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Inledning 

Interventioner av olika typer har existerat sedan hundratals år tillbaka. Termen humanitär 

intervention å andra sidan användes först under 1800-talet när europeiska stater intervenerade 

i det Ottomanska riket, främst för att skydda förtryckta och utsatta kristna.
1
 Det realistiska 

tänkandet präglade denna tidsperiod, vilket gjorde att en intervention från ett utomstående 

land ansåg vara fel. Stater ansågs ha lika rättigheter att skydda sitt eget land och sin 

suveränitet och andra nationer skulle därmed inte blanda sig i någon annans angelägenheter.
2
  

Utvecklingen gick därefter mot en mer negativ inställning till interventioner, i och med 

avkolonialiseringen. De nya länderna ansåg att det under hela kolonialtiden skett 

interventioner i deras länder, påtryckta och påtvingade av stormakterna, och de ställde sig 

bakom denna nya doktrin om staters suveränitet och icke-intervention.
3
 Utvecklingen fortsatte 

under kalla kriget i och med FN-stadgans inträde 1945. Denna begränsade staters rätt att 

använda våld. En samtida utveckling tog även plats, där deklarationer om mänskliga 

rättigheter och konventioner var huvudämnena. Dessa förbjöd stater att använda våld mot 

individer, även om det var deras egna invånare.
4
 En rad interventioner ägde rum under kalla 

kriget, främst av de två supermakterna USA och Sovjetunionen. Dessa var dock förenliga med 

de normer som existerade under kalla kriget, då interventioner främst genomfördes för att 

bekämpa kommunism/kapitalism, och stormakternas interventioner ansågs därmed legitima 

av dem själva.
5
 

Slutet av kalla kriget innebar en förändring då den humanitära agendan växte allt mer i 

betydelse på det internationella planet. Rätten till att intervenera av humanitära orsaker 

existerar inte i FN-stadgan, vilket gjorde att stater istället tog sig rätten till detta.
6
 En effekt av 

detta var att normer ändrades och en ökad ömsesidig förståelse växte fram för mänskliga 

rättigheter, samt att de internationella lagarna kring detta blev starkare. Länders regeringar 

visade även att de var redo att lägga mer resurser åt humanitära ändamål.
7
 Det finns dock flera 

olika aktörer att välja bland när det handlar om att utföra aktioner med humanitära ändamål. 

                                                 
1
 Kaldor, Mary, Human security: reflections on globalization and intervention, Polity Press, Cambridge; Malden, 

2007. s. 37 
2
 Ibid. 

3
 Ibid., s. 38 

4
 Ibid.  

5
 Ibid.  

6
 Reus-Smit, Christian (red.), The politics of international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. s. 

68 
7
 Kaldor, Mary, s. 70 
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Det kan handla om FN och dess medlemsländer; andra globala och regionala mellanstatliga 

organisationer; nationella regeringar; och icke-statliga organisationer.
8
 Gällande humanitära 

interventioner har FN varit den naturliga aktören, men har flertalet gånger blivit ifrågasatt på 

grund av vetorätten hos de permanenta medlemmarna.
9
 Detta har vid flertalet tillfällen 

resulterat i att resolutioner inte gått igenom, då någon utav dessa stater inte funnit resolutionen 

tillräcklig. Den arabiska vårens framfart har återigen gjort denna problematik aktuell.  

Problemformulering 

Den arabiska våren svepte fram under 2011 och medförde stora förändringar inom 

arabvärlden. Efter årtionden av diktaturer och auktoritärt styre krävde befolkningarna i de 

olika länderna slutligen att en förändring skulle ske, en förändring mot en demokratisk och fri 

stat.
10

 Människorna krävde att de sittande diktatorerna och deras regimer skulle avgå, varpå de 

begärde att en fri, öppen och transparant demokrati skulle råda. Revolten i Tunisien 

genomfördes utan utomstående hjälp och relativt smärtfritt. Revolutionen i Egypten 

genomfördes även den utan omvärldens assistans. Utvecklingen var dock mer turbulent än 

dess föregångare Tunisien, och fler dödsoffer krävdes.
11

 Omvärlden assisterade däremot de 

oppositionella i Libyen, i och med införandet av en flygförbudszon under oppositionens 

revolution. Vid denna resolution avstod bland annat Kina och Ryssland från att rösta, vilket 

de senare kom att ångra.
12

 

Fallet Syrien å andra sidan, som uppvisat flera likheter med Libyen och de övriga 

arabländerna, har inte resulterat i en intervention eller annan märkbar assistans från 

omvärlden. Detta trots att upprepade våldsaktioner från den inhemska militären och den 

sittande regimen med Bashar al-Assad i spetsen har förekommit under en lång period.
13

  

Omvärlden och FN:s inkonsekvens blir i detta fall uppenbar. När ingen av dessa aktörer 

förmår att agera vid dessa fall, av varierande orsaker, hur ska då de mänskliga rättigheterna 

upprätthållas?
14

 

                                                 
8
 Evans, Gareth, The responsibility to protect: ending mass atrocity crimes once and for all, Brookings 

Institution Press, Washington, D.C., 2008. s. 175 
9
 Ibid., s. 179 

10
 Säkerhetspolitik, Fördjupning Syrien. 1 december 2011, 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien/ Hämtad 2012-03-21 
11

 Uppsala University Conflict Database.  Chronological Timeline Arabian Spring, 2011, 

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/info/chronologic%20timeline%20arabian%20spring.pdf Hämtad 2012-02-20 
12

 Sun, Yun. Syria: What China Has Learned From its Libya Experience. Asia Pacific Bulletin. No. 152. 2012 

http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/22208?show=full 
13

 Säkerhetspolitik, Fördjupning Syrien 
14

 Evans, Gareth, s. 36 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Syrien/Fordjupning-Syrien/
http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/info/chronologic%20timeline%20arabian%20spring.pdf
http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/22208?show=full
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Omvärlden och FN har i skrivande stund endast satt in ekonomiska sanktioner gentemot de 

styrande i Syrien, samt riktat stark kritik mot överanvändningen av våld från den inhemska 

militären. Syrien uppvisar en rad likheter med de övriga länderna som varit eller är 

involverade i den arabiska våren, men skiljer sig åt från exempelvis Libyen på en viktig 

punkt, den uteblivna hjälpen från omvärlden. De ekonomiska sanktionerna och den starka 

kritiken har inte visat önskad effekt. Det internationella ramverket kring interventioner 

innehåller en rad kriterier som bör uppfyllas för att omvärlden ska agera. Detta räcker dock i 

vissa fall inte då de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd i slutändan kan använda 

sin vetorätt och den tänkta resolutionen blir inte av. Detta har även skett i fallet Syrien, där 

Kina och Ryssland motsatte sig en resolution under början av 2012.
15

 Dessa två länder valde 

att inte använda sitt veto i samband med en resolution 1973 gällande Libyen. Valet att agera i 

Libyen men inte i Syrien handlar inte om humanitära mål och att skydda civila, utan om att 

störta en sittande regim.
16

 

De permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd får i dessa fall en väldigt stor och 

avgörande roll, eftersom deras veto i flera fall avgör om en intervention med humanitära mål 

går att genomföras. Resolutionsförslag kan även ha förkastats eftersom en utav de permanenta 

medlemmarna ansett att förslaget inte gynnar de egna intressena. Dessa intressen kan därmed 

riskera att oskyldiga människor mister livet. Säkerhetsrådets permanenta medlemmars egna 

intressen ska inte få påverka deras röst gällande ett resolutionsförslag.   

Efter att ha sett denna utveckling väcks en rad funderingar kring omvärldens och FN:s 

agerande vid fallet Syrien. Främst; varför har omvärlden och FN uteblivit att agera när det är 

uppenbart att mänskliga rättigheter kränks dagligen i Syrien? FN:s säkerhetsråd är det organ 

vars uppgift är att försöka upprätthålla världsfred och allmän säkerhet, men när de permanenta 

medlemmarnas egna intressen avgör och sätter agendan har det gått för långt.  

Syfte 

Denna uppsats syfte är att försöka urskilja och förklara de bakomliggande motiven de 

permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd haft vid fallet Syrien och dess utveckling. 

Vidare ämnar uppsatsen undersöka huruvida dessa motiv påverkat deras agerande vid 

resolutionsförslag och andra försök till humanitära insatser i Syrien.  

                                                 
15

 Förenta Nationerna, Användandet av veto i FN:s säkerhetsråd. Odaterad, 

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/anvandandet-av-veto-i-fns-sakerhetsrad/ 

Hämtad 2012-04-11 
16

 Hall Findlay, Martha. Can R2P Survive Libya And Syria? Canadian International Council (CIC). 2011 

http://dspace.cigilibrary.org/jspui/handle/123456789/32656  

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/anvandandet-av-veto-i-fns-sakerhetsrad/
http://dspace.cigilibrary.org/jspui/handle/123456789/32656
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Frågeställningar 

 Hur ser det internationella ramverket ut gällande interventioner? 

 Vilket av de valda teoretiska perspektiven, neorealism och institutionell liberalism, 

förklarar bäst de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråds agerande i fallet 

Syrien? 

 Vilka bakomliggande orsaker hos de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd 

finns gällande avsaknaden av agerande i fallet Syrien?  

Avgränsningar 

Eftersom det valda fallet ständigt utvecklas och nya händelser äger rum dagligen så kommer 

en tidsavgränsning att göras för att underlätta de vidare arbetet. Därmed undviks behovet av 

att ständigt uppdatera rapporten. Av den anledningen fokuserar arbetet på en period mellan 

mars 2011 och mars 2012. Valet av mars 2011 grundar sig i att det var under den perioden 

som de inledande demonstrationerna började i Syrien, samt de första dödsoffren. Landets 

historia före den arabiska våren behandlas inte nämnvärt, endast ett fåtal relevanta aspekter 

tas upp. Genom att avgränsa studien inom dessa tidsramar behandlas ett år utav Syriens 

arabiska vår. 

Gällande FN:s säkerhetsråd och de permanenta medlemmarna så finns det inte utrymme i 

denna uppsats att behandla alla parter. Av den anledningen kommer endast Kina, Ryssland 

och USA att undersökas. Dessa tre länder har valts eftersom de varit de mest involverade i 

Syrien och den arabiska våren överlag. Kina och Ryssland tack vare användandet av sina 

veton, och USA eftersom deras relation med mellanöstern är så pass stark. Frankrike och 

Storbritannien har valts bort då de inte varit lika avgörande i fallet Syrien. Störst fokus läggs 

på de två föreslagna resolutionerna där Kina och Ryssland använde sitt veto, eftersom dessa 

hade potentialen att spela stor roll i den utvecklingen som äger rum i Syrien. 

Andra länder förutom Syrien omnämns kortfattat, främst Libyen eftersom flera kopplingar 

och likheter går att dra mellan länderna. Detta fungerar därmed endast som exempel eftersom 

Syrien är utgångspunkten för denna uppsats och exemplen endast ska tydliggöra de 

resonemang som dras. De avgränsningar som satts upp har som målsättning att förtydliga och 

förenkla den problematik som presenterats, så att läsaren enkelt ska förstå de resonemang som 

förs. Det hade dock varit intressant att genomföra en jämförande studie och använda liknande 

fall, vilket ytterligare hade stärkt uppsatsens slutliga resultat. Detta är dock inte möjligt på 

grund av studiens omfång.   
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Disposition 

Rapporten ämnar vidare behandla de teoretiska utgångspunkterna för den valda studien, följt 

av en genomgång av metod och material. Därnäst följer en kortare sammanfattning av 

bakgrunden till konflikten i Syrien och den arabiska våren, samt en tydlig definition av 

begreppet intervention. Därefter följer ett kapitel som berör den empiri som insamlats, samt 

den tillhörande analysen. Avslutningsvis förs en slutdiskussion gällande uppsatsen och 

resultaten i sin helhet, med egna reflektioner och tankar.  

Teorianknytning 

De teorier som valts att appliceras på det valda fallet är strukturell realism, i viss litteratur 

även kallat neorealism, vilket blir benämningen på teorin i denna uppsats, samt institutionell 

liberalism. Valet av dessa två som utgångspunkt grundar sig i att de bägge är något av 

motpoler inom teorier i området internationella relationer, vilket gör att de därav blir 

intressanta att ställa mot varandra i en jämförelse. Dessa två teoretiska ramverk underlättar 

diskussioner rörande det valda problemet då de bägge belyser det internationella samspelet 

och därmed förtydligar och förklarar vissa staters agerande.  

Nedan följer en kortare beskrivning av de bägge teoriernas grunder samt den valda teoretiska 

inriktningen att beskrivas, varpå de två appliceras till det valda fallet och problemet.  

Realism 

Klassisk realism härstammar främst från två historiska tänkare: Thucydides och Niccolò 

Machiavelli. Thucydides såg främst till staternas olikheter, att ett fåtal stormakter existerade 

och kontrollerade till viss del sin omgivning, till förmån för mindre stater. Stater av olika 

storlekar var tvungna att anpassa sig efter sin omgivning för att kunna överleva och 

utvecklas.
17

 Machiavelli såg främst till statens ansvar att försvara de egna intressena och 

därmed säkerställa statens överlevnad. Det var även av stor vikt att staten skulle vara stark för 

att kunna stå emot tänkbara rivaler.
18

  

Realismen har i grunden en pessimistisk syn på människan och internationella relationer, samt 

en stark betoning på nationens suveränitet och den egna nationella säkerheten.
19

 Realismens 

kärna ligger i den nationella säkerheten och statens suveränitet, vilket även lyser igenom i 

                                                 
17

 Jackson, Robert, Sörensen, Georg. International Relations – Theories and approaches. New York: Oxford 

University Press. 2003. s. 70-71 
18

 Jackson, Sörensen, s. 72 
19

 Ibid., s. 68 
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ländernas utrikespolitik.
20

 Kenneth Waltz, neorealismens grundare, förklarar suveränitet som 

att nationen bestämmer över sig själv och hur den vill hantera externa och interna problem, 

samt om utomstående hjälp ska inkallas för att assistera vid dessa problem. Att be om 

utomstående hjälp resulterar, enligt Waltz, i att nationens frihet begränsas. Detta som ett 

resultat i att nationen åtar sig förpliktelser gentemot den hjälpande nationen.
21

  

Klassiska realister anser vidare att det internationella politiska systemet präglas av anarki, det 

vill säga utan någon överordnande makt. Världens stater anses inte vara likvärdiga, utan ett 

hierarkiskt system existerar inom världspolitiken, där de viktigaste staterna är de som har 

mest makt.
22

 Stater agerar därmed endast utifrån sina egna intressen, med fokus på den egna 

överlevnaden. Makt når stater främst genom en välutvecklad och stark militär, vilket av 

realister anses vara den mest betydande maktfaktorn.
23

  

Det fokus som ligger på de egna intressena resulterar i att andra stater inte till fullo går att lita 

på. Internationella avtal och konventioner blir därmed sekundära, om de involverade 

nationernas intressen hamnar i vägen för de påskrivna dokumenten. Stater anses inte ha några 

internationella plikter att efterfölja, det vill säga, någon skyldighet att skydda andra än den 

egna nationen.
24

 Realister tenderar även att dela upp världens länder i tre kategorier; 

stormakter, de i mitten, och de med väldigt liten makt. De mindre nationerna, enligt denna 

klassificering, försöker således att ingå i allianser, för att därigenom säkerställa och förbättra 

sin egen säkerhet.
25

 

Neorealism 

Neorealismen utvecklades av Kenneth Waltz under 1970-talet med grunder från klassisk 

realism och neoklassisk realism. Grundpelare som staters suveränitet och en rådande anarki 

inom det internationella systemet kvarstår från de tidigare ideologierna. En grundläggande 

skillnad är att Waltz valde att frångå de klassiska realistiska normerna och ville med 

neorealismen skapa en mer vetenskaplig teori gällande internationella relationer.
26

 Inom 

                                                 
20

 Jackson, Sörensen, s. 69 
21

 Waltz, Kenneth. The Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill. 1979. s. 97 
22

 Jackson, Sörensen, s. 69 
23

 Savigny, Heather, Marsden, Lee. Doing Political Science and International Relations - Theories in Action. 

Basingstoke: Palgrave MacMillian. 2011. s. 48-49 
24

 Jackson, Sörensen, s. 69 
25

 Savigny, Marsden, s. 49 
26

 Jackson, Sörensen, s. 84 
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neorealismen läggs ett större fokus på strukturen av det internationella systemet. Detta skiljer 

sig från den klassiska realistskolan som lägger störst fokus på aktörerna.
27

 

Waltz menar att den internationella ordningen varierar beroende på antalet stormakter och att 

den inte karaktäriserar fullt lika mycket av en hierarkisk ordning, utan på en maktbalans 

mellan stormakter. Waltz betonar även skillnaderna mellan en bipolär och en multipolär värld, 

och anser att en bipolär värld är betydligt säkrare än en multipolär. De två stormakter som styr 

i en bipolär värld jämnar ut varandra och upprätthåller därmed den internationella ordningen. 

En multipolär värld, å andra sidan, är mer osäker eftersom inget balansläge existerar när flera 

aktörer försöker kontrollera den internationella ordningen.
28

 När ett balansläge mellan två 

eller fler stormakter har uppstått så kommer ingen internationell överordnande organisation att 

komma till svagare nationers undsättning. Motiveringen är att stormakterna hellre balanserar 

ut varandra, än att följa efter en rivals förslag eller rekommendationer. Detta är fallet i en 

hierarkisk världsordning, där stater söker att följa den stat med mest makt, eller gick segrande 

ur den senaste konflikten.
29

  

Neorealismen sätter ett specifikt fokus på den anarki som råder på den internationella nivån 

och påstår att det är där som maktspelet äger rum.
30

 Väldigt stor vikt läggs på den enskilda 

staten som autonom och suverän, och den måste därigenom klara sig själv. Däremot anser 

neorealismen att stater agerar på ett visst sätt tack vare den internationella strukturen, och ett 

mindre fokus läggs på den enskilda staten och individen.
31

 Synen på internationella 

institutioner är främst att de endast är ytliga och icke bindande avtal, eftersom dessa i 

slutändan kontrolleras av stormakterna.
32

 Det som skiljer stater åt är deras kapacitet, inte deras 

mål. Målen är för de flesta stater de samma, att maximera sin egen makt, men kapaciteten och 

förutsättningarna skiljer sig markant.
33

 

Staters agerande på den internationella nivån motiveras enligt Waltz enbart om de innebär 

förstärkandet av den egna staten och möjligtvis ens allierade, eller försvagande av rivalen.
34

 

Dock finns undantag, främst i den bipolära världen. De två ledande nationerna i en bipolär 

världsordning agerar inte alltid utifrån sina egna intressen, utan agerar ibland för att hjälpa sin 

                                                 
27

 Jackson, Sörensen, s. 84 
28

 Waltz, Kenneth, s. 204 
29

 Donnelly, Jack. Realism & International Relations. New York: Cambridge University Press. 2000 s. 17 
30

 Donnelly, Jack, s. 11 
31

 Jackson, Sörensen s, 84-86 
32

 Ibid., s. 117 
33

 Donnelly, Jack, s. 17 
34

 Waltz, Kenneth, s. 118 
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omgivning och för omvärldens bästa. Däremot anses omvärldens bästa vara en subjektiv 

fråga, vilket gör att stormakterna väljer att agera när de passar de egna intressena, eller rör ens 

allierade.
35

 

Neorealismen belyser att stater bör och ska klara sig själva och att deras suveränitet ska 

accepteras, vilket talar emot en internationell intervention i fallet Syrien. Internationella 

institutioner fyller därav ingen större funktion och kan därmed inte påverka händelseförlopp 

likt det i Syrien, då dessa institutioner bygger på det multipolära samhälle vi idag lever i.
36

 

Inga beslut kommer att tas på internationell nivå om dessa beslut inte på något vis gynnar den 

egna nationen, vilket en intervention sällan gör. Viss åtanke måste även läggas åt staters 

allierade, och huruvida en intervention är rättfärdigad utifrån den aspekten. 

Liberalism 

Liberalismen, inom internationella relationer, utvecklades i samband med utvecklingen av den 

moderna liberala staten i slutet av 1700-talet. Liberalistiska tänkare såg möjligheter i det 

moderna samhället och den växande kapitalistiska ekonomin, att denna utveckling kunde leda 

till ökat välstånd för både staten och den enskilda individen.
37

 Vidare så ansåg de liberala 

förespråkarna att människor delade intressen, vilket talade för ett samarbete och utvecklandet 

av ett ömsesidigt beroende.  

Till skillnad från realisterna så har liberalerna en mer positiv syn på människans natur, då de 

anser att individen endast eftersträvar att gynna sina egna intressen fram till en viss gräns.
38

 

Liberalerna ser även stora fördelar i att samarbeta, både nationellt och internationellt, för att 

därigenom maximera fördelarna för alla involverade. Krig kan enligt liberalismen undgås 

genom det ömsesidiga beroendet som uppstår mellan stater som ingått i handelsavtal eller 

liknande.
39

 Beroendet mellan länder behöver dock inte alltid vara helt ömsesidigt, eftersom 

handeln i vissa fall endast sker i en riktning. Internationella institutioner och internationella 

lagar spelar en betydande roll då de utvecklar ett gemensamt förtroende mellan nationer och 

befäster att dess medlemmar är drivna mot samma slutgiltiga mål.
40

 

Synen på staten skiljer sig markant från realismen, där den anses vara ett maktinstrument. 

Staten inom liberalismen ska vara något begränsad, och arbeta för att främja dess invånares 
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rätt till frihet. Dess huvudfunktion blir istället att upprätthålla de lagar och regler som 

existerar.
41

 Liberalister hävdar vidare att stora transnationella aktörer hotar vissa staters 

suveränitet, men att detta inte hindrar stater från att uppnå sina egna mål, främst genom ett 

samarbete med dels andra nationer, som transnationella företag.
42

  

Institutionell liberalism 

Denna gren av liberalismen utvecklades under perioden efter andra världskriget och de 

decennier som efterföljde. Realismen hade varit den främsta teorin inom internationella 

relationer, men en stark utveckling inom handel och kommunikation förstärkte återigen 

liberalismen.
43

 Under 1950-talet ökade den regionala integrationen, främst i västra Europa, 

vilket fick denna nya generation av liberalister att vilja utveckla de gamla teorierna. De såg 

till de stora fördelar som kom med ett ömsesidigt beroende samt att detta kunde kontrolleras 

och övervakas av internationella institutioner.
44

 

Institutionell liberalism ser främst till fördelarna med internationella institutioner och 

organisationer. De hävdar att dessa kan underlätta samarbete mellan nationer och därmed 

främja flera länders intressen på samma gång.
45

 Detta leder till den institutionella 

liberalismens grundpelare, nämligen att främja internationella samarbeten och ett ömsesidigt 

beroende länder emellan. Genom det ömsesidiga ekonomiska beroendet ska även fred uppstå, 

då länder inte har råd att starta krig eller att riskera de förluster som kan uppstå.
46

  

Även om de teoretiker som förespråkar denna teori anser att världen är anarkistisk, så anser de 

att de värsta problemen och konflikterna kan undgås genom ett samarbete via internationella 

institutioner, likt Världsbanken; Internationella Valutafonden och 

Världshandelsorganisationen. Staters överlevnad förenklas genom ett medlemskap i 

institutioner likt FN; NATO (North Atlantic Treaty Organization) och EU. Dessa 

internationella institutioner samt internationella företag, är istället för enskilda stater, de parter 

som är av störst vikt i den rådande världsordningen.
47

 Dessa institutioner innebär även en 

ökad informationsspridning angående staters agerande och dess bakomliggande orsaker, 

vilket kan innebära ett ökat förtroende stater emellan. Internationella institutioner innebär 

                                                 
41
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även ett forum för deltagarnationerna, där åsikter lättare kan delges.
48

 Även om dessa 

internationella lagar inte alltid följs eller accepteras av hela världen, så fungerar dess ramverk 

trots allt som bevismaterial när någon stat bryter mot dessa internationella lagar. Trots 

uppmärksammandet av ett lagbrott från en stat, så förhindras inte brottet genom denna 

lagstiftning, utan dess uppgift är att försvåra vidare brott eller kränkningar.
49

 

Jämförelse och kritik 

Valet av dessa två teorier som utgångspunkt för analysen av det valda problemet föll naturligt 

då dessa två belyser flera av problemen som uppkommer i fallet Syrien. De bägge belyser 

olika aspekter av problematiken som existerar i det valda fallet och frånvarandet av en 

intervention. Teorierna lägger även stort fokus på interaktionen mellan stater och 

internationella institutioner, vilket är av betydelse i denna studie.  

Liknande och konkurrerande teorier inom realismen och liberalismen har valts bort till förmån 

för dessa då de inte kompletterar varandra på samma sätt, samt att dessa två har konkurrerat 

med varandra under en väldigt lång period vilket gör att de är naturliga motpoler. Ytterligare 

en relevant aspekt är att fokus inom liberalismen ligger på staters interaktion med varandra på 

ett internationellt plan, och hur detta kan påverka de beslutsprocesser som uppstår vid 

interventionsfrågor, likt Syrien. 

Det existerar självfallet för- och nackdelar med att använda just dessa två, då ingen teori är 

komplett och heltäckande. En svaghet med neorealismen, och realismen överlag, är deras 

övertygelse gällande stater och själv-hjälp, att ett land bara ska ta hand om sig själv och inte 

räkna med utomstående hjälp.
50

 Flera exempel som motbevisar detta kan hämtas, då 

utomstående interventioner ökat sedan kalla krigets slut. Neorealister kritiserar å andra sidan 

liberaler för att deras tankar kring ekonomisk ömsesidighet har existerat så pass lång tid utan 

att det har förhindrat att konflikter uppstår. Den ekonomiska ömsesidigheten var hög innan de 

två världskrigen, en nivå som inte nåddes förrän under 1970-talet igen.
51

 Liberalister sägs 

även lägga för mycket tilltro på internationella institutioner och deras roll, även om de har en 

viktig roll i dagens samhälle.
52

 Flertalet stater inom dessa institutioner agerar även oftast 

utifrån sina egna intressen, vilket återspeglas bland annat i FN:s säkerhetsråd och dess 

permanenta medlemmar i och med användandet av vetorätten, något liberalerna inte har i 
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åtanke. Neorealister är å andra sidan väldigt konservativa gällande sin syn på 

världsordningen, då de anser att den inte förändrats och fortfarande är anarkistisk.
53

 Eftersom 

utrymmet i denna uppsats är något begränsat måste vissa områden inom de bägge teorierna 

väljas bort. Ämnen inom teorierna som inte rör staters suveränitet, internationella 

institutioner, interventioner och internationellt samarbete har därav valts bort eftersom dessa 

områden inte är relevanta för denna fallstudie.  

Operationalisering 

De valda teorierna är i sin existerande form inte fullt applicerbara på det empiriska materialet, 

varpå en operationalisering av teoriernas centrala och mest relevanta begrepp ska göras. En 

operationalisering är i grunden ett tydliggörande för hur materialinsamlingen ska ske, samt 

den vidare empirianalysen. Detta görs för att förenkla hela processen.
54

 En rad begrepp tas 

därför ut ur de teoretiska ramverken för att operationaliseras och preciseras, för att lättare 

kunna appliceras på empirin. Dessa begrepp bör därmed finnas med i det empiriska material 

som används.
55

 

Bägge teorierna operationaliseras och appliceras därefter genom att genomgående se på 

staternas interaktion med varandra inom den internationella strukturen. Fokus ligger på de 

valda permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och deras agerande kring fallet Syrien, 

och huruvida deras agerande kan förklaras utifrån de två teoriernas karaktäristiska drag.  

Neorealismen tillämpas genom att se till hur och om länderna agerar utifrån att deras egna 

intressen gynnas, de vill säga, till vilken grad de vill skydda sin egen suveränitet. Något som 

även eftersöks hos de valda aktörerna är huruvida de uttrycker sig angående staters suveränitet 

och genom att se hur måna de är att försvara denna, samt utövandet av principen om själv-

hjälp. En tydlig indikation på detta är att en stat anser att Syriens suveränitet bör respekteras 

och att så länge det endast är en inre angelägenhet är inte en utomstående intervention aktuell. 

Eftersom neorealismen, och realismen överlag, har en pessimistisk syn på internationella 

relationer kommer tecken på detta att eftersökas. Tecken på detta kan vara att staten ifråga 

uttalat sig negativt angående övriga aktörer, alternativt uppvisat en misstro gentemot FN eller 

andra internationella institutioner.  
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Ytterligare en punkt inom neorealismen som appliceras är huruvida staterna agerar utifrån 

sina allianser eller inte. Huruvida en stat agerar för att främja en allierads intressen till förmån 

för sina egna blir även intressant att undersöka. Det som eftersöks hos de valda aktörerna ska 

därmed ge tydliga indikationer på att de agerat utifrån detta.  

Områden likt internationella institutioners vikt och betydelse operationaliseras med bägge 

teorierna som utgångspunkt, eftersom de två berör området på olika sätt. Fokus kommer här, 

inom institutionell liberalism, att riktas på hur mån länderna är att efterfölja de direktiv som 

ges av internationella institutioner, samt till vilken grad de uppvisar en vilja till samarbete. 

Raka motsatsen eftersöks därmed inom neorealismen, med utgångspunkt i deras mer negativa 

inställning till dessa institutioner.  

Institutionell liberalism appliceras genom att se till hur och om länderna agerar utifrån att 

främja ett gemensamt samarbete mellan nationer, och till vilken grad detta efterlevs vid detta 

fall. Tecken på detta är om en stat är mån om den regionala säkerheten och hävdar att 

situationen i Syrien riskerar att påverka denna negativt. Vidare appliceras detta genom att se 

till hur aktörerna använt de forum som de internationella institutionerna bidrar med. 

En aspekt som också behandlas är huruvida aktörerna har en positiv syn på sin omgivning och 

internationella aktörer, och huruvida detta följs. Indikationer på detta kan ses som raka 

motsatsen till neorealismen, det vill säga att en aktör uttalar sig positivt gentemot en annan 

stats agerande. 

Metod och material 

Nedan följer en beskrivning av de tillvägagångssätt som valts för dels utformningen av 

studien, empiriinsamlingen samt analysmetod av empirin. Löpande i texten kommer 

motiveringar bakom de val som gjorts att förekomma, samt diskussioner kring dessa val och 

en diskussion kring det valda empiriska materialet. De valda metoderna och 

tillvägagångssätten valdes för att underlätta vid besvarandet av de valda frågeställningarna 

och förklarandet av de vetenskapliga problem som presenterats.  
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Design 

Den forskningsdesign som valts för denna rapport är en fallstudie, närmare bestämt en 

inomfallsanalys av Syrien.
56

 Normalt inom en fallstudie är att det aktuella fenomenet som 

undersöks är taget ur sin faktiska kontext. Målet med denna fallstudie blir således att försöka 

förklara och förstå det aktuella problemet.
57

 Motiveringen bakom detta är att denna studie är 

tänkt att vara teoriprövande, där det teoretiska materialet står i centrum och testas utifrån det 

valda fallet.
58

  

I detta fall prövas neorealismens tankar mot institutionell liberalism, med FN:s säkerhetsråds 

permanenta medlemmar och Syrien som utgångspunkt. Målet blir därmed att undersöka 

vilken av dessa teorier som, utifrån dagens internationella lagar, bäst lämpar sig att appliceras 

på säkerhetsrådets permanenta medlemmar och deras agerande i fallet Syrien. Ett av dessa 

teoretiska ramverk kommer slutligen att passa bättre in på de valda aktörerna än den andra, 

vilket är grundtanken med teoriprövande studier.
59

 Valet av Syrien som utgångspunkt grundar 

sig i att ämnet är väldigt aktuellt i och med arabiska vårens framfart samt att det återigen 

belyser frågan om staters skyldighet att skydda (Responsibility to Protect) och den kritik som 

riktats mot konceptet. Arabiska våren har åter satt frågan om humanitära interventioner på 

agendan, delvis på grund av situationen i Syrien. Fallet kan anses representativt i förhållande 

till liknande fall, speciellt vid en jämförelse med övriga länderna inom arabiska våren. Främst 

om huruvida en intervention kan anses vara legitim eller ej, men även vilken betydelse 

säkerhetsrådet i slutändan har. Det är dock viktigt att poängtera svårigheten i att finna de 

korrekta motiven, eftersom dessa sällan uttalas av de olika delegationerna.  

Material 

Det empiriska materialet i denna fallstudie grundar sig främst i vetenskapliga texter och 

internationella dokument relevanta för fallet Syrien. De internationella dokumenten handlar 

främst om internationell rätt och intervention. Denna information hämtas främst från FN och 

består av resolutioner och andra relevanta dokument. Eftersom fallet Syrien är ett nytt 

forskningsämne, om ens ett påbörjat sådant, finns en risk att utbudet av vetenskapliga 

dokument är något magert. Av den anledningen kommer all fakta från de vetenskapliga 
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dokumenten att trianguleras med andra källor, för att därigenom fastställa legitimiteten och 

säkerheten hos den valda källan. Med triangulering menas att de inhämtade källorna kollas 

mot varandra, för att därigenom kunna säkerställa och legitimera innehållet.
60

 Av ovan 

nämnda anledning riskerar det även att uppstå svårigheter med att finna primärkällor, varpå 

sekundärkällor utgör en grund för arbetet. Detta diskuteras och motiveras utförligt under 

nästkommande rubrik, källkritiken. De internationella dokumenten kommer därmed att ställas 

mot den fakta som tas fram gällande situationen och beslutet angående Syrien, och analyseras 

därefter utifrån de valda teorierna och de tänkta frågeställningarna.  

Källkritik 

Inledningsvis kommer de källor som använts för bakgrunden att redogöras, de som tar upp 

Syriens del i arabiska våren. Grundläggande information om händelserna har inhämtats från 

tre olika källor, främst för att jämföra informationen med varandra och därmed kunna 

fastställa trovärdigheten i det som använts. Dessa tre är Utrikespolitiska institutets 

faktadatabas Landguiden, Uppsala universitets konfliktdatabas och hemsidan 

www.sakerhetspolitik.se. Eftersom informationen från de tre källorna har jämförts mot 

varandra kan de därmed fastställas som pålitliga och valida.  

Landguiden, som drivs av Utrikespolitiska institutet, är ett uppslagsverk som ständigt 

uppdateras och korrigeras utifrån världens händelser. Uppslagsverket går bland annat att 

användas genom Umeå universitet, vilket ökar reliabiliteten. Uppsala universitets 

konfliktdatabas har övervakat och bokfört konflikter i världen sedan 1970-talet och har genom 

åren kommit att bli högt ansedd internationellt samt använda i flertalet internationella 

tidsskrifter. Hemsidan www.sakerhetspolitik.se kontrolleras av MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) och hämtar delvis information från det Utrikespolitiska 

institutet och Uppsala universitets institution för freds- och konflikforskning samt en rad 

andra källor, allt för att öka objektiviteten.  

För att få en bred bild över aktörernas åsikter och tänkbara motivindikatorer har information 

hämtats från en rad olika tidningar och tidsskrifter. Eftersom de flesta motivindikatorerna inte 

uttalats direkt av de involverade parterna ger dessa källor en bra blandning av möjliga 

indikatorer. Bland de tidningar som använts har artiklar bland annat inhämtats från The New 

Republic; Los Angeles Times; Japan Times och New York Times. Den förstnämnda har 
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utgivits i USA sedan 1914 och behandlar främst ämnet politik. Dessa källor saknar den givna 

trovärdighet som vetenskapliga artiklar i tidsskrifter har, vilket inneburit att en större 

noggrannhet har anammats gällande dess innehåll. Den empiri som inhämtats från dessa 

källor har noga värderats och jämförts med andra källor, för att därmed kunna öka deras 

trovärdighet.  Dessa källor är, tack vare det faktum att de är av journalistisk karaktär, därmed 

något osäkra eftersom de sällan uppvisar egna källor, vilket är av betydelse i dessa fall.   

De tidsskrifter som använts vid empiriinsamlingen är The European Neighbourhood Watch; 

Global Change, Peace & Security och Asia Pacific Bulletin. Den sistnämnda berör aktuella 

frågor inom Asien och Stillahavsområdet. Även om innehållet som använts från denna källa 

är relevant för ämnet, och har jämförts mot andra källor, så finns det vissa tvivel. Tidsskriften 

har inga kriterier gällande vilka författare som publicerar artiklar, utan detta är öppet för alla. 

Dock lägger de stor vikt på innehållet och dess relevans, och förläggare granskar alltid de 

insända artiklarna innan de publiceras. Detta resulterar att källan använts med viss 

försiktighet, även om innehållet till stor del även återfinns i andra källor.  

Information har även hämtats från en rad organisationer runt om i världen, däribland Amnesty 

International; Europeiska kommissionen; Canadian International Council (CIC); International 

Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS); Federation of American 

Scientists och Förenta Nationerna. De arbetar alla med frågor som internationell säkerhet och 

samarbete, och är därmed relevanta för denna uppsats syfte.  

Analysmetod  

Den metod som har valts för att analysera empirin är en kvalitativ textanalys, och mer 

specifikt en motivanalys. Syftet med en kvalitativ textanalys är att under läsningens gång ta ut 

huvudbudskapet ur de texter som läses, utan att kontexten försvinner.
61

 Huvudbudskapet kan 

existera i små stycken och delar av en text, vilket resulterar i att resterande textmassa inte 

bidrar lika mycket till budskapets kärna och är därmed inte lika viktigt. Detta anses vara av 

vikt då inte all text i de internationella dokumenten är av relevans för fallet Syrien, så det som 

inte berör det valda fallet sållas därmed bort. Viss information, som inte direkt rör Syrien men 

som stärker det resonemang som förs, kommer att tas med.   

Vidare i analysen följer så motivanalysen, vars huvudmål är att utröna vilka motiv som 

sannolikt ligger bakom en aktörs beslut. Det som främst undersöks behandlar vad aktören vill 
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uppnå, vilka bakomliggande intentioner som kan existera, samt vilka de eventuellt uppsatta 

målen kan vara.
62

 Efter att det slutliga resultatet är presenterat och motiven bakom besluten är 

analyserade har även aktörens agerande beskrivits, hur och varför vissa beslut har tagits.
63

 

Motivanalyser brukar även, inom samhällsvetenskapen, kallas för intentionala analyser, då 

syftet kan vara att förklara en aktörs intentioner.
64

 När motivanalyser belyser en stats eller 

organisations beslut, brukar det generellt specificeras ner till vissa individers beslut, då staten 

eller organisationen själv inte kan ta beslut.
65

 Detta är dock inte möjligt att applicera på denna 

studie på grund av dess omfång. Motivanalysens fokus ligger istället på säkerhetsrådets 

permanenta medlemmar, deras åsikter och eventuellt bakomliggande motiv.  

I det valda fallet ligger fokus vid motivanalysen främst på FN och säkerhetsrådet och deras 

beslut och agerande kring situationen i Syrien. Motiven bakom deras agerande är därmed av 

stor vikt i analysen; vilka av aktörerna som agerat på vilket sätt och vilka motiv som kan ligga 

bakom. En problematik som vanligtvis uppstår vid motivanalyser är att endast aktörernas 

uttalade motiv behandlas, och att de outtalade missas.
66

 För att undvika denna problematik 

inhämtas information från vetenskapliga texter där andra författare behandlat dessa områden. 

Dessa texter fungerar därmed endast som komplement, då de jämförs och värderas mot andra 

källor, varpå de egna slutsatserna dras.  

Utförande 

De motiv som eftersöks kan antingen vara situationsanpassade eller allmängiltiga. Med 

situationsanpassade menas att en förklaring ges till en aktörs agerande utifrån ett specifikt 

beslutstillfälle, medan den allmängiltiga även går att applicera på liknande tillfällen.
67

 För 

denna studie har den situationsanpassade metoden använts eftersom aktörernas agerande är 

speciellt för just detta tillfälle, och därmed svårt att applicera på liknande fall. Möjligheten 

finns dock att anpassa utformningen efter den allmängiltiga metoden, och applicera på 

exempelvis Libyen. Detta skulle dock vara tid- och resurskrävande, vilket är anledningen till 

varför den förstnämnda varianten används i denna uppsats. Fokus ligger därmed inte på 

endast ett beslutstillfälle eller agerande under utvecklingen i Syrien, utan på en rad tillfällen. 

Ett exempel på de tillfällen som undersöks närmare i uppsatsen är när Ryssland och Kina 
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använde sitt veto vid resolutioner gällande Syrien, och de tänkbara motiv som kan ligga 

bakom det agerandet. Valet av detta tillvägagångssätt grundrar sig i att försöka skapa en mer 

genomgående förståelse för staternas agerande och bakomliggande motiv, vilket 

förhoppningsvis kan nås genom att inte specificera sig på ett enstaka tillfälle.  

Nästa steg i en motivanalys är att fastställa aktörens preferenssystem. Med detta menas att en 

distinktion görs mellan sakmotiv och strategimotiv.
68

 Det förstnämnda handlar om vad 

aktören helst skulle vilja åstadkomma i det valda fallet om denne fick bestämma helt själv, 

och kopplat främst ihop med den situationsanpassade metoden. Strategimotiven går vanligen 

hand i hand med förutbestämda mål, och kopplas därmed ihop med den allmängiltiga 

metoden.
69

 Sett till denna uppsats så eftersöks sakmotiven eftersom det går hand i hand med 

den situationsanpassade varianten. Användandet av sakmotiv som utgångspunkt borde vara 

bättre anpassat till denna uppsats syfte, eftersom det är svårt att tro att aktörerna skulle ha 

förutbestämda mål gällande ett så nytt fall som Syrien. Av den anledningen faller det mer 

naturligt att tro att aktörerna främst agerar situationsanpassat, och utifrån sina egna 

preferenser. 

Nästa steg är att insamla de empiriska data som behövs för att uppnå uppsatsens syfte. Vid 

insamlingen av data bör fokus ligga på att hitta motivindikatorer, det vill säga data som på 

något sätt ger indikationer om de bakomliggande motiven.
70

 Exempel på tänkbara 

motivindikatorer kan vara att aktören har ekonomiska intressen i landet eller ingår i en allians 

med någon utav de involverade parterna. Egna tolkningar och värderingar har i detta skede 

gjorts eftersom motiven sällan är direkta. Indikatorer som visar på ett ekonomiskt eller 

geopolitiskt intresse har därmed använts för att skilja ut de relevanta och tänkbara motiven.  

En aspekt som alltid ska eftersökas är de involverade parternas direkta motiv gällande det 

valda fallet.
71

 Direkta motiv kan i detta fall innebära uttalade motiv, att en aktör varit öppen 

med orsaken bakom ett visst agerande. När motivindikatorerna har hittats är nästa steg att 

värdera dessa och se om de tydligt visar att aktören medvetet tog vissa beslut. Stor vikt i en 

motivanalys läggs även på överensstämmandet mellan en aktörs handling och det påstådda 

motivet.
72

 Empirisökandet har som mål i detta skede att fokusera dels på existerande 

vetenskapliga artiklar, men även på artiklar i övrigt, i försök om att hitta motivindikatorer. 
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Motivindikatorerna kommer således att influeras av hur andra författare resonerat kring 

ämnet. Viktigt här är att de resonemang som förs grundar sig i tänkbara förklaringar med 

faktiska bevis och fakta som stöd.  

Att fastställa att aktörer haft vissa bakomliggande motiv bakom ett beslut är dock svårt att 

bevisa, vilket gör att området bör behandlas med viss försiktighet. Av den anledningen går det 

endast att fastställa att förhållandena pekar åt ett visst håll, och motivera därefter.
73

 De 

indikatorer som funnits kommer mest sannolikt inte att leda åt samma håll, därav är det av 

stor vikt att värdera vilka eller vilket motiv som haft störst respektive minst betydelse vid 

beslutsfattandet.
74

 Under detta skede är det viktigt som författare att tydligt motivera och 

förklara sina val och hur resonemanget har förts. 

Bakgrund 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras grundläggande information gällande humanitär 

intervention och dess innebörd, följt av en kortare redogörelse för Syriens arabiska vår. Detta 

för att läsaren inledningsvis ska få en god uppfattning om konceptet humanitär intervention 

och en historisk skildring av Syriens arabiska vår.  

Humanitär intervention  

Humanitära interventioner är i regel militära interventioner med ett humanitärt mål, och utförs 

utan den suveräna statens tillstånd. Den militära kopplingen baseras på att de humanitära 

målen inte alltid går att uppnå utan militär hjälp.  

Interventionen anses dock vara legitim och accepterbar då det bakomliggande målet grundas i 

humanitära motiv, och ska därmed inte klassificeras som krig.
75

 En intervention kan endast 

anses legitim att genomföra om omständigheterna tillåter det. De som förespråkar humanitära 

interventioner menar att humanitära interventioner främst genomförs för att efterfölja ett av 

FN:s grundmål, respekten för mänskliga rättigheter.
76

 

En rad olika faktorer anses legitimera en intervention, bland annat; folkmord, etnisk rensning, 

betydande svält och i fall där regeringen kollapsat och inte kan ta hand om befolkningens 
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mest basala behov.
77

 Vidare finns det även vissa kriterier på hur en intervention, eller 

skyldigheten att skydda (Responsibility to Protect), bör utföras. Dessa kriterier utformades av 

ICISS (International Commission on Intervention and State Sovereignty) 2001 och 

accepterades senare av FN under världstoppmötet 2005, vilket diskuteras nedan.
78

 Dessa 

kriterier innefattar att interventionen utförs av rätt myndighet; att interventionen är rättfärdig; 

att avsikterna är dem rätta; att en intervention är en sista utväg; att den utförs med 

proportionella medel och att utsikterna för att interventionen ska vara lyckosam är rimliga.
79

  

Interventioner kan förekomma i en rad olika former, där Joseph Nye i sin bok Att förstå 

internationella konflikter rangordnar dem efter grad av tvång, från låg till hög.
80

 De olika 

nivåerna innehåller olika tänkbara aktioner som omvärlden kan använda sig av för att 

bekämpa de faktorer som nämns ovan. Nivåerna består av tal; radiosändningar; ekonomiskt 

stöd; militära rådgivare; stöd åt oppositionen; blockad; begränsade militära åtgärder och 

militär invasion.
81

  

Tal och radiosändningar, på den lägsta sidan av skalan, används i regel för att fördöma ett 

visst agerande. Ett budskap av starkare karaktär framförs, men brukar sällan ha större effekt i 

slutändan. Ekonomiskt stöd, militära rådgivare och att stödja oppositionen syftar främst till att 

hjälpa de parter som i någon form motarbetar den part som utsätter befolkningen för 

orättvisor.
82

 En blockad syftar till införandet av sanktioner gentemot landet. Sanktionerna, 

eller blockaden, kan ta den form att ingen handel förs med landet i fråga. Målet med detta är 

att strypa tillgångarna och ekonomiska medel för den part som utför brotten. Nästa steg, 

begränsade militära aktioner, syftar exempelvis till att stötta den lokala oppositionen med luft- 

eller markstöd. Den slutliga aktionen, militär invasion, kan också beskrivas som ockupation. 

Exempel på sådana fall är USA:s invasion av Irak 2003, med målet att störta den sittande 

regeringen då den ansågs vara destruktiv och en säkerhetsrisk för regionens säkerhet.
83

 Den 

intervenerande staten har dock en rad politiska överväganden att göra innan. Bland annat hur 

lönsam en intervention skulle vara, hur det offentliga stödet för en sådan aktion skulle se ut, 

samt att överväga alla tänkbara handlingsalternativ innan det slutgiltiga beslutet tas.
84
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Under FN:s världstoppmöte 2005 fastställde de deltagande nationerna att alla medlemsstater 

har ett kollektivt ansvar att skydda sina medmänniskor och grannländer om civilpersoner 

faller offer för orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter, bland annat de tidigare nämnda 

faktorerna.
85

 Dokumentet hänvisar vidare till staters gemensamma ansvar och skyldighet att 

bistå och hjälpa FN med arbetet mot dessa faktorer.
86

 Detta, hävdar FN i dokumentet, ska ske 

genom antingen diplomatiska, humanitära eller andra fredliga medel, i enlighet med kapitel 

sex och åtta i FN-stadgan. Skulle dessa åtgärder inte räcka, samt att den inhemska regeringen 

inte förmår att skydda sin befolkning, så ska FN, genom säkerhetsrådet, vara redo att agera i 

enlighet med kapitel sju i FN-stadgan.
87

 Skulle däremot inte säkerhetsrådet komma överens 

om en resolution, alternativt att vetot använts, så finns det andra möjligheter att upprätthålla 

den internationella säkerheten. Resolution 377 från 1950 fastställer att vid en låsning av 

säkerhetsrådet så kan generalförsamlingen ta upp frågan. Frågan kan tas upp inom 

generalförsamlingen om någon utav säkerhetsrådets medlemmar anser att behovet finns, 

alternativt om en majoritet av medlemsländerna så föreslår.
88

 Genom detta så kan därmed 

säkerhetsåtgärder tas utan att säkerhetsrådet uppnått enighet. 

Syrien och arabiska våren 

Den upptrappning som föranledde den arabiska våren i Syrien hade många likheter med dess 

föregångare. Höga levnadskostnader och hög arbetslöshet bland ungdomar gjorde att 

missnöjet spred sig snabbt bland sociala medier.
89

 Detta resulterade i att de sedan länge dolda 

socioekonomiska problemen, korruptionen och det begränsade politiska utrymmet slutligen 

nådde ytan. Befolkningen i Syrien följde utvecklingen i Tunisien och Egypten och insåg att 

även de kunde göra något åt sin förtryckta situation.
90

 

Den arabiska våren i Syrien startade på allvar i mars 2011 då militär dödade ett par civila 

demonstranter i staden Daara. Demonstranterna protesterade mot det rådande politiska 

förtrycket i landet, samt den höga korruptionsnivån. Protesterna var även riktade åt 

regeringen, och krävde deras avgång.
91

 Detta blev sedermera en verklighet då regeringen 

avsattes i tron om att oroligheterna skulle minska. President Bashar al-Assad upplöste även de 
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undantagslagar som gällt i landet sedan 1963.
92

 Detta ledde endast till fortsatta 

demonstrationer då regimkritikerna inte såg några betydande förändringar, samtidigt som de 

militära angreppen ökade i intensitet och aggressivitet. Bashar al-Assad och hans regering var 

dock fast beslutna om att dessa protester var iscensatta av utomstående aktörer, däribland 

USA, Israel och Saudiarabien.
93

 Dessa inledande demonstrationer var i regel endast måttligt 

organiserade och motarbetades relativt enkelt av de militära styrkorna.
94

 På denna punkt 

skiljer sig Syrien åt från exempelvis Egypten, där militären och regimen inte alltid drog åt 

samma håll. I Syriens fall arbetade militären och säkerhetsstyrkorna i nära samband med 

regimen.
95

 Syrien skiljer sig åt från exempelvis Libyen på en annan viktig punkt, att 

oppositionen är och har varit relativt oorganiserad och väldigt delad. Motståndet mot Assad-

regimen har därmed inte varit lika strukturerat som i fallet Libyen, där oppositionen gick 

under enad flagg med målet att störta regimen.
96

 

Under slutskedet av april trappades omvärldens missnöje upp gentemot Syrien, då FN mer 

aktivt började diskutera oroligheterna, samtidigt som USA och Storbritannien överlade och 

genomförde sanktioner mot Assad och hans närmaste, tätt följt av sanktioner från EU:s håll.
97

 

Syrien var oerhört återhållssamma när det kom till journalister och internationell media, så 

den information rörande upproren och de hemska brott som begicks som nådde omvärlden 

kom från flyktingströmmar till de omkringliggande länderna samt genom olika 

internetbaserade källor.
98

 Under de efterföljande veckorna fördömde olika internationella 

organ det som skedde i Syrien, däribland Amnesty International, FN och flertalet länder 

runtom i världen.  

Arabförbundet presenterade i november 2011 en plan gällande vapenstillestånd som Assad 

inledningsvis accepterade. Planen innebar att stridsvagnar och andra beväpnade fordon skulle 

dras tillbaka från gatorna samt att våldet skulle upphöra.
99

 Då denna inte följdes uteslöts 

Syrien ur förbundet med omedelbar verkan, varpå omvärlden senare även införde ekonomiska 

sanktioner mot Syrien. Assad tillät senare en observatörsgrupp från Arabförbundet att 
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uppfölja det tidigare löftet om minskat våld gentemot de civila.
100

 Arabförbundet hade även 

under denna period lagt fram en resolution till FN:s säkerhetsråd där de fördömde våldet mot 

civilbefolkningen, men både Ryssland och Kina använde sin vetorätt.
101

  

Resultat 

Inledningsvis tas två betydelsefulla resolutioner upp, de två gällande Syrien där Kina och 

Ryssland använde sitt veto. Detta kapitel struktureras därefter upp så att de valda länderna 

följer efter varandra, där motivindikatorer och andra relevanta punkter tas upp. Noterbart är 

även att empirin som presenteras genomgående är analytisk till sin karaktär. Anledningen till 

detta är valet av motivanalys, vilket gör att det empiriska materialet till naturen blir analytiskt. 

En analys kommer därmed föras efter genomgången av respektive land där de olika 

motivindikatorerna diskuteras. Slutligen, för att tydliggöra det förda resonemanget och 

sammanställa det presenterade resultatet, avslutas kapitlet med en sammanfattande analys.  

Resolutionen 4 oktober 2011 

Denna resolution ämnade främst åt att starkt fördöma de brott som begicks av den Syriska 

regimen gentemot demonstranter, och krävde att brotten mot mänskliga rättigheter skulle 

upphöra omedelbart. Nio utav säkerhetsrådets 15 medlemmar röstade för resolutionen, dessa 

inkluderade: Bosnien och Hercegovina, Colombia, Frankrike, Gabon, Tyskland, Nigeria, 

Portugal, Storbritannien och USA. Fyra utav medlemmarna valde att inte rösta för eller emot 

denna resolution, dessa inkluderade: Brasilien, Indien, Libanon och Sydafrika. De två 

kvarvarande nationerna, Kina och Ryssland, valde att använda sin vetorätt, vilket resulterade i 

att resolutionen inte gick igenom.
102

 

Resolutionen 4 februari 2012 

Den nästkommande resolutionen presenterades av Marocko och var producerad av 

Arabförbundet. Målet med denna resolution var att genomföra en politisk övergång i Syrien, 

mot ett mer öppet, och demokratiskt system. Detta skulle ske genom en dialog mellan den 

sittande regimen och stora delar av oppositionen, med övervakning och ledning av 

Arabförbundets delegater. Övergången var även tänkt att innebära att Syriens vicepresident 
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skulle ges makten.
103

  Vidare fördömdes återigen våldet mot civila, och resolutionen skulle 

även kräva den Syriska militären att dra tillbaka sina trupper från städerna och därmed tillåta 

fredliga demonstrationer att ta plats. Medlemmarna i säkerhetsrådet ska även i ett tidigt skede 

av resolutionen kommit överens om att ekonomiska sanktioner och andra bestraffningar 

gentemot Syrien skulle upphävas, i ett försök att övertala Ryssland.
104

 Alla medlemmar i 

säkerhetsrådet, förutom Kina och Ryssland, röstade för denna resolution. Kina och Ryssland 

använde återigen sitt veto.
105

 

USA 

USA:s agerande tyder för det mesta på en tydlig respekt för staters suveränitet, men historien 

har visat oss att denna respekt är som bortblåst när amerikanska intressen står på spel.
106

 

Återigen blir skillnaderna och likheterna med Libyen intressanta, eftersom situationen i 

Libyen frambringade en intervention. Obama-administrationens inledande uttalanden var 

väldigt begränsade och till stor del meningslösa. Ett uttalande av utrikesministern Hillary 

Clinton från den 17 juli 2011 är ett talande exempel på detta: 

”Syria’s future is up to the Syrian people, but of course the efforts by the opposition to come 

together to organize in order to articulate a political agenda is an important part of political 

reform.”
107

 

Clinton säger att Syriens framtid är upp till dess befolkning, men att det skulle innebära stora 

steg mot politisk reform om oppositionen skulle lyckas enas under en gemensam politisk 

agenda.  Detta går att tolka som att USA är ovilliga att assistera oppositionen, fram till dess att 

de enats. Utifrån detta framgår det tydligt att USA ställer vissa krav på oppositionen och att de 

inte tänker hjälpa till med att störta Assad-regimen innan de enats under gemensam flagg. 

Detta blir tydligare vid en jämförelse med Libyen, där oppositionen var enad och relativt bra 

beväpnad, vilket inte är fallet i Syrien.
108

 Det går att argumentera för att den syriska 

oppositionen är i ett mycket större behov av internationellt stöd än vad den libyska 
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oppositionen var. Detta resonemang har dock inte förts av USA och NATO, som endast 

uttryck sig vagt och något otydligt.
109

  

USA ökade dock stegvis pressen och krävde sedermera i augusti 2011 att ett regimskifte var 

nödvändigt, och var tydliga med att det var FN som skulle genomföra detta.
110

 De gav Assad-

regimen flertalet tillfällen att upphöra med våldet och starta politiska reformer. Dessa försök 

ansågs dock av Assad-anhängare endast vara planerade försök att ytterligare destabilisera 

regimen, och i längden gynna amerikanska och israeliska intressen.
111

 Vissa spekulerade även 

i att en eventuell intervention skulle få Assad att vända sig till Israel, vilket hade 

problematiserat det hela betänkligt.
112

 Noterbart gällande detta är att Israel och USA är 

allierade sedan en lång tid tillbaka, vilket är en faktor som har kunnat spela en viss roll i det 

hela. Speciellt när Israel är USA:s största biståndstagare i mellanöstern.
113

  

Det nära samarbetet mellan USA och Israel kan därmed ses som en betydande förklaring till 

USA:s agerande i fallet Syrien. David Lesch resonerar kring Israels roll i det hela, och menar 

att Israel hellre ser att Assad sitter kvar vid makten än att han med tvång skulle avsättas. Detta 

eftersom säkerheten och stabiliteten då skulle bibehållas inom denna del av mellanöstern. Att 

störta Assad däremot, skulle eventuellt kunna leda till politisk instabilitet i regionen, samt att 

konflikten sprider sig ytterligare.
114

 Risken finns då att situationen skulle eskalera och komma 

att likna Irak 2003 när Saddam Hussein störtades, med fullskaligt inbördeskrig. Likheten 

länderna emellan är att de bägge är väldigt etniskt och religiöst mångsidiga. Detta påverkar 

USA eftersom de sedan en tid tillbaka bevakat och säkrat gränsen mellan Irak och Syrien. 

Dock har majoriteten av trupperna dragits tillbaka, vilket gör det extra viktigt att bibehålla 

säkerheten vid gränsen, eftersom den irakiska regeringen är i ett skede där de försöker att 

stärka sin makt.
115

 Det faktum att libanesiska Hizbollah stöttat Assad-regimen försvårar det 

hela ytterligare. De har även varnat omvärlden och sagt att en utomstående intervention i 

Syrien skulle innebära att konflikten riskerar att sprida sig i regionen, och därmed hota bland 

annat Israel.
116
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Gällande de två misslyckade resolutionerna har USA ställt sig starkt kritiska till hur Kina och 

Ryssland hanterat situationen. Gällande den första resolutionen så ansåg USA:s FN-

ambassadör Susan Rice att Kina och Ryssland medvetet försökte påverka de andra 

medlemmarna i säkerhetsrådet genom att påstå att resolutionen endast skulle leda till en 

militär intervention.
117

 Beträffande den andra resolutionen var Rice återigen kritisk mot dessa 

två, och menade att de medvetet fördröjde processen i flera månader genom att använda sig av 

vaga argument och omöjliga förslag till tillägg.
118

 Rice var dock tydlig och påpekade att 

resolutionsförslaget inte innehöll sanktioner, vapenembargon eller ett resonemang kring en 

internationell intervention. Målet med resolutionen var endast att stoppa våldet och avsluta 

Assad-regimen.
119

 

Efter den misslyckade resolutionen i februari 2012 rapporterades det att amerikanska 

diplomater var i stånd med att skapa en internationell konferens, med målet att ytterligare 

sätta diplomatisk press på regimen, men även på de stater som stöttade Assad. Det har dock 

inte funnits några tecken på att Obama-administrationen tänkt involvera sig militärt i Syrien, 

direkt eller indirekt. Detta har administrationen genomgående varit tydliga med att 

poängtera.
120

 

Analys 

USA:s agerande kring Syriens situation kan ses som avvikande från deras vanliga handlande 

vid liknande situationer, då USA inte är främmande till interventioner. Dock har de visat en 

tydlig respekt gentemot Syriens suveränitet, och att den ska respekteras. Emellertid uttalar 

USA sig ofta på detta sätt, men bryter vanligtvis mot detta om de egna intressena hamnar i 

vägen. Av den anledningen känns inte Syriens suveränitet som ett tänkbart motiv bakom 

Obama-administrationens agerande.  

Vidare visar USA en stark tro på FN-systemet när de säger att reformer i Syrien ska ske 

genom FN:s involverande. Tecken på detta är även den starka kritik de riktade mot Kina och 

Ryssland i och med de två misslyckade resolutionerna. Tron på internationella institutioner 

och dess funktion är dock inget som bör läggas allt för mycket fokus kring. Uttalanden likt 

USA:s sker ständigt inom politiken och är endast en del av spelet.  
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Resonemanget att deras egna intressen allt som oftast spelar en avgörande roll är i detta fall 

väldigt relevant. USA:s historiskt starka band med Israel har sannolikt en betydande roll i 

deras agerande, vilket empirin även visar på. Störtandet av Gaddafi-regimen i Libyen var inga 

problem, eftersom konflikten inte löpte lika stor risk att spilla över till andra länder och 

därmed riskera amerikanska intressen. Syrien däremot, ligger sämre till ur den synvinkeln, 

med sin närhet till Israel. En eventuell intervention i Syrien skulle potentiellt få oroligheterna 

att eskalera, och därmed öka risken att konflikten sprider sig till omkringliggande länder, 

däribland Israel. Ett sådant scenario är inte önskvärt från USA:s sida, och kan därmed tänkas 

vara en starkt bidragande faktor bakom landets agerande.  

USA:s agerande präglas till viss del av de båda teorierna, men i slutändan väger dock det 

neorealistiska tänket snäppet tyngre. Det framgår genom att se till hur frekvent USA agerar 

utifrån sina egna intressen och genomgående försvarar sina allierade, i det här fallet Israel. De 

visar även en viss respekt gentemot Syriens suveränitet, men historiskt sett blir detta något 

tvivelaktigt då denna faktor sällan står i vägen om amerikanska intressen är inblandade. 

Institutionell liberalism visar sig i USA:s agerande genom deras förtroende för FN-systemet 

och att de är rätt aktör för att leda Syrien mot reformer. Deras stöd åt Israel mynnar även ut i 

en oro för den regionala säkerheten, vilket är ytterligare ett tecken på ett institutionellt 

liberalistiskt tänkande i deras agerande.  

Ryssland 

Likt Kina, så ångrade även Ryssland att de avstod från att ta ställning till resolution 1973 

gällande Libyen. De två nationerna uttryckte sitt missnöje gentemot NATO-trupperna och 

deras ingripande, och menade att USA och EU tog sig friheter bortom det mandat de hade. 

Ryssland menade att denna aktion endast var ett försök att störta den sittande regimen, och att 

de uttalade humanitära målen endast fungerade som täckmantel.
121

 Mandatet innebar att en 

flygförbudszon inrättades, men Kina och Ryssland menade att de NATO-ledda trupperna 

aktivt deltog och assisterade i störtandet av den sittande regimen.
122

 Detta verkade dock inte 

beröra regeringarna i västvärlden, då deras mål uppnåddes i och med störtandet av Gaddafi.
123

 

Ryssland har historiskt sett värderat sitt samarbete med Syrien högt. Medan 

resolutionsförslaget i februari 2012 var under konstruktion så fördömde Syrien denna process. 
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De menade att detta var en kränkning av deras suveränitet. Detta påståendet stöttades bland 

annat av Ryssland.
124

 Noterbart är även att Ryssland sedan länge har sin enda marina flottbas i 

medelhavet utanför Syriens kust, och att denna stöttats av Syrien.
125

  

Samarbetet har genom åren inneburit att Ryssland fått en betydande tillgång till Mellanöstern 

och dess strategiskt viktiga läge.
126

 Förutom den marina flottbasen har Ryssland en rad 

ekonomiska kopplingar med Syrien, inte minst inom säkerhetsindustrin och vapenhandeln, 

vilket är en av anledningarna till varför inte Ryssland vill ha ett framtvingat regimbyte i 

Syrien.
127

 Ryssland är för övrigt Syriens största vapenleverantör, och rapporter visade på att 

leveranserna fortsatte även under de mest oroliga tiderna. Även efter det att Arabförbundets 

observatörer bevittnat och bekräftat de brott som begicks i Syrien.
128

 Vapenhandeln mellan 

Ryssland och Syrien under det senaste årtiondet uppges vara runt 1.5 miljarder amerikanska 

dollar, vilket gör Syrien till Rysslands sjunde största kund.
129

 Ryssland totala importer till 

Syrien under 2010 låg på 928,3 miljoner euro, vilket är 4,7 % av Syriens totala import.
130

 

Denna siffra har sedan dess mest sannolikt minskat något, men som Syriens sjunde största 

importör spelar Ryssland en betydande roll. 

Gällande den första tänkta resolutionen för Syrien så var Ryssland tidigt ute och deklarerade 

att de skulle motsätta sig alla resolutioner som rörde humanitär intervention i Syrien, eftersom 

västvärlden inte kunde hålla sig till ett begränsat mandat.
131

 Ryssland FN-ambassadör Vitaly 

Churkin sa efter röstningen att de inte stod bakom de Assad och hans regim, men att den 

föreslagna resolutionen inte skulle resultera i en fredlig lösning av den allvarliga 

situationen.
132

 Problemet, enligt honom och den ryska delegationen, låg inte i hur resolutionen 

var utformad, utan i skillnaderna mellan politiska tillvägagångssätt. Churkin hävdade även att 
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det syriska folket inte ville ha snabb politisk övergång och regimskifte, utan att den inhemska 

politiken successivt skulle utformas med tiden.
133

   

Beträffande den andra resolutionen var Ryssland och FN-ambassadör Churkin återigen 

kritiska till hur resolutionen var utformad. Denna gång menade Churkin att resolutionen gav 

blandade signaler till de syriska partierna, och att vissa medlemmar i säkerhetsrådet var för 

aktiva med sina påtryckningar angående ett regimskifte i Syrien.
134

  

Analys 

De ovan nämnda motivindikatorerna gällande Rysslands agerande visar starka indikationer på 

att Ryssland främst agerat med egna intressen i åtanke. De anser uppenbarligen att flottbasen 

utanför Syriens kust är så strategiskt viktig att de hellre ser Assad kvar vid makten, än tillåter 

att oppositionen tar över och därmed riskerar flottbasens existens. Det faktum att Ryssland 

och Syrien sedan länge samarbetat speglar sannolikt också sin betydande roll i agerandet. 

Rysslands stöd för Syrien är genomgående för det senaste året, inte minst tack vare den 

långvariga handeln länderna emellan. Gällande resolutionsförslaget 2012 stöttade Ryssland 

Syriens uttalande om att resolutionen kränkte landets suveränitet, vilket är ytterligare ett 

tecken på deras stöd. Även om Ryssland förmodligen inte vill att denna stadiga inkomst ska 

upphöra, så är detta antagligen inte det starkaste motivet bakom deras agerande. Dess 

betydelse ska dock inte undermineras på grund av detta.  

Rysslands missnöje gentemot det internationella samfundet kan däremot ses som det motiv 

som varit mest avgörande i agerandet. Deras syn på FN och NATO:s agerande i Libyen är ett 

tydligt tecken på detta missnöje, och uttalanden om att dessa två hittar på egna mandat stärker 

endast detta resonemang.  

Tecken på detta missnöje och misstro visade sig när de, under de inledande förhandlingarna 

till resolutionen 2011, tydligt klargjorde att alla resolutionsförslag gällande Syrien skulle 

förkastas. Det faktum att den ryska delegationen uttalade sig negativt om de bägge 

resolutionsförslagen tydliggör endast detta.    

Ryssland agerande präglas starkt av ett neorealistiskt tänkande, vilket framgår tydligt av de 

förda resonemangen ovan. De visar en tydlig misstro och ett missnöje gentemot FN och dess 
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funktion; sätter sina egna intressen främst, och skyddar till viss del sin samarbetspartner 

Syrien.  

Kina 

Det faktum att Kina använt sitt veto vid två tillfällen när resolutioner gällande Syrien lagts 

fram har mötts av stark kritik från många håll, inte minst FN:s generalsekreterare Ban Ki-

moon.
135

 Författaren Yun Sun menar att beslutet att förkasta den senare resolutionen var ett 

välgenomtänkt beslut, baserat på hur konsekventa Kina varit i sin utrikespolitiska retorik och 

generella handlande, både före och efter användandet av vetot.
136

  

Det går dock att se en stor koppling mellan agerandet vid resolutionerna gällande Syrien och 

de gällande Libyen, där Kina var betydligt mer återhållsamma. Kina avstod att ta beslut vid 

säkerhetsrådets resolution 1973, den som banade väg för den NATO-ledda flygförbudszonen i 

Libyen. Detta ångrade Kina i efterhand då konsekvenserna inte blev de önskade.
137

 Yun Sun 

spekulerar vidare i att Kinas samtycke av resolution 1973 grundade sig i de ekonomiska 

intressen som Kina hade i Libyen. De hade uppmanat det libyska oljeföretaget AGOCO 

(Arabian Gulf Oil Company) att skydda Kinas oljeintressen under sommaren 2011, men fick 

kalla handen av företaget, som menade att de inte hade några problem med västländer, men att 

de kunde ha politiska problem med Kina och Ryssland.
138

 Kina hade även cirka 30,000 

invånare runt om i Libyen som evakuerades, samt stora tillgångar i och med oljan. Detta i 

jämförelse med i Syrien, där uppskattningsvis 800 kineser befinner sig, samt färre 

ekonomiska intressen. Dessa faktorer innebar därför att Kina hade mindre att förlora vid den 

andra resolutionen gällande Syrien, eftersom de både hade mindre ekonomiska intressen och 

färre kinesiska invånare i landet.
139

 Även om de ekonomiska intressena i Syrien var 

underlägsna de i Libyen, så spelar dem en betydande roll. Kina är Syriens tredje främsta 

importör, och under 2010 värderades den totala importen till 2 039,5 miljoner euro och hela 

10,3 % av Syriens totala import.
140

 Denna summa har sannolikt en mindre betydelse för Kina 

än vad den har för Syrien.  

Kina hade därmed betydligt mindre att förlora i fallet Syrien, men såg en möjlighet att vinna 

betydligt mer genom att använda sin vetorätt. Vid de två resolutionerna var det främst 
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Ryssland som motsatte sig de slutgiltiga resolutionerna, och Kina kan då ha sett sin möjlighet 

att göra Ryssland en tjänst genom att också använda sitt veto och därmed rädda den ryska 

delegationen från en internationell isolering.
141

 Den första resolutionen kritiserades av Kina 

eftersom den ansågs att endast komplicera situationen ytterligare. Kritik riktades även mot 

den överdrivna press som Syrien utsattes för genom alla sanktioner, och att detta inte skulle 

lösa situationen.
142

  

Den andra resolutionen förkastade Kina främst eftersom den inte innehöll de tilläggsförslag 

som Ryssland presenterade, vilka Kina stöttade. Vidare påpekade Kinas FN-ambassadör Li 

Baodong att Syriens suveränitet, självständighet och territoriella integritet till fullo skulle 

accepteras, vilket inte var fallet i den föreslagna resolutionen.
143

 Kina har dock varit 

konsekvent i sin utrikespolitik gällande staters suveränitet och beslutet att inte intervenera i 

andra staters angelägenheter.
144

 

Analys 

De presenterade motivindikatorerna visar att Kinas agerade vid de två omdiskuterade 

resolutionerna delvis kan ses som ett konsekvent utrikespolitiskt agerade, eftersom Kina 

sällan valt att intervenera och involvera sig i andra staters angelägenheter. De har därmed 

visat en genomgående respekt för övriga staters suveränitet på den punkten. Denna 

motivindikator har därmed inget större värde för detta fall.  

Vidare kan agerandet förklaras genom att se till händelserna i Libyen och Kinas missräkning 

gällande den resolutionen. Eftersom Kina förlorade relativt mycket när de avstod från att rösta 

på resolutionen gällande Libyen så anammade de ett mer försiktigt och återhållsamt agerande 

angående Syrien. Även om mindre fanns att förlora i Syrien, så såg Kina mest sannolikt att de 

inte behövde ta ställning till resolutionsförslagen utifrån sina egna förutsättningar. Däremot 

såg de en möjlighet att hamna ännu mer på Ryssland goda sida genom att ställa sig bakom 

deras kritik gällande de två resolutionerna, och även använda sitt veto. Det var därmed ett 

taktiskt beslut att stötta Ryssland, för att senare kunna kräva en gentjänst från deras sida.  

Kinas agerande kan i och med detta inte ses som speciellt avgörande för de misslyckade 

resolutionerna då de endast utgått ifrån utrikespolitiskt taktiska motiv. Detta eftersom de flesta 
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motivindikatorer bakom deras agerande främst beskriver den kontinuitet de uppvisat inom sin 

utrikespolitik, vilket därmed blir sekundärt i detta fall. Mer avgörande och betydande i Kinas 

fall är beslutet att ställa sig bakom Ryssland och deras åsikter. Detta kan endast ses som 

taktiskt och en aktion som i slutändan är menad att gynna dem själva. Betydelsen av detta 

agerande och dess slutliga påverkan på Syrien går därmed att tona ned något, eftersom inga 

indikationer tydligt visar att Kina hade använt sitt veto om inte Ryssland hade använt sitt. 

Kinas agerande präglas inte i samma grad av ett neorealistiskt tänk, men de genomsyrar de 

flesta av aktionerna. Syriens suveränitet respekteras, vilket de tydliggjort och uttalat 

offentligt, men främst söker de att främja sina egna intressen så långt de är möjligt.  

Avslutande analys 

Utifrån de presenterade motivindikatorerna och tillhörande analyserna så går vissa slutsatser 

att dras gällande aktörernas agerande i fallet Syrien. Noterbart är att Kinas roll i det hela 

endast var sekundär, då de främst agerade utifrån Rysslands aktioner. Ett beslut som i 

slutändan sannolikt inte haft en avgörande betydelse för Syrien. Dock ska inte betydelsen av 

Kinas agerande undermineras eftersom deras stöttande av Rysslands missnöje stärkte den 

ryska delegationens självförtroende och position, då de inte längre var ensamma om att 

förkasta resolutioner.  

Ryssland agerande kan däremot anses som direkt avgörande för Syrien då de genomgående 

hindrat både förhandlingar och föreslagna resolutioner. Detta kan dock inte ses som oväntat 

eftersom de i ett tidigt skede tydligt klargjorde att de ämnade förkasta alla resolutionsförslag 

gällande Syrien. Uppenbarligen har deras historiska relation med Syrien spelat en större roll 

än vad de själva velat erkänna. Detta då delegationens egna motiv varit att FN och NATO 

gällande Libyen tog egna mandat och friheter, varpå Ryssland inte ansåg att de längre var 

lämpade att utföra dessa aktioner.  

USA:s agerande, å andra sidan, lämnar öppet för vidare spekulation då de har varit 

förvånansvärt passiva. Detta kan mycket väl vara på grund av deras nära relation med Israel 

och att de därmed är försiktigare gällande sitt eget agerande kring Syrien. Detta samarbete har 

sedan länge påverkat deras agerande i Mellanöstern och kan därmed anses spela en betydande 

roll i just detta fall, då det endast tyder på att USA värnar om sin allierades säkerhet. Detta till 

trots så har USA varit förvånansvärt passiva, då de vanligtvis inte är sena att agera, med eller 

utan FN:s medgivande.  
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Utifrån de presenterade motivindikatorerna och en värdering av deras betydelse och inverkan 

på detta fall framgår det att ett neorealistiskt tänk starkast präglar staternas agerande inom 

internationella relationer. Även om detta inte var förvånande så var dess utsträckning desto 

mer oväntad, då deras agerande sällan om inte alls präglades av institutionell liberalism.  

Avslutning 

Syftet med uppsatsen var att försöka urskilja och förklara de bakomliggande motiven de 

permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd haft vid fallet Syrien, samt den betydelse detta 

haft för utvecklingen. De valda staternas agerande ställdes mot två teorier, neorealism och 

institutionell liberalism, för att ytterligare förtydliga och förklara deras agerande. Resultatet 

visar tydligt på ett genomgående neorealistiskt tänk hos staternas agerande gällande 

internationella relationer. Endast USA skiljer sig åt något från de övriga två, då vissa tecken 

på institutionell liberalism gick att finna i deras agerande. De bakomliggande motiv som 

framkom visade att staternas egna intressen spelade en större roll än väntat. Vidare spelade 

även allianser, eller i vissa fall endast ett samarbete, en betydande roll.  

När det handlar om säkerhetsfrågor av denna nivå ser vi tydligt utifrån detta vilken betydelse 

säkerhetsrådet och dess permanenta medlemmar har, och vilken effekt deras egna intressen i 

slutändan spelar. Denna aspekt spelade däremot en större roll än vad som inledningsvis kunde 

tros, då den visade sig ha en direkt avgörande roll för staternas agerande.  

Denna uppsats ska förhoppningsvis ge en ökad förståelse av det presenterade problemet, och 

därmed även en tydligare bild av vilka faktorer som spelar in vid beslut och resolutionsförslag 

inom FN-världen. Eftersom denna uppsats endast fokuserar på Syrien och de mest betydande 

aktörerna så finns det anledning att undersöka problematiken vid fler fall. Detta eftersom 

resultatet av denna uppsats inte går att generalisera och applicera på andra eller liknande fall. 

Problematiken är alltid densamma även om förutsättningarna skiljer sig åt, vilket gör att det 

finns intresse i att utföra en eller flera liknande studier.  
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