2005, s. 70-71, 74. 
66 Beckman, 2005, s. 64. 
67 Förenta Nationerna, Generalförsamlingen, In larger freedom: towards development, security and human rights 
for all. Report of the Secretary-General, A/59/2005, 21 mars 2005, s. 29-33, p. 106-121. 
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Suveränitetens traditionella okränkbarhet har omvärderats med tanke på tendensen att 
godkänna preventiv eller föregripande självförsvar. Självförsvar i form av våldsanvändning 
enligt Arendts definition ifrågasätts sällan då målen är uppfattbara och närvarande, men 
våldsanvändningens rättfärdigande minskar ju längre bort i framtiden målen står att finna.68 
Detta bör emellertid ses i ljuset av våldförbudets fortsatta starka existens: det är i första hand 
de fredliga medlen som ska användas. Det intressanta är självförsvarets starka och omedelbara 
natur. Implementeringen av andra verktyg i interventionspolitiken är ofta trubbiga och sena 
till effekt. Frågan hur omedelbara hoten som motiverar ett föregripande självförsvar är 
inställer sig således. De åtgärder som anses vara förebyggande för internationell fred och 
säkerhet inkluderar utrotningen av fattigdom, korruption och organiserad brottslighet, liksom 
bekämpningen av HIV/AIDS, med alla tillgängliga verktyg.69 Med principerna om 
proportionalitet och jus in bello, uppkommer svårigheter att påkalla en militär insats eller 
väpnad intervention som föregripande självförsvar i dessa och liknande fall. 
 

3.1.3 Mänskliga rättigheter 

Begreppet mänskliga rättigheter kan begrundas genom flera olika infallsvinklar. Dels 
implicerar begreppet en förståelse om rättigheter och dels om värden, som ställer frågor om 
vilka de mänskliga rättigheterna är och värdegrunderna de vilar på. Dessutom påbjuder 
begreppet mänskliga rättigheter tankar om universalitet. I dessa fall är det viktigt att skilja 
mellan universalitetens inramning och rättfärdigande universalitet (universality of scope 
respektive universality of justification enligt Caneys terminologi). Det förra syftar till att 
förklara värden som universella i den mån det omfattar alla människor, till exempel att anse 
att alla människor har rätt till demokrati70 eller friheten från tortyr. Den senare dimensionen 
innebär att de universella värdena också är acceptabla för alla människor, oavsett deras 
etniska eller kulturella bakgrund. Dessa två dimensioner rymmer inte samma innebörd och det 
är möjligt att kunna anta en universalitetens inramning av en värdering utan att för den skull 
tycka att samma värdering kommer att vara lika acceptabel för alla människor.71 Idén med 
kulturrelativism pekar på motsatsen att värderingar inte uppfattas lika på olika ställen i 
världen, att dessa värderingar utgår från ett viss kulturellt sammanhang, och för att förstå dem 
måste man placera dem i dess kulturella sammanhang.72 På så vis tolkas den allmänna 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna betydelsen av rättfärdigande universalitet – ett 
knippe värderingar som skapats i en viss kultur som sedan tillämpas för alla människor. 
Omvänt måste universella värderingar innefatta sådana värderingar som alla människor kan 
enas kring, rättfärdigande universalitet, förutom att vara av universell karaktär i form och 
inramning.73  
 
Diskussionen om de mänskliga rättigheternas universella giltighet är till viss del kopplad till 
interventioner, exempelvis då humanitära skäl används som motiv till intervention. Därmed är 
interventioner grundade på de mänskliga rättigheterna definierade genom rättfärdigande 
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universalitet. Simon Caney tillhör en av de författare som behandlar de problem som uppstår 
mellan ett universalistisk och kulturrelativistisk synvinkel.74 Hans analys pekar på de 
epistemologiska problem som uppkommer i denna diskussion, och det är fruktlöst att försöka 
reda ut dem här. För denna studie passar det bättre att använda sig av R. J. Vincents 
sammanfattande ord för att beskriva ett grundläggande problem om hur man ska: ”…bridge 
the gap between cultural pluralism and the singularity of human rights…”75, vilket leder till 
att utan en gemensam värdegrund för interventioner kommer de att kunna uppfattas som 
imperialistiska strategier, ett sätt för ”de stora” att styra ”de små”.76  
 
Då idéer om hur de mänskliga rättigheterna och folkrätten uppfattas i det internationella 
samhället och huruvida dessa accepteras av nationer, kulturer och folkgrupper analyseras är 
det centralt att beakta de olika dimensionerna av universalitet samt de dynamiska karaktärerna 
av identitetsbegreppet. Det kulturrelativistiska argumentet att västerländska idéer är 
otillräckliga till att förstå andra kulturer och att värderingar i det mänskliga samhället tolkas 
utifrån varje enskild kultur, innebär inte i sig att man kan förkasta existensen eller 
omfattningen av en universal värdegrund. Dels åberopar kulturrelativismen implicit en annan 
västerländsk idé som varit känt i alla fall sedan Franska revolutionen, nämligen 
självbestämmanderätten (eng. self-determination).77 Dels är synen på kulturella identiteter 
alltför statiska, till skillnad från dynamiska: motsättningarna kan uppträda lika mycket inom 
en kulturell grupp som mellan olika kulturer.78 I förlängningen innebär dessa repliker att med 
en gemensam värdegrund kan alla komma till tals i samhället och utveckla ens egna teorier 
och idéer. Denna poäng är viktig inte minst för att den tar hänsyn till de dynamiska politiska 
processer som definierar kultur. Detta innebär också att mänskliga rättigheter inte ska ses som 
något absolut i tid och rum utan är tillgänglig för diskussion och revidering.79 Utvecklingen av 
folkrätten underbygger denna sista poäng. Konventionen mot folkmord är endast ett exempel 
på de förväntningar på humanitärt beskydd som råder i dagens internationella samhälle.80 Den 
minimalistiska synen på en gemensam värdegrund, enligt dimensionen av universalitetens 
inramning, är inte tillräcklig för att legitimera interventioner och motivera en annorlunda 
tolkning av FN-stadgans principer om suveräna staters inrikespolitik fredade från yttre 
inblandning.81 Med en rättfärdigande universalitet kommer det internationella samhället att ha 
en gemensam värdegrund att utgå ifrån, att eftersträva och bedömas efter. Argumentet innebär 
att hänsyn tas till den pluralism som ingår i det internationella samhället, genom att inkludera 
allas röster i det internationella systemet. På så vis garanteras en fortsatt och kontinuerlig 
utveckling av folkrätten och internationell rätt. 
 
Diskussionen om de mänskliga rättigheterna och dess universalitet, innebär att 
självförsvarsprincipen i föregripande syfte kommer att kunna tolkas annorlunda. En sådan 
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tolkning skulle vara tydligt kosmopolitisk och innebära ett försvar eller räddning av 
befolkningen mot och från humanitära brott som till exempel folkmord.82  
 

3.2 Om intervention 

 
För att på ett fruktbart sätt analysera utrymmet för en förebyggande intervention behöves en 
förståelse om vad intervention betyder idag. Det här kapitlet syftar till att ge en överskådlig 
bild av de medel som idag finns till förfogande för att genomföra olika önskningar i det 
internationella samhället. Mer precist definierat är intervention ett medel i en större politisk 
strategi som sker inom en suverän stats gränser mot dess officiella vilja. Definitionen härleder 
dels från dess användning i International Commission on Intervention and State 
Sovereignty83, dels från tidigare definitioner på intervention.84 Denna definition tydliggör ett 
flertal centrala meningar. För det första sker interventionen på grund av en önskan att 
förhindra en ändring eller genomföra en ändring av faktiska händelser. För det andra är 
interventionen tvingande, det vill säga definitionen rymmer inte diplomati eller grupperande 
av fredsbevarande styrkor med värdlandets medtycke. Definitionen gäller även endast då 
värdlandet är en suverän stat, vilket grundar sig i förståelsen om den politiska entiteten och 
dess skyldigheter och rättigheter. Svårigheten att tala om intervention i ”misslyckade stater” 
som inte kan uppbringa ett ansvar eller rättigheter internt eller externt ramas med andra ord in 
i definitionen. Slutligen förstås begreppet intervention – oavsett tillhörande adjektiv – utifrån 
dess mål och inte medlen som används. Denna sista poäng får betydelse inte minst vid 
analysen av de olika existerande interventionsmöjligheterna. 
 
Förutom att vara ett medel i ett större politiskt sammanhang är interventioner också 
policyskapande. Alla olika typer av intervention tar upp frågor om auktoritet, legitimitet och 
moral.  
 

3.2.1 Nya aktörer och demokratisering 

En viktig faktor att ta med i analysen av dagens interventionspolitik är den globaliserande 
världens nya aktörer och interaktioner. Hotet mot internationell fred och säkerhet anses 
utgöras av bland annat massförstörelsevapen, inbördeskrig, fattigdom och miljöförstöring.85 
Idag rör den hetaste debatten i media den internationella, och samtidigt nationella, terrorismen 
och vilka medel som ska användas för att begränsa, om inte utrota den. Den nya terrorismen 
och de nya konflikterna känner inte nationalstatens gränser, som låg till grund vid skapandet 
av FN:s stadga. Vilken rätt till intervention kan det internationella samfundet, eller en 
unilateral aktör, åberopa för att leda ett krig mot terrorismen?86 Kopplingen mellan nya 
aktörer och hanterandet av nya situationer är tydlig. Var gränser för nya former av icke-
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intervention skall sättas in och huruvida interventioner för att framkalla regimskiften 
verkligen är försvarbara är frågor som blir alltmer centrala.  
 
Som upprätthållare av internationell fred och säkerhet har oförmågan att hantera denna 
förändring i tid lämnat de Förenta Nationerna i dilemmat av att fortsätta att åtnjuta 
trovärdighet och legitimitet.87 Problemet och dess anknytning till omvärldens konflikter idag 
kan representeras av Kofi Annans ord under FN:s generalförsamlings 54:e session 1999: 
 

“If the collective conscience of humanity … cannot find in the United Nations 
its greatest tribune, there is a grave danger that it will look elsewhere for 
peace and for justice.”88 

 
Bland de nya situationer som möter det internationella samfundet och mänskligheten är frågan 
om demokratisering och regimskifte en av de mest aktuella. I enlighet med Schmitts 
definition av den suveräna staten kan inte interventioner legitimeras i syfte att uppnå 
regimskiften så länge som staten åtnjuter den absoluta auktoriteten att definiera fienden och 
mobilisera sin befolkning till krig. Däremot har generalsekreterare Kofi Annan definierat 
icke-demokratiska regimer som ett hot mot den internationella freden och säkerheten, i mån 
av frihet, rättvisa och stabilitet.89 Demokratiseringens angelägna karaktär uttrycks just i citatet 
ovan där människor är hindrade från att nyttja sina naturliga friheter och rättigheter: åtgärder 
måste tas för att visa att en förändring är möjlig. Tolkningen har tydliga kopplingar till 
”skyldigheten att skydda” människor och anser inte att suveränitetsprincipen ska vara ett 
skydd för folkmord och brott mot mänskligheten.90 Även om denna definition sätter krav på 
uppföljningen av interventioner och demokratiseringsprocesser blir regimskiften som mål 
med interventionspolitiken klart legitima. Till exempel anses korruption och organiserad 
brottslighet utgöra hot mot den internationella eller den kollektiva freden och säkerheten, 
vilket även påkallar rätten till preventivt självförsvar. Därmed skulle krav på demokratisering 
kunna vara påkallat som bästa lösning till preventivt beskydd och säkerhet, utan för den skull 
avgöra vilket tillvägagångssätt till ett regimskifte som är det mest effektiva. 
 

3.2.2 Militär intervention eller våldsanvändning 

Vid en jämförelse med annan interventionspolitik, som till exempel humanitär intervention – 
där målet med interventionen, alla medel tillåtna, är det ”humanitära samvetet” – blir ”militär 
intervention” problematisk: det är sällan om inte aldrig som målet med en intervention 
uttryckligen är våldsanvändningen i sig. I denna utformning kan begreppet endast sträckas till 
att betyda att interventionen har till syfte att åtgärda militära fenomen, som till exempel 
avväpning av trupper och nedrustning av stater, eventuellt också en övervakning av eldupphör 
och liknande kontroll av värdlandets krigsapparat. Med denna betydelse är det tydligare att 
tala om en gruppering av trupper (eng.: military deployments), vilket även innebär ett 
medtycke från värdlandets sida till insatsen.91 För att komma ifrån det här problemet är 
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termen väpnad intervention (eng.: armed intervention) mer lämplig eftersom den tydligare 
antyder på medlet som används i interventionen.  
 
Trots problematiken med begreppets innehåll, visar detta på antydningar om vad olika typer 
av interventioner kan innebära. En anledning till detta är att när det kommer till väpnad 
intervention uppträder det politiska tänkandets mest grundläggande fråga: om vem som styr 
vem.92 Den lyfter frågan i den mån att liksom i krig, kommer makt och våld att uppträda i 
kombination med varandra, samt i sina ”rena” och extrema former: en väpnad intervention, 
liksom alla andra typer av interventioner, lyfter frågan om auktoritet i dess genomförande, i 
kombination med att använda våld som ett verktyg, vilket skiljer väpnade interventioner från 
andra kategorier. Verktyg har till syfte att multiplicera naturlig styrka till dess att denna kan 
ersätta verktygen, i vårt fall det vill säga, till dess att målet med interventionen har nåtts.93 
Den extrema beskrivningen våld får i teorin återkommer i praktiken med upprättandet av 
kriterier för att godkänna en väpnad intervention.  
 

3.2.3 Humanitär intervention 

En humanitär intervention definieras enligt folkrätten som en väpnad intervention i syfte att 
förhindra grova brott mot de mänskliga rättigheterna och demokrati, i strid mot viljan i 
mottagarlandet. Om en intervention sker med andra än militära medel eller med 
mottagarlandets samtycke kan den inte enligt Inger Österdahl betecknas som en ”humanitär 
’intervention’” i folkrättslig terminologi. Annorlunda uttryckt definieras humanitär 
intervention från målet med politiken och inbegriper en militär handling. Definitionen följer i 
stora drag den generella definitionen på interventioner, men den centrala skillnaden är 
folkrättens koppling av ”intervention” till militärt bruk.94  
 
Att följa det folkrättsliga begreppet kan vara problematiskt. Inte minst blir definitionen 
svårhanterlig på grund av försöken att sammanföra ett legal-positivistiskt och ett moraliskt 
perspektiv. Om interventionen ska vara folkrättsligt tillåten måste den legitimeras just 
därefter, det vill säga den kan inte legitimeras mot våldsförbudsprincipen. Dessutom bjuder 
verkligheten sällan på sådana klara situationer där humanitära skäl klart kan urskiljas och 
medlen endast består av militärt tvång. Inte ens över besluts- och implementeringsprocesserna 
behöver motiven och medlen vara konstanta och enhetliga. Emellertid identifierar Österdahl 
tre kriterier för att komma förbi dessa problem och kunna analysera humanitära interventioner 
ur ett folkrättsligt perspektiv. Först och främst utgår hon från det absoluta våldsförbudet 
uttryckt i FN-stadgan vilket leder till att humanitära interventioner måste legaliseras, i motsats 
till legitimeras. Det andra kriteriet relativiserar våldsanvändningen och är folkrättsligt lite 
svagare genom att lämna för ett legitimt humanitärt undantag. På liknande sätt skulle, för det 
tredje, tolkningen av stadgan kunna innebära att interventionen stöder sig på grundläggande 
principer hos de Förenta Nationerna och att interventionen inte är riktad mot någon stats 
territoriella integritet eller politiska oberoende.95 
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Det första kriteriet kommer att behandlas utförligt i den normativa analysen under 
problemställningen mellan legalitet och legitimitet. Kriteriet om ett humanitärt undantag hittar 
vi även hos Nicholas J. Wheeler. Han identifierar fyra kriterier för att en intervention ska 
klassas som humanitär. Även han analyserar humanitär intervention som en intervention med 
enbart militära medel. Till skillnad från Österdahl utgår han från en tanketradition om 
rättfärdig krigsföring, jus in bello. Det viktigaste är att det måste finnas ett rättfärdigt syfte, 
något som Wheeler vill kalla en högst extrem humanitär nödsituation.  Därutöver måste 
våldsanvändandet vara den sista utvägen, våldsanvändningen måste möta principen om 
proportionalitet samt att det måste anses finnas en hög sannolikhet att interventionen kommer 
att medföra en positiv humanitär utgång.96 
 
Intressant nog, anser inte Wheeler att humanitära motiv till interventionen bör utgöra ett 
tröskelvärde, utan det väsentliga är utgången av interventionen. Vidare impliceras från de 
olika teoretiska utgångspunkter som de representerar, att det krävs en gemensam värdegrund 
utifrån vilken man kan bedöma det humanitära undantaget. Detta blir inte minst tydligt utifrån 
interventioner som inte kvalificeras som humanitära. För Wheeler gäller att interventioner 
vars motiv tydligt är oförenliga med ett positivt humanitärt resultat, bör klassificeras som 
icke-humanitära.97 Genom att acceptera användandet av interventioner accepteras även 
användandet av påtryckningar och eventuellt våldsanvändning gentemot någon annan, som 
rättfärdigas genom målet med interventionen. Målet värderas utifrån grundsynen om vad som 
rätt och fel. 
 
Detta resonemang leder till de allvarligaste bristerna med begreppet humanitär intervention 
som Wheeler och Österdahl definierar det. En väpnad intervention rimmar illa med de 
humanitära målen, speciellt om man ser till interventionspolitiken som policyskapande. Även 
om utgången av interventionen kan bedömas som förtjänstfull till humanitära målsättningar, 
kan aldrig interventionen som sådan att räknas som humanitär. I praktiken kan en förlängning 
av detta resonemang bli en militarisering av termen ”humanitär” vilket sätter andra 
humanitära insatser i helt andra svårigheter ur legitimitetsperspektiv. Slutligen förfördelar 
termen ”humanitär” vikten vid en prövning av interventionens legitimitet till ett positivt 
utfall.98 
 

3.2.4 Sanktioner 

Det finns flera sätt att intervenera enligt definitionen, det vill säga utan värdlandets offentliga 
samtycke i syfte att ändra en viss politisk process, utan att använda våld. Icke-våldsprincipen 
är fortfarande den primära vägen för handling.99 Sanktioner söker interventionens syfte 
genom att begränsa värdlandets interaktionsförmåga med omvärlden. Även om de är 
företrädesvis accepterade framför våldsanvändning kan de vara trubbiga verktyg, vilket kan 
leda till mer skada än nytta framför allt för den civila befolkningen. Speciellt har övergripande 
ekonomiska sanktioner på senare år minskat i popularitet eftersom de har visat sig medföra 
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oproportionerligt svåra lidanden för civilbefolkningen mot interventionens beräknade positiva 
resultat.100 
 
För att komma åt problemet har det internationella samfundet bland annat antagit ett generellt 
undantag för sanktioner mot medicin och vatten för civilbefolkningen. Dessutom har försöks 
gjort att göra sanktionerna ”vassare” i tre olika områden: militära, ekonomiska samt politiska 
eller diplomatiska. För att de riktade sanktionerna ska lyckas vara effektiva krävs en noggrann 
övervakning och kunskap för att de ska få önskad effekt.101 
 
Militära sanktioner innefattar vapenembargon och avslutande av andra militära samarbeten. 
Ekonomiska sanktioner kan vara riktade mot en stats finanser, mot en rebellgrupp, mot 
terroristorganisationer, eller mot en viss ledares finansiella tillgångar. En annan typ av riktade 
sanktioner inom det ekonomiska området är att begränsa tillgången till inkomstgenererande 
aktiviteter som olja, diamanter och narkotika. Petroleumprodukternas ovärderlighet för 
krigsindustrin gör att sådan riktade sanktioner är väldigt effektiva, emellertid kan de också slå 
hårt mot den civila befolkningen. I många fall förekommer det även att man upprättar 
flygförbud till vissa områden.102 Politiska eller diplomatiska sanktioner riktar sig både mot 
individer, exempelvis genom reseförbud för vissa medlemmar i en ledares regim eller familj, 
eller mot staten i fråga. I det senare fallet ingår restriktioner på diplomatisk representation, 
både i demonstrativt syfte och för att hindra illegala transaktioner, eller genom att neka eller 
utesluta värdlandet ur regionala eller internationella organ.103 
 

3.2.5 Förebyggande eller icke-förebyggande intervention 

Åtgärder att förebygga krig och konflikter har varit fokus för forskning och analys länge. En 
central del i FN-stadgan utgörs just av konfliktförebyggande principer, vilka ska upprätthållas 
inte minst genom fredliga medel. Däremot var det inte förrän till år 1960 som begreppet 
förebyggande diplomati kom i bruk av FN:s dåvarande generalsekreterare Dag 
Hammarskjöld. Detta begrepp utvecklades av en senare generalsekreterare, Boutros Boutros-
Ghali, till att omfatta den politiska situationen efter kalla kriget, genom 
förtroendeuppbyggnad, kunskap, ett tidigt varningssystem, fredsbevarande trupper och 
demilitariserade zoner.104 
 
Konfliktförebyggande åtgärder har utvecklats än mer under nuvarande generalsekreterare 
Kofi Annans strävan att göra FN till en preventiv organisation snarare än en reaktionär. Syftet 
med de Förenta Nationerna är att i första hand hjälpa de enskilda nationerna i deras strävan att 
nå ett fredligare samhälle, vilket anses lösas bäst genom FN-stadgans artikel VI om fredliga 
medel till konfliktlösning. Kofi Annan betonar även vikten av att lösa underliggande sociala 
och ekonomiska problem, samt att FN inte är den enda organisationen som ska engagera sig i 
konfliktförebyggande åtgärder.105 Därtill kommer strävan av det internationella samhället i 
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105 Förenta Nationerna, Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, Prevention of Armed Conflict. Report of the 
Secretary-General, A/55/985–S/2001/574, 7 juni 2001, s. 2; Ackermann, Alice, Idea and Practice of Conflict 
Prevention, i Journal of Peace Research, vol. 40, nr. 3, Sage Publications, maj 2003, s. 340. 
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övrigt, i form av organisationer som EU och Världsbanken, att på olika sätt arbeta i ett 
preventivt syfte.106 
 
Utvecklingen av konfliktförebyggande åtgärder närmar sig en förståelse om förebyggande 
interventioner. I jämförelse med förebyggande interventioner faller preventiva åtgärder till 
konflikter lite till korta då de fokuserar på en helt annan problemställning. Syftet med 
förebyggande interventioner är att förhindra att människor utsätts för övergrepp och brott som 
strider mot de mänskliga rättigheterna och folkrätten, vilket inbegriper orsaker till väpnade 
konflikter i traditionell mening, men inte enbart. Konfliktförebyggande åtgärder däremot, som 
begreppet antyder har ett snävare mål som endast fokuserar på konflikter. Fördelarna med att 
använda erfarenheten av konfliktförebyggande åtgärder är just de verktyg och problem som 
identifieras i denna tradition. En förebyggande intervention kan även innefatta alla de medel 
och verktyg som har beskrivits ovan. 
 
Två frågor har länge varit vägledande för konfliktförebyggande studier: (1) ska de 
förebyggande åtgärderna endast koncentrera sig på konfliktens tidiga stadium innan den har 
brutit ut, eller även innefatta eskaleringen av konflikten och efterkrigstider, och (2) ska 
åtgärderna rikta sig mot konfliktens omedelbara symptom, underliggande orsaker till 
konflikten, eller både och?107 Det internationella samfundet i form av de Förenta Nationerna 
tar en tydlig ståndpunkt i dessa frågor. För att återupprepa Kofi Annans argumentation anses 
ett så tidigt ingripande som möjligt utgöra den mest effektiva metoden till att uppnå målen i 
FN-stadgan. Speciellt ska man rikta sig mot att lösa de underliggande orsakerna108 till 
konflikten, för att undvika de kostsamma och förödande reaktionära interventionerna. I detta 
argument härleds definitionen av icke-förebyggande interventioner.109 En icke-förebyggande 
intervention är således en reaktionär intervention, en intervention som agerar på redan 
förekommande orättfärdigheter. Lite djärvt uttryckt angriper icke-förebyggande interventioner 
symptomen på problemen. 
 
Definitionen av förebyggande interventioner ovan implicerar även en bred tolkning till när en 
intervention kan sättas in. För att förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna och andra 
folkrättsliga principer krävs en tolkning av respektive situation där en förebyggande 
intervention kan sättas in. Rättfärdigandet av förebyggande interventioner förutsätter att 
kriterierna för brotten klargörs. Därmed skulle en intervention kunna definieras som 
förebyggande även om den verkställs under pågående förbrytelser. Situationen i Darfur, 
Sudan idag pekar på detta problem. En FN-delegation som besökt Darfur meddelade det 
tvetydiga resultatet att konflikten ansågs inte kunna definieras som ett folkmord, men 
samtidigt rekommenderade man att olika aktörer i konflikten skulle kunna dömas i en 
krigsförbrytardomstol för brott med ”folkmordsavsikter”.110 Var gränsen går mellan en 
reaktionär och förebyggande intervention är således inte knivskarp. 
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3.3 Sammanfattning 

 
Detta kapitel har sammanfattande beskrivit de olika möjligheterna till intervention som finns i 
dagens internationella samhälle, vilket utgör första steget till att undersöka det normativa 
utrymmet för förebyggande interventioner. Olika centrala begrepp för interventioner och 
förebyggande interventioner, och hur de politiska värderingarna kring dessa har kommit att 
förändras presenterades. Genom presentationen av förändringen av de olika politiska 
värderingarna på begreppen vidgas förståelsen för uppsatsens frågeställningar nummer två 
och tre, om hur olika interventioner kan legitimeras. I nästa kapitel behandlas dessa 
frågeställningar utförligare, under den normativa analysen. 
 
Kapitel 3.1 avslutades med en diskussion om olika värdens universalitet och svårigheterna att 
kunna legitimera interventioner utan en gemensam värdegrund. Däremot implicerar just denna 
idé att alla har rätten till självbestämmande, en rätt som förgör den statiska karaktären av 
identiteter och värderingar. Med detta i åtanke skönjas hur legitimiteten av interventioner är 
knutet till i princip två perspektiv. Det rättspositivistiska perspektivet begränsar legitimiteten 
av interventioner och förebyggande interventioner. Suveränitetsbegreppet är klart uttryckt i 
FN-stadgan och principerna i den internationella ordningen, liksom det närstående 
våldsförbudet. Legitimiteten av interventioner utgörs av historiskt sett relativt bredare 
politiska värderingar. Det är här som argumenten kring universalitet och identitet kan 
tillämpas. Från genomgången i kapitel 3.1 härleds uttrycken av de ”nya” politiska 
värderingarna i förändrade tolkningar av FN-stadgan och andra folkrättsliga dokument, vilket 
även kan ses som en anpassning till realiteten av en globaliserande värld. Avgörande för 
argumentet är att i en värld definierad av internationella lagar och universella normer måste 
en viss dynamik inrymmas för att kunna legitimera (förebyggande) interventioner utan att 
behöva försvara politiken utifrån imperialistiska anklagelser.  
 
Begreppsanalysen av olika interventionstyper följer också denna indelning av det 
rättspositivistiska och legitima perspektivet. Inger Österdahls kriterier för att legitimera 
interventioner ur ett folkrättsligt perspektiv sammanfattar tydligt problemställningarna mellan 
strikt legala provisioner och trenden av ”mildare” politiska värderingar. 
 
Flera olika former av interventioner har analyserats utifrån uppsatsens första frågeställning. 
Dessa är väpnade och humanitära interventioner, samt ekonomiska och diplomatiska 
sanktioner. De definieras efter deras karaktär av tvångsmetoder och målinriktning. Den 
avgörande definitionen i kapitlet är begreppet förebyggande interventioner. Förebyggande 
interventioner förstås som alla former av intervention som inte är reaktionära, det vill säga 
som inte fokuserar på symptomen på de humanitära problemen. Denna definition är inte 
oproblematisk, och öppnar för tvetydigheter för när interventionen kan utföras. Den 
legitimitet för föregripande interventioner som propageras för görs i mån av en effektivisering 
av de Förenta Nationernas arbete, och inte i mån av ett ersättande av auktoritet.  
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KAPITEL FYRA: NORMATIV ANALYS 

 
Frågeställningen om dagens interventionsmöjligheter har behandlats i de föregående kapitlen 
genom att lägga den teoretiska grunden för det internationella samhällets principer, och 
behandlat de begrepp som är centrala för interventionspolitiken. Detta kapitel kommer att 
behandla de övriga frågeställningarna om hur icke-förebyggande och förebyggande 
interventioner kan legitimeras – eller inte kan legitimeras. Därigenom analyseras, utifrån ett 
normativt perspektiv, olika angreppssätt för att undersöka det normativa utrymmet för 
förebyggande interventioner i dagens internationella samhälle. Utifrån vad denna uppsats 
tidigare behandlat har fyra specifika områden valts ut för att belysa och undersöka problemet. 
Dessa områden är auktoriteten bakom interventionerna, problematiken med legitimitet, 
legalitet och internationell lag och normer, och slutligen motiven för ingripandena.  
 
Detta kapitel behandlar inledningsvis diskussionen om interventioner och förebyggande 
interventioner och de förutsättningar som går att identifiera för dessa utifrån begreppen 
auktoritet, legitimitet och motiv. Detta följs av en vidare diskussion om de normativa 
utrymmen som finns i dagens internationella samhälle för förebyggande interventioner. Sist i 
kapitlet summeras argumentationen i en sammanfattning.  
 

4.1 Förutsättningar för förebyggande interventioner 

 
Interventioner är en del av en större politisk strategi ämnad att tvinga målstaten till att 
samarbeta utefter internationella ansträngningar att följa de regler och normer som 
underbygger den internationella ordningen. Begreppsanalysen i föregående kapitel 
behandlade bland annat olika former av intervention. Om än inte uttömmande visar det på den 
mängd medel och verktyg som finns till förfogande för kollektivet av stater för att uppnå dess 
syften. De Förenta Nationerna ansvarar idag för den internationella freden och säkerheten, 
vilket bygger på en ordning av internationella lagar och universella normer. Denna ordning 
karaktäriseras av principer om staters suveränitet, våldsförbud och icke-intervention, samt de 
universella mänskliga rättigheterna. Det är tydligt att principerna kan komma att stå i konflikt 
med varandra, speciellt med avsaknaden av en erkänd suverän i det internationella samhället. 
Därav uppkommer argumentationen om vem som har rätten att avgöra huruvida en 
intervention är påkallad; om vilka normativa grunder som en förebyggande intervention vilar 
på; samt om det är möjligt att legitimera målen med en viss intervention, och om dessa kan 
värderas högre än argumenten mot interventionen. Alla typer av intervention berör politikens 
mest central idé om vem som styr över vem, inte minst då det gäller en väpnad intervention 
där frågan om makt och våld uppträder i kombination och i sina rena former. 
 

4.1.1 Auktoritet 

En av de centrala delar som ligger till grund för en förebyggande intervention som 
tydliggjordes i begreppsanalysen är frågan om interventionspolitikens auktoritet. Hannah 
Arendt definierar auktoritet som ”…unquestioning recognition of those who are asked to 
obey…” utan att tvång eller övertalning används.111 I dagens internationella samhälle är den 
tydligaste auktoriteten för interventioner de Förenta Nationernas säkerhetsråd under kapitel 
VII i FN-stadgan. Avsaknaden av en global ”suverän” som verkställande makt föranleder 
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säkerhetsrådets beslutsrätt, samt användandet av FN-systemet som en global plattform för att 
underlätta i de internationella relationerna. 
 
Säkerhetsrådets målsättning att bevara och skydda internationell fred och säkerhet stöder sig 
på principerna om fredlig medling under stadgans kapitel VI. Tillsammans med stadgans 
kapitel VII utgör de en stark kvalifikation för icke-interventionsprincipen som uttryckligen 
stadgas i artikel 2(4) och 2(7).112 
 
FN-stadgan som grundläggande dokument för den auktoritet som säkerhetsrådet åtnjuter för 
att besluta om förebyggande interventioner, implicerar vissa förutsättningar i den 
internationella ordningen. För det första legitimeras interventioner som är sanktionerade av 
FN genom auktoriteten av ett internationellt representativt organ.113 Medlemsstaterna har 
därmed tillgivit säkerhetsrådet, eller kollektivet av stater, auktoriteten att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet. Denna poäng är avgörande för utrymmet av 
interventionspolitiken. Auktoriteten för interventionspolitik kan komma att legitimeras under 
förutsättning att samtliga medlemmar känner en befästelse i det demokratiska systemets 
utformning. Detta uttrycks i antagandet och ratificeringen av stadgan samt olika folkrättsliga 
konventioner, avtal och traktat. Dessutom tillkommer internationell sedvanerätt som styrande 
normer till de internationella relationerna. En andra förutsättning är, i enlighet med Arendts 
definition, att auktoritet kräver respekt till det organ som innehar den.114 En unilateral 
intervention underminerar inte bara FN:s auktoritet som ensam försvarare av internationell 
fred och säkerhet, utan också hela denna underliggande princip.115 En sista förutsättning är att 
auktoriteten baseras på principer om en värld som styrs av internationella lagar och 
universella normer.  
 
Annorlunda uttryckt har utvecklandet av folkrättsliga och andra principer i internationell 
politik sin grund i de stater och andra aktörer som omfattas av det systemet. Detta innebär att 
stater har övergivit en del av sin suveränitet, enligt både den inre och yttre dimensionen, till 
övergripande auktoritet. Den omedelbara följden av argumentet är de skyldigheter och 
rättigheter som tillkommer medlemskapet i systemet. Av detta följer också i sin tur att 
principerna som styr systemet inte är absoluta. Det som är fastställt som en rättighet vid en 
viss tidpunkt är utgången av föregående diskussioner och motstående argument.116 
 
Detta synsätt tillåter inte att en för tiden ”moralisk sanning” tvingas på en annan part. Det 
innebär emellertid också att de ingående enheterna i systemet tar ansvar för att revidera ”de 
moraliska sanningarna” och utkräva ansvar av suveränen vid uppfattningar om övergrepp. 
Liknelser kan göras med den enskilda individen i en stat: staten är suveränen som individen 
överlåtit vissa av sina ”naturliga” rättigheter till. I gengäld erhåller individen beskydd men 
också skyldigheter gentemot staten och andra medborgare. En överlåten rättigheten är till 
exempel rätten till att deklarera krig, både för individen i en stat och för enskilda stater i det 
internationella systemet. Skyldigheten i detta fall är att medlemmarna ställer upp med material 
till krigsföringen.117 
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Säkerhetsrådets auktoritet ur representationsperspektivet begränsas betydligt av två faktorer: 
dels vetorätten för de fem permanenta medlemmarna, och dels genom frågan om 
säkerhetsrådet kan överträda sina egna befogenheter. Det förra problemet innebär inte samma 
beslutssvårigheter som under Kalla Kriget, men ur ett demokratiskt synsätt är det ytterst 
tveksamt. Det senare problemet är knutet till det faktum att det inte finns någon 
kontrollfunktion till säkerhetsrådets beslut. Möjligen kan internationella domstolen anta en 
sådan roll, men en sådan praxis är inte ännu fallet och säkerhetsrådet kan i stor utsträckning 
definiera vidden av sin jurisdiktion.118 
 
Övriga förekommande fall av auktoriserad intervention är genom generalförsamlingens 
rekommendationer och sanktionerandet av regionala organisationers intervention tills 
säkerhetsrådet kan ingripa. Generalförsamlingens auktoritet är relativt begränsad då 
rekommendationerna inte är jämställd bindande beslut.119 Förutsättningarna för interventioner 
av regionala organisationer som Afrikanska Unionen (AU), EU och till viss del NATO 
underbyggs av FN-stadgans kapitel VIII. Ombesörjandet av dessa två auktoriteter till 
interventioner har syftet att säkerställa eventuell otillräcklig handling från säkerhetsrådet.120 
De regionala möjligheterna till intervention är inte helt okontroversiella, ifall där dessa 
organisationer söker legitimera interventionen i efterhand. Utan att fått ett godkännande från 
säkerhetsrådets auktoritet ställs interventionspolitiken i tvivel ur ett legitimitets- och legalt 
perspektiv. Speciellt NATO:s roll kan tolkas tvetydigt, från en försvarare av internationell 
fred och säkerhet under FN:s auktoritet till en helt suverän auktoritet i sig själv.121 Dilemmat 
som uppstår är vilken politik som gör mest skada i det internationella systemet: antingen 
skadan mot den internationella ordningen genom att förbikoppla FN:s säkerhetsråds 
auktoritet, eller skadan mot den ordningen genom att passivt se på medan övergrepp mot 
människor sker.122 
 

4.1.2 Legitimitet och legalitet 

De förändringar som skett inom interventionspolitiken sedan Kalla Krigets slut pekar på ett 
ökat utrymme för förebyggande interventioner. Främst har motiven till interventionerna 
kommit att förändrats, det vill säga ”man talar annorlunda” kring begreppet intervention. För 
att förstå denna förändring är det avgörande att tydliggöra en distinktion mellan politikens 
legitimitet och legalitet. 
 
Legitimitet ger ett politiskt utrymme för att kunna föra en viss politik. Detta politiska 
utrymme bygger på sociala, moraliska och etiska principer och motiv. Legalitet ger utrymme 
för en viss politik enligt de lagar och normer som råder i det aktuella systemet. I 
internationella relationer bestäms legaliteten utav de internationella lagar och normer som 
underbygger systemet. Utifrån dessa definitioner förstås förebyggande interventioner få större 
utrymmen i fråga om legitimitet, men däremot inte ur ett legalt perspektiv. FN-stadgan 
uttrycker ett klart förbud mot våldsanvändning eller hot om detsamma av dess medlemmar 
mot någon annan stat. Likaså innefattas suveränitetsprincipen av legalitetsperspektivet.  
 
De Förenta Nationernas auktoritet för interventioner legitimeras genom det kollektiva 
beslutet. Detta innefattar en positiv medverkan av organisationens medlemmar för att vara 

                                                 
118 International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, s. 50-51. 
119 Beckman, 2005, s. 43-46; International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, s. 53. 
120 Beckman, 2005, s. 45; International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, s. 53-54. 
121 Beckman, 2005, s. 48-49. 
122 International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, s. 55. 



 36 

legitimt. Genom medlemskapet och rätten till självbestämmande betraktas ”de moraliska 
sanningarna” som icke-absoluta och därmed skapas de politiska och juridiska utrymmena. 
Legitimiteten och legaliteten skapas av alla medlemsstaters godkännande av systemets 
principer. Att inkluderas i det internationella samhället innefattar att vissa skyldigheter 
efterlevs, men likaså att vissa rättigheter garanteras. ”Att tala annorlunda” om interventioner, 
till exempel att förorda interventioner på humanitära grunder eller i preventivt syfte, räcker 
inte för att interventionerna ska vara accepterade av alla. Faran är att relativt svagare stater 
missgynnas om de legala premisserna ignoreras. En vidare implikation följer vid en 
jämförelse med nationalstaten. Inom staten är auktoriteten redan given och också legalitets- 
och legitimitetsproblemen betydligt mindre än inom det internationella samfundet. 
Förutsättningar för interventionspolitik är således möjligt att bedriva så fort ett ojämlikt 
maktförhållande mellan två stater är möjliga att se. 
 

4.1.3 Motiv 

Förutom frågorna vem som har rätten att besluta om en förebyggande intervention, och vilket 
mandat denne har för att genomföra den, har motiven bakom interventionen också kommit att 
spela en roll för det normativa utrymmet för politiken. Om förebyggande interventioner skall 
vara möjliga krävs det att de motiv och argument för målet med interventionen accepteras och 
värderas högre än de motiv och argument som motsätter sig interventionen. Motiven bakom 
olika typer av interventioner varierar, vilket visar på vikten av vokabulären i politiken. De kan 
till exempel baseras på universalistiska argument såsom det humanitära undantaget, eller på 
realistiska argument om hot och säkerhet. 
 
Motiven till interventionen måste baseras på en värdegrund som har en rättfärdigande 
universalitet. Samtliga som befinner sig under auktoriteten för interventionen måste vara 
överens om samma värderingsordning av argumenten och motiven eller åtminstone överens 
om värdegrunden till interventionen, det vill säga kriterierna för interventioner. Hur 
argumenten sedan väljs att värderas beror på den kulturella sammanhang som bedömaren 
befinner sig i, vilket i sin tur beror på den moraletiska uppfattning som ligger till grund för 
detta.  
 
Motiven till interventioner är också knutna till värderingar om vad som är rätt och fel. Dessa 
värderingar kan antingen motiveras utifrån den rättighet man anser sig ha att föra en viss 
politik för att alternativet är fel. Det kan emellertid också motiveras utifrån uppfattningen att 
ens politik står för det goda, som motstående det onda. Synen att värdera interventioner i 
termer av gott och ont har varit gällande ända sedan Sankt Augustinus tid, men vad som anses 
utgöra det goda eller onda har förändrats, i och med bland annat sekularisering och 
globalisering. 
 
Det är inte endast motiven bakom själva interventionen som måste tas i beaktning. 
Interventionernas normgivande effekt medför att även motiven för konsekvenserna av 
politiken tas med i beräkningen av ytorna för politiken. På grund av att de eventuella 
konsekvenserna av interventionerna kan vara omfattande i form av mänskligt lidande, ställer 
detta större krav på motiven bakom rättfärdigandet av interventionen. På så sätt är 
ekonomiska sanktioner till exempel svåra att motivera med tanke på dess trubbiga natur, och 
bryter därmed mot principer om onödigt lidande enligt det rättfärdigt krigsföring. 
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4.2 Det normativa utrymmet 

 
Från det ovanstående härleder vi förståelsen om det normativa utrymmet för förebyggande 
interventioner som legitimiteten, eller den politiska värderingen, för förebyggande 
interventioner. Vidare har den tidigare analysen lyft fram minst fyra centrala inriktningar för 
förståelsen av det normativa utrymmet för förebyggande interventioner.  
 

4.2.1 Det internationella samhället 

Då de gällande teoretiska synsätten, för vilka grunder som det internationella samhället är 
uppbyggt på, går isär gör detta det svårt att finna allmängiltiga grunder att basera 
legitimerandet av interventioner på. De två extrempunkterna på den teoretiska skalan utgörs 
av realismen och universalismen, vilka båda lämnar ett normativt utrymme för förebyggande 
interventioner om än på skilda sätt. Därigenom legitimeras förebyggande interventioner 
utifrån ett statscentrerat respektive universella perspektiv. Förebyggande interventioner skulle 
kunna vara lättare att legitimera i en internationell värld där aktörerna endast var stater, i 
enlighet med det realistiska synsättet, då beslut om interventioner endast skulle utgå ifrån en 
enskild stats intressen och vilja. Om endast enskilda stater handlade för att skydda sina egna 
intressen skulle det vara möjligt att legitimera våldsanvändning och kränkningar av andra 
stater utifrån en självförsvarsprincip. Om en stat ansåg sig hotad skulle en militär insats mot 
ett annat land vara tillräcklig motiverat. Grunderna och motiven skulle kunna ifrågasättas men 
det legitima utrymmet skulle vara lättare att finna. I ett internationellt samanhang där de 
universalistiska, och i viss mån även de liberalistiska idéerna var allenarådande skulle 
förebyggande interventioner också vara lättare att motivera och finna legitimitet för. Genom 
att staten endast skal se till individens intressen är det också möjligt att förvänta att det 
internationella samhället skall göra samma sak. Utifrån detta perspektiv förlorar den suveräna 
staten makt till förmån för individen och det skulle vara möjligt för internationella 
organisationer eller stater att intervenera i förebyggande syfte för att skydda individer. I 
dagens internationella värld är dock inget av dessa synsätt helt dominerande och allmänt 
vedertagna vilket gör att legitimiteten måste baseras på argument influerade av flera olika 
teoretisk synsätt. Då olika synsätt är rådande gör detta att olika grupper värderar olika motiv, 
aktörer och rättigheter olika. Detta innebär att förutsättningarna för att finna legitimitet för 
förebyggande interventioner som ”alla” kan anse godtagbara är betydligt mycket svårare.  
 

4.2.2 Humanitära och konfliktförebyggande skäl 

Det normativa utrymmet bygger mycket på det förändrade användandet av begreppen och en 
förändring i hur internationella lagar och normer tolkas. Sedan Kalla Kriget har en förändring 
skett av användandet av olika begrepp som intervention och suveränitet. 
Interventionsbegreppet har utökats i den bemärkelsen att det talas om möjligheter att använda 
sig av interventioner i fler situationer men också i bemärkelsen på inriktning av innebörden i 
interventionen. Förändringen har skett från att tala om rättigheten till att intervenera, till att 
tala om skyldigheten att intervenera. 
 
Skyldigheten bygger på uppfattningen om nationalstatens och det internationella samhällets 
roll som beskyddare av vissa universella normer. Detta uttrycks dels genom utvecklandet av 
folkrätten – Genèvekonventionen, den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, 
konventionen mot folkmord, konventionen för civila och politiska rättigheter, med mera – och 
dels genom internationell sedvanerätt, eller den nya tolkningen av lagen. Denna utveckling 
bör ses i sitt historiska sammanhang och är därmed knuten till de ökade interaktioner som sker 
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på ett globalt plan. Ekonomiska, politiska och sociala transaktioner mellan olika och nya 
internationella aktörer ändrar betydelsen av suveränitetsbegreppet från staten till individen, 
genom institutionaliseringen av de mänskliga rättigheterna, och till andra inter- och 
transnationella organisationer, genom institutionaliserandet av nya organisatoriska principer 
och regimer. Då suveränitetsbegreppet inte längre är knutet till nationalstaten, kommer 
förebyggande interventioner kunna legitimeras både utifrån dess betydelse av politisk 
värdering och i ett auktoritetsperspektiv. 
 
Som den enda möjliga legitima auktoritet för interventioner har FN:s uttryck för tolkningen av 
lagen en relativt stark tyngd i problemställningen. FN:s officiella ståndpunkt är idag att 
demokratisering och fattigdomsbekämpning kan vara motiverande och tillräckliga motiv för 
förebyggande intervention, medan till exempel religion inte gör det.123 Problemet som uppstår 
är knutet till det internationella systemets värdegrund och dess universalitet. De humanitära 
skälen till en förebyggande intervention måste grundas på en rättfärdigande universalitet, 
vilket impliceras i demokratins förutsättning om allas individuella rätt att tycka ”fel”. 
 
Utan denna rättfärdigande universalitet om värdegrunden kan förebyggande 
interventionspolitik tolkas som nykolonialistisk, ett sätt att påtvinga världen västerländska 
politiska och ekonomiska ideal. Svårigheten blir inte minst tydlig på den ojämna maktstruktur 
som råder idag inom FN-systemet, både vad gäller demokratiska processer och den historiska 
utvecklingen av den internationella ordningen. Symptomen uttrycks genom osannolikheten att 
en supermakt skulle få diplomatiska och ekonomiska sanktioner, eller en väpnad intervention 
emot sig på grund av en politik som åsidosätter de mänskliga rättigheterna. 
 
Därmed går utvecklingen av en förändrad begreppsapparat hand i hand med praktiska 
åtgärder. Det räcker inte att tala annorlunda om interventioner, utan det måste åtföljas av en 
effektiv implementering. I denna synvinkel har folkrätten backats upp med dömande 
institutioner som internationella brottmålsdomstolen (ICC), internationella domstolen (ICJ) 
och vissa tillfälliga tribunaler för att döma individer mot humanitära brott och stater för brott 
mot internationell lag och universella normer. Frågan är om detta är tillräckligt. Även om man 
accepterar att medlemmarna i en internationell organisation erkänner de värdegrunder som 
den baseras på, bör tolkningen också innebära att dessa värdegrunder och institutionella 
lösningar i form av lagar och organisationer också är öppna för en utveckling som tar hänsyn 
till pluralism och dynamisk förändring. 
 

4.2.3 Internationell fred och säkerhet 

Genomgående för den bredare tolkningen av interventioner är principen om att 
våldsanvändning endast skall användas som en sista utväg och enligt principerna om 
rättfärdig krigsföring, jus in bello. Detta synsätt är enhetligt med de åtgärder som anses vitala 
för förebyggande interventioner mot händelser som hotar den internationella freden och 
säkerheten. Generalsekreterare Kofi Annan har benämnt utrotningen av fattigdom och 
lösningen av andra underliggande sociala och ekonomiska problem som avgörande för strävan 
efter ett fredligare samhälle. 
 
Liksom föregående avsnitt uppkommer problematiken med relativism vid analysen om vad 
som ska anses utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Definitionerna om hot mot 

                                                 
123 Något förenklat innebär detta att krig (användandet tvångsmetoder) ej får föras i religiösa förtecken, men det 
är möjligt att kriga (använda tvångsmetoder) för att försvara rätten till religion (fri religionsutövning). 
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internationell fred och säkerhet kan tolkas utifrån i strikt utrikespolitisk mening att det krävs 
en ordning för att skydda människorna mot våld, som därmed anses vara en naturlig egenskap 
i mänskligheten och skyddet emot detta vara i gemenskapens intresse.124 Däremot skulle det 
också kunna tolkas som en del av en aktörs identitetspolitik, med fokus på utrikespolitikens 
exkluderande karaktär. Genom att identifiera en fiende som utgör ett hot, skapas aktörens 
egen identitet, ”vi” till skillnad mot ”dem”. Länken mellan den inre, identitetsskapande 
politiken och den yttre om hot, är diskursen om fara. Som sådant förstås förebyggande 
interventioner som ett medel i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet som en 
identitetsskapande politik i sökandet efter möjliga hot. Parallellerna är tydliga med Schmitts 
resonemang om suveränitet och förståelsen om staten. Suveränen definieras utefter vem som 
kan upprätthålla denna distinktion mellan vän och fiende.125 Ur detta resonemang kommer 
förebyggande interventioner att enbart ses som en diskurs, borträknat den hjälp som 
förhoppningsvis kommer befolkningen i värdlandet till hands.126  Denna diskurs är en utav 
flera som definierar vad som är faran i samhället, en fara som återskapas hela tiden på grund 
av utrikespolitikens karaktär. I likhet med Foucaults resonemang finns det alltid en ”annan”, 
”något främmande” som samhället måste skydda sig ifrån, eller snarare distansera sig ”själv” 
ifrån.127  
 
Ett sådant synsätt tillämpar den dynamiska karaktären av statens identitet. Detta argument är 
emellertid starkare än vad enbart ett kulturrelativistiskt argument föranleder, och antar ett 
annat angreppssätt på internationella relationer än vad nykolonialismens tradition gör. 
Problemställningen knyter an till den om rättfärdigande universalitet och huruvida 
förebyggande interventioner fungerar som ett medel till att uppnå en politik mer i linje med 
ansträngningarna enligt internationella lagar och normer. Annorlunda uttryckt ställer den 
frågor om den övergripande politiska strategin, som interventionen är en del utav, är i linje 
med humanitära insatser. 
 
Ytterligare en begränsande faktor för det normativa utrymmet utgörs av vad som kan kallas 
”moralisk relativism”. Moralisk relativism betecknar en politik som är inkonsekvent, det vill 
säga att förebyggande interventioner tillämpas olika i liknande situationer, det vill säga att de 
inte bygger på den vedertagna tolkningen av FN-stadgans principer.128  
 

4.2.4 Vidden av förebyggande interventioner 

Slutligen kan man se det normativa utrymmet för förebyggande interventioner utifrån vidden 
av definitionen av förebyggande interventioner.  
 
Definitionen av intervention som ett medel i en större politisk strategi som sker inom en 
annan stats gränser mot dennes vilja visar på möjligheten att andra organisationer och länder 
förutom FN också har möjlighet att intervenera. Det skulle utifrån detta vara möjligt att se ett 
ökat utrymme för förebyggande interventioner inom länders utrikespolitik på ett sätt som inte 
på samma vis går via FN. Samtidigt begränsas detta av de förutsättningar att interventionen 
måste sanktioneras av FN för att vara legitim, men det är fortfarande problematiskt med 

                                                 
124 Bull, 2002, s. 51. 
125 Campbell, 1998, s. 65, 68. 
126 Campbell, 1998, s. 10. 
127 Campbell, 1998, s. 22, 59, 62, 70; jämför även argumenten av Foucault, 2003, s. 5-6, 26, 34-39, 50-51, 59-62. 
128 Louis, Susanne, Rätten att störta en despot, Dagens Nyheters Nätupplaga, www.dn.se, publicerad 20 mars 
2003.  
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decentraliseringen av auktoriteten av interventionspolitiken och/eller dess sanktionerande i 
efterhand. 
 
I definitionen av förebyggande interventioner är tidsaspekten det mest centrala för dess 
normativa utrymme, vilket är tydligt i minst två olika fall: (1) problematiken att döma ett ännu 
inte begått brott och (2) i vilket skede interventionen ska inledas. Åtgärder för att förhindra 
brott i preventivt syfte behöver inte vara kontroversiellt, speciellt inte då fredliga medel 
används. I dessa fall handlar det om att förebygga situationer som anses utgöra hot mot den 
internationella freden och säkerheten, eller brott mot de mänskliga rättigheterna, vilka även 
kan hänga tätt samman. Definitionen av intervention gör det nödvändigt att politiken sker mot 
värdlandets vilja. Antagligen är det sällan då medel som verkar för konsolideringen av 
demokrati och folkrörelsen, insatser för utbildning och sjukvård, åtgärder mot orättvisa 
handelsförhållanden, sker som med tvingande medel mot värdlandet. Historien visar dock 
flera exempel på fredliga medel som använts för att ändra en stats politik i enlighet med de 
mänskliga rättigheterna och folkrätten. Handelsembargon mot apartheid regimens Sydafrika 
är ett talande exempel, liksom sanktionerna mot Irak. Det uppenbara är att dessa medel är 
relativt trubbiga, och kan inte anses vara helt överensstämmande med principerna om att 
oskyldiga inte ska drabbas under jus in bello. Däremot ska dessa medel alltid prioriteras före 
våldsanvändning.129 
 
Däremot är förebyggande interventioner med militära medel väldigt kontroversiellt, på grund 
av flera av de argument som redan lyfts fram. Tydligast är det våldsförbudet och 
suveränitetsprincipen som den förebyggande interventionen bryter mot. Att förorda att ett 
lands interna situation är ohållbar ur ett humanitärt perspektiv utmanar det landets suveräna 
auktoritet över sitt territorium och sin befolkning. 
 
Slutligen kan det normativa utrymmet för förebyggande interventioner även ses i ljuset av den 
förändrade tolkningen av självförsvarsrätten. Skepsis råder mot självförsvarsrättens utökade 
betydelse till att även gälla ett preventivt självförsvar, mycket enligt argumenten om 
statssuveräniteten, jus in bello, proportionalitet och dess prognos till framgång. 
 
Problematiken med att döma innan ett brott har begåtts uppstår även i bedömandet när 
interventionen ska ske. För att vara så effektiv som möjlig till att nå de internationella 
lagarnas och universella normernas målsättning, krävs en effektiv informationsapparat som 
kan analysera och bedöma människors livssituationer i olika stater. Detta implicerar även 
viljan att uppnå dessa målsättningar. I en bred tolkning skulle förebyggande interventioner 
kunna legitimeras för alla typer av väpnade konflikter, men därmed också sätta press på det 
internationella samhället att agera på alla dessa situationer. En mer begränsad tolkning skulle 
innebära att endast de konflikter som utgör brott mot mänskligheten på ett 
”samvetschockerande” vis, till exempel brott mot konventionen om folkmord, skulle bedömas 
som legitima att intervenera i. Därmed skulle en konflikt kunna pågå hur länge som helst, tills 
det auktoriserade organet definierar konflikten som brottslig.  
 
 

                                                 
129 Förenta Nationerna, Förenta Nationernas stadga, kapitel VII, artikel 41. 
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KAPITEL FEM: SLUTSATSER 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket normativt utrymme det finns idag för 
förebyggande interventioner. Genom en presentation av grundläggande teorier om det 
internationella samhället, statens och individens rättigheter samt våld undersöktes sedan de 
centrala begreppen i en begreppsanalys. Dessa begrepp lyfte sedan ämnesområden och 
problemställningar som den efterföljande normativa analysen behandlade.  
 
Möjligheten att motivera och legitimera interventioner är nära anknutet till motiverandet och 
legitimerandet av förebyggande interventioner ur auktoritets-, legalitets-, motiv- och 
moraliska perspektiv.  
 
Detta kapitel tydliggör de slutsatser som framkommit från diskussionerna i de föregående 
kapitlen och binder samman dem. Först påvisas det teoretiska utrymmet utifrån de 
legitimitets-, auktoritets- och motivperspektivet. Efter detta visas på slutsatserna för hur dessa 
resonemang kan sättas in i dagens vekliga förutsättningar. Slutligen framförs några idéer för 
vidare undersökningar av ämnet. 
 

5.1 Det teoretiska utrymmet 

 
För att finna det normativa utrymmet för förebyggande interventioner måste först de 
teoretiska argumenten tydliggöras.  
 

5.1.1 Legalt och legitimt 

Då det internationella samhället är uppbyggt av internationella lagar och normer, krävs att 
utrymmet för förebyggande interventioner garanteras både ur ett legalt och 
legitimitetsperspektiv. Då legitimiteten bygger på politiska värderingar som grundar sig i 
moraliska och etiska motiv har det varit möjligt att se ett ökat utrymme för interventioner 
inom ramen för FN. Borträknat utvecklingen av folkrätten har de legala förändringarna dock 
inte varit av avgörande karaktär vilket inte ger större utrymme för någon form av 
interventioner idag än för 50 år sedan.  
 

5.1.2 Auktoriteten 

Det är möjligt att utifrån auktoritetsperspektivet finna utrymmen för förebyggande 
interventioner under förutsättningen att det existerar en internationellt accepterad och erkänd 
auktoritet. Auktoritetens legitimitet är knutet till demokratiska principer om representativitet, 
men också till dess berättigande och bekräftande från internationell lag. Om en auktoritet skall 
kunna legitimera sina handlingar måste dessa vara befästa i ett lagsystem som står över 
internationella normer. Detta gör att möjligheten för att genomföra förebyggande 
interventioner utgår dels från legaliteten och legitimiteten hos interventionen i sig men också 
från legitimiteten hos auktoriteten. 
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5.1.3 Motiven 

Legitimerandet av interventioner, så väl som auktoriteten, utgår ifrån legitimiteten bakom 
motiven för handlingen. En auktoritet kan ha en legal grund för att kunna intervenera men 
ändå sakna legitimitet till själva interventionen om motiven till denna ej är godtagbara. 
Huruvida motiven kan anses godtagbara baseras därmed inte endast på internationell lag, men 
också på ett universellt normsystem och åsikter hos medlemmarna som har valt auktoriteten. 
På detta vis kommer legitimiteten att påverkas utav den moraletiska och kulturella grundsyn 
som medlemmarna besitter och kan enas om. En moraliskt godtagbar anledning i en grupp 
kan vara helt förkastlig i en annan grupps ögon. Motiven är således centrala för möjligheten 
att legitimera såväl interventioner som förebyggande interventioner.  
 

5.2 Den normativa ytan 

 
Dagens internationella samhälle är ett komplext system där många olika teoretiska och 
politiska synsätt påverkar dess utveckling. Under FN:s historia har idéer om ett mer direkt 
handlingsutrymme för konfliktförebyggandet vuxit fram. FN har under de senaste åren 
utvecklat tankarna med interventioner till att även diskutera möjligheten till förebyggande 
interventioner. Också andra organisationer och enskilda stater är och har varit potentiella 
aktörer för interventioner och kan tänkas vara det också för förebyggande interventioner. 
 

5.2.1 En internationell auktoritet 

FN:s ställning som en övergripande auktoritet går att ifrågasätta då organisationen bygger på 
mandatet från medlemmarna och det är ytterst medlemmarna som kan besluta gemensamt om 
eventuella åtgärder. FN:s auktoritet i dagens internationella samhälle är knutet till den respekt 
som åtnjutes från medlemmarna. En medlem som motsätter sig beslut tagna av FN:s gällande 
interventionspolitik ifrågasätter inte bara FN som auktoritet utan också de universella normer 
som samarbetet grundas på. En övergripande internationell auktoritet är således svår att finna 
i dagens internationella samhälle. Det går dock att finna auktoriteter – enskilda stater eller 
andra internationella organisationer – i olika samanhang som skulle kunna besluta om 
förebyggande interventioner, dock utan den internationella, om inte globala, representativitet 
som FN idag åtnjuter. Det är möjligt för stater att intervenera och då också att göra det i 
förebyggande syfte, men inte på annat mandat än sin egen suveränitet varför interventionen 
riskerar att sakna internationell legitimitet.  
 

5.2.2 Internationella lagar 

Det går inte att finna belägg i dagens internationella lagsystem som skulle göra det möjligt att 
straffa en suverän stat för ett brott innan det begåtts. Det är inte heller troligt att det skulle 
kunna uppkomma utrymme för förebyggande interventioner på detta område. Det skulle dock 
kunna vara möjligt att finna ytor för förebyggande interventioner utifrån att interventionen 
sätts in innan bedömning om exempelvis folkmord gjorts men under tiden som övergreppen 
pågår. Detta kräver emellertid andra och nya definitioner för händelser som skall föreskrida 
interventionspolitiken, för att legitimiteten inte skall gå förlorad. Detta gör å andra sidan att 
gränsen mellan intervention och förebyggande intervention förändras genom att definitionen 
av vad som bedöms som brottsligt förflyttas till att gälla det område som tidigare bedömdes 
som ”obrottsligt”. Således skulle ett ingripande utifrån dessa premisser bedömas som en 
förebyggande intervention.  
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5.2.3 Historiska och framtida utrymmen 

Ända sedan romartiden har olika argument använts för att rättfärdiga våldsanvändning. Målet 
är att våld skall undvikas men att det finns förutsättningar då våld är nödvändigt. De kristna 
tänkarna som utifrån de romerska principerna om rättfärdigande av krig, skapade nya 
grundregler för våldets legitimerande förde en diskussion om förhållande mellan ont och gott. 
Moraliska värderingar kring rätt och fel var det som angav legitimiteten i handlingen. Idag har 
argumenten förändrats men samma moraliska värderingar ligger i botten. Motiven bakom 
användandet av interventioner eller förebyggande interventioner grundas än idag på en 
moralsyn på vad som är rätt och vad som är fel. För att det skall vara möjligt att genomföra 
interventioner på internationell basis krävs det att samtliga är överens om 
värderingsordningen av motiven bakom den förebyggande interventionen och att dessa 
värderas högre än motiven till att avstå. Den moraliska grundsynen skiljer sig ofta åt mellan 
olika länder och grupper. Olika kulturella traditioner och synsätt på internationellt samarbete 
har gjort att olika stater värderar och tillskriver överstatliga auktoriteter olika mycket 
auktoritet. Det är i dagens internationella samhälle svårt att finna att motiven bakom 
interventioner skulle värderas lika om detta går utanför den internationella lagen. Utifrån detta 
är det svårt att se en möjlighet för förebyggande interventioner på mandat av FN-samarbetet. 
Dock är det möjligt att se att andra organisationer med en mer lika kulturell och politisk 
bakgrund skulle kunna tillämpa förebyggande interventioner.  Utifrån detta skulle vara 
möjligt att se två tendenser som skulle kunna utöka utrymmet för förebyggande interventioner 
i dagens internationella samhälle. Det ena är att FN genom sin förändrade vokabulär, om 
argument för att intervenera i konfliktförebyggande syften och om skyldigheter framför 
rättigheter, försöker effektivisera den befintliga auktoriteten som organisationen står för. Den 
andra kan ses som ökande möjligheter för förebyggande interventioner genom ett mer 
självständigt agerande av enskilda länder eller organisationer så som Nato eller EU. Den 
ökande självständigheten kan kopplas till identitetspolitik och en förändrad världsbild med 
nya hot och synen på den nationella säkerheten. 
 

5.3 Avslutning 

 
I förgående del av kapitlet har endast begränsningarna för den normativa ytan presenterats, 
utan att identifiera utseendet av ytan i sig eller dess storlek. Vid en första anblick kan det 
normativa utrymmet ses som otydligt men genom att dela upp det på olika medel- och 
aktörsperspektiv så framträder utrymmet tydligare. Den första uppdelningen görs mellan 
förebyggande väpnade interventioner och förebyggande icke-väpnade interventioner, på 
grund av våldsanvändningens kontroversiella karaktär. 
 
Den normativa ytan för väpnade interventioner är litet och relativt tydligt avgränsat på grund 
av att principerna om staters suveränitet och våldsförbudet väger mycket tungt i det 
internationella samhället. Likaså saknas legala förutsättningar för förebyggande 
interventioner. Ytan existerar dock då ett fåtal ekonomiskt starka stater eller organiserade 
intressen väljer att intervenera. Detta legitimeras utifrån en acceptans från övriga stater i 
världen då dessa inte väljer, eller saknar förmåga att agera mot de intervenerande aktörernas 
förda politik. Avgränsande faktorer, så som suveränitet, legitimitet och auktoritet till 
förebyggande interventioner som diskuterats tidigare upphör att gälla inom det existerande 
utrymmet. 
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För icke-väpnade förebyggande interventioner är det normativa utrymmet större, men 
samtidigt mindre avgränsat. Avgränsningsproblemen härrör från de många olika former som 
den förebyggande icke-väpnade interventionen kan anta, samtidigt som det är svårt att 
definiera var och när interventionen börjar eller slutar. 
 
Avslutningsvis pekar uppdelningen på aktörsperspektivet på gapet mellan teori och praktik, 
eller snarare sambandet mellan ”att tala annorlunda” om politiken och den praxis som 
existerar. De Förenta Nationerna representerar en önskan om ett större utrymme för 
förebyggande interventioner, som emellertid måste åtföljas av en gemensamt accepterad 
handling. 
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