
 

 

  

Hegemonisk 
kommunikation 

R2P och normgivande ideal 

 

 

 

Markus Blomberg 

 

Kandidatuppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap framlagd vid Institutionen för Journalistik, Media och Kommunikation VT 2012 



 

1 
 

Abstract  
Denna uppsats kontextualiserar den hegemoniska kommunikationen genom forskning om 

amerikansk propaganda samt amerikansk hegemonisk kommunikation i form av uttalanden 

för att skapa en förståselse för hur USA kommunicerar sina ideal inom ämnesområdet 

Säkerhetspolitik. Detta exemplifieras genom ett samtida exempel som analyseras i forskning 

och i pressen. Responsibility to Protect (R2P), är en politisk och moralisk internationell 

överenskommelse frammanand av de etnokulturella krigen som hade sina glansdagar under 

1990-talet. R2P består av ett antal principer som stipulerar hur brott mot mänskliga rättigheter 

skall hanteras av världssamfundet när ett land inte har förmågan eller viljan att ta itu med 

situationen på egen hand.  

Genom att med en tredelad säkerhetspolitisk analysram anpassad för utrikes-

nyhetsrapportering analyseras forskningen inom R2P, medias bild av R2P-principerna genom 

en analys av internationell press och den hegemoniska kommunikationens roll inom 

internationell säkerhetspolitik.  

En forskningsöversikt och en medieöversikt jämför R2P och analyseras via den teoretiska 

ramen och sammanfattas genom en komparativ ansats för att sedan diskuteras i en slutlig 

analys som beskriver vad den hegemoniska kommunikationen bidragit till utifrån den 

analysram som använts och kontextuellt vad detta bidrar till för att understryka aktuella 

forskningsområden relaterade till uppsatsen. 

Den teoretiska ramen använder sig av etablerade teorier inom Internationella Relationer för 

att kunna djupdyka i R2P och för att kunna påvisa att kontextualisering inom 

utrikesnyhetsrapporteringen behövs samt påvisa hur den hegemoniska kommunikationen på 

en makronivå (neorealistisk och neoliberal analysnivå) har överförts till individnivå 

(socialkonstruktivistisk) och hur denna nivå mottar den hegemoniska kommunikationen. 

Världen har dominerats av olika civilisationer genom historien. Pax Romana skapade fred 

inom Roms gränser under det romerska herraväldet över Medelhavsregionen och satte det 

romerska idealet främst. Målet var att allt skulle göras till Rom. Detta gick igen under Pax 

Britannicas dagar då Storbritannien koloniserade en fjärdedel av jordens yta med samma 

moraliska överlägsenhet och samma vilja att främja sina ideal. I vår globaliserade värld är 

kulturella och sociala förändringar svårare att åstadkomma via kommunicerandet av ideal och 

genom militärt våld, men USA under nuvarande Pax Americana, försöker. 
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1. Inledning 
USA i egenskap av hegemoni1 dominerar världen och det amerikanska idealet kommuniceras 

utifrån en dominerande internationell maktställning och påverkar världen i stor utsträckning. 

Det amerikanska idealet är baserat på värderingar i form av tron på en representativ 

demokratisk politisk struktur som i sin tur frodas i en marknadskapitalistisk ekonomi. 

Nyckeltermen för denna ideologi är frihet (Nye, Welch & Bynander 2011). De amerikanska 

militära interventionerna blir ofta rubricerade på hemmaplan som demokratins krig mot 

totalitära stater och för folkets frihet. Det amerikanska samhället och den kulturella 

infrastrukturen är idealt för att frambringa rättfärdigandet av krig genom att via propaganda 

lyfta fram frihetsidealet som motiv till krig. Den amerikanska inhemska opinionen är inte 

endast passiv, den kan även bidra till krig, ett exempel på detta är kraven på inhemska 

politiker efter 9/11. Som statsman vill man inte förefalla feg eller obeslutsam. Alla statsmän 

rättfärdigar sina krig, all krigsretorik proklamerar nobla eller åtminstone rättfärdigande 

orsaker. Moraliska argument är en kraftfull realitiet och används ofta som propaganda för att 

dölja motiv (Nye, Welch & Bynander 2011, Carruthers 2011:7, Jowett & O’Donnel). 

Krig är idag i regel inbördeskrig eller krig av etnisk karaktär (se Bilaga 1). Sedan 1989 har 

220 väpnade konflikter ägt rum, endast nio av dessa var mellanstatliga krig. Många hävdar att 

den ideologiska och maktstrukturella bipoläritet som Sovjet upprätthöll undertryckte etniska 

motsättningar och när denna maktbalans upphörde flöt dessa motsättningar upp till ytan (Nye, 

Welch, Bynander 2011:2, 323, Michael Sheehan i Baylis, Smith & Owens 2011).  

 

1.1. Responsibility to Protect 
Responsibility to Protect (R2P)2 myntades av den algeriska diplomaten Mohamed Sahnoun 

2001 under diskussioner angående situationen i Darfur (Evans 2008:285) och är en 

uppsättning principer som bygger på idén att suveränitet inte är ett privilegium utan en 

skyldighet. Den primära skyldigheten att skydda befolkningen ligger hos staten. När 

befolkningen lider allvarlig skada till följd av ett inbördeskrig, uppror, repression, eller statens 

                                                             
1 Hegemonisk kommunikation i denna uppsats definieras som det amerikanska idealet och de värden som idealet ger upphov 
till i förhållande till den amerikanska säkerhetspolitiken. Hur detta kommuniceras i praktiken definieras ytterligare nedan. 
2 I svenska språket så finns det en språklig särskillnad angående R2P som bör förtydligas. Åtskillnaden mellan ansvar att 
skydda och skyldighet att skydda kan anses betydande eftersom skyldighet är tvingande. R2P är dock inte tvingande, utan en 
politisk och moralisk överenskommelse. Trots detta bör man översätta responsibility till skyldighet eftersom det är den 
översättning som används i majoriteten av de texterna som behandlats. Diana Amnéus problematiserar begreppet och 
använder sig därför av båda översättningarna (Amnéus 2005, Evans 2008). 
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kollaps och staten i fråga är oförmögen eller ovillig att stoppa eller undvika folkets lidande, 

ska principen om icke-intervention vika för den internationella skyldigheten att skydda 

(Amnéus 2005, Evans 2008). 

Denna uppsats bör inte tolkas som en kritik mot USA, utan som en utredning av den 

hegemoniska kommunikationen och en exemplifiering av hegemonisk normgivande 

kommunikation. Uppsatsen är även en problematisering av etiken i diskursen kring krig och 

humanitära interventioner. Det bör understrykas att en unipolär värld med en dominerande 

stat historiskt sett bidragit till fred och säkerhet och att USA tidigare varit motvillig till 

militära interventioner och isolerat sig från omvärlden (Nye, Welch, Bynander 2011, Sjöstedt 

2007:241).  

 

2. Teoretisk ram 
Eftersom uppsatsen utreder den hegemoniska normgivande kommunikationen genom 

exemplet R2P så rör vi oss inom ämnena Propaganda/Kommunikation och Säkerhetspolitik. 

För att utreda säkerhetspolitiska frågor bör man, använda sig av tre teoretiska analyssteg som 

går att knyta till analysbegrepp. Denna analytiska ram optimeras när den utsätts för 

falsifieringsförsök i form av exemplifierande frågeställningar. Tyvärr begränsas detta i mån 

om plats, för att anpassa mig till frågeställningen och för att undvika att för mycket fokus 

läggs vid teoretiseringen. 

 

 

Det jag försöker iustrera är vikten av en kontextuell förståelse för en säkerhetspolitisk  

Den teoretiska ramen illustrerar vikten av kontextuell förståelse i analyser av säkerhetspolitik. 

FN i egenskap av säkerhetspolitisk aktör (Säkerhetsrådet) och liberal institution förekommer i 

både den neorealistiska och neoliberala analyssfären. Detta går att jämföra med exempelvis 

media som förekommer på olika teoretiska och begreppsmässiga nivåer men oftast går att 

ringa in inom Neoliberalism/Profit. Analysens tar sin början i den övergripande 

maktstrukturen eller i de socialt konstruerade förutsättningarna för samma företeelse.  

Denna analys utgångspunkt är Neorealism/Makt-nivån eftersom den hegemoniska 

Teori                      Neorealism     Neoliberalism Socialkonstruktivism 
                                                     (Kritisk teori) 

Begrepp                     Makt           Profit                               Individperspektiv 
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kommunikationens enklast analyseras utifrån ett makroperspektiv. Neorealismen och 

neoliberalismen bör ses som status quo-förespråkande rationella och positivistiska3. 

Socialkonstruktivismen(Kritisk teori)/Individperspektiv är förändringsfrämjande och förklarar 

kulturell, kollektiv och individuell makt och påverkan. Postkolonialismen är post-

positivistisk, kritiskt och Cultural Studies-inriktad och skiljer sig från de andra teorierna i 

uppsatsen eftersom den är teoretiskt smalare. Uppsatsen börjar på makronivån och behandlar 

den internationella makten. För att sedan ta ett kliv över de ekonomiska aspekterna i en 

avgränsande ansats och diskutera utifrån ett kritiskt perspektiv och ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv med fokus på hur individen mottagit medieinnehållet. Denna teoretiska ram passar 

väl i analysen av utrikesnyheter och bör ses som ett verktyg att använda för att kontextualisera 

utrikesnyhetsrapportering. 

”Wars are a socially constructed form of large scale human group behavior, and must be 

understood within the wider contexts of their political and cultural environments” (Michael 

Shennan i Baylis, Smith & Owens 2011:217). 

När man betraktar internationella konflikter gör man nästan alltid detta genom fyra olika 

teoribildningar. Den realistiska, den liberala, den konstruktivistiska och den marxistiska. Den 

realistiska och den liberala är de dominerande teorierna. Den realistiska teoribildningen ser 

världen som en anarki av stater utan styrande instans. Ett biljardbord där staterna 

ofrånkomligt stöts mot varandra i ett maktspel. Ett globalt fångarnas dilemma där samarbete 

eller hänsynslöshet belönas (liknande det som Jokern i Batmanfilmen The Dark Knight 

utsätter passagerarna i två färjor för). Detta är en pessimistisk syn i jämförelse med den 

liberala som anser att aktörer inom den internationella sfären även strävar efter välfärd och 

rättvisa. Skillnaden mellan dessa två teoribildningar som behöver förklaras för denna uppsats 

är synen på makt. Realisterna accepterar endast hård makt (militärmakt) som förklaring 

medan neoliberala accepterar hård makt men även lägger ett förklarande fokus vid mjuk makt 

(handel, investeringar, förhandlingar och övertalning) och har individens frihet som 

grundläggande ideal (Nye, Welch & Bynander 2011, Tim Dunne i Baylis, Smith & Owens 

2011). 

                                                             
3 Positivismens metod är deduktion, där man utifrån observerbar empiri utläser fakta. Post-positivismen använder den 
hypotetisk deduktiva metoden, ett sätt att vederlägga teorier genom att utsätta teorins underliggande hypoteser för 
falsifieringsförsök (Alvesson & Sköldberg 2008:37f, 43). 
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2.1. Realismen 

I modern tid anses Hans Morgenthau vara realismens fader. Denne författade sju realistiska 

grundprinciper 1948 (Morgenthau 2006), som tre decennier senare reviderades av Kenneth 

Waltz. Waltz menade att istället för att grunda sina teorier i den oföränderliga människan eller 

staten så bör man utgå ifrån staternas gemensamma maktstruktur och sätta denna i centrum i 

teoretiska utgångspunkter. Han menade att staterna (enheter) bildar en struktur i det 

internationella politiska systemet och att denna struktur förändras när maktförhållandena 

förändras (Waltz 1979). Ett samtida exempel är Kinas ekonomiska förutsättningar och 

militära satsningar som kan leda till att den nuvarande unipolära4 världsstrukturen ersätts av 

en bipolär (Bates & Medeiros 2000, Nye, Welch & Bynander 2011, Steven L Lamy i Baylis, 

Smith & Owens 2011, John Baylis i Baylis, Smith & Owens 2011:232, 234). 

Genom neorealistiska ögon ser vi världen som ett världsimperiesystem där USA är hegemon. 

I behandlandet av globala säkerhetspolitiska frågor måste därför den amerikanska rollen vara 

central (Nye, Welch & Bynander 2011, Steven L Lamy i Baylis, Smith & Owens 2011). 

 

2.2. Liberalismen 

Inom liberalismen finns tre inriktningar: den ekonomiska, den sociala och den politiska. (Nye, 

Welch & Bynander 2011:63). Den ekonomiska inriktningen, om än viktig, är bortvald i syfte 

att avgränsa. Vikten av handel och trans- och multinationella företags makt för internationell 

säkerhet bör inte underskattas (se filmen The International) men fokus i denna uppsats läggs 

vid den hegemoniska maktens kommunikation via FN och media. Den sociala inriktningen 

behandlas delvis i bakgrundsdelen och i Bilaga 3, men bör ses som naturligt avgränsad på 

grund av frågeställningen och den ekonomiska avgränsingen inom den neoliberala ramen. 

Neoliberaler fokuserar på institutioner och passar utmärkt som del av den teoretiska ramen i 

fördjupandet av FN:s roll och som teoretiskt förklaring till de kapitalistiska liberala 

demokartiska värderingar som behandlas (Steven L Lamy i Baylis, Smith & Owens 2011). 

 

                                                             
4 Unipolär: Struktur i det internationella systemet där en stat eller allians av stater dominerar världspolitiken. 
Bipolär: Struktur i det internationella systemet där två stater eller allianser av stater dominerar världspolitiken. 
Multipolär: Strukturen i det internationella systemet där tre eller flera stater eller allianser dominerar världspolitiken  
(Nye, Welch & Bynander 2011:364, 361, 363). 
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2.3. Socialkonstruktivismen 

Socialkonstruktivister inom Internationella Relationer ser till identitet, moral och vad som är 

passande för samhället utifrån ett individperspektiv. Men instämmer samtidigt att det 

internationella systemet är anarkistiskt. Neoliberaler och neorealister tar för givet att stater 

medvetet gynnar sig själva medan konstruktivisterna menar att ”anarki är vad stater gör det 

till” (Alexander Wendt i Nye, Welch & Bynander 2011:8). Konstruktivisterna5 menar att 

stater är sociala konstruktioner och uppstår i och består i vår sinnesvärld. Teorin avvisar 

vetenskapliga lagar och saknar mål men skapar mening (Michael Barnett i Baylis, Smith & 

Owens 2011). 

 

2.4. Marxismen 

Marxister söker uppvisa att produktionens överskott tillfaller överklassen eftersom 

överklassen kontrollerar produktionen och att detta skapar ojämlikheter i samhället. Skälet att 

utelämna marxismen som analysverktyg är delvis i avgränsande syfte men också eftersom 

man definitivt kan hävda att marxismen inte lyckats bevisa sig i praktiken som 

statsstyrelseform och flertalet av de marxistiska profetiorna har ännu inte slagit in. Francis 

Fukuyama menade till och med att historien är död, eftersom det inte fanns någon utmanare 

till det liberala demokratiska systemet. Marxismen har dock fungerat som grund till andra 

kritiska teoribildningar som förekommer i översikterna (postkolonialism) (Nye, Welch & 

Bynander 2011:7f, Fukuyama 1992).  

 

2.5. Postkolonialismen 

Postkolonialister försöker påvisa att de tankar som existerade under kolonialtiden fortlever i 

kulturen i en slags kulturell chauvinism. Det vill säga, Väst ser sig som överlägsna i de flesta 

avseenden och denna kvarglömda imperialism påverkar handlingar eftersom Väst agerar 

utifrån förutfattade meningar (Steve Smith & Patricia Owens i Baylis, Smith & Owens 

2008:187ff). 

 

                                                             
5 Tanken om att världen är prekonstruerad genom typifieringar (t ex nationalitet) och objektifieringar (t ex språk), rutiner som 
upprepas över generationsgränserna, är lätt att ta till sig. Även den kollektiva tilldelningen av statusfunktioner såsom pengar 
gör socialkonstruktivism attraktiv (Alvesson & Sköldberg 2008). 
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3. Frågeställningar & Syfte 

Frågeställningar 
1. Vilka likheter och skillnader finns i forskningsliteraturens och medias syn på R2P 

beträffande empiri samt etiska och teoretiska synsätt? 

Forskningslitteraturen visar på förekomsten av hegemoniska ideal som kommuniceras utifrån 

USA:s hegemoniska ställning i världen. Forskningen har även visat att det finns en 

hegemonisk kommunikation och hegemoniska ideal som kommuniceras via media och FN. 

Detta leder till forskningsfråga 2: 

2. I en explorativ ansats granskas hur de hegemoniska idealen6 kommuniceras genom 

forskningslitteraturen och i den internationella och svenska pressen genom att använda 

R2P och interventioner som avgränsande empirisk plattform för att utläsa hur den 

hegemoniska kommunikationen bidragit till utformningen av etiken gällande 

interventioner7. 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att diskutera politiska och moraliska aspekter av forskning och 

mediebevakning (onlinepress) av R2P i relation till USAs hegemoniska kommunikation. 

Uppsatsen ämnar nå en normativ slutsats och undersöka om det finns ett behov av teoretisk 

kontextualisering (se Teoretisk ram) i utrikesnyhetsrapporteringen exemplifierad av R2P. 

För att kunna avgränsa uppsatsen analyseras och exemplifieras den genom Responsibility to 

Protect (R2P) som är utvald i syfte att skapa en empirisk plattform. R2P är inte specifikt 

utvald för att exemplifiera hegemonisk kommunikation. Medias bild kommer jämföras med 

forskningens bild av R2P och etiken i krig. Från detta bör man kunna utläsa etiska riktningar 

och teoretisk problematisering i synen på ”nya krig”8 utifrån en kontextualiserande empirisk 

bakgrund som beskriver hegemonisk kommunikation och hur människor mottar denna 

kommunikation.  

                                                             
6 Se fotnot 1. 
7 Denna explorativa ansats utgår ifrån en teoretisk ram som jag har tagit fram ur tillgänglig forskningslitteratur. 
8 Etnokulturella krig (se Bilaga 1).  
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4. Metod, Material, Avgränsningar & Urval 
Roxanna Sjöstedt (2007) har insett vikten av den sociohistoriska kontexten och vikten av att 

kontextualisera normgivande hegemonisk kommunikation. Likheterna i vårt metodologiska 

tillvägagångssätt och teoretiserande är tydliga. Vi båda fokuserar på innehåll, stil och textens 

funktion (Sjöstedt 2007:239f) och söker inte efter diskursens mediala ursprung utan målar upp 

en kontext genom en komparativ ansats tillsammans med det faktum att USA:s hegemoniska 

makt är normgivande (Sjöstedt 2007:239). 

Sjöstedt undersöker diskursen kring det som hon anser är de enda två amerikanska 

säkerhetsdoktrinerna efter andra världskriget. Hon jämför de båda doktrinerna och belyser 

amerikanskt agerande på ett strukturerat sätt genom tre begrepp (Sjöstedt 2007:237). Denna 

uppsats använder andra begrepp (Aktörer, Mål och Argument)9 på grund av den teoretiskt 

neorealistiska utgångspunkt som används, en utgångspunkt som Sjöstedt anser man inte 

behöver utgå ifrån i en den här typen av analys, trots att hon understryker att det är vanligast 

(Sjöstedt 2007:236, Nye, Welch, Bynander 2011:10f).  

 

4.1. Forskningsöversikt  
4.1.1. Metod 

I uppsatsen används en kvalitativ innehållsanalytisk ideologi- och begreppsanalys för att 

analysera forskningsöversikten. Forskningsöversikter är anpassade för att skapa en överblick 

över ett forskningsområde och utröna motsägande kunskap inom området. Min tanke är att 

sammanfatta och beskriva R2P-forskningen. Denna metod är kvalitativ och traditionell i sitt 

utförande vilket betyder att texter läses och delges (Backman 2008:72f). 

Kvalitativ innehållsanalys innebär till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys att ingenting 

mäts, istället kommer textens helhet analyseras. Det är fullt möjligt att välja analytiska 

blandformer eftersom analytiska verktyg inte alltid passar. Det kan även vara svårt att 

avgränsa analysmetoder, därför används här en symbios mellan begreppsanalys 

(begreppshistoria) och idé- och ideologi-analys (Bergström & Boréus 2005:33f). 

Ideologianalysen sätts i fokus genom den teoretiska ramen och djupdykningen i den 

hegemoniska kommunikationen.  

                                                             
9 Dessa begrepp är analysverktyg som inte reflekteras i analysen eller i resultatet och är inte avgörande för metoden. 
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Innehållsanalysens styrka är att skapa en överblick över ett material och ge underlag för 

jämförelse. Detta är speciellt sant i en kvantitativ innehållsanalys men även i den kvalitativa. 

Den kvalitativa metoden är vald på grund av ämnets komplexitet (Bergström & Boréus 

2005:44f, 47). Ämnet behandlar politik på en makronivå och hur opinionen påverkats av 

media på en mikronivå (se Teoretisk ram). Ämnet har en stor bred och är svårdefinierat och är 

därför noga avgränsat.  

En fåra av ideforskare menar att ideologins funktion byggs in i begrepp. Ideologier bidrar till 

samhällets sammanhållning, legitimerar samhället och när begreppen förändras, förändras 

också samhället. Ideologier är ”antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar 

och handlingsnormer” (http://www.ne.se/ [2012-05-29]) och begrepp är knutpunkten där ord 

och idéer möts. Begreppsanalys ger nya perspektiv på begrepp som kan verka naturliga och 

detta är till viss del vad uppsatsen behandlar; vilka aktörer som lade grunden för existerande 

begrepp (Bergström & Boréus 2005:150f, Jussi Kurunmäki i Bergström & Boréus 2005:182).  

 Idé och ideologianalys: Undersöker vissa typer av idéer för att undersöka ideologiska 

förändringar. 

 Begreppshistoria: Utgångspunkten är begrepp och begreppsförändringars roll i 

samhällsutvecklingen. Vissa begrepp är laddade med bestämda tankesystem som 

förskjuts när begreppet förändras. I den begreppshistoriska metoden, precis som 

Ideologianalysen, är textens innebörd central (Bergström & Boréus 2005:19). 

 

4.1.2. Material & Urval 

Uppsatsen använder Diana Amnéus avhandling för att lägga en juridisk faktagrund och 

fördjupa sig i R2P. En förespråkande och insatt röst hämtas från Gareth Evans, som i 

egenskap av politiker var med och grundlade R2P-principerna. Den amerikanska synen på 

R2P och hur världen uppfattar den hegemoniska (kommunicerande) handlingar behandlas i 

Jon Westerns artikel. Undersökandet av FN och dess värde, samt fördjupning i Säkerhetsrådet 

och dess mandat hämtas ifrån Ian Hurd och Thomas Weiss texter, för att avsluta med 

fördjupande problematiseringar från olika politiska och teoretiska läger representerade av 

Michael Glennon och Jean Bricmonts texter. Dessa texter har valts utifrån de texter som gåtts 

igenom eftersom de lyckas täcka in etiska, empiriska och teoretiska aspekter av R2P och dess 

problematik. Skälet till att så tydligt behandla Säkerhetsrådet i forsknings-översikten har att 

göra med Säkerhetsrådets uppgift att organisera FN:s militära operationer (FN-stadgan, kap. 
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6–7) och för att en resolution, som krävs för att en intervention, ska antas krävs dels att ingen 

av de permanenta medlemsländer motsäger beslutet om intervention, samt att minst nio av de 

samtliga femton länderna i Säkerhetsrådet godkänner interventionen. Rådet är därför en tydlig 

del i problematiken (www.un.org [2012-05-29]). 

4.1.3. Avgränsningar 

Texter skrivna av icke erkända forskare och texter som inte behandlade ämnet i relation till 

frågeställningen avstyrktes. Ett exempel på en text som var intressant men inte helt 

ämnestrogen var Jide Okekes Why humanitarian aid in Darfur is not a practice of the 

’Responsibility to Protect’. Alltför juridiska texter valdes bort eftersom ämnets juridik 

behandlas tillräckligt i Amnéus avhandling. Exempel på juridiska bortfall för att behålla 

Medie-, Kommunikation- och Internationella Relationer-fokus är texter av Jose E Alvarez och 

Carsten Stahn. Artiklar som fokuserar för mycket på hur ”nya krig” (se Bilaga 1) bidrog till 

behovet av R2P har förkastats, exempelvis: Norm-building through the practice of 

interventionism: How the UN Security Concil contributed to the emeregence of the R2P av 

Tobias Debiel, Nils Goede och Holger Niemann. 

Även artiklar som Whither the Responsibility to protect? Humanitarian Intervention and the 

2005 Summit av Alex J Bellamy valdes bort eftersom det som behandlades täcktes upp av 

andra texter (Amnéus & Evans). Den informationsmängd som inhämtats gav mig även 

möjlighet att vara selektiv avseende forskarnas bakgrund och expertis. Texter på engelska har 

valts ut eftersom en stor del av forskningen inom dessa ämnen presenteras på engelska, som 

bör anses vara det dominerande språket inom forskningen och världen10. Det bör även 

understrykas att detta är tacksamt eftersom uppsatsen undersöker hegemonisk 

kommunikations påverkan och då är angloamerikansk forskning ett logiskt val. 

Forskningen belyser fakta och upprättandet av R2P i högre grad medan artiklarna i fokuserar 

på den praktiska implementeringen av R2P och hur R2P uppfattas och behandlas i media för 

att kunna överbygga teoretiseringarna från den Neorealistiska/Neoliberala makronivån till 

den Socialkonstruktivistiska individnivån (se Teoretisk ram). Det bör nämnas att Libyenkriget 

är väldigt intressant i förhållande till R2P (se Artikelöversikten) men eftersom kriget ligger 

tidmässigt nära är det svårt att konstruera en forskningsöversikt som behandlar kriget. 

                                                             
10 Engelska anses vara lingua franca. Precis som latin under rommarriket (Pax Romana) är engelska det dominerande 
hegemoniska språket. Detta är ett resultat av Pax Brittanica och Pax Americana. Brittisk och framförallt Amerikansk 
dominans under de senaste 200 åren. Intressant att notera är att Pax betyder fred på latin (Nye, Welch, Bynander 2011: 340).  
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4.2. Artikelöversikt 
4.2.1. Metod 

Uppsatsen använder sig av diskursanalytisk metodik lånad från Anna Roosvalls avhandling 

Utrikesjournalistiskens antropologi: nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar. 

Avhandlingen behandlar utrikesjournalistik på ett passande, delvis postkolonialt sätt och 

presenterar diskursanalysen väl kondenserat genom en textsjoksmodell. (Roosvall 2005). 

Roosvall baserar sin diskursanalys i stora delar på Norman Faircloughs och Michel Foucaults 

teorier. Diskursanalyser försöker svara på om betydelser är fixerade och materialiserade på 

vissa specifika sätt i vissa sammanhang och utgår ifrån att språket säger något om hur makt är 

fördelad i medievärlden och i den materiella världen. Den som gynnas kan antas ha makt och 

vice versa. Diskurs11 definieras enligt Foucaults postmoderna tankar som en social 

konstruktion av verkligheten och som en kedja av utsagor som skapar ett språk för att tala om 

ett specifikt ämne vid en specifik tidpunkt (Roosvall 2005:73). 

Den tolkningstyp som valts är en avsändar-orienterad tolkningsstrategi som är inriktad på 

textens betydelse vid dess produktion, textens relation till läsaren och den initiala inläsning 

som en implicit läsare (mottagare) förväntas avläsa (Bergström & Boréus 2005:25). Eftersom 

den implicite läsaren har förutfattade meningar om länder, nationaliteter och etnicitet är även 

Roland Barthes teorier om myter en del av analysen menar Roosvall (Roosvall 2005:32-36). 

Utrikesjournalistikens huvudsyfte är kunskapsproduktion om andra länder (Roosvall 

2005:70), ett relevant exempel relaterat till vikten av postkolonial förförståelse är Väst/Öst- 

och Nord/Syd-kontexten. Roosvall menar att den bland annat exemplifieras av världskartans 

projektion av de nordligare länderna som större (Roosvall 2005:66f).  

Denna uppsats fokuserar inte på hur diskursordningen (utrikesjournalistiken) som social 

domän strukturerats i texterna. ”Genom att urskilja perspektiv och sedan även kartlägga 

vilken domän det är fråga om identifierar man diskursen.” menar Rosvall. Valet av ämne 

(R2P) har redan ringat in domän och genre12, därför exkluderas detta i operationaliseringen av 

metoden (Roosvall 2005:74) (Roosvall 2005: 75ff). 

                                                             
11 Diskurs innebär även i relation till uppsatsen språkanvändning där en social praktik representeras utifrån en utgångspunkt. 
Definierad i uppsatsen i Perspektiv. Ett exempel på detta är postkolonial diskurs (Rosvall 2005:74). 
12 De typer som förekommer i Artikelöversikten är främst Utrikespolitisk Kommentarer och Lägesrapporter (Rosvall 2005). 



 

14 
 

Ett sätt att analysera kommunikativa händelser13 är att arbeta med en textsjoksmodell. 

Textsjoket är en grafisk modell som illustrerar textinnehållet genom att lyfta fram signifikanta 

drag14 i en utsaga som bildar en version av artikeln med högre densitet och därför framstår 

som mer ideologiskt laddad än texten i sin helhet, helt utan att något nytt läggs till (Roosvall 

2005:76).15 

En diskurs bör analyseras utifrån den sociokulturella praktik som omger den. Den 

sociokulturella praktiken kan hänga samman med social förändring och kontextualiserar den 

kommunikativa händelsen på tre nivåer (Roosvall 2005:76): 

1. Situationell nivå 

2. Institutionell nivå 

3. Samhälle/kulturell nivå 

”Tre viktiga aspekter av den sociokulturella praktiken är ekonomi [bortvald i denna uppsats], 

politik (makt och ideologi) och kultur (värderingar och identitet)” (Roosvall 2005:76)16. 

Textsjoksmodellen i praktiken 

Perspektiv: Handlar om hur en händelse positioneras i texten. Perspektivet är det som finns 

med och det som inte finns med i texten (Roosvall 2005:75). 

Röster: Handlar om hur kommunikativa händelser presenteras och återges av de som kommer 

till tals i texten. Det är av avgörande betydelse i analysen vilka som hörs i texterna17 (Roosvall 

2005:81). 

Stil: Avser i Roosvalls studie i första hand språklig stil. Jag har valt att införliva Stil och 

eventuella medföljande metaforer och känsloladdade ord relaterade till R2P i Perspektiv 

Roosvall 2005:81). 

                                                             
13 Artiklar i denna uppsats. 
14 Modellen bortser från relativt neutrala drag. 
15 Denna metod är anpassad för den kommande komparativa ansatsen och det är därför en nödvändighet att anpassa den till 
Forskningsöversiktens metod. 
16 Notera här likheterna med uppsatsens tredelade Teoretiska ram och möjligheten till att kontextualisera utrikesnyheter 
genom samma ram. 
17 Skälet till att Avstånd/Närhet till händelseförlopp är uppdelad är för att tydliggöra Röstens avstånd till R2P och om 
textinnehållet är direkt eller indirekt återgiven. 
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Tilltal: Handlar om på vilket sätt publiken tilltalas. Relationen mellan textens författare18 och 

dess tilltänkta publik. Detta är sammanfattat i kondenserade ord i medieöversikten Roosvall 

2005:82). 

Närhet/Avstånd till händelseförlopp: Heter i Roosvalls Tid/Rum till händelseförlopp. Denna 

uppsats väljer att utgå ifrån närhet till R2P och väljer att dela upp rubriken i två delar för att 

kunna presentera den journalistiska textens författare och den journalistiska institutionens 

avstånd till diskursen till skillnad från Rosvall där underkategorin uppmärksammar hur 

tidrumskonstruktioner kan skilja sig åt mellan olika diskurstyper19 (se Tilltal) (Roosvall 

2005:80). 

4.2.2. Material, Avgränsningar & Urval 

En sökning via Google Trends gav sex exemplifierande sökresultat för ”R2P”. Detta 

avgränsade bättre än om man skrev ut bokstävernas innebörd i den svenska delen av 

artikelsökandet. Min tanke var att de artikelförfattare som använde bokstavskombinationen 

satte sig in i och förklarade R2P i högre grad i Google-sökingen och undslapp artiklar som 

inte direkt handlade om R2P (artikel C i Statistiktabell 2 handlade om amerikansk fotboll). De 

två statisktabellerna gjorde det möjligt att jämföra och bekräfta sökstatistiken. I den övre 

delen av statistiktabellerna ser vi sökvolymen (se nedan). Detta uppvisar antalet sökningar 

som gjorts via Googles sökmotor innehållande bokstavskombinationen; ”R2P” i 

Statistiktabell 1 och orden; ”Responsibility to Protect” i Statistiktabell 2. Att bokstäverna 

”R2P” skrivs i versaler har ingen betydelse för sökresultatet. Bokstäverna A till F 

symboliserar olika texter (de behåller samma indelning nedan). Dessa texter får berika den 

internationella delen av min studie inriktad på hur media diskuterar och problematiserar R2P. 

Texterna har en tidsmässig spridning med fokus kring kriget i Libyen vilket är passande. Den 

undre delen av statistiktabellerna visar hur ofta R2P refereras i nyheter som går att finna via 

en Google-sökning. Detta bör klassas som säkerställda siffror med tanke på Googlesökningars 

omfång, att det bekräftas av en ytterligare statistiktabell samt att resultatet styrks av den 

svenska delens eftersökning i Mediearkivet. 

                                                             
18 Dennes förförståelse och den journalistiska institutionens påverkan. 
19 Relativt stabiliserade konfigurationer av diskurser och genrer inom diskursordningen. 



 

16 
 

Statistiktabell 1: R2P 

 

Statistiktabell 2: Resonsibilty to Protect 

  

I den svenska delen av översikten sötes artiklar via Mediaarkivet genom att logga in via 

Stockholms Universitets biblotek (www.sub.su.se). Från 2003 till 2012 har det skrivits 30 

artiklar som innehåller begreppet ”R2P”. Tio artiklar från 2003 till 2010 och 17 artiklar 2011. 

Hittills [2012-03-07] 2012 har det skrivits tre.  

Det är ganska enkelt att utläsa att det FN/NATO-stödda libyska inbördeskriget gav begreppet 

medieexponering och att R2P blivit mer relevant under 2011. De 30 författade artiklarna 

lästes igenom för att sedan minskas ned antalet till studien genom att välja ut de som var 

innehållsmässigt mest relevanta. Det större urvalet möjliggjorde selektivitet och skapade en 

förstålse för ämnet och möjligheten att välja bort de artiklar som endast nämnde R2P. Från de 

relevanta texterna valdes tre texter med tidmässig bredd ifrån olika tidningar. 
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Uppsatsen söker uppnå både teoretisk bredd inom artikelförfattarna och bredd när det gäller 

datumen inom alla de valda texterna. Den tidsmässiga bredden är till för att undvika att för 

många artiklar är skrivna under samma tid och för att se till att forskningsöversikten och 

medieanalysen överlappar varandra tidmässigt (se ovan). Samma kontroll har genomförts när 

det gäller Googletexterna20. Analysen avgränsas även av att R2P myntades 2001 och togs i 

bruk 2005. 

 

4.3. Komparativ metod 
Lennart Weibull förespråkar att i vissa fall använda en förklarande komparativ metod istället 

för en beskrivande komparativ metod. Istället för att ställa samma frågor till de olika texterna 

i en jämförelse kommer jämförelsen kontextualisera och förklara texterna i förhållande till 

frågeställningen och ämnet. Weibull menar att ”the research focus, can best be described by 

its main perspectives” (Weibull 1997:58). Weibull använder sig liksom också av en tredelad 

teoretisk ram för att kunna förklara helheten. Fokus i denna uppsats ligger dock på en annan 

nivå eftersom Weibull undersöker svensk media och denna uppsats undersöker internationell 

och svensk media samt använder en avgränsad tredelad teoretiska ram där endast två av 

ramens fokusbegrepp används (se Teoretisk ram) (Weibull 1997, http://www.nordicom.gu.se 

[den 24 april 2012]).  

Texterna är valda utifrån empirisk bredd och behållning samt teoretisk bredd. Ett jämförande 

är därför inbyggt i översikternas struktur då forskartexterna och den tudelade medieöversikten 

är uppdelade efter teoretisk bakgrund. Empirin är mer betydande i forskningsöversikten och 

jämförelsen kommer delvis pröva medieöversiktens empiri inför slutsatsen och därför finns 

det ett behov av behandla jämförelsen gruppvis utifrån den teoretiska ramen, som i sig själv 

konstituerar och strukturerar analysen i en utforskande ansats för att pröva ramens duglighet. 

Viktigt att bejaka är att Forskningsöversikten främst beskriver makronivån och Artikel-

översikten fungerar överbyggande eftersom den förmedlar information till individnivå och 

bidrar på så sätt till att förklara upphovet till individens etiska syn på krig. Självklart kommer 

två teoretiskt breda översikter att ge ett liknande resultat. Tanken är att kunna utläsa skillnader 

mellan dem och även emellan Artikelöversiktens svenska och internationella del.  

                                                             
20 Korrelationen mellan den teoretiska definitionen operationella definitionen är stark trots att urvalet gjorts av Google 
eftersom Googletexterna valts ut med samma premisser som de övriga texterna.  
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5. Tidigare forskning 

5.1. Demokrati & frihetsideal 
Roxanna Sjöstedts artikel The discursvive origins of a Doctrine: Norms, Identity, and 

Securitization under Harry S. Truman and George W. Bush jämför det hon anser är de två 

amerikanska säkerhetsdoktrinerna som producerats efter andra världskriget: Trumandoktrinen 

och Bushdoktrinen (Sjöstedt 2007:235f). Hon menar att 9/11 varken är den enda eller den 

största orsaken till att den amerikanska utrikespolitiken är inriktad på frihet och demokrati. 

Hon belyser att den moraliska grunden för amerikanskt maktutövande lades redan under 

efterkrigstiden och att USA:s ser sin världssyn som tvingande och moraliskt universal och ett 

måste för ”den goda sidan” i ett ”worldwide democratic crusade” (Sjöstedt 2007:233).  

Det som har ändrats är fienden. Fienden som tidigare var Sovjet i Trumandoktrinen har bytts 

ut mot ”terroristerna” i Bush-doktrinen. Båda fienderna karaktäriseras i pressen (Time 

Magazine) med ord som ”expansionistiska” och ”aggressiva”. Som ”hot mot demokrati och 

frihet”. Det är väl värt att påpeka att detta är propagandatekniker myntade av Edward Barneys 

och kallas ’name calling’; att binda fienden till negativa egenskaper genom negativa begrepp 

och ’glittering generalities’; att använda förskönade omskrivningar (”Operation Freedom” för 

att beskriva ett militärt angrepp) (Severin & Tankard 1997:279). Det bör understrykas att båda 

doktrinerna speglar varandra och tydliggör USA:s syn: Skapa demokrati och frihet eftersom 

det anses moraliskt rätt. Denna syn skapar i sin tur en diskurs som konstruerar preferenser och 

acceptans för diskursens innehåll (Sjöstedt 2007).  

”Collective identity formations, finally, are created by interactions between states or socially 

defined groups, and the sense of identity of an actor influences its collective interests” (Wendt 

1994, Wendt i Sjöstedt 2007:238). Statsintresset konstrueras av sociala värderingar och vice 

versa: ”In other words, individuals affect social structure which in turn both constrain and 

enable the subsequent choices of the same individuals or those of future generations” 

(Carlsnaes 1992:256). Den amerikanska identiteten är, i relation till min frågeställning: Den 

moraliska moderna liberala demokratisträvande frihetsframbringande kapitalistiska 

förkämpen. Identiteten (USA) betraktar sina allierade positionerade som efterföljare och FN 

som otillräcklig men företagsam (Sjöstedt 2007:245, 248). Denna identitet bidrar till en etisk 

normativiten i världen när det gäller hur stater ska se ut och uppträda (Sjöstedt 2007). 

”Our goal is collective security of all mankind.” (Truman 1947) 
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 “…the aim of this strategy is to help make the world not just safer but better [and to] extend 

the benefits of freedom across the globe” (Bush 2002) 

 

5.2. Pengar & Frihet 
Förtroendet för religionen har i modern tid bytts ut mot förtroende för media och personer 

som syns i media, såsom politiker, institutioners företrädare, opinionsledare21, företagare och 

gatekeepers22. Vi känner även stort förtroende för koncept av symboliskt värde. Pengar är ett 

sådant koncept menar Niklas Luhmann. Pengar innebär frihet, en frihet som kan transfereras 

till ett val mellan olika varor och/eller tjänster. Det monitära systemet garanterar denna 

bytesrätt på ett abstrakt sätt. Den som förlitar sig på penningvärdets stabilitet och kontinuitet 

förutsätter att systemet fungerar och känner ett inbyggt förtroende för staten, ett inbyggt 

systemförtroende (Luhmann 2005:85-90)23. 

Demokrati, har enligt Fareed Zakaria, blivit en standard i vår värld. Till och med 

”demokratins fiender” har bestämt sig för att legitimera sitt styrande genom att iscensätta val 

på hemmafronten. Det vi värdesätter är dock inte demokrati utan frihet i form av välstånd som 

marknadsekonomin ger oss menar Zakaria. Han tar upp Hong Kong som exempel, vars 

befolkning inte var oroliga för hur Kinas övertagande (1999) skulle påverka deras 

demokratiska friheter så mycket som de var oroliga för sin egen och Hong Kongs ekonomi. 

Zakaria understryker att vi har svårt att se fel i det demokratiska systemet. Därför är det svårt 

att kritisera och förändra det (Zakaria i Texter i Samtida Politisk Teori, 2009). 

 

5.3. Den socio-historiska kontexten  
Harold Lasswell grundlade tanken att massmedia var masspsykosframkallande och underströk 

att propaganda existerade. Detta faktum är ofrånkomligt och alla stormakter bör betraktas som 

konstant propagandaaktiva (Carruthers 2011:44, Jowett & O’Donnell 1999: 164, Lasswell 

1927). Max Horkheimer och Theodor Adorno menar att politiken har blivit ett område för 

marknadsföring, PR och administration snarare än för reflekterande politisk-etiska 

ståndpunkten, etiken stagnerar och vinstintressen cementeras. Staters vinstintresse, synonymt 
                                                             
21 Individer som intresserar sig för ett ämne i media och blir ämnets språkrör (Jowett & O’Donnell). 
22 Individer som kontrollerar och väljer ut informationsflödets innehåll (Jowett & O’Donnell). 
23 Novus ordo seclorum är latin och betyder ny världsordning. Raden går att finna på amerikanska endollarssedlar och på  
the Great Seal of the United States www.eng.wikipedia.org [2012-05-29]. 
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med att multi- och transnationella företag beskyddas och underhålls av den synergi som 

uppkommit genom den nära relation som eliten inom militären har till eliten inom företagen 

och politiken (Alvesson & Sköldberg 2008:292, Jowett & O’Donnell 1999:168, McChesney 

2001, Mills: 1999). 

 

(healthypersuasion.wordpress.com) 

 

5.4. Amerikas förenta staters propaganda 
Shawn Parry-Giles avslöjade (1996) genom att titta på interna dokument från president (dem.) 

Harry S. Truman och president (rep.) Dwight. D. Eisenhowers mandatperioder att båda 

använde sig av manipulation av inrikes nyhetsmedier i propagandasyfte. Detta gjordes genom 

att favoritisera journalister och kontrollera innehållet i sändningar och text (se filmen Good 

Nigth, and Good Luck) (Jowett & O’Donnell 1999:15, 373). Intressant är att Eisenhower i sitt 

avskedstal varnade för det militära industriella komplexet som C.W. Mills beskriver i sin bok 

The Power Elite. Mills beskriver den elit som han menar styr USA genom att manipulera 

massorna utifrån maktpositioner inom militären, näringslivet och politiken. Media förlitar sig 

på dessa eliter eftersom de måste få tillgång till dem och är beroende av dem för att kunna 

skapa nyheter. Politikerna använder sig av censur genom att förtrycka åsikter och manipulera 
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’the information environment’ genom ’mass sugestion’. Detta kallas även för ”spinning” 

(Jowett & O’Donnell, Mills: 1999). 

Nyheter som talar emot elitens ståndpunkt misskrediteras och möts av motsägande utsagor 

från aktiverade opinionsledare framsläppta av gatekeepers inom media. Genom 

organisatorisk och ekonomisk makt förenklas propagandautövande. De stora amerikanska 

institutionerna använder sig av dessa sociala nätverk bestående av propagandaverktyg i form 

av opinionsledare i högre position, små grupper av opinionsledare, propagandaagenter, PR-

konsulter (s.k. ”spinn doctors”) och individer som förenklar propagandans framfart medvetet 

eller omedvetet (Carruthers 2011:7, 43, Jowett & O’Donnell 1999, Mills 1999). Detta är nära 

besläktat med Sub-propaganda, vilket innebär att sprida en obekant doktrin under en längre 

tidsperiod genom att familjärisera massorna med propagandans innehåll och den nya 

doktrinen. Detta har även kallts ”faciliterande kommunikation” och bygger på att bibehålla ett 

mediakontaktnät till den dag detta kontaktnät skulle kunna vara användbart (Jowett & 

O’Donnell). 

Paul Lazarsfeld utvecklade tillsammans med Elihu Katz tvåstegshypotesen. De båda forskarna 

kom fram till att information från media ofta förmedlades via opinionsledare som intresserat 

sig och fördjupade sig i ett ämne och därigenom blir ämnets språkrör inom sin sociala krets 

(Katz & Lazarsfeld 1955). Individer söker upp media för att kunna mätta psykologiska och 

sociologiska behov. Det är ett mänskligt behov att informera sig om det man är intresserad av 

inom mediavärlden. Eftersom människor är selektiva i deras nyhetsbevakning bildas 

opinionsledare genom individers intresse för specifika medierade ämnesområden som 

individen förmedlar kunskap om till sin omgivning. Nya mediers uppkomst är viktigt för 

propagandan som måste anpassa sig och utnyttja de nya möjligheterna. USA försöker 

kontrollera de nya medierna men tron på kontroll genom censur har delvis övergott till att 

”sätta spinn” på nyheter och använda nya medieformer som vapen i propagerandet 

(Carruthers 2011, Jowett & O’Donnell 1999, Andén-Papadopoulos 2009). 

Av de 414 nyhetshändelserna relaterade till Irakkriget rapporterade av NBC, ABC och CBS 

från september 2002 till februari 2003 härstammade alla förutom 34 från Vita Huset, 

Pentagon eller USA:s Utrikesdepartementet (Carruthers 2011). 
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5.5. Massmediepåverkan 
Eftersom media har ett informativt uppdrag anses media ofta vara någorlunda trovärdiga och 

objektiva. Därför påverkas massorna av det som trycks och sänds på ett subtilare sätt. Detta 

har skapat möjlighet för propagandan att fungera även när mottagren är medveten om att det 

är så kallad vit propaganda. Speciellt när meddelandet genererar folklig respons i någon form. 

Ofta så räcker det med att meddelandet repeteras för att det skall hamras in (Jowett & 

O’Donnell 1999:378). 

’Vit propaganda’ innebär att mottagren missleds att tror att det som presenteras är objektiv 

neutral informativ kommunikation med en identifierbar (utvald) källa. Att kunna använda 

media är en grundläggande förutsättning för att kunna propagera. Radio var det första 

elektroniska massmediaverktyget som användes i masskommunikations-syfte och anses 

fortfarande vara ett forum för vit propaganda (Jowett & O’Donnell 1999). 

Tystnadsspiralen förklarar hur samhället ytterligare förtrycker minoritetsåsikter. Människor 

stödjer populära åsikter för att undvika att bli socialt isolerade. Avvikande beteende straffas 

av samhället med isolering. Rädslan för att bli isolerad håller individer medvetna om och 

oftast i linje med majoritetens åsikter. En konformitetsskapande konsensus upprätthålls 

(Jowett & O’Donnell 1999:201, 192f, Noelle-Neumann 1974). 

TV har självklart stor del i propagandan, men den står för kvantitet och underhållning i högre 

grad. Mediet säljer till större del in livsstil än livssyn. Även detta bör klassas som en form av 

vit propaganda. Tidningar läses för djupanalyser av intresserade (opinionsledare) och 

artikelförfattarens hållning fortplantar sig därför i samhället. Detta leder till snöbollseffekter 

när en åsikt blir populär (Jowett & O’Donnell 1999).  

Miljontals människor socialiseras av TV. Subtil inlärning av upprepade meddelanden som 

befäster amerikansk livssyn och kultur. Amerikanska filmer reflekterar det amerikanska 

samhällets normer men hjälper även till att skapa nya normer på ett sätt som inte är tydligt för 

mottagaren (se Utrikesnyhetsrapportering). Hollywoods produktioner har självklart ett 

amerikanskt synsätt och industrin är global i sin distribution (frihet är centralt i t ex 

Gladiatorn, Braveheart eller Independence Day). Filmer är inte propaganda i sig men de 

förespråkar ideologier, värderingar och karaktärernas livssyn. Film och TV-seriekaraktärer 

som mottagaren själv uppfattar som beteende- och utseendemässigt nära mottagaren 

influenserar denne på ett omdevetet plan (Jowett & O’Donnell 1999). 
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5.6. Utrikesnyhetsrapportering 
Det som främst utmärker propaganda inom TV är nyhetsrapporteringen. Speciellt när det 

gäller internationella nyheter. Tredje världen menar att deras image förfulas i västerländska 

medier och att det leder till inre oroligheter, i form av ilska på grund av missrepresentationen 

och avundsjuka, när den konstruerade amerikanska livsstilen och bilden av fattigare länder 

kontrasteras mot den bild befolkningen i dessa länder har av sig själva. Denna kontrastering 

var ett vapen under Kalla Kriget och går numer ut över svagare stater. Om dessa nyheter 

repeteras tillräckligt ofta så blir de en del av vår världsuppfattning. Mottagare i olika kulturer 

reagerar dock olika på nyheter, även om de ser samma program (Ibid:144f). 

Svältkatastrofer och konflikter är det vi oftast ser när vi ser reportage om u-länder i Väst-

mediers nyhetsrapportering. Ofta är det kraftfulla bilder som väcker känslor. Detta visas 

eftersom det är visuellt intressant, det publiken vill se, och därigenom det som säljer. Fattigare 

länders media har ofta inte ekonomiska medel (eller en marknad) att konkurera med en egen 

tolkning. Den onyanserade nyhetsbevakningen går att kontrastera mot den bild som Hans 

Rosling, en välkänd forskare inom Internationell Hälsa (utsedd till en av världens hundra 

mest inflytelserika personer av Time Magazine), vill måla upp med sin webbsida. Han vill 

understryka faktas betydelse (Gapminder.org använder sig av nationell- och FN-statistik). 

Han menar att förutfattade meningar om länder ofta gör en förvånad och att världen utvecklas 

i en positiv jämlikare riktning (Ibid:145f, http://www.gapminder.org/ [2012-02-27]). 

 

5.7. Amerikansk kontemporär policy i FN 
Den amerikanska FN-ambassadören Susan E. Rice (2009) beskriver tydligt USA:s och 

världens stöd för R2P-principerna (Resolution 1674) och menar att den delvis använts i 

Kenya, Sudan och Kongo. USA ser gärna att principerna blir till praktik och Rice menar att 

”vi” då måste sammarbeta. Hon menar dock att eftersom FN tyvärr tar för lång tid på sig att 

samla ihop och enas om en multinationell styrka bör NATO och förslagsvis EU (hon nämner 

inte USA i detta sammanhang), som har militära operativa möjligheter bära bördan av den 

Libyska insatsen (A: www.usun.state.gov [Hämtad den 2012-04-10]).  

Under och efter Libyeninsatsen förespråkade den nya amerikanska ledningen regionalt ansvar, 

R2P som universella principer och lade över ansvaret på institutioner. Det är tydligt att USA 
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anser att R2P-principerna användes i Libyen och de är noga med att lovorda NATO för 

insatsen (C: www.usun.state.gov [Hämtad den 2012-04-10]). 

När det gäller folkrättsbrottslingar så anar man istället en hårdare ton från Rice: ”As you 

know, the United States will soon join the UN Human Rights Council. We will use that seat 

to push hard for balanced and credible action, to change the rules of the game, to scrutinize 

human rights records across the board, and to cast the spotlight on the world’s worst abusers.” 

(B: www.usun.state.gov [Hämtad den 2012-04-10]). 

Augusti 2011 bekräftade (dem.) President Obama att “preventing mass atrocities and 

genocide is a core national security interest and a core moral responsibility of the United 

States.” (C: www.usun.state.gov [Hämtad den 2012-04-10]). 

 

6. Forskningsöversikt 

6.1. Diana Amnéus: Juridisk grund och fördjupning inom R2P 
Diana Amnéus går grundläggande igenom R2P ur en folkrättslig synvinkel i sin avhandling. 

Uppkomsten av R2P spåras tillbaka till The International Commission on Intervention and 

State Sovereignty (ICISS) och dess rapport från 2001 som understryker att internationellt, vid 

den tidpunkten, var världssamfundet väldigt överens om att vidga begreppet: ”hot mot 

internationell fred och säkerhet”. Kritiken mot denna rapport mottogs ifrån militärt och 

ekonomiskt svagare stater som kände sig hotade när den liberala ordningen som FN 

representerar fick en realistisk ton, och en moralisk och politisk skyldighet att skydda 

befolkningen ibland kunde vara på bekostnad av den felande statens statsstyrelse.  

ICISS-rapporten visar på att Säkerhetsrådet är bäst lämpat att i första hand agera när militär 

intervention behövs, deras mandat bör inhämtas innan FN agerar. Men om Säkerhetsrådet 

dröjer, eller om det finns behov av att lägga över ansvaret på en regional mellanstatlig 

organisation eller om Generalförsamlingen vill så kan de enas genom ”Uniting for Peace” (Se 

Bilaga 2) och på så sätt organisera en intervention hävdar Amnéus (Amnéus 2005).  

Själva R2P bygger på ICISS-rapporten men har gjorts trubbig av framförallt P5 som 

urvattnade slutdokumentet för att inte tvingas att intervenera enligt Amnéus. Hon menar att 

slutdokumentet (punkt 138 och 139) från FN:s toppmöte 2005, inte är tillräckligt skärpt när 
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det gäller att formulera den plikt som framförallt Säkerhetsrådet har gentemot mänskligheten 

(Ibid:41-53). 

Amnéus vill visa att eftersom slutdokumentet blev trubbigt måste stater istället ta sitt politiska 

ansvar. Världssamfundet har ett ansvar att agera med ickevåld genom FN men ingen 

skyldighet att agera militärt, R2P är moraliskt och politiskt bindande, inte rättsligt. R2P ökar 

trycket på Säkerhetsrådet att leva upp till deras skyldighet, en skyldighet vars behov uppvisats 

under 1990-talet. Nuvarande praxis är tydligt otillräcklig när det gäller rådets externa ansvar 

att skydda anser Amnéus. Hon understryker att om de permanenta medlemmarna i rådet anser 

att deras ekonomiska intressen hotas så böjer de sig efter profit och lägger fram veton. Det är 

dock stipulerat att ett agerande måste gå emot deras direkta statsintresse för att de fem 

permanenta medlemmarna ska kunna använda sitt veto legitimt, men detta missbrukas 

(Ibid:46-67). 

 

6. 2. Gareth Evans: Upprättandet av R2P 
Gareth Evans, före detta australiensisk utrikesminister med en filosofi/ekonomibakgrund från 

Oxford, är debattör inom ämnet R2P och har författat en artikel med en realistisk underton där 

han försöker reda ut begreppet R2P och förklara det för gemene man. Evans brinner för att 

principerna ska fortleva och användas korrekt i en multilateral anda. Detta märker man av 

hans replik när R2P efter att principerna röstats igenom ifrågasätts. ”… the South who argued, 

in a way that they at least found convincing” (Evans 2008:288, 292).  

Evans börjar med att förklara att skälet till R2P:s upprättande bottnar i det tydliga behovet av 

R2P-principerna man såg under 1990-talet i exempelvis Somalia, Rwanda, Bosnien och 

Kosovo. Problemet var att när dessa kriser skulle lösas skedde detta av ”villiga” stater. Detta 

var ett sätt att kringgå Säkerhetsrådet och skapade inte mer förtroende för rådet. Därför fanns 

det ett politiskt hål för en politiskt manande överenskommelse och man kom fram till att man 

skulle vända på ”rätten att ingripa” och inte fokusera på starka staters rätt att göra något utan 

på deras ”skyldigheten att ingripa”. En skyldighet som alla stater har gentemot främst sin egen 

befolkning men även alla människor enligt R2P (FN). Evans betraktar R2P som en ny 

internationell norm (Evans 2008:284ff). 

 



 

26 
 

6.2.1 R2P missuppfattas på fem sätt:  

Den första missuppfattningen anser Evans är att R2P egentligen bara är ett annat ord för 

humanitär intervention men så är inte fallet. Evans menar på att humanitär intervention är den 

ovanliga sista utvägen (senare kallad den tredje fasen av R2P). Ett sista steg i R2P-agernadets 

trappa där det första steget är att agera preventivt med ekonomiska, juridiska, diplomatiska 

och politiska påtryckningar. R2P etiketten bör användas vid rätt tillfälle. Evans ger oss 

exemplet Burundi där han anser att rätt bruk av R2P:s principer har lett till fred (Evans 

2008:291ff).  

Den andra missuppfattningen är att i extrema fall så betyder R2P alltid tvingande militärt 

våld och detta säger inte Evans emot men påpekar att bara för att fallet är extremt betyder det 

inte att militärt våld automatiskt sanktioneras. Kriterierna för humanitär intervention är att 

man ska gå in med rätt motiv, det ska vara en sista utväg, våldet skall vara proportionerligt 

och man ska undersöka konsekvenserna inför en intervention (Evans 2008:290-295). 

Den tredje missuppfattningen är att R2P bara appliceras på de svaga staterna och detta 

motsäger inte Evans eftersom den militära interventionen skall vara proportionerlig och 

konsekvenserna av en intervention i till exempel någon av P5-länderna24 skulle vara ologiskt 

eftersom det skulle leda till att oproportionerliga konsekvenser. Evans försvarar R2P och 

hävdar att detta inte kan vara det sätt man mäter om R2P:s principer är värda att behålla och 

en norm värd att bidra till. Han påpekar även att diplomati kan användas emot starka stater 

men Evans svaga argument i detta avseende ger de svaga staterna delvis rätt (Evans 2008). 

Den fjärde missuppfattningen är att R2P täcker alla delar av mänsklig säkerhet men detta 

menar Evans är inkorrekt. Detta borde istället falla under begreppet Human Security eftersom 

R2P inte borde användas så brett. R2P är till för att hindra grymhet, argumenterar Evans, och 

om vi tappar fokus så mister vi skärpan (Ibid).  

Den femte missuppfattningen är att Irakkriget var en applicering av R2P-normen och att det 

var en försmak. Storbritannien som inte lade lika stor tilltro till att massförstörelsevapen fanns 

i Irak försökte åberopa att kriget var en humanitär intervention och efter att USA insåg att Al-

Qaida inte hade någon koppling till Saddam Hussein och det inte fanns några 

massförstörelsevapen i Irak försökte de, enligt Evans, med en R2P-liknande efterkonstruktion. 

Dessa staters agerande borde inte kasta någon skugga över R2P eftersom R2P-principerna inte 

följdes och eftersom Säkerhetsrådet nekade till militär intervention inför Irakkriget menar 

Evans (Ibid). 

                                                             
24 De fem permanenta länderna i Säkerhetsrådet: USA Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike. 
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6.3. Jon Western: Den amerikanska opinionen & R2P 
Jon Western menar i sin artikel att R2P principerna kan delas in i tre faser och han är endast 

intresserad av att utreda om den tredje fasen har en chans att etablera sig som internationell 

norm. Western menar att R2P:s fortlevanad har att göra med om principerna lyckas etablera 

sig som norm. Han undersöker hur den amerikanska opinionens syn på interventioner har 

förändrats från att vara överlag väldigt positiv till att vara negativ till militära interventioner 

till följd av (rep.) George W Bushs unilaterala utilitaristiska handlande under början av 2000-

talet. Ett handlande som Western anser är rotad i tron på amerikansk ”exceptionalism” 

(Western 2009:338) (Western 2009). 

Världen ser Irakkriget som illegitimt konstaterar Western. Detta kastar en mörk skugga över 

Bushdoktrinen. Den amerikanska opinionen reagerar på sin uppfattning av omvärldens 

negativa syn på det amerikanska agerandet gällande Irakkriget. Westerns påståenden 

understöds kontinuerligt i artikeln av opinionsundersökningar och det är enkelt att se logiken i 

hans konklusioner när han menar att den amerikanska opinionen ställer sig försiktig till 

militära interventioner samt att de inte tydligt straffar den politiska eliten när den väljer att 

inte intervenera militärt. Det leder till att USA, i egenskap av dominerande militärmakt, drar 

sig för att gå in i den sista fasen av R2P (intervention). Western understryker att amerikaner är 

skeptiska till FN:s förmåga och ser FN som ett sätt att dela bördan av intervention med andra. 

Att få stöd för R2P från andra stormakter är viktigt precis som förenlighet med inhemska 

normer (Ibid). 

Western undersöker även kringliggande aspekter som begreppsanvändandets påverkan på den 

amerikanska opinionen, som han menar har en självklar del i om det blir en intervention eller 

inte. Insatser vinner mer stöd om de rubriceras som ”folkmord” istället för ”etnisk rensning” 

men han menar att den vida konventionella tron på att begreppet folkmord automatiskt leder 

till en intervention är fel. Även om begrepp påverkar är de inte avgörande för insats och den 

politiska retoriken har möjlighet att vara ärlig på den här punkten eftersom politiker inte blir 

straffade av opinionen om de inte agerar. Western lyfter fram Darfur som exempel. Då Bush 

proklamerade ”folkmord” utan att det resulterade i en intervention (Ibid). 

Den amerikanska kapaciteten och den politiska viljan är mer förhindrad nu än under Kalla 

Kriget konstaterar Western. USA:s vilja att dra tillbaka sina trupper från Afghanistan och Irak 

tillsammans med det svaga internationella ramverket för breda mandat gör att inte ens 
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journalister, människorättsgrupper, NGO:s och diaspora som agerar opinionsledare och 

propagerar fram en ofta partisk och onyanserad bild kommer kunna förmå USA att delta i 

deras första FN-insats på 20 år. Detta betyder att R2P-principernas andra verktyg bör 

användas till fullo eftersom man inte kan räkna med att R2P:s sista fas initieras vid behov 

(Ibid). 

 

6.4. Ian Hurd: FN:s mjuka makt 
På ett liberalt vis fokuserar Ian Hurd på den mjuka makt och den politiska betydelsen av 

Säkerhetsrådet (FN) och legaliten i dess makt. Hurd undersöker tre beteendemönster som han 

anser styrker hans tes om FN:s symboliska makt: En stats vilja att få upp sin fråga på 

dagordningen, viljan att bli en icke-permanent medlem av Säkerhetsrådet och viljan att 

legitimera våld via FN genom att döpa ett militärt ingripande till ”fredsbevarande”. Hurd 

menar att om Säkerhetsrådets makt skulle varit helt urvattnad av övertramp från USA så 

skulle inte de länder som inte har en permanent plats träta om eller tro på den symboliska 

makten som ett säte i Säkerhetsrådet innebär. Staternas beteende, menar Hurd, ger symbolen 

(FN-mandatet) dess betydelse och makt samt styrker tesen. Denna symboliska makt går att 

exportera från FN till staten (Hurd 2002:35-38). 

Samma beteende ses i viljan att muta sig till en plats i Säkerhetsrådet för att få sin röst hörd 

och en liknande strävan kan man även se i viljan att legitimera våld. Ryssarna, målade sina 

hjälmar blå i Moldavien och sina jeepar vita i Tadzjikistan för att ge illusionen av att denna 

våldsutövning var legitim och de lånade symboliken ifrån innehavaren, Säkerhetsrådet. Detta 

sanktionerades efter kohandel med USA där resultatet blev att Ryssland inte gick emot USA:s 

humanitära intervention i Haiti, hävdar Hurd. Detta sammantaget anser Hurd belyser 

auktoritetsstrukturen i det internationella systemet och att Ryssland precis som andra länder är 

medvetna om betydelsen av etiketten fredsbevarande och rådets rätt att foga över termen 

(Hurd 2002: 38-45). 
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6.5. Thomas G Weiss: Säkerhetsrådet & R2P 
”Kan förändringar av medlemsprocedurerna i Säkerhetsrådet öka dess trovärdighet?” (Weiss 

2003:147) är frågan som FN-experten Thomas G Weiss ställer sig innan han går igenom 

problematiken genom att börja förklara att den förändring han efterlyser är praktiskt taget 

omöjlig på grund av P5:s starka motvilja. Det nuvarande systemet är konstruerat innan 

koloniernas frigörelse och med andra världskrigets vinnare i maktfokus. Detta gör att 

Säkerhetsrådet inte är representativt geografiskt eller ekonomiskt. Att utöka rådets icke 

permanenta medlemmar, hävdar Weiss, skulle än mer hindra effektiviteten (Weiss 2003:147-

150). 

Att USA i egenskap av hegemoni inte lyssnar på Säkerhetsrådet tär på dess trovärdighet. 

Weiss menar att det finns två världsorganisationer: FN – globalt i medlemsuppslutning – och 

USA – globalt i räckvidd och makt. Weiss ger även läsaren prov på när Säkerhetsrådet har 

brustit i enighet, och USA:s räckvidd och makt har varit till hjälp, genom exemplet 

Kosovokriget, där en oberoende kommission (The Kosovo Commission) kom fram till att 

kriget var illegalt men legitimt och att NATO-styrkornas humanitära intervention var etiskt 

försvarbar. Weiss understryker att de medlemsprocedursförändringar som behövs inte 

kommer genomföras under överskådlig framtid. Det som är viktigt för rådet är att de kan 

hantera USA och tygla och disciplinera dess impulser. USA å andra sidan har ofta globala 

intressen och mår oftast bra av multilaterala band (Weiss 2003:151-158). 

 

6.6. Michael J Glennon: Neorealistiskt teoretiskt 
Michael J Glennon är en konservativ neorealist med åsikter som han inte underbygger med 

källor. Han är till skillnad från bland annat Weiss väldigt positivt inställd till Irakkriget, 

amerikanskt unilateralt handlande och interventioner i förebyggande syfte. Han hävdar att det 

är geopolitiska krafter som styr Säkerhetsrådets agerade och nu för tiden så frågar man sig 

inte vad som är ”rätt” utan själviskt vad som är ”bäst” (för en själv) när det gäller humanitära 

interventioner. Glennon försvarar också USA:s ignorerande av IAEA:s (International Atomic 

Energy Agency) rekommendationer (2003) och brist på fynd i Irak samt för in en brasklapp 

när det gäller en framtida avsaknad av massförstörelsevapen. Glennon anklagar även 

Ryssland, Frankrike och Kina för att aktivt sträva efter en multipolär värld. När det gäller 

internationell rätt så är Glennon negativt inställd till hindrande internationella lagar och regler 
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till fördel för USA som föredrar att i efterhand ändra reglerverket. Glennon hävdar att det är 

amerikanskt att inte lyda under FN genom att citera Fukuyama: ”Americans tend not to see 

any source of democratic legitimacy higher then the nation-state.” (Glennon 2003:21) 

Glennon kommer även med mindre komiska iakttagelser. Han hädar att sedan Säkerhetsrådets 

bildande så har FN-stadgan kränkts så många gånger att den inte kan anses som något annat 

än urvattnad och att systemet är uppbyggt så att USA som hegemoni med enkelhet kan 

ignorera rådet (Glennon, 2003:16-27). 

 

6.7. Jean Bricmont: Postkolonial teoretisering 
Jean Bricmont intar en postkolonialistisk ensidigt argumenterande ställning. Han har beslutat 

att samla sina argument mot västerländska interventioner och legitimeringen av dessa genom 

humanitär retorik. Bricmont anser att eftersom diskursen; ”rätten till inblandning”, gör 

anspråk på att vara en etisk diskurs så är det på detta plan man borde bekämpa den. Bricmont 

erkänner att det som läggs fram inte är forskning utan hypoteser och att han inte har möjlighet 

att bevisa något (Bricmont, 2007:7-30). 

Bricmont vill se en förändring av den västerländska mentaliteten, han vill att vi ska börja 

föredra fred istället för makt. Det som saknas är en ödmjuk politisk attityd och förståelsen för 

länder i tredje världen. Vi måste ifrågasätta vår egen känsla av moralisk överlägsenhet menar 

han. Västvärlden är övertygad om att deras system är bäst och att de står över andra 

världsdelarnas kultur etiskt. Ett exempel på detta är att kritik från muslimska länder uppfattas 

som fanatism eller avundsjuka, menar Bricmont. Han besvarar den amerikanska frågan; 

”Varför hatar de oss?” såhär: Er regerings politik. Han liknar också de återkommande 

amerikanska arketypiska fienderna med ”gubben i lådan”. De dyker plötsligt upp, effekter 

utan orsak (Bricmont, 2007:133, 135, 137, 155). 
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7. Artikelöversikt 

7.1. A: The Hindu – Ban proposes three pillared approach to 

implementing R2P  
Perspektiv: En nästintill neutral delgivning av hur FN:s generalsekreterare har givit stöd för 

R2P genom en modell baserad på tre pelare som denne presenterar i syfte att lugna de länder 

som uttalat sig emot R2P, oroliga för suveränitetskränkningar.  

Röster/Tilltal: Den röst som hörs är Ban Ki Moons. Oftast genom citat. Eftersom det är Bans 

ord som avläses bör hans ord kommenteras istället för artikelförfattaren. Enligt citaten kan 

man avläsa ekonomiska termer och ett diplomatiskt tilltal.  

Närhet: Ban står i händelsens epicentrum men långt ifrån där R2P appliceras.  

Avstånd till händelse/förlopp: Indien; 31 januari 2009. 

 

7.2. B: Huffington Post – Protecting R2P av Lloyd Axworthy & Allan 

Rock 
Perspektiv: Texten har ett angloamerikanskt perspektiv och beskriver att R2P behövs nu mer 

en någonsin. Detta exemplifieras av beskrivningen av motståndet till R2P och det teoretiska 

och praktiska beskrivandet av principernas tillämpning. Texten understryker att R2P har 

antagits genom FN med säkerhetsrådets godkännande och menar på att en skrikande minoritet 

bestående av motståndare till R2P är på väg att kapa (”hijack” har blivit en än mer symboliskt 

laddad term efter 9/11) debatten i FN. Motståndarna stödjer missuppfattningar som att R2P är 

västimperialism, en ”Nord-norm”, inte anpassad för ”global Syd”.  

Röster: Angloamerikanskt kanadensiska, akademiska och diplomatiska röster som tar 

ställning för president Barack Obamas och FN ambassadören Susan Rices uttalanden. 

Tilltal: Tonmässigt argumenterande och förolämpande mot R2P:s motståndare.  

Närhet: Textförfattarna är tidigare kanadensiska diplomater som står nära R2P, som är ett 

politiskt kanadensiskt initiativ25.  

Avstånd till händelse/förlopp: USA/onlinebaserad: 23 juli 2009. 

 

                                                             
25 Lloyd Axworthy ledde ICISS. 
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7.3. C: The Guardian – Libya, the UN and the R2P debate av Ian 

Williams 
Perspektiv: Målar upp en bild av USA:s inrikespolitik angående R2P och förmedlar att högern 

är icke-sammaritiska och vänstern är westfaliska26 i sin syn på den arabiska våren, försvarar 

George W Bush och Tony Blairs agerande och ansätter Kina och Ryssland (detta författat 

innan länderna framlagt veton emot en intervention i Syrien). Genomgående tydliga 

internationella ställningstaganden. Kritik mot tillvägagångssättet i Irakkriget men inte 

motivet. Texten påpekar brister i R2P, problematiserar begreppet ”humanitär intervention” 

och understryker att när fransmännen definierade begreppet så kunde FN:s jurister endast hitta 

Nazitysklands annekterande av Tjeckoslovakien med motivet att skydda Sudet-tyskarna som 

exempel. Påpekar att FN var medvetna om att R2P kunde misstolkas och lade in brasklappar 

samt att operationerna i Libyen passar R2P-mallen. Avslutningsvis argumenterar 

artikelförfattaren för att stater med mindre brokig historia än USA bör ta ansvar för R2P-

operationerna. 

Röster: Tydlig. Angloamerikansk i brittisk upplaga genom att avsluta med gliringar mot USA 

i form av ord om att det är oroande när USA är involverad i interventioner.  

Tilltal: Använder begreppet ”dom”27.  

Närhet: En viss närhet eftersom Storbritannien bör ses som en betydande intressent i det 

Libyska inbördeskriget28.  

Avstånd till händelse/förlopp: Storbritannien: 24 mars 2011. 

 

7.4. D: Asia Times – R2P is now Right 2 plunder av Pepe Escobar 
Perspektiv: Ett postkolonialt ställningstagande som tar Afrikanska Unionens (200 [?] 

afrikanska ledare inom AU) parti. AU var nästan enhälligt emot Libyen-insatsen, och de 

känner sig åsidosatta eftersom insatsen sköttes av NATO på ”deras bakgård”. 

Missanvändningen av militärt våld i form av överträdelser av FN-stadgan för att störta den 

Libyska regimen understryks. Artikelförfattaren menar att de humanitära interventionerna 

egentligen var ekonomiskt motiverade politiska interventioner med motivet att störta regimen, 

”neo-kolonialism 2.0”, som han uttrycker det. Han ger även en känga till västlig media och 

                                                             
26 Den Westfaliska freden 1648 grundlade suveränitetsprincipen som senare har bekräftats i FN-stadgan. 
27 Betänk den svenska översättningens effekt. 
28 Landet deltog på NATO:s insats. 
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målar upp de västliga NATO-länderna och Förenade Arabemiraten som rövare som förstör för 

att sedan i profitsyfte återuppbygga och stjäla naturtillgångar.  

Röster/Tilltal: En hård, arg, populistisk och idealistisk röst.   

Närhet: I egenskap av kinesisk tidning (Hong Kong, f.d. Hong Kong/Bangkok) med en 

artikelförfattare som har ett spanskt klingande namn är artikelförfattaren eventuellt partisk och 

från en gammal koloni. Detta tydliggörs genom dennes postkolonialistiska argumentation. 

Artikelförfattaren befinner sig en bra bit ifrån R2P i både praktiken och teorin.  

Avstånd till händelse/förlopp: Hong Kong/ onlinebaserad: 27 augusti 2011. 

 

7.5. E: The New York Times – R2P R.I.P. av David Rieff 
Perspektiv: Texten anger att Libyen är ett bra exempel på implementering av R2P, som 

beskrivs som en humanitär intervention och blodbadshindrande men är kritisk i starka ordalag 

och menar att NATO överträdde sina befogenheter och därigenom mördade R2P. 

Understryker att Väst bör slåss för sina värderingar och inte för sina ekonomiska och politiska 

intressen och att R2P är en västlig politisk policy som inte användes för ett par år sedan när 

man var vänligt inställd till Muammar Qaddafi. Texten problematiserar genom att understryka 

att det sista världen behöver är att starka nationer än en gång hävdar sin rätt att bomba.  

Röster: Resonerande.  

Tilltal: Kritiskt, uppgivet och fodrande.  

Närhet: Texten och artikelförfattarens namn pekar på att detta är en amerikansk journalist i 

Paris. 

Avstånd till händelse/förlopp: Frankrike: 7 november 2011. 

 

7.6. F: Khaleej Times – Why Libya stands by R2P doctrine av Bennett 

Ramberg 
Perspektiv: Första delen är kritisk och informerande och belyser att NATO:s insats behövdes i 

Libyen för att förhindra ”slakt” men kontrasterar detta genom att beskriva NATO:s insats i 

Irakkriget som ett Blitz-krig på steroider. Diskuterar R2P:s ursprung och eventuella framtid 

och menar att Libyen är en lyckad R2P-insats (citerar bl.a. Obama) men att den fungerar 

dåligt som mall eftersom för många gynnsamma faktorer spelade in. Texten är tydlig med att 

det krävs mycket för att R2P ska implementeras. Möjligtvis för att skapa en åtskillnad mellan 
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arabstater för att påvisa att vissa inte är i riskzonen. Texten nämner inte ord som 

”demokratier” eller ”diktaturer” utan pratar om ”tyranniska länder som överträder mänskliga 

rättigheter i en stor skala”.  

Röster/ Tilltal: Stödjande, blidkande, humoristisk och begränsad.  

Närhet: Före detta tjänsteman från amerikanska UD (under George W Bush).   

Avstånd till händelse/förlopp: Förenade Arabemiraten: 2 december 2011. 

 

7.7. G: Svenska Dagbladet – Orimligt att veto får avgöra av Said 

Mahmoudi 
Perspektiv: Texten är kritisk mot Kinas och Syriens veton i Syrienfrågan. Texten presenterar 

det som ett misslyckande men menar att skulden ligger på ”systemfelet” i Säkerhetsrådet, det 

väl kritiserade vetot. Texten understryker att en humanitär intervention utan rådets 

godkändande inte är önskvärt. Artikeln är märkligt uppbyggd och berättar att omvärlden har 

två uppgifter men spenderar endast de fem sista meningarna på att förklara den andra 

uppgiften. Uppgifterna är att skydda civilbefolkningen med alla möjliga åtgärder samt ställa 

de skyldiga till svars. Libyen-insatsen beskrivs som en, av omvärlden betraktad, lyckad R2P-

insats.  

Röster: En professor i internationell rätt.  

Tilltal: Försöker problematisera genom att kritisera vetot. Artikelförfattaren är tydligt pro-

insats med en underliggande önskan om en upprepning av Libyen i Syrien.  

Närhet: Med ett arabiskt namn och bör artikelförfattaren ses som något partisk men kunnig 

med tanke på akademisk nivå.  

Avstånd till händelse/förlopp: Sverige: 8 februari 2012 

 

7.8. H: Sydsvenskan – Skyldighet att skydda av Mats Skogkär 
Perspektiv: Kritisk mot det internationella samfundet och understryker att för de som utsätts 

för hemskheter är det en fråga om tid. Texten berättar, genom att presentera en undersökning 

innehållande åsikter inhämtade från tolv länder genomförd av The Chicago Council on Global 

Affairs och WorldPublicOpinion.org, att R2P har globalt folkligt stöd. Lyfter riskerna för högt 

uppsatta politiker när det gäller att initiera en humanitär intervention och använder Tony Blair 

som exempel. Risken är att politiker blir fördömda hur de än gör när det gäller intervention 
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och att politiker därför tvekar.  

Röster: Empiriskt, journalistisk och delvis intresseskapande.  

Tilltal: Manande och förklarande.  

Närhet: Befinner sig långt ifrån både praktik (delvis tidsmässigt) och teori.  

Avstånd till händelse/förlopp: Sverige: 11 maj 2007. 

 

7.9. I: Dagen – FN-policy som kan rädda Burmas offer 
Perspektiv: R2P presenteras som principer med stöd från 191 länder29. Många länder och 

mycket fakta presenteras och det förutsätts att läsaren är insatt (något som politiska texter ofta 

gör). En historia målas upp om en kanadensisk FN-befälhavare, som slåss för R2P efter att ha 

upplevt hemskheterna i Rwanda, och en sudanesisk FN-arbetare (Folkmords-ansvarig 

tjänsteman) som citeras. Denne menar att världssamfundet är ansvarigt. Att länder 

underbygger sina argument genom suveränitetsprincipen är själva problemet och att R2P är 

konstruerat så att ett militärt ingrepp är det sista alternativet. Han understryker att länder som 

inte behandlar sitt folk rätt får passa sig.   

Röster: Artikelförfattaren, Roméo Dallaire (befälhavaren) och Francis Deng (arbetaren). Det 

är författarens samanställning men de som hörs är främst Deng men även Dallaire. Något som 

sticker ut är att artikelförfattaren har valt att kalla Deng för ”arbetare” istället för exempelvis 

hans arbetstitel, ”tjänsteman” eller expert.   

Tilltal: Mestadels diplomatiskt, beskrivande och manande till stöd för R2P. 

Närhet: Artikelförfattaren är lågt bort medan Dallaire och Deng är både teoretiskt och 

praktiskt nära R2P-frågan.  

Avstånd till händelse/förlopp: Sverige: 16 maj 2008. 

 

 

 

                                                             
29 150 länder enligt Evans (Evans 2008:284). 
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8. Analys 
I denna del kommer analysen presenteras genom den teoretiska ramen (se Teoretisk ram). 

Först behandlas makten i förhållande till den hegemoniska kommunikationen genom att titta 

närmare på det amerikanska agerandet genom neorealistisk teoretisering. Detta efterföljs av 

en neoliberal teoretisering som främst behandlar FN:s roll i den hegemoniska 

kommunikationen. Komparationen avslutas med en socialkonstruktivistisk del där kritiska 

teorier som postkolonialism lyfts fram tillsammans med socialkonstruktivistiska 

teoretiseringar. I denna sista fas av jämförelsen beskrivs även hur den hegemoniska 

kommunikationen har påverkat individen via pressen. 

 

8.1. Neorealistisk analysram 
Genom neorealistiska ögon kan man utläsa att det inte endast är USA och dess hegemoniska 

kommunikation som har bidragit till och stödjer R2P. Om USA och övriga P5 inte trott att 

R2P var dem till gagn hade R2P-principerna inte upprättats. Det är tydligt att vissa svaga 

stater känner sig hotade av R2P eftersom R2P uppfattas som ännu en väg att ta för att kränka 

de svagare staternas suveränitet.  

P5 har godkänt men urvattnat R2P (6.1.)30 för att kunna använda sin makt när det behagar 

dem. Stormakter kommer agera för att tillfredsställa egna intressen och positionera sig i en så 

gynnsam maktposition som möjligt. Det går att argumentera för att Frankrike, Ryssland och 

Kina medvetet söker multipolaritet och att detta på olika sätt bemöts av USA och dess 

allierade Storbritannien. 

USA som tidigare kringgått Säkerhetsrådet har dragit sig tillbaka och försöker vårda sina 

multilaterala band (5.7. & 6.5.). Detta innebär en öppning för en bredare uppslutning kring 

interventioner med moralisk prägel. USA i egenskap av hegemoni kommer liksom de övriga 

P5-lämderma hindra interventioner som går emot deras intressen. Nyckeln för en multilateral 

uppslutning kring R2P bör anses vara att välja moraliskt motiverade interventioner utefter de 

möjliga alternativ som presenteras, intervenera där det är möjligt. Ett samtida exempel är 

Syrien där det är tydligt att Syrien för tillfället innehar stöd ifrån Kina och Ryssland som 

lägger fram veton i Säkerhetsrådet för att hindra intervention då de vill ta tillvara på egna 

intressen (6.1. & 6.6.). Att kritisera vetot i sig är som att kritisera tyngdlagen i detta 
                                                             
30 Där behovet finns refereras resultatet till texterna i översikten. 
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sammanhang eftersom det inte finns någon möjlighet att förändra Säkerhetsrådets interna 

regelsystem till det bättre. Detta försvagar FN och stärker därigenom USA:s position (6.3. & 

6.5.).  

Åsikten om att FN är ”ineffektivt” när det gäller interventioner underbyggs genom den 

hegemoniska kommunikationen och kommuniceras via media och FN (5.1., 5.7, 6.5, 6.6 7.2., 

7.3., 7.7. & 7.8). Kritiken mot FN är kritik emot multilateralism trots att USA i dagsläget 

bjuder in till multilateralism för att de vill kunna fördela den säkerhetspolitiska bördan (5.7. & 

6.3.). Här anas skäl till att separera USA från den hegemoniska kommunikationen. Möjligtvis 

försöker USA vårda banden med deras allierade31, band som klippts under George W Bushs 

mandatperiod. Tydligt är att den hegemoniska kommunikationen har förändrat maktstrukturen 

i NATO. Att hegemonin proklamerar FN:s ineffektivitet och med handlingar förminskar FN:s 

makt kommunicerar dock tydligt vem som innehar hård makt. (6.3. & 6.5.). 

Det bör understrykas att överträdelsebeteende ur ett historiskt perspektiv är normalt för 

stormakter och understryker FN:s förmodade vilja att återta säkerhetspolitisk makt ifrån USA. 

USA uppfattas som villiga att dela med sig av sin makt eftersom de är upptagna i Irak och 

Afghanistan, de vill ”dela kostnaderna” (5.7. & 6.3.). Det amerikanska policyskiftet bör delvis 

ses som en kritisk tidpunkt för världens länder att positionera sig inför en stundande bipolär 

eller multipolär framtid. R2P bör dock ses som en illusion av makt skapad för att blidka 

världens ”medelklassländer”32 som nu tror att de har makt nog att intervenera när de i själva 

verket oftast endast har operativa militära möjligheter att intervenera i sitt grannland och 

därför behöver stöd ifrån ett eller flera länder inom P5 som fungerar som interventionernas 

gatekeepers. 

  

8.2. Neoliberal analysram 
Merparten av världssamfundet ansåg det rätt att understödja rebellerna i Libyen och på så sätt 

underminera suveränitetsprincipen. Genom detta handlande skapades ett prejudikat för 

framtiden. Ett prejudikat som säger att FN, genom agenter, har rätt att stödja en folklig 

resning. Det som är intressant att betrakta i detta sammanhang är att detta prejudikat inte 

uteslutande gäller diktaturer. Adolf Hitler och Slobodan Milošević var exempelvis 
                                                             
31 Exempelvis Frankrike. 
32 Medleklassländer syftar till länder som är inte tillhör P5 men besitter ekonomisk- och/eller militär makt. I den övre 
medelklassen befinner sig exempelvis Tyskland och Indien och i den undre medelklassen befinner sig Sverige och Chile. 
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demokratiskt valda. Men sannolikheten att en demokrati skulle förhindra eller bidra till 

folkmord inom dess gränser är i nuläget högst osannolikt. Vidare bör det understrykas att FN 

endast röstade igenom en flygförbudszon i Libyen, något som vida överskreds men endast är 

tydligt i en av medieöversikterna (7.4.). Det går självklart att se vikten av symboliken i FN:s 

emblem och det är än mer viktigt att denna symboliska makt33 inte undermineras av staters 

agerande (6.4.).  

FN:s mål är att främja mänskliga rättigheter och fungera som ett forum för världens stater.  

FN har en stark moralisk profil och den amerikanska utrikespolitiken kommuniceras och 

påverkar onekligen via FN. Det är exempelvis tydligt att när interventioner sker med FN:s 

godkännande (Säkerhetsrådet) kommuniceras en självklar legalitet och det är även enklare att 

uppnå legitimitet, som är viktigare när det gäller hur en intervention bedöms moraliskt (6.1., 

6.2., 6.3. & 6.5). 

Democratic Peace Theory (se Bilaga 1) stärks av den hegemoniska kommunikationen i form 

av frihets- och demokratiidealet samt amerikanskt utrikespolitiskt agerande sedan andra 

världskriget (1 & 5.1.). Multipoläritet gynnar FN, som i sin tur, i egenskap av neoliberal 

moralisk och demokratisträvande34 internationell institution, gynnar Democratic Peace 

Theory. 

 

8.3. Socialkonstruktivistisk analysram 
En kritisk teoretiker skulle säga att svaga stater är svaga för att de starka undertrycker dem. 

Världen bör angripa staternas svaghet istället för staten i sig. Behandla problemet istället för 

symptomen. Detta styrks i både forskningsöversikten och medieöversikten.  

Western och Skogkär belyser den socialkonstruktivistiska makten genom att lyfta opinionens 

roll. I ett demokratiskt land har ledarna alltid ett öga på horisonten, ett stundande val. 

Intressant att betrakta är världsopinionens starka stöd för R2P som illustreras i Westerns 

forskning och Skogkärs artikel. Svaga stater, i en vilja att stävja hypotetiska inre oroligheter 

är säkerligen medvetna om att världens media kommer lägga fram en negativ bild som skapar 

ett moraliskt tryck världen över (se Bilaga 2). Detta leder till en än mer försvagad ställning för 

de berörda svaga staterna. 
                                                             
33 Mjuk makt. 
34 Godkännandet av R2P är ett av många tecken på att demokratiidealet påverkar FN. 
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Bricmont och Escobar ger oss ett postkolonialt kritiskt uttryck av missnöje riktad mot 

realistiska yttringar i praktiken. De misstycker till att svaga stater plundras och utnyttjas för 

naturtillgångar. Bricmont menar att man bör angripa moralen i ”rätten till inblandning” och 

understryker att vi borde ifrågasätta vår egen känsla av moralisk överlägsenhet.  

De svaga staterna innehar mindre hård och politisk makt och är, när det gäller R2P, 

uteslutande diktaturer. Att de skulle kunna, på ett övertygande sätt, argumentera emot R2P är 

otänkbart. Användandet av argumentet ”det röstades igenom i FN” (7.9. & 6.2.) är neoliberalt 

i sig och understryker den postkoloniala moraliska överlägsenhet (6.7. & 7.4) som 

genomsyrar R2P-diskursen. Att i FN bestämma att aktivt stödja rebeller är en global 

kränkning av suveränitetsprincipen och en monumental förändring i sig själv (Libyenkriget).  

Den politiska förändring som syns på ytan efter George W Bushs mandatperiod tagit slut och 

Barack Obamas mandatperiod tagit vid är signifikant i relation till frågeställningen (5.7. & 

6.3.). Truman- och Bushdoktrinens anda lever kvar men USA bjuder nu in till multilaterala 

samarbeten35. Ledares påverkan på internationella maktstrukturer bör inte underskattas. 

Betänk Michail Gorbatjovs färändringskommunikation fixerad vid förändringsbegrepp 

(öppenhet och omdaning) inför Sovjetunionens implosion. Att politiker bör tveka inför en 

insats exemplifieras av Tony Blair som blev straffad för Irakkriget (6.3., 7.3. & 7.8.). Detta 

kan intressant nog leda till obeslutsamma ledare vilket ökar vikten av multilateralt agerande, 

moralisk legitimitet och folkligt stöd. 

Att krigen uppfattas som legitima och etiskt korrekta är av stor vikt. Weiss tar upp att The 

Kosovo Commission menar att insatsen i Kosovo var illegal men legitim. Samma sak kan 

sägas om överträdelserna i Libyen och Afghanistan men det är tydligt att motivet till 

Irakkriget ifrågasätts i högre grad och att kriget därför anses illegitimt och illegalt. 

Illegitimiteten mottas värre av världssamfundet och sätter på så sätt moralen i centrum för 

nyhetsbevakningen. Illegala överträdelser är en normalitet (6.5.) och innehar inte samma 

moraliska inbyggda dilemma. 

Endast Williams går emot Westerns och Bricmonts bild av moralen och kritiserar inte motivet 

till Irakkriget. Detta bör ses som en avvikelse. Att hävda att USA:s agerande är en normalitet 

som Weiss och Glennon gör, är en neorealistisk normalitet i sig. Williams avslutar dock 

                                                             
35 Libyenkriget var den första FN-understödda operationen på 20 år som USA deltog i. 
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tydligt moraliskt med att säga att stater med ett mindre brokigt förflutet bör gå samman för att 

åstadkomma multilaterala interventioner36. 

Stundtals stöter man på förvånande likheter som exempelvis när personer som omnämns i 

forskningsöversikten förekommer som artikelförfattare i medieöversikten (även i de artiklar 

som förkastats). Detta tyder på att komplexiteten inom ämnet har givit opinionsledare större 

utrymme. Förvånande nog ifrågasätts starka staters rätt att bomba i medieöversikten men 

eftersom det inte problematiseras tillräckligt på en empirisk (främst folkrättslig) nivå är det 

svårt för mottagaren att faktiskt avläsa vad R2P är. De långtgående konsekvenserna av att 

luckra upp suveränitetsprincipen omnämns inte och det faktum att mäktiga stater kan komma 

att missbruka R2P är en brist som läsarna bevisligen kollektivt köper (6.3. & 7.8.). Detta tyder 

på att en realistisk syn råder gällande betraktandet av R2P, men moralen och rättvisan i 

moralen är i fokus. Den realistiska synen är ett teoretiskt stöd för unilateralt handlande men 

främst till stöd för intervention, medan moral- och rättvisefokus spettsar mediernas retorik. 

Från media till individ 
R2P förklaras och problematiseras inte i media, en avskalad sanning når läsaren. R2P är 

”folkmordshindrande” och ”moraliskt rätt”. Det går att tyda en kritisk postkolonial sida (7.4), 

men inte en motsats i form av en pro-amerikansk som stödjer Bushdoktrinen utan en pro-

amerikansk som stödjer R2P:s tredje fas (7.2.). Endast Williams och Rieff problematiserar 

begreppet och Reiff problematiserar på en etisk nivå och är negativ till NATO men positiv till 

R2P. 

Medieöversikten delger att media inte alls förtydligar att det är den tredje fasen gällande R2P 

som de talar om när det gäller Libyeninsatsen och detta bidrar säkerligen till de 

missuppfattningar som Evans preciserat. Media förenklar även på andra sätt och förvanskar på 

detta sätt fakta, att exempelvis 191 stater godkände R2P (7.9.) motstrids av Evans i 

forskningsöversikten och exemplifierar ytterligare de status-quo teoriernas arguments övertag 

i medierna. Trots att media förfular och förvanskar R2P genom att presentera principerna som 

militärt våld mottas R2P överlag positivt eftersom situationen och R2P presenteras realistiskt, 

som en ”ja eller nej-fråga”, underbyggt av liberala argument, ”detta har vi bestämt”. 

                                                             
36 En praktisk omöjlighet anser jag (se Neorealistisk analysram). 



 

41 
 

En mindre majoritet av artiklarna ger R2P sitt stöd än om man jämför med 

forskningsöversikten. I forskningsöversikten är endast Bricmont tydligt negativ till konceptet 

R2P. Detta stärker dock bilden av pressen som kritisk.  

R2P har världens stöd och FN (6.3, 7.8. & 7.9.) har som uppgift att se till att R2P principerna 

följs. FN har även ett ansvar att se till att begreppen kring interventioner används rätt. 

Eftersom FN är den största internationella normgivaren är deras brukande av ”humanitär 

intervention” och ”militär intervention” av största vikt eftersom det sätter standarden i hur 

R2P rubriceras i internationell media. Media har även en skyldighet att se över sitt 

begreppsanvändande när det gäller begrepp som ”folkmord” och ”etnisk rensning” (6.3.). 

Artikelförfattarna använder ofta begrepp som stödjer egna motiv i en ansats att påverka 

läsaren eftersom artikelförfattaren uppfattar moralen bakom interventionen på ett visst sätt. 

Denne kan då exempelvis välja emellan ”militär” eller ”humanitär” intervention och agerar 

både gatekeeper och opinionsledare. R2P presenteras och kommenteras tydligt som en militär 

intervention (via Libyenkriget), men detta är inte tydligt i språket. 

Den tredje fasen av R2P-principerna har självklart större nyhetsvärde och är den verkliga 

moraliska frågan. Få artiklar ifrågasätter sanktioner (6.2.) mot diktaturer som tillåter eller 

underlättar folkmord. Flera artiklar berättar att Libyen var R2P i praktiken medan till exempel 

Evans och Susan Rice (5.7.) understryker att R2P-principerna använts tidigare. Det bör därför 

ses som ett resultat av medias omförmåga när det gäller att kontextualisera informationen i 

utrikesnyhetsbevakningen. Antingen har media inte en direkt propagandamässig koppling till 

Obama-administrationen i just detta avseende eller så är omställningen i den hegemoniska 

kommunikationen slö. Möjligtvis drivs den utilitaristiska unilaterala linjen fortfarande i 

media. Detta är ytterligare än skäl att betrakta den hegemoniska kommunikationen och USA:s 

regering (USA som stat) som separata entiteter (5.3. - 5.6. & 6.3.). Den hegemoniska 

kommunikationen och den amerikanska kommunikationen kan inte anses vara tydligt 

synonyma eftersom det amerikanska idealet är anpassad efter unilateralt handlande.  

Ett antagande som inte gjorts inför uppsatsen. Retrospektivt gavs ett tvetydigt understöd för 

denna separation av analysobjektet, speciellt genom Mills som diskuterar den amerikanska 

elitens komposition (5.3. - 5.6.). 

Gällande jämförelsen mellan den svenska och den internationella delen är det svårt att utläsa 

någonting specifikt eftersom de svenska artiklarnas förespråkande av R2P kan vara en 

anomali, trots att texterna har undergått en urvalsprocess. Validiteten till trots talar detta för 
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att ”medelklassländer” är positiva till R2P och för att media generellt förespråkar principerna. 

Texterna behandlar moral i hög grad och skillnaderna i jämförelse med den internationella 

delen är i övrigt försumbara.  

9. Slutdiskussion 
Den hegemoniska kommunikationen har genom media medvetet och omdevetet bidragit till 

att den etiska synen på krig förändrats genom att kontinuerligt kommunicera sina ideal och sin 

identitet: Den moraliska moderna liberala demokratisträvande frihetsframbringande 

kapitalistiska förkämpen uttryckt i säkerhetspolitiken genom idealen frihet och demokrati. 

Denna identitet har bevisligen bidragit till en etisk normativitet när det gäller hur stater ska se 

ut och uppträda. Demokrati är normen som stater bör sträva emot, gör de inte det finns det en 

chans att de blir straffade. Det finns självklart även en chans att de blir straffade för att de 

väljer fel ideologisk väg, men chansen att välja fel ideologisk väg i relation till det 

hegemoniska idealet har minskat betydligt sen Sovjets fall och därigenom skapas en 

ytterligare dominans av det amerikanska idealet genom det unipolära tillståndet. 

Den hegemoniska identiteten har under amerikanskt ledarskap blivit en global norm där 

länder kollektivt numer har den teoretiska möjligheten att straffa svaga stater och intervenera i 

inbördeskrig samt intervenera vid brott mot mänskliga rättigheter, två stora säkerhetspolitiska 

”öppningar”. Självklart begränsas detta även av P5:s makt. Detta återspeglas tydligt i 

forskningsöversikten. 

I förlängningen bidrar den hegemoniska kommunikationen, nu analysmässigt avdelad från det 

amerikanska utrikespolitiken, till en strävan efter Immanuel Kants Democratic Peace (se 

Bilaga 1). Klart är att denna utveckling kan klassas som en form av Neokolonialistisk 

kosmopolitism37, men att motivet till den hegemoniska kommunikationen är svår att definiera 

eftersom det inte går att peka ut en källa. Motivet kan vara av godo och resultatet, att 

förhindra brott mot mänskliga rättigheter, är av godo. Vägen dit (behandlat i uppsatsen) är 

militärt våld, stävjandet av ”nya krig” (Se Bilaga 1). Detta hindrar inte att man även krigar på 

ett mer gammaldags unilateralt vis som i Irak och Afghanistan, men redan då sökte USA 

multipoläritet, men utan att uppnå moralisk legitimitet och utan att uppnå en respektabel nivå 

                                                             
37 Kosmopoliter uppfattar den internationella politiken som ett samfund av stater och individer. De menar att den nationella 
gränsen inte har en moralisk status och därför borde avskaffas i jämlikhetssyfte. De lägger fokus vid den fördelningsmässiga 
individuella rättvisan (Nye, Welch, Bynander 2011:45f). 
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av multipoläritet. Som tidigare fastställts mottogs krigen, speciellt Irakkriget illa av 

världssamfundet och möjligheten att visa upp moralisk överlägsenhet är viktig inför 

stundande strukturella maktförflyttningar, både för USA och för Storbritannien, men också för 

länder som tackade nej till att delta i krigen. 

Den globala civilisationens evolution stegar framåt. Globaliseringen och dess moder 

informationsteknologin tillsammans med tankar om folkbildning38, funktionalism, federalism, 

neofederalism39, världsfederalism, regionalisering, hållbarhetsfokus bidrar till moraliska 

kosmopolitiska eller åtminstone kulturellt närmande tankar.  

Den stora teoretiska meningsskiljaktigheten är vart den sammanbindande utvecklingsgränsen 

ska dras. Globalt som kosmopoliter och neoliberaler önskar, eller vid maktkonstellationer, 

som neorealister ser det. Precis som Kalla Kriget mellan USA och Sovjet kommer framtiden 

utröna vilket läger som segrar. Om neoliberalerna segrar, och de har profit (girighet) på sin 

sida, bör individer hjälpas åt att styra välståndssträvan emot samarbete och en 

gränsöverskridande utveckling i syfte att uppnå en bättre värld (se Bilaga 3 för teoretisk 

exemplifiering). 

Hans Rosling menar att världens folk tids nog kommer få uppleva liknande levnadsvillkor 

eftersom världen, på lång sikt, inte kommer fungera om inte världen jämnar ut sig. Överbyggs 

inte klyftorna så leder det till krig mellan de länder som har och de som har mindre och det 

överbyggandet förenklas genom neoliberala värdegrunder som handel och demokrati.  

Enligt Democratic Peace Theory är en demokratisk liberal värld fredligare och förmodligen 

jämlikare.  

En socialkonstruktivist skulle konstatera att världen blir vad vi gör den till. Frihet och 

demokrati är inte de svagaste begreppen att basera en strävan på. USA är inte ondskefulla. 

USA agerar utrikespolitiskt utifrån sina ideal som onekligen i grunden är moraliskt 

försvarbara. Frihet och demokrati bör ses som målbilder och vi bör därför fråga vad visionen 

är? Mer makt, mer pengar eller att mänskligheten ska bestå? Den kosmopolitiska moraliska 

värdegrunden har fått möjlighet att vinna mark genom globaliseringen och hållbarhetsidealet 

samt åtnjutit teoretisk draghjälp från socialkonstruktivismen.  

                                                             
38 Utbildning har en självklar och viktig roll i skapandet av teknologi, empati och demokrati. 
39 Ett tydligt praktiskt exempel är den Europeiska Unionen. 
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Med detta sagt vill jag inte påstå att världen någonsin kommer nå något så motsägelsefullt 

som en universal nationalitet men väl global nationalism. Detta är förutsatt att omfattande 

ekonomiska stagnationer inte skapar våld och splittring. Att mänskligheten består är möjligt, 

eftersom att uppnå en liberal demokratisk ”utopi” ter sig möjlig. Vad blir nästa steg när 

världen består av liberala och demokratiska stater? Globalt forskningsfokus? Ett större socialt 

skyddsnät? Blandekonomier? Socialism? De marxistiska profetiorna har ännu inte slagit in. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Sedan Sovjets kollaps har krig ofta utbrutit i de religiösa och etnokulturella gränsländerna 

mellan det som Samuel Huntington kallar för civilisationer. Huntingtons omdiskuterade teser 

får medhåll när det gäller den etnokulturella problematiken från den kritiska teoretikern Mary 

Kaldor som beskriver dessa krig som ”nya krig” (Kaldor 2000, Huntington, Sjöwall Trodden 

2006, Nye, Welch, Bynander 2011:322).  

Den liberala Democratic Peace Theory som grundlades av Immanuel Kant under sent 1700-

tal understryker att det aldrig har förts krig mellan två demokratiska liberala stater och 

empirin stödjer ännu detta (Michael Sheehan i Baylis, Smith & Owens 2011:237, Nye, Welch, 

Bynander 2011:343). Många realister hävdar att detta är på grund av brist på empiriskt 

material (tid). Democratic Peace Theory innebär inte att liberala demokratiska stater inte 

krigar alls, de krigar inte med varandra (Nye, Welch, Bynander 2011, Michael Sheehan i 

Baylis, Smith & Owens 2011:216, 237). 

Huntingtons Clash of Civilizations

      (en.wikipedia.org) 

Bilaga 2 
Uniting For Peace: Den tredje november 1950 antog Generalförsamlingen resolution 377 A. 

Resolutionen innebär att om Säkerhetsrådet inte kan ingripa när det finns ett hot mot freden på 

grund av oenighet kan Generalförsamlingen rekommendera medlemmar att vidta 
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gemensamma åtgärder. Det behövs en majoritet av rådets medlemmar eller en majoritet av 

generalförsamlingen för att sammankalla ett Uniting for Peace-möte. Att General-

församlingen skulle agera i säkerhetsfrågor var inte tanken när resolutionen antogs. USA 

skapade Uniting for Peace för att komma runt Sovjets veto under Koreakriget. Uniting for 

Peace har endast använts av Generalförsamlingen en gång. Den 1 februari 1951 bestämde 

Generalförsamlingen att alla villiga var välkomna att hjälpa FN-trupperna för att bekämpa en 

kinesisk aggression i Korea. Eftersom Uniting for Peace bara har använts en gång, när 

amerikanska trupper behövde understöd, och detta under en tid då det var svårt att avläsa en 

tydlig diplomatisk part i Kina (pga. revolution) bör man tolka Uniting for Peace som ett illa 

använt mötessammankallande (tio möten har hållits). Uniting for Peace är inte ett sätt att 

förhindra krig utan bevisligen ett sätt att samla länder i ett internationellt forum för att 

diskutera krig (www.untreaty.un.org, www.historylearningsite.co.uk). 

 

Bilaga 3 
Ett exempel på kosmopolitisk ideal understött av amerikansk neokolonialistisk moral är 

KONY 2012-kampanjen. Företaget Invisible Children har gjort två filmer om ICCIS-högst 

rankade folkrättsbrottsling, ugandiern Joseph Kony. Företagets syfte är att han skall stoppas 

och de har fått utstå kritik för filmernas Hollywood-dramaturgi, att de profiterar och att de 

genom den första filmen (som setts 89,433948 ggr på www.youtube.com [2012-05-09]) 

förmedlat en reduktionistisk bild av situationen i den delen av Afrika. Detta är ett oerhört 

intressant exempel. Betänk att man vecklar ut KONY 2012 över världen. Det går då att tyda 

de neoliberala tankarna om samarbete och profit, bristen på postkolonial medvetenhet i sättet 

ugandierna framställs, kosmopolitisk moralisk strävan i målet med filmen. Den andra filmen 

försöker ytterligare förklara situationen och på så sätt både bekämpa reduktionismen och 

bristen på postkolonial medvetenhet. Det intressantaste är hur målet skall uppnås: Genom att 

socialkonstruktivistiskt påverka opinionen och politiker för att möjliggöra delmålet: en 

amerikansk militär insats. Militärt våld ses både som ett maktutövande och som en naturlig 

lösning på situationer inom neorealismen men bör inte ses som en del i bakgrunden utan som 

en metod i detta avseende. Exemplet understryker även informationsteknologins betydelse 

och att ett gränsfritt internet skapat en hive mind och denna i sin tur har använts för att jaga en 

krigsbrottsling. Om detta lyckas sätter det ett prejudikat. Inte bara för vinstdrivande företag. 

 


