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Abstract 

The new era of global governance. A study of the humanitarian tendencies in military 

interventions. 

Author: Fredrik Edholm 

 

The aim of this paper is to map out the purposes of the United Nations Peacekeeping Opera-

tions. This is done in order to see if humanitarian tendencies have been an increasingly cause 

for the UN to initiate an intervention with military means. This paper uses the time period 

from the end of the cold war until today, since that historic occurrence increased the U.N.’s 

involvement in peacekeeping. By using this time span it enables the survey to indicate 

changes in the mapping of humanitarian interventions. The results show that the number of 

operations increased during the period 1990-1999. The end of the cold war enabled the mem-

bers of the U.N.’s Security Council to cooperate in peacekeeping operations by sending ob-

servers. Therefore the change in the number of operations was mostly due to political and not 

strictly humanitarian purposes. The number of operations then decreased during the period 

2000-2008. The study explains this with a more humanitarian approach in the U.N.’s peace-

keeping operations. This made the operations fewer, but more comprehensive and more com-

plicated. A consequence of this is shown in an extended average of the time period for the 

operations. These results is being analyzed by using the theories of realism and liberalism, 

along with their moral perspectives; skeptics, state-moralists, and cosmopolites. These theo-

ries reveal a transformation in the function of the UN from a skeptic realist view during the 

cold war, to a state-moralist view during the period 1990-1999. And finally the period 2000-

2008 indicate cosmopolitan influences with more humanitarian purposes parallel to the state-

moralist thinking. 

 

Keywords: Humanitär intervention, FN, Fredsbevarande operation, Mänskliga rättigheter, 

Suveränitet 



 

 3 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................. 4 

1.1 Problemformulering ...................................................................................................... 5 

1.2 Syfte & Frågeställningar ............................................................................................... 6 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................... 7 

1.4 Tidigare forskning ......................................................................................................... 8 

2 Metod & Material ................................................................................................................. 10 

2.1 Val av metod ................................................................................................................ 10 

2.2 Metodens praktiska tillämpning ................................................................................. 12 

2.3 Material ........................................................................................................................ 16 

3 Teori ...................................................................................................................................... 18 

3.1 Realism......................................................................................................................... 18 

3.2 Liberalism .................................................................................................................... 19 

3.3 Moralens roll ................................................................................................................ 20 

3.3.1 Skeptiker .................................................................................................................. 20 

3.3.2 Statsmoralister ......................................................................................................... 21 

3.3.3 Kosmopoliter ........................................................................................................... 22 

4 Analys ................................................................................................................................... 23 

4.1 Översikt ........................................................................................................................ 23 

4.2 År 1990-1999 ............................................................................................................... 24 

4.3 År 2000-2008 ............................................................................................................... 28 

5 Slutdiskussion ....................................................................................................................... 31 

Käll- & litteraturförteckning......................................................................................................... 34 



 

 4 

1 Inledning 

Under det kalla kriget föll kränkningar av mänskliga rättigheter inom varje enskild stats juris-

diktion. Den internationella suveräniteten var oantastlig och en intervenering var oacceptabel. 

Kalla krigets slut resulterade i flertalet förändringar, inte minst för Förenta Nationernas (FN) 

fredsbevarande arbete1. FN grundades 1945 med syftet att upprätthålla fred och säkerhet. År 

1948 tillgavs detta syfte ett praktiskt tillämpande i form av fredsbevarande operationer. För att 

säkerställa en internationell säkerhetspolitisk balans så är det obligatoriskt för aktören att få 

ett godkännande av FN:s säkerhetsråd, för att kunna genomföra operationen. Från den allra 

första operationen 1948, fram till år 1990, bedrev FN 18 stycken av dessa operationer. Under 

enbart 1990-talet påbörjades 35 stycken. Trots de internationella förändringar som skett så 

upprättades det ingen internationell lagstiftande församling2. Därför är det upp till enskilda 

stater eller internationella organisationer (främst FN, NATO, EU) att intervenera när brott mot 

människans rättigheter begås. Interventioner där det primära syftet är att försvara mänskliga 

rättigheter benämns i litteraturen som humanitära interventioner. En humanitär intervention är 

i teorin en intervention i en stat, utan den angripna statens godkännande, för att främja och 

förbättra mänskliga rättigheter för människor i staten. Det främsta syftet måste inte vara hu-

manitärt, utan i denna definition innefattas även interventioner vars konsekvenser har varit 

humanitära3. Intervention kommer i denna uppsats att användas synonymt med operation. Den 

främsta aktören för denna typ av inblandning är Förenta Nationerna. Fram till idag så har 

sammanlagt 63 stycken fredsbevarande operationer genomförts av FN. Från år 1990 till dags 

dato så har 45 stycken av dessa ägt rum. 35 stycken av dessa skedde mellan år 1990-1999, och 

de resterande 10 mellan år 2000-20084. 

För att förklara dessa förändringar och situationer på den internationella arenan kan argument 

hämtas från främst två dominerande teorier, nämligen realism och liberalism.  

                                                                    

1
 Baaz 2006: 2f 

2
 Baaz 2006: 6 

3
 Baaz 2006: 11 

4
 http://www.un.org/Depts/dpko/list/list.pdf 
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Under 2000-talet så har de mänskliga rättigheterna gett människor en identitet som världs-

medborgare. Det är en perspektivförskjutning eftersom rättigheterna tidigare var ämnade för 

människans säkerhet i en nationalstat5. Det visade sig inte minst år 2000. Då kallade Kofi An-

nan, FN:s dåvarande generalsekreterare, till ett möte för världens stats- och regeringschefer. 

Detta möte syftade till att diskutera FN:s roll under 2000-talet6. Detta kan vara en anledning 

till en eventuell förändrad humanitär insats hos FN. Men det är troligt att ett möte angående 

just 2000-talet istället skulle ha skett redan under 1990-talet med tanke på det omfattande ar-

bete som krävs för att reformera FN-systemet. Ett passande tillfälle hade kanske varit direkt 

efter det kalla krigets slut, en händelse som verkligen förändrade FN:s roll. Det är möjligt att 

FN uppfattade sin fredsbevarande roll som fylld under 1990-talet. Denna undersökning visar 

att interventionerna till stor del syftar till en observation eller till att främja underskrivna avtal 

mellan de stridande parterna. Därför skedde det så många operationer under så kort tid. När 

situationen blev mer komplicerad och en operation inte kunde genomföras lika snabbt och 

enkelt som tidigare så förändrades FN:s roll. Av den anledningen kallades statscheferna tro-

ligtvis till mötet. De operationer som har skett efter detta möte är betydligt färre än de som 

genomfördes under 1990-talet. Det är en förändring som utan vidare förklaring inte kan tyck-

as bidra till ökad humanitär hjälp. Därför krävs det ett närmare skärskådande på de enskilda 

operationer som genomförts för att möjligtvis utläsa en förändring i utförandet, snarare än 

antalet, av fredsbevarande operationer. 

1.1 Problemformulering 

Problemformuleringen består i den här uppsatsen av två delar. Dels behandlar den en empirisk 

problemställning som grundar sig i FN:s fredsbevarande operationer. För att få en förklaring 

till varför det skedde en enorm ökning av dessa operationer under 1990-talet, som sedan avtog 

under 2000-talet, så finns det ett behov av en kartläggning av samtliga operationer som 

genomfördes på uppdrag av FN under denna tid. En sådan kartläggning existerar inte. Därför 

ämnar denna studie att utveckla en sådan kartläggning, för att kunna beskriva situationen. 

Denna beskrivande del utförs genom att utveckla en typologi som kan kategorisera in samtliga 

fall. Typologin baseras på en befintlig typologi som är framtagen av Taylor B. Seybolt. Sey-

                                                                    

5
 Baaz 2006: 3 

6
 Baaz 2006: 1 
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bolts typologi fokuserar på katastrofen i sig, vilket gör att det enbart är humanitära orsaker till 

en intervenering som undersöks. För denna studie krävs en bredare kategorisering då det på 

förhand inte går att sortera in samtliga av FN:s fredsbevarande operationer, som humanitära 

interventioner. Seybolts typologi förklaras mer utförligt under rubriken Tidigare forskning 

(kap 1.5), samt i metodkapitlet (kap 2). 

 

När översikten väl är på plats så kommer resultatet att analyseras och förklaras. För att förkla-

ra dessa fenomen används vanligtvis endera av de två dominerande teorierna, nämligen rea-

lism eller liberalism. Dessa två teorier utgör tillsammans en bred grund att stå på. Då essensen 

med FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna allmänt bedöms som liberalistisk så 

kommer den att användas som den huvudsakliga teorin för att förklara de humanitära syftena 

inom verksamheten. Realismen kommer huvudsakligen att användas för att ge förklaringar till 

andra, mer politiska, syften inom FN:s operationer. I anslutning till dessa två teorier tas det i 

litteraturen upp tre sätt att se på moralen kring internationella politiska beslut och händelser. 

Dessa är skeptiker, statsmoralister och kosmopoliter7. De tre grenarna av de dominerande teo-

rierna används för att mer precist ventilera den empiriska analysen. Dessa synsätt beskrivs 

mer detaljerat i kapitel 3, teorikapitlet. 

1.2 Syfte & Frågeställningar 

Studiens ambition är att utveckla Seybolts typologi för att visa att en intervention kan vara en 

del av någonting större. Den kan t.ex. vara en åtgärd i ett politiskt projekt, eller ett stadium i 

konfliktlösning. Seybolts typologi består utav fyra humanitära variabler som alla är möjliga 

motiv till att genomföra en humanitär intervention. Denna typologi modifieras genom att läg-

ga till tre stycken variabler som kännetecknar mer politiska orsaker till en intervention. Med 

hjälp av den utvecklade typologin kan FN:s fredsbevarande operationer kartläggas. Detta ger 

en bild av vilken relevans humanitära syften har för FN:s operationer. Det beskriver fenome-

nets situation. Det finns därför ett teoretiskt syfte att utveckla det teoretiska ramverk som an-

vänds för att kategorisera analysenheterna. De variabler som tillsätts är egenskaper som kan 

påverka FN att intervenera. För att finna vilka syften som interventionen härstammar från 

kommer de mandat som FN författar och offentliggör innan varje enskild operation att utgöra 

                                                                    

7
 Nye 2007: 40 
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det material som undersöks. När kartläggningen väl är på plats kommer paralleller att dras 

från interventionernas syften till teoriernas värderingsargument. Teorierna kommer då att för-

klara de förändringar som kartläggningen visar. Då genomförandet består utav både ett be-

skrivande och ett förklarande syfte så kommer undersökningen att besvara följande frågstäl l-

ningar: 

Har FN:s militära interventioner fler humanitära syften idag än under 1990-talet? Hur har 

förändringen sett ut? 

Varför blev det en stor ökning av antalet interventioner under 1990-talet som sedan minskade 

under 2000-talet? Vilka effekter har detta fått? 

1.3 Avgränsningar  

Humanitära interventioner bedrivs av flertalet organisationer såsom FN, EU, NATO etc. Även 

stater kan intervenera, antingen enskilt eller genom en koalition. Den enda organisation som 

har rätt att besluta om en intervention är FN, och i synnerhet dess säkerhetsråd bestående av 

15 stater. Fem av dessa stater är permanenta medlemmar av rådet och dessa har en vetorätt de 

kan utnyttja i samtliga beslut8. Denna studie behandlar endast FN:s interventioner, genomför-

da av departementet för fredsbevarande operationer, DPKO9. Eftersom FN ska godkänna 

samtliga militära interventioner så placeras deras egna operationer inom samma kriterier som 

andra organisationers operationer, som FN ger klartecken. Tidsmässigt behandlar undersök-

ningen interventioner från år 1990. Det kalla kriget tog slut runt den perioden och det finns en 

tydlig ökning av fredsbevarande operationer efter denna händelse. Den första interventionen 

ägde rum år 1948. Från den interventionen fram till år 1990 så har 18 interventioner ägt rum. 

Under enbart 1990-talet skedde 35 interventioner, och under 2000-talet har det hittills (2008) 

skett 10 stycken interventioner. Den första operationen efter Berlinmurens fall var UNIKOM, 

som ägde rum 1991. Det var inte bara FN:s första intervention efter kalla kriget utan även den 

första fredsbevarande operationen där alla fem vetoländerna i säkerhetsrådet kom överens om 

att skicka militära observatörer. Militära observatörer har sedan dess varit ett syfte för en ma-

joritet av operationerna under 1990-talet såväl som 2000-talet. Av den anledningen utesluts 

tiden före 1990-talet i denna undersökning. För att ge kvalitativa förklaringar till de föränd-

ringar som har skett och exakt vad dessa beror på kan djupdykningar ske. Dessa bör vara där 

                                                                    

8
 Koskenniemi 1990: 41 

9
 http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/index.asp 
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de humanitära förändringarna är som störst i tabellen. P.g.a. den tids- och omfattningsbe-

gränsning som denna uppsats har fanns inte utrymme för detta.  

De teorier som används i undersökningen är realism och liberalism. De har båda en rationalis-

tisk utgångspunkt. Alternativa teorier såsom konstruktivism, marxism eller feminism kommer 

inte att användas. Inom de realistiska och liberalistiska perspektiven så har en avgränsning 

gjorts vid de tre inriktningarna skeptiker, statsmoralister och kosmopoliter. Dessa tre förklarar 

moraliska ställningstaganden inom teorierna och de kan därför ge förklaringar till eventuella 

humanitära förändringar. Typologins uppgift är att ge svar på vilken typ av humanitärt syfte 

som en operation har, samt om operationen syftar till att förbättra demokratin i landet. De fyra 

första typerna i typologin besvarar de humanitära orsakerna. De tre sista typerna besvarar ope-

rationens demokratifrämjande angelägenheter. 

1.4 Tidigare forskning 

Begreppet humanitär intervention är omdiskuterat och representerat i en mängd verk av stats-

vetenskapliga forskare. Vissa av dessa forskare använder även FN:s operationer som analys-

enheter. Några av de forskningsarbeten som har utgivits under senare år och behandlat huma-

nitära interventioner är: 

 

 Welsh, J., (2006) Humanitarian Intervention and International Relations. Den be-

handlar huruvida stater bör använda militärt våld för humanitära syften. D.v.s. är det 

rätt eller fel med humanitära interventioner.  

 Newman, Michael, (2009) Humanitarian Intervention – Confronting the Contradic-

tions. Den behandlar frågeställningen: Är det en internationell rätt, eller t.o.m. skyl-

dighet, att intervenera för att skydda offren? 

 Soderlund, Walter m.fl., (2008) Humanitarian Crises and Intervention. Forskaren ser 

på hur det internationella samhället svarade på tio humanitära kriser under 1990-talet, 

samt vad media spelade för roll i att influera aktion.  

 Seybolt, T, (2008) Humanitarian Military Intervention. Fokuserar på när och hur mili-

tära interventioner i konflikter kan bidra med humanitära medel. Med 10 utvalda fall 

vill forskaren visa att en intervention bör göra mer nytta än skada för att klassificeras 

som en lyckad respektive misslyckad intervention. 
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 Pease, Kelly-Kate S., (2008) International Organizations. Författaren diskuterar hu-

manitära interventioner och använder Rwanda som fall. Fallet analyseras genom att 

använda realism, liberalism och marxism.  

 

Den tidigare forskningen ger intryck av många fallstudier med begränsade teoretiska ambitio-

ner. Fallstudierna är i många fall Rwanda och Kosovo då dessa två troligtvis är de mest omta-

lade i media. Syftet med studierna är i de flesta fall att avgöra om humanitära interventioner är 

rätt eller fel. FN är den organisation som har rätt att godkänna militära interventioner. Trots 

det så finns det ingen kartläggning av humanitära interventioner inom FN. Det verk som är 

mest i linje med denna uppsats är Seybolts bok Humanitarian Military Intervention.  Denna 

uppsats typologiska system är byggt efter Seybolts verk. Seybolt undersöker om operationer 

har varit lyckade eller misslyckade. Intressant för denna undersökning är istället de mandat 

som utfärdas innan en operation påbörjas. Om en operation är lyckad eller misslyckad är irre-

levant för denna studie då fokuseringen istället är riktad till syftena med operationen. Studien 

syftar till att se om humanitära interventioner är mer eller mindre omfattande idag än tidigare, 

och således inte att granska resultatet av interventionen. De två teoretiska perspektiven an-

vänds även av Kelly-Kate S. Pease. Hennes bok International Organizations kom ut 2008. Att 

teorierna användes av Pease i en nyutkommen bok visar att dessa två teorier fortfarande är 

aktuella, och att de är relevanta för en analys av just humanitära interventioner. Resultatet från 

undersökningen fyller en lucka i forskningen både empiriskt och teoretiskt. I den tidigare 

forskningen har fokus hittills varit på några få fall som har granskats kvalitativt. Ambitionen 

med den här uppsatsen är att kvantifiera begreppet och kategorisera samtliga av FN:s fall efter 

det kalla krigets slut. Seybolt som har skapat en typologi över vad som kännetecknar en hu-

manitär intervention har endast undersökt tre FN-fall. De tre är dessutom de mest uppmärk-

sammade vilket försvårar en generalisering, då anledningen till att de fallen har uppmärk-

sammats troligtvis har humanitära orsaker. Debatten kring humanitära interventioner tenderar 

att inrikta sig på om en intervention ska tillåtas eller inte. Även ur den aspekten skiljer sig 

denna studie som istället behandlar den eventuella förändringen för interventionernas humani-

tära syften. Det finns ett behov av en kartläggning för att se om de politiska syftena har följt 

samma mönster som de humanitära. Det är en avgörande aspekt inom framtida konfliktlös-

ning. Teoretiskt utvecklas den modell som Seybolt använder. Det är nödvändigt för att analy-

sera en interventions mångdimensionella syften, genom att tillföra orsaker till en intervention 

som inte är av primär humanitär karaktär.  
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2 Metod & Material 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens metodologiska upplägg. Det inleds med val av metod, 

som följs av metodens praktiska tillämpning i uppsatsen. Därefter redovisas uppsatsens mate-

rial. Avslutningsvis förs ett källkritiskt förhållningssätt gentemot den metodologiska struktu-

ren samt undersökningens empiriska material. 

2.1 Val av metod 

Empiriska undersökningar skiljer sig mellan ett beskrivande och ett förklarande tillväga-

gångssätt. Vilken av dessa två typer som bör väljas beror på forskningsfrågan. Men i regel så 

behövs det dock först ett beskrivande underlag, för att sedan kunna lyfta frågan ett steg längre 

och ge resultatet en förklaring. Innan denna studie så har det inte genomförts någon beskri-

vande kartläggning. Denna beskrivande undersökning sker genom att sortera in fallen i en 

komparativ typologi10. Detta gör det möjligt att identifiera likheter och skillnader mellan fal-

len. Efter det är det möjligt att gå vidare till en förklaring. Det verkställs genom att använda 

befintliga teorier (teorikonsumerande), nämligen liberalism och realism, samt deras moralsy-

ner. Den typologi som används för att kategorisera fallen är, för uppsatsens syfte, inte tillräck-

ligt utvecklad. Därför finns det till viss del också ett teoriutvecklande intresse. I boken Me-

todpraktikan så skriver författaren att uppsatser kan placeras in genom att studera en modell11. 

För att visa hur denna uppsats berör flera metodologiska fält så används samma modell.  

 

 

 

                                                                    

10
 Denk 2002: 8 

11
 Metodpraktikan 2007: 99 
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 Empiriska undersökningar   

Beskrivande 

(Kartläggningen s. 24-31) 

 Förklarande 

 

 

 Teorin på plats 

från början 
 

 Teorin inte på plats från 

början 

 

 

 

Teorikonsumerande 

(Liberalism & realism) 

 

 

 

Teoriutvecklande 

(Utvecklar typologin s. 13) 

Figur 1. Olika typer av empiriska undersökningar
12

 

De typer som har text inom parentes under sitt namn finns med i denna studie. För att kunna 

kategorisera fallen behöver typologin, som används för detta, utvecklas (teoriutvecklande). 

Det är relevant för att kunna framhäva, dels de rent humanitära tendenserna, men även de mer 

traditionella politiska anledningarna till att genomföra en operation. Det möjliggörs genom att 

sätta ihop Seybolts fyra variabler med de tre nya variablerna. Dessa sju variabler utgör en 

typologi som uppfyller de krav som studiens syfte kräver. Genom att placera in de 45 opera-

tionerna (samtliga fall) tillsammans med typologin så kan en kartläggning genomföras av 

FN:s fredsbevarande operationer mellan år 1990-2008 (beskrivande). Detta följs av att de teo-

retiska perspektiven, liberalism och realism, används för att ge en förklaring till den beskri-

vande delen. Inom dessa två teorier finns tre moralsyner som mer precist kan användas för att 

förklara de humanitära syftena i de fredsbevarande operationerna (teorikonsumerande). 

 

För att göra texten i mandaten mätbar krävs ett metodologiskt tillvägagångssätt. Då undersök-

ningen behandlar 45 stycken mandat så krävs en kvantifiering av innehållet utifrån det speci-

fika syftet. Detta sker genom en textanalys, främst inspirerad av kvantitativ innehållsanalys13. 

Denna metod har valts för att minimera eventuella tolkningsproblem. I en kvantitativ inne-

hållsanalys räknas vanligtvis vissa termer. Vid tolkningen under denna studie så har ingen 

vikt lagts till de olika begreppens frekvens i mandaten. Det har alltså räckt med en träff per 

mandat. Om en av de termer som beskrivs under nästkommande rubrik har nämnts i ett man-

dat så har detta tolkats som att det specifika begreppet finns med som syfte för operationen. 

                                                                    

12
 Esaiasson 2007: 99 

13
 Bergström & Boréus 2000: 43f 
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Denna textanalys har möjliggjort en komparativ typologi där samtliga fredsbevarande opera-

tioner kan fördelas på typ och tid. Med en kvantitativ innehållsanalys visas en eventuell för-

ändring över tid, angående mandatens syften. Tillvägagångssättet för detta i denna specifika 

undersökning beskrivs nedan. 

2.2 Metodens praktiska tillämpning 

För typologin nedan har FN:s mandat inför samtliga fredsbevarande operationer mellan år 

1990 och 2008 granskats. De är totalt 45 stycken interventioner. De har kategoriserats in efter 

en typologi utvecklad av Taylor B. Seybolt14. Seybolt kategoriserar in fall i en eller flera av 

följande typer: Bistå hjälpinsatser, Skydda hjälporganisationer, Rädda/Skydda offren, Beseg-

ra förövarna. Seybolt menar att en militär intervention är humanitär om den syftar till en eller 

flera av dessa fyra typer. Denna typologi har utvecklats genom att tillägga variablerna stats-

uppbyggande, främja fredsavtal och observation. Dessa tre har lagts till av två anledningar. 

För det första så kategoriseras en militär intervention som en humanitär intervention, enligt 

Seybolts ursprungliga typologi, utan hänsyn till andra syften med interventionen. De fokuse-

rar alltså enbart på katastrofen i sig. Detta ger ett felaktigt resultat vid mätningar av humanitä-

ra interventionen, då samtliga kategorier är av humanitär karaktär. För det andra så kan det 

visa sig, efter modifieringen, att interventionen kan vara en del av något större, t.ex. ett poli-

tiskt projekt eller konfliktlösning. Det är viktigt att inte enbart se till förändringar gällande det 

humanitära arbetet. Lika viktigt är det att se till förändringar inom de mer politiska syftena. 

Denna utveckling gör modellen mer omfattande och möjliggör en kategorisering av militära 

interventioner som inte enbart har ett humanitärt syfte. För att förklara humanitära interven-

tioner krävs dessa tre variabler. För att en intervention ska vara uteslutande humanitär bör 

mandaten sakna dessa tre och uppfylla en eller flera av de ursprungliga fyra variablerna. För 

att finna syftet med operationen i mandaten har en operationalisering skett efter följande krite-

rier: 

Bistå hjälpinsatser 

Med denna typ menas att operationen i mandatet syftar till att ge eller bistå staten eller andra 

humanitära organisationer med humanitär hjälp. Förutom att assistera staten eller andra hu-

manitära organisationer i allmänhet kan detta göras genom att ge rekommendationer på åtgär-

der staten kan genomföra för att minska brott mot mänskliga rättigheter. Det är även vanligt 
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förekommande i mandaten att FN själva ämnar genomföra eller instruera den civila befolk-

ningen i minröjning. Nedan följer exempel på hur detta kan se ut i mandaten: 

 “Coordinate and provide technical assistance for humanitarian mine-action activities” 

– Syfte i mandat för operation UNMEE15 

 “(e) To contribute to the monitoring and to the promotion and protection of human 

rights, with particular attention to sexual and gender-based violence, and to recom-

mend action to the competent authorities, with a view to fighting impunity”  

– Syfte i mandat för operation MINURCAR16 

 “To ensure the coordination and delivery of humanitarian assistance, rehabilitation and 

development assistance” – Syfte i mandat för operation UNTAET17 

 

Skydda hjälporganisationer 

Med denna typ menas att operationen syftar till att ge ett militärt skydd för humanitära hjälp-

organisationer i området. Det kan i mandaten innebära ett upprättande av ett säkert humanitärt 

område eller att skydda platser där förnödenheter lagras och delas ut såväl som skydd av 

transporter inom det konfliktdrabbade området. Det viktiga är att se till att humanitär hjälp 

kan levereras så säkert som möjligt. De organisationer som arbetar i området riskerar annars 

att bli av med en viss procent av den mat och medicin som är ämnad offren i konflikten. Det 

leder inte enbart till minskad hjälp utan även till att förövarna kan dra ut på kriget18 (Seybolt s. 

135). Nedan följer exempel på hur detta kan se ut i mandaten: 

 “To facilitate the free flow of people, goods and humanitarian assistance, inter alia, by 

helping to establish the necessary security conditions and taking into account the spe-

cial needs of vulnerable groups, especially women, children and elderly people”          

– Syfte i mandat för operation UNOCI19 

                                                                                                                                                               

14
 Seybolt 2007: 38-43 

15
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmee/mandate.html - UNMEE 

16
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minurcat/mandate.html - MINURCAT 

17
 http://www.un.org/peace/etimor/UntaetM.htm - UNTAET 

18
 Seybolt 2007: 135 

19
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unoci/mandate.html - UNOCI 
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 “(ii) To facilitate the delivery of humanitarian aid and the free movement of humanita-

rian personnel by helping to improve security in the area of operations”                       

– Syfte i mandat för operation MINURCAT20 

 

Rädda offren 

Till denna typ av syfte hör åtgärder tänkta att rädda eller skydda människor som har drabbats 

av konflikten. Det gäller i mandaten dels skydd mot väpnat angrepp för drabbade personer i 

landet eller dess omgivning. Operationen kan även syfta till att skapa en tillräcklig säkerhet i 

ett territorium för att möjliggöra en återkomst av flyktingar. Det kan också innebära att se till 

att parterna friger krigs- & militärfångar. Nedan följer exempel på hur detta kan se ut i manda-

ten: 

 “(f) to protect civilians under imminent threat of physical violence, within its 

capabilities and areas of deployment, without prejudice to the responsibilities 

of the Transitional Government and of police authorities” – Syfte i mandat för 

operation MINUSTAH21 

 “To work with the parties to obtain the release of all prisoners of war, military 

captives and remains in cooperation with international humanitarian agencies” 

– Syfte i mandat för operation MONUC22 

 

Besegra förövarna 

Till detta syfte räknas operationer vars mandat önskar tillfångata, eller på annat sätt stoppa, 

förövare till brott mot de mänskliga rättigheterna. Nedan följer exempel på hur detta kan se ut 

i mandaten: 

 “to apprehend and detain former President Charles Taylor in the event of a return to 

Liberia and to transfer him or facilitate his transfer to Sierra Leone for prosecution be-

fore the Special Court for Sierra Leone and to keep the Liberian Government, the Sier-

ra Leonean Government and the Council fully informed”  – Syfte i mandat för opera-

tion UNMIL23 

                                                                    

20
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minurcat/mandate.html - MINURCAT 

21
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/mandate.html - MINUSTAH 

22
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/monuc/mandate.html - MONUC 

23
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/mandate.html - UNMIL 
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 “to support operations to disarm foreign combatants led by the Armed Forces of the 

Democratic Republic of the Congo, including by undertaking the steps listed in para-

graph 75, subparagraphs (b), (c), (d) and (e) of the Secretary-General's third special 

report” – Syfte i mandat för operation MONUC24 

 

Statsuppbyggande 

Med statsuppbyggande menas att en humanitär intervention ses som del av ett politiskt pro-

jekt. Syftet med denna typ är att utveckla statens kapacitet att hantera problemen i landet. 

Realismen fokuserar på suveränitet och säkerhet. Liberalismen fokuserar på att bygga upp 

demokratiska institutioner. Nedan följer exempel på hur detta kan se ut i mandaten: 

 “Identify and register qualified voters” – Syfte i mandat för operation MINURSO25 

 “Its mandate was to assist in modernizing the armed forces of Haiti and establishing a 

new police force.” – Syfte i mandat för operation UNMIH26 

 

Främja fredsavtal 

Humanitär intervention är inom denna typ en del av en konfliktlösning. Syftet med mandatet 

är att se till att parterna håller ett fredsavtal som antingen skrivs under tiden för operationen 

eller som skrevs innan FN-operationen påbörjades. Nedan följer exempel på hur detta kan se 

ut i mandaten: 

 “UNAVEM II was established by Security Council resolution 696 (1991) of 30 May 

1991 with the following mandate: to verify the arrangements agreed by the Angolan 

parties for the monitoring of the ceasefire and for the monitoring of the Angolan po-

lice during the ceasefire period.”  – Syfte i mandat för operation UNAVEM II27 

 “To receive and investigate all reports on alleged incidents of violations of the cease-

fire agreement and, if the violation cannot be corrected, to report its findings to the 

                                                                    

24
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/monuc/mandate.html - MONUC 

25
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minurso/mandate.html - MINURSO 

26
 http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unmihmandate.html - UNMIH 

27
 http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/Unavem2/UnavemIIM.htm - UNAVEM II 
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Violations Committee established pursuant to the Peace Agreement and to the Secre-

tary-General;” – Syfte i mandat för operation UNOMIL28 

 

Observation 

Passiv/åskådare snarare än aktiv/ingriper. Syftet med denna typ är att följa utvecklingen i om-

rådet för att försäkra sig om att situationen förbättras. Observationen är riktad mot de parter 

som tidigare varit i konflikt, och syftar inte till att säkerställa en förbättring för offren i kon-

flikten. Nedan följer exempel på hur detta kan se ut i mandaten: 

 “UNIKOM, set up initially as an unarmed observation mission, was to monitor a de-

militarized zone (DMZ) along the boundary between Iraq and Kuwait and the Khawr 

'Abd Allah waterway, to deter violations of the boundary, and to observe any hostile 

action mounted from the territory of one State against the other.” – Syfte i mandat för 

operation UNIKOM29 

 “The function of the Police Support Group was to continue monitoring the perfor-

mance of the Croatian police in the Danube region, particularly with respect to the re-

turn of displaced persons, for a single nine-month period beginning on 16 January 

1998 and ending on 15 October 1998.” – Syfte i mandat för operation UNPSG30 

2.3 Material 

Det empiriska materialet som har använts för att plocka ut mandatens syften med operationer-

na, är uteslutande hämtade från FN. Mandaten är väl lämpade som undersökningsobjekt efter-

som de kortfattat beskriver syftet med operationen. Samtliga mandat är officiella dokument 

publicerade på FN:s hemsida för fredsbevarande operationer31. För att finna syftena i manda-

ten så har en genomläsning skett av mandaten. Det gav en möjlighet att tolka innehållet efter 

de kriterier som beskrivits ovan. Dessa dokument är beslutsprotokoll. Det finns därför ingen 

ambition att undersöka diskussionen som förelåg beslutsprotokollet. Kategoriseringen har 

                                                                    

28
 http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/unomilM.htm - UNOMIL 

29
 http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unikom/mandate.html - UNIKOM 

30
 http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/cropol.htm - UNPSG 

31
 http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ 
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gjorts utifrån Taylor B. Seybolts bok Humanitarian Military Intervention: The conditions for 

success and failure32. För att relatera underlaget till uppsatsens syfte har det metodologiska 

genomförandet skett med en textanalys. Vid tolkning av text är det svårt att undvika viss sub-

jektivitet. Därför är det viktigt med en bra förförståelse så att pålitliga tolkningar kan genom-

föras. De mandat som har varit underlag till studien består utav flera delar. Det har varit vik-

tigt att tolka dessa som en helhet utifrån dessa olika delar, för att kunna sätta in begreppen i ett 

större sammanhang33. 

Icke-intervention (icke-fall) grundas eventuellt snarare på realismens moralsyner. Vi vet inte 

vilka interventioner som har blivit stoppade p.g.a. vetorätten i säkerhetsrådet. Flera tänkta 

operationer med en avsaknad av kosmopolitiska och humanitära syften kan ha avbrutits. Det 

kan ha medfört att mandaten har skrivits om flera gånger innan de publicerats på hemsidan, 

och vissa syften kan ha lagts till eller tagits bort från det ursprungliga syftet med operationen. 

Det innebär även att det kan finnas konfliktdrabbade områden där en operation tidigare har 

behövts, men att operationen sedan har stoppats av ett land med vetorätt i säkerhetsrådet. Om 

FN-stadgan genomsyras av liberalismen så lär den typen av motiveringar (kosmopolitiska) 

återfinnas i mandaten. Därför kan de ursprungliga mandaten, och därmed de ursprungliga 

syftena med operationen, ha sett annorlunda ut med mer realistiska tendenser. 

                                                                    

32
 Seybolt 2007 

33
 Boréus & Bergström 2000: 25 
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3 Teori 

Liberalismen och realismen är de två dominerande teorierna inom internationell poli-

tik. De är båda två omfattande perspektiv som ändå har tydliga kännetecken och hu-

vudargument. Dessa kommer att användas för att analysera studiens empiriska materi-

al då dessa två tillhandahåller argument och motargument mot tänkbara problem inom 

internationell säkerhetspolitik. Både liberalismen och realismen har, sedan de först 

fick stöd i internationella frågor, utvecklats till nyare teorier med förklaringar till mer 

specifika problem. Den moraliska aspekten av internationell politik är ett sådant ex-

empel. Där har teorierna grenat ut sig till främst tre olika synsätt. Dessa kallas för 

skeptiker, statsmoralister och kosmopoliter. De två första har realistiska influenser och 

den sista har liberalistiska tankegångar.  

Till en början förs en allmän genomgång av realismen och liberalismen, vilken sedan 

mynnas ut till teoriernas idéer kring moralens betydelse för humanitära interventioner. 

3.1 Realism 

Den klassiska realismen har dominerat forskningen inom internationella relationer under lång 

tid. Nämnvärda förespråkare har genom tiderna bl.a. varit Thukydides (ca 460-399 f. Kr.), 

Niccolo Machiavelli (1469-1527) samt Thomas Hobbes (1588-1679)34. Efter det andra världs-

kriget utvecklades dock denna klassiska realism till vad som idag benämns som realism. An-

ledningen till detta var att realismen ansåg att liberalismens starka tro på internationella orga-

nisationer var alldeles för naiv. Detta med hänsyn till att Nationernas förbund hade misslyck-

ats efter det första världskriget. Enligt realismen så skulle ett nytt försök till samarbete genom 

FN aldrig att lyckas bättre35. Inom internationella relationer är makt den viktigaste egenska-

                                                                    

34
 Gustavsson & Tallberg 2006: 35 

35
 Gustavsson & Tallberg 2006: 36 
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pen. Världen är anarkisk och för att överleva krävs det att denna makt utövas av staterna36. 

Världen är anarkisk därför att det inte finns en legitim suverän auktoritet på den internationel-

la arenan. Det är därför viktigt att en stats suveränitetsprincip inte kränks. Inom enskilda stater 

finns det dock en legitim makt. Därför dras en tydlig gräns mellan inrikes- och utrikespoli-

tik37. För realismen kommer en stat aldrig att erkänna någon högre makt överordnad staten. 

Av den anledningen ska och får inte statssuveräniteten kränkas. Detta gör att humanitära in-

terventioner utesluts. En militär intervention kommer således alltid att genomföras med andra 

syften än enbart humanitära sådana. Inom det internationella systemet bör det råda balans, 

enligt realismen. Det är dock inte likvärt med den fred, som den liberalistiska synen eftersträ-

var38. Enligt statsvetaren Michael Walzer så är det endast rätt att intervenera i en annan stat till 

den grad att konflikten balanseras. När en balans väl har uppnåtts är det upp till de två ur-

sprungliga parterna inom staten att fortsätta tvisten tills endera har gått vinnande ur den. Om 

en stat på egen hand inte kan hantera sina inrikes konflikter så existerar inte ett legitimt sty-

re39. Walzers argument har realistiska kopplingar. Enligt Walzer ska utkomsten av ett inbör-

deskrig baseras på de lokala parternas styrkor och inte på vem som har fått mest militär hjälp 

utifrån. Det finns många fall där regeringen försummar folket i en stat. Det finns även en stor 

variation på graden förtryck mot folket. Enligt Walzer hör dessa brott snarare till det vanliga 

än till det ovanliga. Han hävdar vidare att det är ytterst sällsynt, om det alls finns, fall där in-

terventioner skett med enbart humanitära syften40. Det beror på att en utomstående stat inte 

offrar egna soldater för att enbart rädda människors liv i en annan stat41. 

3.2 Liberalism 

Liberalismen har sina rötter inom den politiska filosofin. Nämnvärda förespråkare har genom 

tiderna varit John Locke, Immanuel Kant, Adam Smith och John Stuart Mill42. Liberalismen 

förespråkar goda värden såsom t.ex. fred, välfärd och rättvisa. Dessa värden bör följas interna-

                                                                    

36
 Dunne & Schmidt 2006: 165 

37
 Dunne & Schmidt 2006: 163 

38
 Dunne & Schmidt 2006: 164 

39
 Walzer 2000: 101 

40
 Walzer 2000: 101f 

41
 Walzer 2000: 102 

42
 Gustavsson & Tallberg 2006: 52 
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tionellt såväl som nationellt. Liberalismen ser internationella organisationer som värdefulla 

samarbetsverktyg. FN är ett exempel på en sådan organisation. Enligt detta synsätt så föränd-

ras det internationella systemet konstant. Detta är en stor skiljaktighet från realismen. Denna 

förändring gäller även för suveränitetsprincipen. Denna princip kan mycket förändras och 

därigenom acceptera en militär intervention p.g.a. humanitära brott i en stat. Joseph Nye ut-

trycker sig som så att medan liberalismen betonar denna förändring, så förespråkar realismen 

kontinuitet43. Om den liberalistiska synen nu fått mer stöd så kan det även betyda att även su-

veränitetsprincipen och nationalstaten genomgår eller kommer att genomgå en förändring. För 

om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas i världen så krävs det antag-

ligen fokus på just människan och inte enbart på staternas överlevnad, enligt liberalismen. 

Samtidigt är det nödvändigt att ständigt utveckla statens demokratiska institutioner för att en 

stat ska bli erkänd som suverän av övriga världen. Detta är viktigt för att andra stater ska kän-

na att staten i fråga, åtminstone på lång sikt, är en möjlig samarbetspartner 44. Det är ett argu-

ment med liberalistiska kopplingar. Så en fredsbevarande operation som syftar till exempelvis 

statsuppbyggande kan därför officiellt syfta till att hjälpa staten. Konsekvenserna av detta kan 

däremot leda till förbättrade levnadsvillkor för befolkningen. Med hänsyn till dessa argument 

kan det vara problematiskt att avgöra vad som är en humanitär militär intervention, eller en-

bart en militär intervention. 

3.3 Moralens roll 

I litteraturen skiljer man på tre synsätt på moralens roll i politiska frågor, nämligen: Skeptiker, 

Statsmoralister samt Kosmopoliter45.  

3.3.1 Skeptiker 

Den internationella arenan saknar helt en överordnad institution som kan upprätthålla ordning. 

Därför saknar moraliska begrepp betydelse i internationell politik enligt skeptikerna. Det kan 

inte heller finnas några moraliska rättigheter eller skyldigheter, eftersom det råder en avsak-

nad av samhörighet och vi-känsla hos människor världen över. En sådan känsla av gemenskap 
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 Nye 2007: 19 
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 Biersteker 2002: 164 
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 Nye 2007: 40 
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är omöjlig att få, påstår de. Så därför kan och kommer vi inte vara skyldiga att göra något 46. 

En del realister har en skeptisk moralsyn. Många forskare och skribenter vars deskriptiva ana-

lyser har realistiska influenser, ser på värderingarna i världspolitiken som skeptikerna gör 47. 

Således gör de starka med makt det som de har makt att göra utan hänsyn till etik. Medan de 

svaga endast kan acceptera vad de än blir tvungna att acceptera 48. Först när det finns en full-

ständig ordning kan man ge utrymme för rättvisan. En intervention kan vara berättigad för att 

säkra eller skapa maktbalans. Eftersom maktbalansen i sin tur skapar ordning49. Med detta 

synsätt accepteras inte en intervention på humanitära grunder. Om en intervention skulle ha 

humanitära orsaker så är det endast ett sekundärt syfte och den egentliga orsaken till interven-

tionen är för att upprätta maktbalans. En humanitär anledning till intervention får inte riskera 

att maktbalansen rubbas. Enligt den synen bör FN:s fredsbevarande operationer domineras av 

syften tillhörande de tre sista typerna i typologin. De humanitära typerna bör vara sällsynta. 

Det råder en allmän uppfattning att detta synsätt präglade FN:s arbete under det kalla kriget. 

Operationerna mellan år 1948-.1989 kommer därför att betraktas som skeptiskt influerade. 

3.3.2 Statsmoralister 

Andra realister företräder en statsmoralistisk moralsyn. Statens suveränitet kommer i första 

rummet. Det är suveräniteten som stoppar stater från gränsöverskridande ingripanden i andra 

staters lagstiftning. Statsmoralisterna ser internationell politik som ett samförstånd mellan 

stater. Det finns vissa bestämda regler, där suveräniteten är den viktigaste (Nye s. 44). Stater-

na i sig består av ett antal individer som lever tillsammans. Statens inrikes uppgift är att före-

träda individernas rättigheter. Därför finns det en moralisk och etisk innebörd med de natio-

nella gränserna. Respekt för individen och respekt för suveräniteten har således en samhörig-

het. Men att påstå att suveräniteten är viktig enbart för att främja individers rättigheter råder 

det ingen enighet om bland statsmoralisterna. Det finns de som hävdar att suveräniteten är av 

yttersta vikt just för att det är det mest effektiva sättet att upprätthålla ordning50. Statsmoralis-

terna är emot en inblandning i andra staters angelägenheter. Detta gör att de inte gärna vill 

acceptera en intervention. Undantaget är om det råder ett så starkt hot utifrån mot den egna 
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staten att de själva måste intervenera först just för att det kan vara för sent längre fram51. Med 

det här synsättet så skulle en intervention på humanitära grunder endast accepteras om den 

egna staten hotas. Graden av humanitära inslag i FN:s fredsbevarande operationer kommer 

alltså att variera beroende på stabiliteten i världssystemet. 

3.3.3 Kosmopoliter 

Det råder en stor samsyn inom de liberalistiska tankegångarna att den kosmopolitiska moral-

synen är eftersträvansvärd. Den internationella politiken välkomnar en gemenskap mellan 

såväl stater som individer. Rättvisa ska finnas till för individens bästa, enligt kosmopoliterna. 

Det finns ett kritiskt förhållningssätt till realismens fokus på frågor rörande krig och fred. 

Istället vill kosmopoliterna framhäva den fördelningsmässiga rättvisan (vem får vad)52. Till 

skillnad från statsmoralisterna så ser kosmopoliterna inte någon moralisk status med de natio-

nella gränserna. Det är snarare så att nationella gränser skapar en ojämlikhet gällande en rätt-

vis fördelning. De menar att realisterna blott använder den nationella gränsen som försvar för 

att kunna tillgodose sig själva, utan hänsyn till globala konsekvenser eller en ojämn fördel-

ning53. Som svar från de realistiska grenarna så beskylls kosmopoliternas naiva tro för att ska-

pa oordning och kaos. Kosmopoliter anser dock att det är fullt möjligt att tillgodose mänskliga 

rättigheter och en rättvis fördelning i och mellan samhällen utan att det leder till att samhälls-

ordningen förstörs. Om en intervention främjar mänskliga rättigheter så kan den vara berätti-

gad, enligt kosmopoliterna54. Med ett kosmopolitiskt synsätt så accepteras humanitära inter-

ventioner om det gynnar människorna. Operationen bör alltså vara tillräckligt omfattande för 

att hjälpen verkligen ska nå fram. Interventioner bör därmed kunna ske med enbart humanitä-

ra syften, helt utan andra politiska avsikter.  
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4 Analys 

I denna del presenteras det empiriska materialet, d.v.s. de mandat som har legat till grund för 

undersökningen. Kapitlet inleds med en översikt av samtliga operationer. Därefter presenteras 

och analyseras operationerna. Dessa är uppdelade enligt operationer påbörjade mellan år 

1990-1999 och år 2000-2008. Anledningen till att den brytningen har valts är dels p.g.a. Kofi 

Annans möte angående FN:s arbete som inträffade år 2000. Men även för att det finns en ope-

ration som FN har påbörjat som är ett undantag från resterande operationer. Det är operatio-

nen UNMIK i Kosovo 1999. Den går inte att mäta på samma sätt som de andra då dess syfte 

inte utfärdats i ett likvärdigt mandat. Därmed är UNMIK utelämnad ur undersökningens ta-

bell, men kommer ändå att analyseras längre fram med hänsyn till operationens viktiga funk-

tion för FN:s humanitära arbete. Tabellerna nedan illustrerar de humanitära respektive politis-

ka syften som FN:s fredsbevarande operationer arbetar efter. De visar eventuella föränd-

ringsmönster såväl som det totala förekommandet av de olika orsakerna till intervention. 

4.1 Översikt 

Samtliga operationer som FN har avslutat har sammanställts för att räkna ut snittiden per ope-

ration. Detta gjordes genom att addera tiden (antalet månader) för samtliga operationer inom 

respektive tidsperiod. Sedan delas detta med antalet operationer. Då visas snittiden i månader. 

Alla påbörjade och avslutade datum har räknats som den första i månaden, t.ex. Aug 1998 - 

Feb 1999 räknas som den 1 augusti 1998 till den 1 februari 1999. Februari räknas därmed inte 

in som månad i kalkyleringen. Resultatet ser ut på följande sätt: 

Tabell 1 

Tid Påbörjade Avslutade Snittid 

1948-1989 18 13 2 år 6 mån 

1990-1999 35 31 2 år 8 mån 

2000-2008 10 3 4 år 5 mån 

1948-2008 63 47 - 
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Den finns endast tre avslutade fall under 2000-talet. Om samtliga operationer som påbörjats 

under 2000-talet, men som ännu ej är avslutade, skulle avslutas den 1 januari 2009 skulle 

snittiden för 2000-talets samtliga operationer bli ca 3 år och 8 månader. Det finns operationer 

påbörjade under 1950- och 60-talet som ej är avslutade och därmed inte inräknade i kalkyle-

ringen. Tabellen visar dock att tiden för en genomsnittlig operation har ökat under de tre tids-

perioderna. Den största ökningen utläses mellan perioderna 1990-1999 och 2000-2008. I antal 

av påbörjade operationer så visar samma tidsperioder även en stor minskning i såväl påbörja-

de som avslutade operationer. 

4.2 År 1990-1999 

Nedan presenteras typologin tillsammans med de fredsbevarande operationer som FN påbör-

jade under perioden 1990-1999. Tabellen visar plats och officiellt namn på operationen, samt 

när operationen påbörjades och avslutades. Sedan följer de fyra humanitära typerna som Sey-

bolt ursprungligen har utvecklat. Därefter visas de tre sista orsakerna till intervention som är 

av mer politisk karaktär, än humanitär karaktär. De operationer som har ett kryss i en eller 

flera av de olika orsakerna till interventionen indikerar att mandatet till den enskilda operatio-

nen har innefattat det specifika syftet. Längst ned i tabellen visas i procent hur många av ope-

rationerna som har haft det specifika syftet i sitt mandat. 

Tabell 2 

Intervention Period Bistå 

med 

hjälp 

Skydda 

hjälporg. 

Rädda 

offren 

Besegra 

förövarna 

Statsupp-

byggande 

Främja 

fredsavt. 

 

Observa-

tion 

         

Iraq/Kuwait: 

UNIKOM 

Apr 1991- 

Okt 2003 

      X 

Västsahara: 

MINURSO 

Apr 1991- 

Pågående 

  X  X X X 

Angola: 

UNAVEM II 

Jun 1991- 

Feb 1995 

     X X 

El Salvador: 

ONUSAL 

Jul 1991- 

Apr 1995 

X    X X X 

Kambodja: 

UNAMIC 

Okt 1991- 

Mar 1992 

X     X  

Form. Yugoslavia: Feb 1992- X X X  X X X 
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UNPROFOR Mar 1995 

Kambodja: 

UNTAC 

Mar 1992- 

Sep 1993 

    X X  

Somalia: 

UNOSOM I 

Apr 1992- 

Mar 1993 

 X    X  

Moçambique: 

ONUMOZ 

Dec 1992- 

Dec 1994 

X X   X X X 

Somalia: 

UNOSOM II 

Mar 1993- 

Mar 1995 

X X    X X 

Uganda/Rwanda: 

UNOMUR 

Jun 1993- 

Sep 1994 

      X 

Georgien: 

UNOMIG 

Aug 1993- 

Pågående 

  X   X X 

Liberia: 

UNOMIL 

Sep 1993- 

Sep 1997 

X    X X X 

Haiti: 

UNMIH 

Sep 1993- 

Jun 1996 

    X X X 

Rwanda: 

UNAMIR 

Okt 1993- 

Mar 1996 

X X X  X X X 

Aouzou 

UNASOG 

Maj 1994- 

Jun 1994 

     X X 

Tajikistan: 

UNMOT 

Dec 1994- 

Maj 2000 

X    X X X 

Angola: 

UNAVEM III 

Feb 1995- 

Jun 1997 

X    X X X 

Kroatien: 

UNCRO 

Maj 1995- 

Jan 1996 

 X    X X 

UNPREDEP Mar 1995- 

Feb 1999 

X      X 

Bosnien/ 

Herzegovina: 

UNMIBH 

Dec 1995- 

Dec 2002 

    X X X 

Slavonia/Baranja: 

UNTAES 

Jan 1996- 

Jan 1998 

    X X X 

Prevlaka: 

UNMOP 

Jan 1996- 

Dec 2002 

    X X X 

Haiti: 

UNSMIH 

Jul 1996- 

Jul 1997 

    X   

Guatemala: 

MINUGUA 

Jan 1997- 

Maj 1997 

     X X 

Angola: 

MONUA 

Jun 1997- 

Feb 1999 

X    X X X 

Haiti: 

UNTMIH 

Aug 1997- 

Nov 1997 

    X   

Haiti: 

MIPONUH 

Dec 1997- 

Mar 2000 

    X   

Kroatien: Jan 1998-       X 
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UNPSG Okt 1998 

Central Afr. Rep: 

MINURCA 

Apr 1998- 

Feb 2000 

    X  X 

Sierra Leone: 

UNOMSIL 

Jul 1998- 

Okt 1999 

X    X  X 

* Kosovo: 

UNMIK 

Jun 1999- 

Pågående 

       

Sierra Leone: 

UNAMSIL 

Okt 1999- 

Dec 2005 

X X    X X X 

Östtimor: 

UNTAET 

Okt 1999- 

Maj 2002 

X    X   

Kongo: 

MONUC 

Nov 1999- 

Pågående 

X X X X X X X 

         

% av mandat som har syftet 44.1 23.5 14.7 2.9 64.7 70.6 79.4 

 

* Kosovo UNMIK Jun 1999-Pågående: Denna operation är ett undantag. FN:s arbete i Koso-

vo är mycket mer omfattande än deras andra interventioner. Så inget mandat har utfärdats på 

samma sätt som till de övriga operationerna. Därför har den operationen inte inräknats i den 

sammanställda procenten av mandatens syften. 

Tabellen visar att samtliga mandat innehåller ett eller flera av syftena statsuppbyggande 

(64.7%), främja fredsavtal (70.6%) eller observation (79.4%). Det finns alltså ingen operation 

som enbart har humanitära syften. 15 stycken av operationerna saknar helt ett humanitärt syf-

te, vilket motsvarar ca 44 % av det totala antalet operationer under perioden. Vad gäller de 

humanitära inslagen så finns syftet ”bistå med hjälp” i ca 44 % av 1990-talets mandat.  Skyd-

da hjälporganisationerna är ett syfte i 23.5% och att rädda offren finns med i 14.7% av man-

daten. Det minst förekommande syftet för mandaten är att besegra förövarna. Endast en ope-

ration, nämligen MONUC i Kongo, syftar till detta. Sammanlagt har 23 humanitära syften 

påträffats i ovanstående 34 mandat. 

 

UNIKOM 1991: Detta var den första operationen under 1990-talet. Det var även den allra 

första operationen under FN:s historia där samtliga medlemmar av säkerhetsrådet, som har 

vetorätt, kom överens om att skicka militära observatörer i en operation. Som tabellen visar så 

är observation det vanligaste syftet för en operation under 1990-talet. Att länderna kom över-

ens efter det kalla kriget förklarar den stora ökningen av operationer vid denna tidsperiod. 
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Genom att författa ett mandat med observation som syfte så ställer FN eller omvärlden inga 

egentliga krav på operationen annat än passiv åskådning. 

 

Mönstret kring interventionerna förändras vid främst tre tillfällen. Den första förändringen är 

ökningen efter det kalla krigets slut. Det andra tillfället är interventioner från 1994. En möjlig 

orsak till en förändring runt den tiden kan vara folkmordet i Rwanda som skedde trots FN:s 

närvaro. Det riktades kritik mot FN:s misslyckande. Detta följdes av en tids försiktighet gäl-

lande mandatens humanitära syften. Den tredje förändringen sker 1999 med Kosovo-

operationen UNMIK. Återigen riktades kritik mot FN:s oförmåga att skapa stabilitet i regio-

nen vilket påverkar den praktiska tillämpningen av humanitär hjälp vid de följande operatio-

nerna. Detta visas inte minst genom MONUC-opeationen i Kongo. Aldrig tidigare har en så 

omfattande operation bedrivits, med hänsyn till de humanitära syften som presenteras i tabel-

len. 

 

Den skeptiska moralsynen anser att en intervention är berättigad om den skapar maktbalans 

och ordning. Den har tydligt realistiska tankegångar. Att genomföra en intervention på huma-

nitära grundet är därför inte accepterat. Detta synsätt förklarar den avsaknad av fredsbevaran-

de operationer under det kalla kriget. En förklaring till varför dessa operationer ökade under 

1990-talet kan finna stöd i att det dominerande syftet har visat sig vara observation. Genom 

att agera helt passivt i en annan stat kan information inhämtas till fördel för den egna staten. 

Med tanke på att endast 44 % av operationerna saknar humanitära syften så försvann FN:s 

skeptiska inslag efter det kalla kriget. Statsmoralismen är en annan moralsyn med inspiration 

från realismen. De betonar vikten av statens suveränitet. Statssuveräniteten är så pass viktig 

att en annan stat inte får intervenera på rent humanitära grunder. Det är accepterat att ingripa 

om den egna staten kan komma att hotas i framtiden. Detta förklarar ökningen av interventio-

ner under 1990-talet. Det kalla kriget var slut och det var viktigt att FN:s roll enbart var att 

förhindra ett nytt krig. Att främja fredsavtal och observation är de vanligaste syftena under 

perioden. Detta ger statsmoralisterna ett starkt stöd. Den tydliga dominansen av dessa syften 

indikerar att den kosmopolitiska skolan inte fått fäste i världssamfundet inom denna period. 

FN har dock blivit en starkare spelare i internationell politik eftersom antalet interventioner 

har ökat dramatiskt. Detta indikerar en viss förflyttning till mer liberalistiska värderingar, åt-

minstone i de fredsbevarande operationerna. Särskild vikt lägger liberalismen vid argumentet 

att samtliga fem vetoländer i säkerhetsrådet kom överens o att skicka militär personal. 
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4.3 År 2000-2008 

Nedan presenteras typologin tillsammans med de fredsbevarande operationer som FN påbör-

jade under perioden 2000-2008. Tabellen visar plats och officiellt namn på operationen samt 

när operationen påbörjades och avslutades. Sedan följer de fyra humanitära typerna som Sey-

bolt ursprungligen har utvecklat. Därefter visas de tre sista orsakerna till intervention som är 

av mer politisk karaktär än humanitär karaktär. De operationer som har ett kryss i en eller 

flera av de olika orsakerna till interventionen indikerar att mandatet till den enskilda operatio-

nen har innefattat det specifika syftet. Längst ned i tabellen visas i procent hur många av ope-

rationerna som har haft det specifika syftet i sitt mandat. 

Tabell 3 

Intervention Period Bistå 

med 

hjälp 

Skydda 

hjälporg. 

Rädda 

offren 

Besegra 

förövarna 

Statsupp-

byggande 

Stödja 

fredsavt. 

Observa-

tion 

         

Etiopien/Eritrea: 

UNMEE 

Jul 2000– 

Jul 2008 

X     X X 

Östtimor: UNMI-

SET 

Maj 2002 

Maj 2005 

    X X X 

Liberia:  

UNMIL 

Sep 2003- 

Pågående 

X  X X  X X X 

Elfenbenskusten: 

UNOCI 

Apr 2004- 

Pågående 

X X X  X X X 

Haiti: 

MINUSTAH 

Jun 2004- 

Pågående 

X  X  X  X 

Burundi:  

ONUB 

Jun 2004- 

Dec 2006 

X X X X X X X 

Sudan:  

UNMIS 

Mar 2005- 

Pågående 

X  X   X  

Östtimor forts: 

UNMIT 

Aug 2006- 

Pågående 

X    X  X 

Darfur:  

UNAMID 

Jul 2007- 

Pågående 

X X X  X X X 

Centralafrikanska 

Republiken/Tchad: 

MINURCAT 

Sep 2007- 

Pågående 

X X X     

         

% av mandat som har syftet 90 40 70 20 70 70 80 
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Tabellen indikerar att interventionerna under 2000-talet är mer omfattande (med hänsyn till 

antalet humanitära syften), än de var under 1990-talet. Under 1990-talet var FN:s uppgift sna-

rare att se till att fredsavtal hölls mellan konfliktens parter. Under 2000-talet har operationerna 

övergått till att bli mer humanitärt inriktade. I 90 % av fallen under 2000-talet visar mandaten 

att operationerna syftat till att bistå med hjälp. Detta är förekommande i dubbelt så många 

mandat jämfört med 1990-talet. Att skydda hjälporganisationer förekommer i 40 % av fallen. 

Under 1990-talet var det ett syfte för interventioner i 23.5% av fallen. Den typ av humanitär 

hjälp som har förändrats mest är dock syftet att rädda offren i konflikten. Under 1990-talet 

fanns detta syfte med i ca 15 % av mandaten. Tabellen visar däremot att det är av vikt för 70 

% av FN:s operationer under 2000-talet. Att besegra förövarna har ökat till 20 % under 2000-

talet, från 2.9% under 1990-talet. Trots dessa tydliga förändringar så är orsakerna till en ope-

ration av mer politisk karaktär nästintill oförändrade. Statsuppbyggande har ökar från 64.7% 

till 70 %. Att främja fredsavtal har minskat från 70.6% under 1990-talet till 70 % under 2000-

talet. Att skicka observatörer har ökat från 79.4% till 80 %. Sammanlagt har 22 humanitära 

syften påträffats i ovanstående 10 mandat. 

 

Undersökningen visar alltså på en tydlig ökning av humanitär hjälp inom FN:s fredsbevarande 

operationer under 2000-talet. De skeptiska argumenten passar enbart in på operationen UMI-

SET i Östtimor år 2002-2005, med anledning att det är den enda operationen under 2000-talet 

som saknar humanitära inslag. Denna operation följdes dock av operationen UNMIT i samma 

land år 2006 där mandatet ändrades till att innefatta humanitär hjälp. Skeptikerna saknar såle-

des förklaringar till undersökningens resultat. Den kosmopolitiska synen berättigar en inter-

vention om den gynnar mänskliga rättigheter. Ökningen av humanitära syften finner därmed 

stöd i kosmopolitiska värderingar. Det kräver att operationen är tillräckligt omfattande för att 

möjliggöra bättre levnadsvillkor för människorna. Den genomsnittliga längden för en opera-

tion var under 1990-talet 2 år och 8 månader. Under 2000-talets operationer är genomsnittsti-

den 4 år och 5 månader. Det pekar på ett mer omfattande arbete. Kosmopoliterna menar att 

detta beror på FN:s ökade humanitära arbete. Något som kosmopoliternas argument inte kan 

förklara är att de politiska typerna av syften är oförändrade. Om värderingarna inom FN har 

blivit kosmopolitiska under 2000-talet bör det påbörjas operationer vars syften varit totalt 

humanitära. Att bidra till demokrati är ett starkt argument inom liberalismen vilket gör att det 

inte motsäger kosmopolitiska argument. Den avsaknad av humanitära inslag under 1990-talet 
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styrker att de politiska syftena då var av mer realistisk karaktär. Statsmoralisternas förklaring 

för 1990-talets interventioner är därmed fortfarande hållbart. De fredsbevarande operationerna 

syftar fortfarande, enligt statsmoralismen, till att undvika framtida hot. Den synen ser en ökad 

humanitär hjälp inom operationerna som en konsekvens av att inomstatliga oroligheter kan 

spridas till den närliggande regionen, och därigenom utgöra hot. De humanitära syftena är inte 

bara förekommande i fler operationer, utan de är även fler humanitära syften per operation. 

FN:s mandat för fredsbevarande operationer har enligt undersökningen förändrats enligt föl-

jande: 

 

Tidsepok Moralsyn Teori 

1948-1989 Skeptiker Realism 

1990-1999 Statsmoralister Realism 

2000-2008 Statsmoralister & Kosmopoliter Liberalism 

Figur 2. Teoretiska influenser inom FN:s fredsbevarande operationer. 
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5 Slutdiskussion 

Uppsatsen var ämnad att besvara följande frågeställningar: 

 Har FN:s militära interventioner fler humanitära syften idag än under 1990-talet? 

Hur har förändringen sett ut? 

 Varför blev det en stor ökning av interventioner under 1990-talet som sedan minskade 

under 2000-talet? Vilka effekter har detta fått? 

Det visar sig att en majoritet av FN:s operationer mellan år 1990-2008 syftar till observation. 

Detta antyder att förändringen inte är så dramatisk som man trott. En fredsbevarande opera-

tioner måste inte nödvändigtvis syfta till att påverka på något sätt, det kan alltså finnas ett 

primärt syfte att endast inta en passiv åskådarroll. Från det att FN:s första fredsbevarande ope-

ration inleddes, 1948, till dess att alla länderna med vetorätt i säkerhetsrådet kom överens om 

att skicka militära observatörer för första gången, nämligen 1991, så pågick det kalla kriget. 

Ett krig som delade upp världen i väst och öst. Skeptikernas synsätt skulle hävda att denna 

uppdelning och den spända situationen försvårade människors möjligheter till att känna en 

samhörighet och en vi-känsla. De menar att denna känsla av gemenskap är omöjlig att få och 

att ingen därför är skyldig att ingripa i mänskliga rättigheters namn. Det är endast berättigat 

att intervenera för att skapa eller säkra maktbalans, vilket skapar ordning. Först när en total 

ordning råder kan man ge utrymme för rättvisa. Denna moralsyn förklarar varför interventio-

nerna innan 1990-talet var så få. När världssystemet förändrades i och med det kalla krigets 

slut, och en ordning var upprättad så förändrades även moralsynen som präglar FN:s fredsbe-

varande arbete. Statsmoralisterna menar att en intervention är berättigad om det råder ett 

starkt hot utifrån, mot den egna staten. Med den synen var FN tvungna att intervenera under 

1990-talet för att övervaka läget så att konflikter inte skulle blossa upp igen. Det var av ytters-

ta vikt att kalla krigets eftergifter inte skulle bli långdragna. Det förklarar den stora ökningen 

av operationer direkt efter det kalla krigets slut. Kosmopoliterna å andra sidan anser att en 

intervention är berättigad om den främjar mänskliga rättigheter. Efter operationen UMIK i 

Kosovo så har operationerna blivit mer inriktade på mänskliga rättigheter (mer humanitära) 
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och kräver därför större planering, mer resurser och mer tid än 1990-talets operationer. FN:s 

militära operationer har således fått fler humanitära syften under 2000-talet, än de hade under 

1990-talet. Men den ökade komplexiteten hos både konflikten och FN:s förändrade moralsyn 

har gjort att färre fredsbevarande operationer inleds under 2000-talet, än under 1990-talet.  

Denna uppsats visar att de liberala tankegångarna har fått fäste inom säkerhetspolitiska beslut. 

Det är ett område som historiskt sett har fått ett stort stöd inom realismen. Den liberala tanke-

skolan anser att samhället och världsstukturerna är föränderliga, detta gäller även suveräni-

tetsprincipen. Om nu FN kränker staters suveränitet med humanitära motiv så förändras de 

internationella spelreglerna. Det finns idag ingen domstol helt överordnad alla stater. Men om 

trenden fortsätter så kommer det krävas tydligare regler för vad som är humanitära brott. Om 

FN ska ingripa i de stater där brotten begås måste det finnas regler för vilka åtgärder FN bör 

vidta. Detta regelverk kan ligga till grund för en internationell polis med auktoritär makt 

överordnad nationalstaten. 

Syftena med interventionerna har under 2000-talet blivit mer humanitära, men ändå så visas 

ingen anmärkningsvärd förändring i typologins tre sista variabler (statsuppbyggande, främja 

fredavtal, observation). Således har moralsynen efter år 1999 inte helt övergått från statsmora-

listisk till kosmopolitisk. De fredsbevarande operationerna präglas av båda synerna. Den 

kosmopolitiska moralsynen har skapat en vilja att skydda individen samtidigt som inslag från 

en mer statsmoralistisk inställning där statens säkerhet prioriteras återfinns i fallen. Detta 

medför dels mer humanitära orsaker till en intervention, och dels att statssuveräniteten inte 

låter sig rubbas på enbart dessa grunder. En trolig orsak är att den stat där en intervention in-

träffar mer välvilligt accepterar en kränkning av statssuveräniteten om den angripande staten 

bistår med politisk hjälp. Det förklarar varför de tre sista syftena är oförändrade under hela 

tidsperioden, medan de humanitära syftena har ökat. Under perioden 1990-1999 påträffades 

23 humanitära syften i 34 mandat. Under perioden 2000-2008 påträffades 22 humanitära syf-

ten i sammanlagt 10 mandat. Det indikerar att antalet operationer under en tidsperiod styrs av 

antalet humanitära syften. Det indikerar dels att de humanitära orsakerna styr operationens 

längd samt frekvens, och dels att det trots färre operationer till antal kräver minst lika mycket 

resurser totalt. 

Resultatet från studien väcker en intressant fråga, nämligen: Existerar humanitära militära 

interventioner överhuvudtaget? Det ter sig snarare vara så att militära interventioner generellt 

sett har blivit mer humanitära, eftersom situationen successivt har blivit mer komplex. Med 
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anledningen att världssamfundet på senare tid har fått ett mer kosmopolitiskt perspektiv, som 

kräver en mer omfattande konfliktlösning. 

För att ytterligare analysera FN:s fredsbevarande operationer vore det intressant att undersöka 

hur de avslutade interventionerna har följt mandaten som har legat till grund för denna studie. 

Uppfyller den praktiska tillämpningen av mandaten samma humanitära åtgärder som opera-

tionen syftar till? Detta kan göras genom att använda denna undersöknings empiriska analys 

där syftena till interventionerna har kategoriserats. Sedan genomförs en analys med de fall 

uppdrag är slutförda. Genom att sedan jämföra dessa två tabeller kan forskaren få fram infor-

mation om hur mandaten efterlevs. Om de efterlevs så bör det praktiska arbetet i de fall som 

används ha mer humanitära inslag, precis som mandatens förändring har blivit mer humanitär. 

Om de inte överensstämmer så har de synliga motiven till interventionen blivit mer kosmopo-

litiska, medan arbetet i praktiken fortfarande präglas av skeptiska och statsmoralistiska värde-

ringar. 
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Käll- & litteraturförteckning 

Tabeller 

Tabell 1 s. 23: Tabell som visar den genomsnittliga tiden för FN:s fredsbevarande operationer, 

sorterat efter tre tidsperioder. Den visar även antalet påbörjade samt avslutade operationer. 

Tabell 2 s. 24-26: Typologi över FN:s fredsbevarande operationer 1990-1999. Tabellen visar 

vilka syften FN:s fredsbevarande operationer har enligt deras mandat under perioden 1990-

1999. 34 av 35 fall är kategoriserade (Kosovo är exkluderat). Källorna till samtliga fall finns 

presenterade nedan under rubriken FN-mandat. 

Tabell 3 s. 28: Typologi över FN:s fredsbevarande operationer 2000-2008. Tabellen visar 

vilka syften FN:s fredsbevarande operationer har enligt deras mandat under perioden 2000-

2008. Samtliga fall är kategoriserade (10 st). Källorna till samtliga fall finne presenterade 

nedan under rubriken FN-mandat. 

Figurer 

Figur 1 s. 12: En modifierad översiktsbild över olika typer av empiriska undersökningar från 

s. 99 i Esaiasson, Peter m.fl. (2007): Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, Individ 

och marknad. Vällingby. Norstedts juridik  

Figur 2 s. 30: Figuren illustrerar vilken teoretisk moralsyn som har dominerat FN:s fredsbeva-

rande operationer utifrån de enskilda operationernas mandat. 
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