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Abstract 

Interventionen i Libyen var den första militära insatsen som legitimerades med 

normen skyldigheten att skydda. Vi undersöker om interventionen följer de riktlinjer 

som den legitimerades med. Vi gör en granskande fallstudie med inslag av en 

idealtypsanalys för att besvara vår frågeställning. I den följande texten kommer vi visa 

att den NATO-ledda koalitionens aktioner i Libyen i stort försöker följa de 

underliggande värdena för skyldigheten att skydda. Den slutsats som dras är att trots 

att man kan se en strävan hos NATO så skapar det mandat man fått av FN problem för 

koalitionen.  

 

Nyckelord: The Responsibility to Protect, mänsklig säkerhet, interventionen i Libyen 

2011, Skyldigheten att skydda, NATO. 

Antal ord: 8798
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1 Inledning 

Sedan det kalla kriget närmade sig sitt slut har det skett en viss förskjutning av vad 

begreppet säkerhet betyder. Historiskt sett har begreppet framförallt behandlat stater 

och deras säkerhet, men under 1980 och 1990-talet började det ske en breddning av 

begreppet. Samtidigt som denna breddning ägde rum utspelades ett antal folkmord 

runt om i världen, inte minst i Rwanda, Somalia och forna Jugoslavien. Som svar på 

bland annat dessa händelser började det växa fram en tanke om en kollektiv skyldighet 

att skydda individer runt om i världen. Denna utveckling resulterade 2001 i att 

International Comition on Intervention and State Soverenty (ICISS) presenterade 

rapporten the Responsibility to Protect (skyldigheten att skydda) vilken menade att alla 

stater har en skyldighet mot sin befolkning och att om man inte uppfyllde denna 

skyldighet var det internationella samfundets uppgift att skydda individen. FN:s 

generalförsamling antog 2005 de mest grundläggande delarna ur detta dokument. 

   Delar av normen skyldigheten att skydda implementerades sedan under slutet av 

2000-talet ett antal gånger. FN valde dock att aldrig använda de delar vilka 

legitimerade våld för att säkerställa individers säkerhet. I mars 2011 ändrades denna 

trend då säkerhetsrådet godkände en flygförbud-zon över Libyen med hänvisning till 

just normen skyldigheten att skydda. Den följande uppsatsen kommer framförallt att 

undersöka om aktionerna i Libyen följde de värden som användes för att legitimera 

interventionen.  

1.1 Syfte 

Som nämnts ovan kommer den följande studien att behandla om den NATO-ledda 

koalitionens aktioner i Libyen följde de värden som användes för att legitimera den. 

Syftet är alltså att undersöka om de intervenerande styrkornas handlingar i Libyen 

2011 följde normen skyldigheten att skydda och dess bakomliggande värderingar. 

Anledningen till att studien behandlar Libyen är att Libyen, som nämnts ovan, var den 

första militära aktion som legitimerats med hjälp av just normen skyldigheten att 

skydda. Vi anser att undersökningen är intressant för samhället då uppsatsen kan bidra 

till den bild som målats upp om varför det internationella samfundet agerade som det 

gjorde och hur interventionen sköttes. Vi anser även att undersökningen har relevans 

inom både diskussionen kring säkerhet och diskussionen kring skyldigheten att 

skydda. Bidragandet till diskursen kring skyldigheten att skydda anser vi, framförallt, 

ligga i om aktionerna följt normen eller inte. I diskussionen kring säkerhet anser vi att 

studien bidrar genom att göra ett utkast till en modell efter vilka ideal vi anser en stat, 

en koalition eller en organisation bör sträva efter i en konflikt som ska följa 

värderingarna för mänsklig säkerhet. 
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1.2 Frågeställning 

Den följande uppsatsen bygger på vår uppfattning att om en stat eller en organisation 

använder en orsak, ett tankesätt eller en norm för att legitimera en väpnad konflikt bör 

aktionerna följa samma värderingar som ligger till grund för den legitimerande 

orsaken. Vi anser alltså att om staten A inleder en väpnad konflikt mot staten B med 

legitimeringen att staten B skadar staten A:s vattenresurser, bör staten A:s aktioner i 

staten B inte skada de nämnda vattenresurserna.  

   Med detta som vår bas anser vi att om interventionen i Libyen legitimerades med 

normen skyldigheten att skydda, vilket i ett senare skede av denna text visas, så bör de 

aktionerna som utfördes i Libyen följa skyldigheten att skyddas bakomliggande 

värderingar. Detta leder oss till vår frågeställning: 

 

I hur stor utsträckning strävade den NATO-ledda koalitionen, baserat på deras 

aktioner i Libyen 2011, efter att uppnå de bakomliggande värdena för normen 

skyldigheten att skydda?  
 

   I frågeställningen ovan hänvisas till Libyen 2011; denna hänvisning är syftad till den 

delen av inbördeskriget som utspelades mellan, 17 mars och 28 oktober 2011. Detta 

därför att det var under denna period som den NATO-ledda koalitionen hade mandat 

från FN. Den konflikt som frågeställningen hänvisar till är rebellernas kamp mot 

regeringen och dess väpnade styrkor. Hänvisningen är alltså bara syftad till den delen 

av konflikten som kretsar kring våld i Libyen, i libyskt luftrum eller i libyskt vatten. 

   I frågeställningen, och den följande texten, använder vi oss bland annat av ”den 

NATO-ledda koalitionen”, ”de NATO-ledda styrkorna” och ”den NATO-ledda 

insatsen” som benämning på de intervenerande styrkorna i Libyen 2011, beroende på 

sammanhanget. Vi är dock medvetna om att operationen inte var NATO-styrd från 

början utan att NATO tog över operationen i slutet av mars.
1
 För att förenkla läsningen 

har vi valt att genomgående använda en term. Detta innebär att de intervenerande 

styrkorna även mellan 17 och 25 mars benämns som ”den NATO-ledda koalitionens 

styrkor” etcetera. I frågeställningen används även termen ”den militära insatsen”. Vi 

använder denna benämning för de aktioner som utfördes av NATO eller enskilda 

stater vilka ingår går i den NATO-ledda koalitionen. Detta innebär att det vi syftar på 

är bombningen, beväpningen och de humanitära aktionerna. 

1.3 Användandet av termen skyldigheten att skydda 

I denna uppsats använde vi oss av skyldigheten att skydda som benämning på vad som 

på engelska heter the responsibility to protect. Vi har testat att använda att antal olika 

benämningar för att beskriva termen. Exempel på dessa är the responsibility to protect, 

                                                                                                                                                         

 
1
 NATO. 2011. No-fly zone over Libya operation Unified protector (elektroniskt).  

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110325_110325-unified-protector-no-fly-

zone.pdf. Hämtdatum: 2012-05-14. 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110325_110325-unified-protector-no-fly-zone.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_03/20110325_110325-unified-protector-no-fly-zone.pdf
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R2P, RtoP, skyldigheten att skydda, Skyldigheten att Skydda och skyldigheten att 

skydda. Vi har valt att använda oss av den sistnämnda därför att vi vill använda det 

svenska språket i så stor utsträckning som möjligt. Anledningen att vi valt det 

kursiverade altenativet är att vi upptäckte att termen annars lätt sjönk in i texten och att 

man därför bara läste det som tre ord istället för en term. 

 

1.4 Skyldigheten att skydda och mänsklig säkerhet 

Den följande studien bygger på att skyldigheten att skyddas bakomliggande 

värderingar i stort är desamma som värderingarna för mänsklig säkerhet. Detta kan 

bland annat belysas genom ett stycke skrivet av Jun Honna och delar av ICISS-

rapporten. Jun Honna skrev i mars 2012 artikeln Japan and the Responsibility to 

Protect: coping with human security diplomacy. Artikeln behandlar både skyldigheten 

att skydda och mänsklig säkerhet. Honna skriver bland annat att skyldigheten att 

skydda som koncept handlar om att skydda individer och att skyldigheten att skydda 

därför tydligt stämmer överens med konceptet mänsklig säkerhet. Honna tillägger 

dock att likheten är störst med det som kallas freedom from fear, ett begrepp som 

förklaras senare i denna text.  Det är även värt att nämna att Honna skriver att man i 

samma summit dokument som skyldigheten att skydda antogs 2005, även diskuterar 

begreppet mänsklig säkerhet i sammanhanget att stödja normen skyldigheten att 

skydda. Honna lyfter även fram en önskan att uppnå freedom from fear som en av 

bakgrunderna till skyldigheten att skydda.
2
 Den följande uppsatsen bygger alltså på 

Honnas tes om att skyldigheten att skydda har sina grunder i mänsklig säkerhet.    

   Vi anser oss även själva, efter övergripande läsning av ICISS-rapporten the 

Responsibility to Protect, kunna se att författarna till rapporten har den mänskliga 

säkerhetstanken i bakgrunden. Detta inte minst på grund av att man inkluderar en del 

som heter just human security. Denna del använder samma språk och termer som i 

resten av texten.
3
 Dessutom skriver man följande i ICISS-rapporten: 

  
Human security means the security of people – their physical safety, their economic and social well-

being, respect for their dignity and worth as human beings, and the protection of their human rights 

and fundamental freedoms. The growing recognition worldwide that concepts of security must 

include people as well as states has marked an important shift in international thinking during the 
past decade. Secretary-General Kofi Annan himself put the issue of human security at the centre of 

the current debate [R2P], when in his statement to the 54th session of the General Assembly he 

made clear his intention to “address the prospects for human security and intervention in the next 

century.” 
4
 

 

Vi anser oss således kunna se att delar, om inte alla, av de som drev utvecklingen av 

normen byggde skyldigheten att skydda på den mänskliga säkerhetens värderingar. 

 

                                                                                                                                                         

 
2
 Honna, Jun, 2012, Japan and the Responsibility to Protect: coping with human security diplomacy, i 

Pacific Review; Mar2012, Vol. 25 Issue 1, S 97. 
3
 ICISS-rapport. 2001. The responsibility to protect (elektroniskt). 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. Hämtdatum: 2012-05-03. S 15. 
4
 ICISS-rapport. 2001. The responsibility to protect (elektroniskt). 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. Hämtdatum: 2012-05-03. S 15. 

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
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2 Metod 

Den följande studien bygger på det ovan nämnda sambandet mellan skyldigheten att 

skydda och mänsklig säkerhet. För att besvara vår frågeställning som lyder i hur stor 

utsträckning följer den NATO-ledda militära insatsen i Libyen 2011 de 

bakomliggande värdena för normen skyldigheten att skydda? kommer vi att använda 

oss av en delvis granskande och delvis idealanalytisk metod. Eftersom vi inte funnit en 

idealtyp baserad på väpnade konflikter ur ett mänskligt säkerhetsperspektiv så har vi 

kort utvecklat ett ramverk för vår analys.  

   Vi har valt Libyen då det är det enda fall av militär intervention där skyldigheten att 

skydda använts som legitimering. Därmed kan man säga att vi delvis utför en 

fallstudie och att interventionen i Libyen är det fall vi studerar.   

   Studien är upplagd på följande sätt: vi kommer att börja med en teoretisk 

beskrivning av ett antal ämnen: utvecklingen av begreppet säkerhet, mänsklig 

säkerhet, utvecklingen av normen skyldigheten att skydda och sedan avsluta teoridelen 

med att beskriva vad de står i de paragrafer som FN antagit kring skyldigheten att 

skydda och hur resolution 1973, vilken var den resolution som legitimerade våld i 

Libyen, knyter an till skyldigheten att skydda. Vi kommer sedan att gå vidare med att 

analysera de aktioner som den NATO-ledda koalitionen utförde i Libyen. Vi kommer 

att avsluta med att diskutera vår analys och vad den innebär.  

2.1 Teori 

Teoridelen kommer, som nämnts ovan, att inledas med en beskrivning av hur 

säkerhetsbegreppet breddats. Denna beskrivning kommer att börja i det mer 

traditionella statscentrerade perspektivet för att sedan flytta fokus mot det mänskliga 

säkerhetsperspektivet. Den litteratur som används i denna del är Ramesh Thakurs bok 

The United Nations, peace and security, From collective security to the responsibility 

to protect. Denna bok är vald av framförallt två anledningar: att Thakur ofta 

återkommer i samband med skyldigheten att skydda 
5
 och att vi anser att det var en 

klar och tydlig bok, med en bra förklaring av utvecklingen av begreppet säkerhet.  

   Därefter kommer vi att förklara innebörden av begreppet mänsklig säkerhet. Detta 

stycke baseras framförallt på United Nations Development Program’s (UNDP) rapport 

Human Development Rapport (HDR) vilken behandlar just de sju punkter som 

presenteras i teoridelen. Vi har även valt att inkludera Thakurs bok The United 

Nations, peace and security, From collective security to the responsibility to protect 

och Amitav Acharyas kapitel Human Security i Baylis, Smith, Owens The 

Globalization of world politics, an introduction to international relations. Dessa två 

                                                                                                                                                         

 
5
 Bland annat är han delförfattare till ICISS rapport 2001, the responsibility to protect 



 

 9 

källor har framförallt använts för att förtydliga de delar av HDR som vi anser vara 

otydliga. 

   Efter delen om mänsklig säkerhet behandlar studien utvecklingen av normen 

skyldigheten att skydda. Även denna del innehåller inslag av Thakurs ovan nämna bok 

och även Acharyas kapitel. I detta stycke är dock huvudlitteraturen Andy Knights 

artikel Development of the Responsibility to Protect – From Evolving Norm to 

Practice. Detta då artikeln enligt oss ger en bra och detaljerad beskrivning av 

utveklingen av skyldigheten att skydda. De andra två texterna har vi här valt att 

inkludera då de delvis poängterar olika punkter av utvecklingen och vi anser därför 

kompletterade varandra och skapar en mer komplett bild av skyldigheten att skyddas 

utveckling.  

   Därefter följer en del som mer ingående förklarar vad normen skyldigheten att 

skydda betyder och innebär. Denna del är helt baserad på hur vi läser de två 

paragraferna 138 och 139 i FN:s summit-dokument från 2005, och är mer en 

beskrivning av vad som står än en tolkning av vad de betyder. 

   Efter teoridelen kommer vi att studera den NATO-ledda interventionen i Libyen. 

Händelseförloppet kommer att vara baserat på artiklar, timelines och 

pressmeddelanden använda efter principerna nedan. 

2.2 Aktionerna i Libyen 

I en idealvärld hade vi velat undersöka händelseförloppet genom att göra ett antal 

djupintervjuer med högre representanter från bland annat NATO, Gaddafi-regimen, 

FN och NGO:s. På grund av den begränsade tiden och de bristande resurserna togs 

beslutet att detta tillvägagångsätt inte var möjligt denna gång.
6
 Vi har istället val att 

använda oss av medias nyhetsrapportering. 

   Vi kommer genom både svenska och utländska medier att redogöra för hur den 

NATO-ledda koalitionen agerade i Libyen för att kunna dra slutsatser om huruvida vi 

anser att insatsen följer de riktlinjer och värderingar som vi anser ligger bakom 

skyldigheten att skydda. Vi har dock valt att inte inkludera en tidslinje eller en historie-

del på grund av att vi anser att detta inte skulle bidra till något mer än att skapa ett 

sidospår. Detta skulle enligt oss försvårat läsningen av texten, och även gjort texten 

onödigt lång. Även om vi refererar till ett mindre antal texter har vi läst och studerat 

flertalet ytterligare artiklar för att skapa oss en helhetsbild. Eftersom vi inte refererar 

till dessa i texten finns de dock inte med i vår referenslista.  

   Det är svårt att fastställa några exakta datum för de olika händelserna eftersom 

rapporteringen sker i efterhand, men vi anser att det viktigaste är att försöka redogöra 

för vad som faktiskt har hänt. När det skedde anser vi vara sekundärt. Vi har använt 

oss av Lunds universitets mediearkiv med sökorden ”Libyen” och ”interventionen i 

Libyen”. Vi har begränsat sökdatumen mellan 17 mars och 1 november i majoriteten 

av våra sökningar för att sålla bort artiklar som inte rör vårt ämne. Än en gång 

kommer en uppmärksam läsare att se att vi även refererat till händelser efter den första 

november; dessa sökningar har gjorts på samma sätt som beskrivits ovan men med 

                                                                                                                                                         

 
6
 Vi skulle vilja uppmana forskare med mer tid och resurser att göra samma studie som vi gjort men 

med en mer omfattande undersökning kring det verkliga händelse förloppet. 
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ändrade datum för att se om konflikten fortsatte efter det att NATO drog sig ur. Vi är 

medvetna om att detta inte är ett optimalt sätt att undersöka om konflikten tagit slut då 

det finns en risk att det bara är media som slutat eller dragit ner på rapporteringen.  

   Vi har sökt på olika internationella tidningars egna arkiv då universitetets 

mediearkiv endast innehåller svensk och brittisk press. Vi har vidare valt att avgränsa 

oss till svensk storstadspress så som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Sydsvenskan och Göteborgsposten samt internationellt erkänd press så som the 

Economist, BBC och Financial Times. Anledningen till den avgränsningen är att 

information från de mindre tidningarna ofta är sekundärkällor och där med inte tillför 

uppsatsen några kompletterande perspektiv. Därför har vi valt bort dessa källor. 

Därutöver blir det svårt för oss att överblicka och gå igenom ett arkiv som inkluderar 

även småstadspress. Tidsmässigt är det därför nödvändigt att göra denna begränsning. 

En annan anledning till att vi har valt dessa tidningar och inte tidningar så som 

Expressen eller Aftonbladet är därför att dessa tidningar i större utsträckning vill sälja 

lösnummer och därmed kan ha en tendens att försköna och förändra verkligheten på 

ett sådant sätt att det säljer bättre. Dessutom är vår uppfattning att de svenska 

dagstidningarna i större utsträckning behandlar denna typ av nyheter på ett mera 

seriöst sätt än vad kvällstidningarna gör. Vi anser därför att trovärdigheten blir högre 

genom att använda enbart de stora svenska dagstidningarna. Urvalet vad gäller 

utländsk press har fungerat ungefär på samma sätt. Vi har valt de tidningar och artiklar 

vi finner seriösa för att även här öka trovärdigheten. Vi har alltså valt stora tidningar 

och nyhetsbyråer som är internationellt erkända.  Vår strävan har varit att i så stor 

utsträckning som möjligt hitta förstahandskällor för att även här öka trovärdigheten.   

 Vi har använt oss av NATO:s, FN:s samt Gaddafi-regimens egna rapporter från 

konflikten i Libyen för att belysa och analysera olika händelser. Detta är intressant då 

informationen skiljer sig avsevärt mellan NATO och Gaddafi-regimen. Därför anser vi 

det viktigt att lyfta fram båda sidors syn på konflikten och båda sidors olika uppgifter 

om, till exempel, antalet döda och om hur olika militära operationer utförts. För att 

hitta information direkt från NATO och FN så har vi använts oss av deras respektive 

media – och sökarkiv där man kan hitta rapporter och liknande från konflikten i 

Libyen. I dessa rapporter har man beskrivit hur olika aktioner har gått till och vilka 

resultat som har blivit utfallet av de samma. Detta tycker vi är intressant och högst 

relevant för vår studie även om sanningshalten i dessa rapporter inte alltid behöver 

vara absolut. För att få en jämnvikt och i någon mening en rättvis syn så har vi som 

ovan nämnt även tagit med information som kommer från Gaddafi-regimen. Av 

förklarliga skäl är denna information inte lika lättillgänglig som NATO:s och FN:s. 

Därför har vi istället fått söka efter uppgifter från regimen genom medier. Man kan 

naturligtvis hävda att detta tillvägagångsätt inte är i närheten av lika trovärdigt som det 

sätt vi fann information från FN och NATO. Att hitta information från regimen genom 

media är dock det enda sättet vi kan göra det på. När vi väl hittat information från 

båda sidor har vi sedan försökt väga dessa mot varandra. Ofta har vi här märkt hur stor 

skillnad det kan vara mellan de olika sidornas rapportering om samma händelse. 

Därför anser vi det viktigt för trovärdigheten att vi redovisar båda sidors uppgifter. Vi 

har inte någon oberoende källa som kan ge oss ett hundraprocentigt rätt svar på antalet 

döda, hur stridigheterna har gått till och så vidare. Men genom att samla information 

från så många parter som möjligt anser vi att trovärdigheten ökar och vi samtidigt ges 

oss utrymme att bedöma, spekulera och analysera för att åtminstone försöka komma 

närmre sanningen.   

  Eftersom det är den NATO-ledda militära aktionen som vi tittar på så är det främst 

dödsoffer orsakade av NATO-bombningar vi är intresserade av. Vi kommer således att 
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titta på hur stor del av den totala dödssiffran som utgörs av civila offer orsakade av 

NATO-bombningar. Då det inte finns några officiella siffror på hur många som 

faktiskt fallit offer för NATO:s bombningar kommer vi att gå igenom ett antal olika 

källor och utgå ifrån deras rapporter. Därtill kommer vi att gå igenom NATO:s 

rapporter på dödsoffer samt siffror som Gaddafis regim hävdar är riktiga.  

   Efter att vi samlat in information om vad som skedde i Libyen mellan framförallt 

mars och november 2011 så kommer vi att applicera skyldigheten att skydda genom 

mänsklig säkerhet på interventionens aktioner. För att sedan dra slutsatser kring om 

interventionen följde de bakomliggande värdena för skyldigheten att skydda. Detta 

kommer att göras genom en granskande fallstudie med inslag av idealtypsanalys. 

 

 

2.3 Analys och diskussion 

Vi ska utföra en idealstypsanalys där mänskliga säkerhets-teorin utgör vårt ideal. Vi 

lyckades inte hitta en idealtyp för de sammanhangen vi har för avsikt att analysera.  

För oss innebär detta att vi har blivit tvungna att skapa ett ramverk baserat på mänsklig 

säkerhet för att sedan jämföra aktionerna i Libyen med detta ramverk. Skillnaden 

mellan vår idealtypsanalys och den klassiska idealstypsanalysen kommer således att 

ligga i att vi bara är intresserade av att pröva huruvida det stämmer överens med ett 

ideal och inte göra en värdering mot andra ideal. Gemensamt med andra idealtyper är 

dock att vi inte förväntar oss att interventionen i Libyen ska uppfylla de ideal som vår 

idealtyp innefattar. 
7
  Vi har valt att dela upp vårt ideal i fem kriterier för att underlätta 

vår analys. 

   Det första kriteriet som vi anser bör uppfyllas när en intervention legitimeras med 

skyldigheten att skydda är en minimering av antalet civila dödsoffer. Minimering i 

denna text skiljer sig från den traditionella jus in bello - kategoriseringen vilken 

stundtals accepterar civila dödsoffer. Vi anser att ur ett skyldigheten att skydda - 

perspektiv går det inte att legitimera aktioner som kräver civila dödsoffer. Vi anser 

även att man ska sträva efter att skydda individer från alla typer av våld oavsett var 

våldet kommer från. Kriterierna är tagna ur det mänskliga säkerhetsperspektivets syn 

på personlig säkerhet. 
8
 

   Det andra kriteriet vi anser bör uppfyllas är att en intervention som legitimeras med 

skyldigheten att skydda ska öka säkerheten för civila och därtill minska våldet. Detta 

innebär att våldet i bebodda områden ska deskaleras. Vi anser även att man inte bör 

öka antalet vapen i omlopp och därtill anser vi att man borde sträva efter att minska 

antalet vapen i den konfliktdrabbade zonen för att på så sätt öka säkerheten för 

individer. Vi menar vidare att ens etnicitet och grupptillhörighet inte ska få påverka 

det skydd som man har rätt till. Det civila skyddet ska alltså vara universellt. 

                                                                                                                                                         

 
7 Esaiasson, Peter, et al, 2007. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Norstedts juridik. (3:e uppl.) S 140-141.  
8
 Se sidan 15 i detta dokument 
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Kriterierna är tagna ur det mänskliga säkerhetsperspektivets syn på säkerhet från våld 

oavsett etnicitet men även delar av den ovan nämnda personliga säkerheten.
9
 

   Det tredje kriteriet som vi anser bör uppfyllas är att en intervention som legitimeras 

med skyldigheten att skydda ska upprätthålla och ta hänsyn till de mänskliga fri-och 

rättigheterna. Dessa inbegriper skydd för individ och grupper vars tillgång till idéer 

och information är begränsad av staten (politiskt förtryck). Kriterierna är tagna ur det 

mänskliga säkerhetsperspektivets syn på politisk säkerhet. 
10

 

   Det fjärde kriteriet som vi anser bör uppfyllas är att en intervention som legitimeras 

med skyldigheten att skydda inte får försämra tillgången på mat och vatten. 

Interventionen får alltså inte påverka den nuvarande eller den framtida tillgången till 

mat och rent vatten på ett negativt sätt. Interventionen bör istället, om det finns ett 

behov, utföras på ett sådant sätt att tillgången till mat och vatten ökar. Kriterierna är 

tagna ur det mänskliga säkerhetsperspektivets syn på säkerheten att slippa svälta samt 

delar av miljösäkerhet och hälsosäkerhet. 
11

 

   Det femte och sista kriteriet som vi anser bör uppfyllas är att en intervention som 

legitimeras med skyldigheten att skydda inte får förvärra den medicinska situationen. 

De intervenerande styrkorna får alltså inte till det negativa påverka till exempel 

medicinska transporter eller skada elförsörjningen till sjukhus. Kriterierna är tagna ur 

det mänskliga säkerhetsperspektivets syn på hälsosäkerhet samt delvis ekonomisk 

säkerhet.  
12

 

  Som kan utläsas i de fem kriterierna kommer vi i första hand att fokusera på freedom 

from fear eftersom det är dessa hot man använder sig av för att legitimera 

interventionen i Libyen. Vi menar att kriterierna om miljö och ekonomi faller under 

freedom from want och som tidigare nämnt är inte dessa relevanta för legitimeringen 

av interventionen i Libyen.
13

 

  Vi kommer efter analysen att diskutera den analys vi presenterat och sedan kort 

diskutera om vi anser att den NATO-ledda koalitionens aktioner verkar ha strävat mot 

de ideal som vi målat upp. Om inte handlat enligt ett mänskligt säkerhetsperspektiv, 

anser vi att normen skyldigheten att skydda försvagats. Den har i så fall använts för att 

legitimera en operation som egentligen hade andra bakomliggande orsaker. Om den 

NATO-ledda koalitionen däremot baserat sitt handlande på mänsklig säkerhet så anser 

vi att interventionen i Libyen stärkt normen skyldigheten att skydda.  
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3 Teori 

 

3.1 Utvecklingen av begreppet säkerhet 

Begreppet säkerhet i klassisk mening har förändrats och utvecklats över tid. I denna 

del av uppsatsen ska vi redogöra för hur utvecklingen har gått till och hur innebörden 

av säkerhet har förändrats.  

   Ramesh Thakur presenterar i sin bok The United Nations, peace and security tre 

frågor som följer nedan. Dessa behandlar alla diskussionen kring vad man vill fylla 

begreppet klassisk säkerhet med för budskap och värderingar.  

 

1) För vem är säkerheten avsedd? – För individer, grupper, nationer, stater eller 

världen?  

2) Hur, och med vilka medel kan man uppnå säkerhet? – Med militära medel, 

diplomatiska medel eller ekonomiska medel? 

3) Vad kostar säkerheten – till vilket ekonomiskt, politiskt och socialt pris kan man 

uppnå säkerhet och försvara säkerhet?
14

 

 

Svaren på dessa tre frågor har enligt Thakur förändrats sedan det kalla krigets slut då 

bland annat begreppet human security (mänsklig säkerhet) på allvar började diskuteras 

och användas. Under lång tid hade man med säkerhet menat säkerhet för stater. Staten 

var alltså enligt Thakur under lång tid den aktör som stod i centrum för begreppet 

säkerhet i det internationella systemet.
15

 I och med breddningen av begreppet började 

man inkludera andra områden i säkerhet, så som miljösäkerhet.  

    Sedan det kalla krigets slut menar han att det har skett en gradvis breddning och 

förskjutning av begreppet klassisk säkerhet. Denna är idag delvis underställd den 

mänskliga säkerheten vilket har inneburit en dramatisk förändring av begreppet.
16

 

Thakur menar att den största risken för konflikter och därmed hot mot säkerheten idag 

inte ligger i mellanstatliga konflikter utan snarare i väpnade konflikter inom stater.
17

 

Därför, menar han, är det inte i första hand är staten som behöver skyddas med 

                                                                                                                                                         

 
14

 Thakur, Ramesh, The United Nations, peace and security. From collective security to the 

responsibility to protect. 5 Uppl. Cambridge University. 2006. S 77.  
15

 Thakur, Ramesh, The United Nations, peace and security. From collective security to the 

responsibility to protect. 5 Uppl. Cambridge University. 2006. S 77. 
16

 Thakur, Ramesh, The United Nations, peace and security. From collective security to the 

responsibility to protect. 5 Uppl. Cambridge University. 2006. S 77.  
17

 Thakur, Ramesh, The United Nations, peace and security. From collective security to the 

responsibility to protect. 5 Uppl. Cambridge University. 2006. S 77-78.  
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garantier som statssuveränitet, utan istället individers säkerhet, vilket beskrivs i delen 

nedan. 
18

 

  Thakur menar vidare att det är medborgarna i den stat där konflikten utspelas som 

behöver skydd och säkerhet. I och med att statssuveräniteten åsidosätts till förmån för 

individens säkerhet blir det också mer legitimt, menar Thakur, för utomstående stater 

att ingripa då en stat förtrycker sina medborgare.
19

  

    En annan faktor som gör att begreppet säkerhet har breddats är nya typer av hot, så 

som terrorism, miljöproblem och så vidare. Dessa hot kommer inte från någon enskild 

stat men kan likväl orsaka många människor skada. Eftersom hoten idag ser 

annorlunda ut måste man också ha en annorlunda syn på hur man skapar säkerhet. Ett 

sätt att skapa säkerhet skulle kunna var att minimera sitt ekologiska fotavtryck för att 

på så sätt minska miljöhoten. Då är det inte hållbart att leva kvar i tron om att hot mot 

människoliv utgörs då en stat attackerar en annan. På detta sätt utvecklades ett nytt 

synsätt på klassisk säkerhet och idag menar vi något helt annat med begreppet än för 

20 år sedan. Detta argumenterar Thakur för i The United Nations, peace and 

security.
20

  

 

3.2 Human Security – mänsklig säkerhet  

Mänsklig säkerhet är, som nämnts ovan, en av de breddningar av begreppet klassisk 

säkerhet som Thakur skriver om i The United Nations, peace and security. En annan 

forskare som behandlat samma ämne är Amitav Acharya som i ett kapitel i boken The 

Globalization of world politics, An introduction to international relations skriver om 

mänsklig säkerhet. Acharya menar att en breddning av begreppet säkerhet på allvar 

fick fäste i litteratur och forskning efter det kalla krigets slut. Tidigare, menar 

Acharya, talade man om säkerhet utifrån begrepp som statssuveränitet och staters rätt 

att skydda sig från angrepp, detta i likhet med Thakur ovan. En förskjutning av 

definitionen utmanar därmed den tidigare synen på säkerhet med staten i centrum 

genom att istället sätta individer i centrum.
21

  

    Acharya menar att definitionen av mänsklig säkerhet och dess indelning i olika 

kriterier har sitt ursprung i publikationerna av Human Development report från UNDP 

1994. Denna rapport definierar mänsklig säkerhet utifrån följande sju olika kriterier:
22

     

 

1) Säkerheten att ha tillgång till mat – Att säkerställa att alla alltid ska ha tillgång till 

mat i den utsträckningen att man överlever. Idag lider omkring 800 miljoner 
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 Thakur, Ramesh, The United Nations, peace and security. From collective security to the 
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 Thakur, Ramesh, The United Nations, peace and security. From collective security to the 

responsibility to protect. 5 Uppl. Cambridge University. 2006. S 74-77. 
21

 Acharya, Amitav, Human Security i Baylis, Smith, Owens (red.) The Globalization of world politics. 

An introduction to international relations. Oxford University Press. 2011. S 480. 
22

 Acharya, Amitav, Human Security i Baylis, Smith, Owens (red.) The Globalization of world politics. 
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människor på grund av brist på mat. Den utbredda svälten beror inte på att det 

finns för lite mat i världen. Det är så att det finns tillräckligt med mat för att mätta 

hela jordens befolkning. Problemet ligger snarare i att köpkraften i de fattigare 

länderna är så pass låg att man inte har råd att köpa tillräckligt med mat.  

2) Ekonomisk säkerhet – Att säkerställa en grundinkomst för alla individer, vanligtvis 

från arbete eller som sista utväg, via offentligt finansierade skyddsnät. Också 

viktigt med tryggad ekonomi dels för individen, men även för staten för att ha råd 

att bekosta sjukvård, behov av mat och så vidare. Ekonomisk säkerhet och 

trygghet är därför en förutsättning för många av de andra säkerheterna. Idag 

beräknar man att endast en fjärdedel av jordens befolkning är ekonomiskt säkra.   

3) Miljösäkerhet – Att skydda individer från naturliga katastrofer och från 

miljöproblem vilka är skapta eller på något sätt påverkats av människan. Tidigare 

sökte mäniskan skydd från miljön men denna inställning har nu ändrats till att vi 

söker skydd med miljön. Vi är idag medvetna om de skador som vi orsakar miljön 

och vad detta kan leda till. Thakur skriver i The United Nations, peace and 

security att miljöproblem i utsträckningen kan leda till politiska konflikter och 

oroligheter både inom stater och mellan stater. På detta sätt kan alltså en brist på 

miljösäkerheten bidra till direkt fysiska hot mot individen.  

4) Hälsosäkerhet – Att garantera ett minimiskydd från sjukdomar och ohälsosamma 

livsstilar. Här finns en tydlig skillnad mellan den rika och fattiga världen. De 

fattigare länderna har en betydlig sämre säkerhet från sjukdomar än vad som är 

fallet i de rikare länderna. Detta är antagligen kopplat till ekonomiska 

förutsättningar. Ett stort hot mot hälsosäkerheten är spridningen av HIV och AIDS 

som är idag är ett globalt problem. Inom hälsosäkerhet ryms också behovet av rent 

vatten. Detta är idag ett av de största hoten mot hälsosäkerheten, särskilt i de delar 

av världen som vi benämner som utvecklingsområden.  

5) Personlig säkerhet – Att skydda individen från våld, oavsett varifrån detta 

kommer. Det kan gälla allt från våld utfört av staten till våldsamma individer. 

Exempel på handlingar som kan klassas som hot mot den personliga säkerheten är, 

utöver de klassiska definitionerna, våldtäkter och gatuvåld men även handlingar 

man utför mot sig själv så som försök till att ta sitt eget liv eller drogproblem.   

6) Säkerhet från våld p.g.a. etnicitet – Att skydda folk från våld som uppkommer på 

grund av etnisk tillhörighet eller från våld som uppkommer på grund av sekterism. 

Det kan vara fall där olika etniska grupper utför attacker mot varandra eller fall där 

en etnisk grupp systematiskt förtrycks.  

7) Politisk säkerhet - Att säkerställa individers rätt att leva i ett fritt samhälle som tar 

hänsyn till och respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna samt skydd 

för individer och grupper från en stat som försöker ta kontroll över idéer och 

information. Idag finns det politiskt förtryck i någon form över i princip hela 

världen.
23

 
24

 
25
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Utöver dessa sju punkter finns det en annan typ av indelning av mänsklig säkerhet 

som delvis bygger på samma sju punkter. Detta tas upp i The Globalization of world 

politics, An introduction to international relations. Uppdelningen skapar två grenar 

som benämns som freedom from want respektive freedom from fear. Den första av 

dessa är framförallt utvecklad av utvecklings ekonomer och behandlar hot som 

fattigdom, miljöproblem, utbildning och sjukdomar. Freedom from fear är utvecklar 

av de västerlänska staterna, framförallt Norge och Canada, denna handlar om mer 

direkta faror mot individer eller grupper, så som militära konflikter och våld.
26

  

 

 

3.3 Utvecklingen av skyldigheten att skydda 

På grund av den tidigare nämnda förändringen av begreppet säkerhet skrev under 

1990- talet Francis Deng boken Protecting the Dispossessed: A Challenge for the 

International Community. Boken behandlar framförallt det ökande lidandet bland 

civila vilket, han menade, var resultatet av den ökade mängden flyktingar från 

intranationella konflikter. Deng började sedan samarbeta med Roberta Cohen. 

Tillsammans strukturerade de om vad de menade att begreppet suveränitet borde 

innebära. Detta nya narrativ skulle innebära att stater i praktiken inte bara har 

rättigheter utan även ett antal skyldigheter. En av dessa skyldigheter är att man som en 

del av det internationella samfundet måste upprätthålla de mänskliga rättigheterna där 

en stat inte vill eller kan göra detta. Denna tanke började utvecklas mot en norm. 

   En norm är något som är svagare än en lag men starkare än en idé. Detta då en norm 

till skillnad från en lag inte är bindande.
27

 Vad som skiljer en norm från en idé är att en 

idé kan vara i en persons huvud medan en norm måste vara intersubjektiv. En norm är 

alltså vad som är standard eller vad som anses vara det normala sättet att bete sig.
28

  

   Andy Knight menar även att de som drev normen, normentreprenörerna, sedan fick 

hjälp av ett antal mycket tunga namn. Ett av dessa var FN:s generalsekreterare Kofi 

Annan men även den kanadensiska utrikesministern Lloyd Axworthy som satte upp 

ICISS.
29

 Man lyckades tillsammans belysa att staternas suveränitet och att skydda 

invånarna i landet inte var helt motsatta principer
30

. Det som dock skedde var att 

Annan och Axworthy visade att staters suveränitet inte är villkorslös utan att den 

bygger på hur staten behandlar sina invånare. Knight tillägger dock att detta inte gick 
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helt smärtfritt för de som förespråkade normen.
31

 En av de stora anledningarna till att 

man lyckades höja acceptansen för tanken om en skyldighet att skydda civila var, 

enligt Knight, ett antal nyckelhändelser. Dessa framförallt, men inte uteslutande: 

folkmorden i Rwanda, Somalia och Srebrenica. Diskursen som fördes kunde alltså mer 

eller mindre hela tiden kopplas till en aktuell händelse.
32

  

   Alex J Bellamy och Nicholas J Wheeler skriver i sitt kapitel i The Globalization of 

world politics, an introduction to international relations att ICISS 2001 presenterade 

rapporten the Responsibility to Protect. De menar att denna var en konkretisering av 

de tidigare utkast som gjorts om skyldigheten att skydda.
33

 Andy Knight i sin tur 

menar att dokumentet noggrant gick igenom skyldigheten att skydda och lade den 

grund som 2005 skulle användas av FN. Under 2000-talet började man även, på 

rekommendation från FN:s rådgivare för mänskliga rättigheter införa mandat att 

skydda civila. Exempel på sådana fall är Irak 2003 och Elfenbenskusten 2004, även 

om det inte direkt legitimerades med den växande normen skyldigheten att skydda.
34

 

   Knight menar att stödet för skyldigheten att skydda ökade 2004 då ”the High-Level 

Panel on Threats, Challenges, and Change” gav ut rapporten A More Secure World: 

Our Shared Responsibility som sa att stödet växte inte bara hos humanitära tänkare 

utan även bland de suveräna staterna.
35

 Det gradvis ökande stödet kulminerade 2005 

då FN:s generalförsamling med sina 191 stater i summit-dokumentet inkluderade 

skyldigheten att skydda.
36

 

Den variation som antogs av generalförsamlingen har vissa ansett vara en betydligt 

tunnar version av skyldigheten att skydda.
37

  

3.4 Vad innebär skyldigheten att skydda? 

Alex J Bellamy och Nicholas J Wheeler skriver att skyldigheten att skyddas påverkan 

på det internationella systemet ligger framförallt i de två punkter som antogs i FN:s 

summit dokument 2005.
38

 Här består skyldigheten att skydda av två relativt korta 
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punkter som kan ses som en förkortning eller en ”light”-variation av hela det 

dokument som utgavs av ICISS. Det följande stycket kommer i korthet att beskriva de 

två paragraferna 138 och 139.
39

  

3.4.1 Paragraf 138 

Paragraf 138 är den första av de två paragraferna som behandlar skyldigheten att 

skydda. Paragrafen börjar med att definiera att alla stater har en skyldighet mot den 

egna befolkningen. Denna skyldighet är att skydda invånarna från folkmord, 

krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Skyldigheten inkluderar dock 

inte enbart ett direkt förhindrande av dessa aktioner utan även föreliggande 

upptrappning. Paragrafen fastslår sedan att genom att godta dokumentet så binder man 

sig till denna skyldighet. Paragraf 138 slutar sedan men en uppmaning till staterna att 

hjälpa varandra uppfylla sin skyldighet.
40

 

3.4.2 Paragraf 139 

Paragraf 139 börjar med att fastslå att det internationella samfundet, genom FN, har 

skyldigheten att använda sig av diplomatiska och andra fredliga medel för att skydda 

befolkningar från invånarna från folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot 

mänskligheten. Paragrafen fortsätter med att fastslå att detta ska göras på ett 

välövervägt och beslutsamt sätt genom FN stadgans kapitel VI och VIII, vilka 

behandlar hur FN kan agera med fredliga medel.
41

 Det fastslås även att staterna är 

beredda att handla under FN stadgans kapitel VII men endast genom säkerhetsrådet. 

Bedömningen av hur man ska agera ska göras från fall till fall i samarbeta med 

regionala organisationer och att det fastslagits att de fredliga medlen inte hjälper. 

Avslutningsvis fastslås att general församlingen ska fortsätta att arbeta kring 

skyldigheten att skydda och att staterna ska hjälpa handa stater att skapa en miljö där 

befolkningen är säkra från invånarna från folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och 

brott mot mänskligheten.
42
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3.4.3 ICISS-rapporten 

Förutom de ovan två nämna paragraferna bygger normen skyldigheten att skydda på 

rapport som 2001 presenterades av ICISS.
43

 Denna rapport är betydligt mer 

genomgående än de ovanstående paragraferna men innehåller i korthet följande 

budskap: 

 

1) Grundprinciperna – dessa är samma som antagits i paragraferna ovan, en stat har 

skyldigheten att skydda sin befolkning. När en stat inte gör detta överförs 

skyldigheten av skyddandet av de civila till det internationella samfundet. 

2) De tre delarna – även om denna uppsats enbart behandlar skyldigheten att skydda 

som något som appliceras i en pågående konflikt består skyldigheten att skydda av 

tre delar: Skyldigheten att förebygga, att man ska hindra situationen som hotar 

individers säkerhet - Skyldigheten att reagera, om en stat inte upprätthåller sin 

skyldigt het ska man agera - Skyldigheten att återuppbygga, efter att konflikten 

mattats av har det internationella samfundet skyldigheten att hjälpa den berörda 

staten i den mån det behövs för att återställa de civilas säkerhet. 

3) Jus ad bellum – interventionen ska vara auktoriserad av FN; man ska som 

intervenerande koalition ha rätt orsak, en rimlig chans att lyckas, det ska vara sista 

utvägen och man ska använda proportionella medel. 

4) Klart mandat – operationen måste ha ett väldigt tydligt mandat vilket inte kan 

misstolkas även om man skulle försöka att vrida det för att kunna agera på andra 

sätt. 
44

 

3.4.4 Resolution 1973 är skyldigheten att skydda 

Den 17 mars 2012 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1973. 
45

 Resolutionen behandlar 

den dåvarande situationen i Libyen. Den belyser att den Libyska regeringens har en 

skyldighet att skydda statens invånare och uppmanar alla inblandade parter att ta alla 

möjliga åtgärder för att skydda civila. Resolutionen belyser även att det aktioner som 

den Libyska regeringen utför kan utvecklas till brott mot mänskligheten. 
46

  

   Resolutionen fortsätter sedan med legitimerandet av ett antal aktioner under FN:s 

stadgans kapitel VII, vilket behandlar FN:s militära aktioner. De legitimerade 

aktionerna inbegriper bland annat, men inte uteslutande, en flygförbudszon och ett 

vapenembargo.
47

 Värt att notera är också att resolutionen uttryckligen inte tillåter en 

ockupationsstyrka. 
48
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   1973 har blivit utpekad som ett historiskt steg, av bland annat Ban Ki-moon, för det 

internationella samfundet då det är första gången som R2P används för att legitimera 

aktioner under kapitel FN:s stadgans VII.
49
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4 Resultat/analys: 

 

 

Följande analys kommer att behandla det ideal som vi målat upp ur det mänskliga 

säkerhetsperspektivet för att vi på så sätt ska kunna dra slutsatser om huruvida de 

bakomliggande värdena för skyldigheten att skydda har följts. 

   Angående det första kriteriet, vilket behandlar antalet civila dödsoffer, anser vi 

följande: Det är tydligt att flertalet civila dödats. Exakt hur många vet vi dock inte 

beroende på att alla källor ger olika siffror. Men faktum kvarstår att det finns flertalet 

rapporter och flertalet institutioner och organisationer som hävdar att civila har dödats 

som orsak av NATO:s bombningar. Libyan Health office och Gaddafi-regimen hävdar 

att NATO har orsakat över 1100 civila dödsoffer. Enligt Ben Berry är dessa siffror 

antagligen felaktiga och det är möjligt att den riktiga siffran endast uppgår till en 

tjugondel av detta antal.
50

 Detta skapar en problematik för vår analys då vi anser att 

det, även enligt ett mänskligt säkerhetsperspektiv, är möjligt att förklara ett 50-tal 

civila döda över en halvårsperiod. Detta med hjälp av orsaker som felaktigt 

konstruerade bomber, GPS-system som inte fungerar och bristfällig kommunikation. 

Två exempel på detta är dels när NATO råkade döda 14 rebeller på grund av bristfällig 

kommunikation men också när NATO råkade döda civila på grund av ett fel-designat 

vapen.
51

 
52

 Vi anser det dock svårt att förklara uppgifterna om över 1100 civila 

dödsoffer med fel på utrustning och kommunikation.  Problematiker bör ha belysts 

långt innan att antalet döda nått 1100 och att man i så fall borde ha agerat för att 

förhindra fler offer. En så här hög dödsiffra skulle enligt oss tyda på en mer 

traditionell syn på konflikten, istället för ett användande av ett mänskligt 

säkerhetsperspektiv.  

   Uppgifterna om antalet skadade under konflikten har samma problematik som 

uppgifterna om antalet dödade. Även här finns det alltså flertalet olika uppgifter med 

allt från cirka 200 till 4000 skadade.
53

 

   På grund av den stora skillnaden i statistiken anser vi att vi måste belysa två olika 

analyser. Den första är baserade på de siffror som presenterats av Gaddafi-regimen. I 

ett utfall av konflikten där den NATO-ledda koalitionen dödat över 1100 civila och 

skadat upp emot 4000 anser vi inte oss kunna hävda att den NATO-ledda koalitionen 

behandlat bombningarna ur ett mänskligt säkerhetsperspektiv. 
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   Om man däremot använder sig av de siffror som NATO själv presenterar ges, som 

nämnts ovan, dock en helt annan bild av bombningarna. Vi anser då att ett 50-tal döda 

och 200 skadade visar på att den NATO-ledda koalitionen strävat efter att uppnå 

samma värderingar som vi byggt vårt ideal på. Detta även om man inte helt lyckats. Vi 

anser det värt att nämna att den NATO-ledda koalitionen menar att de räddade 

oräkneliga liv genom den operation som utförs.
54

 

   Den NATO-ledda koalitionen fick kritik från rebellerna för att de inte gjorde 

tillräckligt mycket. Koalitionen försvarade sig här dels med att man hade för lite 

resurser och dels med att Gaddafi-trupperna använde sig av mänskliga sköldar vilket 

gjorde att man inte kunde attackera vissa mål.
55

 Detta anser vi tyder på att NATO har 

tagit den enskilda individens säkerhet i åtanke.  

   Vårt andra ideal bygger på att öka säkerheten för civila och därtill minska det fysiska 

våldet. Ett exempel på när den NATO-ledda koalitionen utför sådana handlingar är när 

man bombade stridsvagnar vilka besköt civila.
56

 Ett annat exempel på en aktion som 

NATO legitimerar med ökad säkerhet för civila är bombningen av 

regeringshögkvarteret. NATO hävdade här att det fanns en stridsledningscentral i 

anslutning till detta och att det därmed var ett legitimt mål. Gaddafi hävdar dock att 

det var han som var målet för bomberna.
57

 

   En annan del som vi anser ingå i vårt andra ideal är det vapenembargo som FN 

utfärdade mot Libyen. Vi anser att ett vapenembargo per idealet är bra. Vi menar att 

ett mindre antal vapen i en konflikt leder till en ökad individuell säkerhet. Vi anser 

även, per logiken ovan, att ett större antal vapen bidrar till en försämrad säkerhet för 

individen i ett konfliktdrabbat område. Vi anser det värt att nämna att alla länder inte 

var överens om detta vapenembargo. Denna meningsskiljaktighet i det internationella 

samfundet visade sig då Storbritannien, USA och Frankrike skickade agenter till 

rebellerna för att undersöka vilka dessa var.
58

 Samarbetet mellan dessa länder och 

rebellerna fortsätter sedan dels med träning av rebellstyrkorna och även genom att 

man beväpnade dem.
59

 Enligt vårt andra ideal anser vi, utan att ta ställning till om det 

man gjorde var rätt eller fel enligt resolution 1973, att en undersökning av vilka 

rebellerna är kan ses som något positivt och förenligt med principerna för mänsklig 

säkerhet. Detta, framförallt, om en del av syftet med agenternas undersökningar var att 

kontrollera rebellernas ställning till de värden som ingår i det mänskliga 

säkerhetsperspektivet. 

   Det uppstår, enligt oss, en problematik kring vapenembargot då den ena parten i 

konflikten är klart starkare. Detta menar vi innebär att embargot påverkar säkerheten 
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negativt för den svagare parten, rebellerna och de civila, då regeringstrupperna inte 

möter motstånd då de utför våldet. Ur idealtypen vill vi i teorin minska antalet vapen 

och därför att ett vapenembargo i princip är en bra sak. Men vi anser detta endast om 

det kan kombineras med en demobilisering av regeringstrupperna eller i en 

symmetrisk konflikt. När en demobilisering inte är möjlig anser vi istället att en 

minskning av asymmetrin genom stärkandet av den andra parten kan legitimeras ur ett 

mänskligt säkerhetsperspektiv, om man kan garantera att de nya beväpnade styrkorna 

inte är ett hot mot civila. Denna garanti kan vi inte uttala oss om på grund av bristande 

information. Värt att nämna är dock att alla vapen på ett eller annat sätt kan användas i 

offensiva syften. 

   En annan del i det andra kriteriet är att grupptillhörighet inte ska påverka ens 

säkerhet. Detta innebär att om rebellerna varit ett hot mot civila så skulle de bombas 

precis som om de var regeringstrupper. Vi har dock inte rapporter på att rebellerna 

skulle varit ett hot eller att de med mening bombats. Detta innebär inte att det inte har 

hänt men med den informationen vi har stämmer bristen på aktionerna överens med 

den andra idealtypen som säger att din grupptillhörighet inte ska påverka individens 

rätt till säkerhet. NATO hävdar även att man applicerat samma kriterier för båda 

sidor.
60

 

   Ett annat exempel på där NATO levde upp till det andra kriteriet var när man i den 

belägrade staden Misrata skickad ett fartyg för att hämta 5000 civila som attackerades 

av Gaddafis trupper och föra dem i säkerhet till Egypten.
61

 

   Vi är även medvetna om att den NATO-ledda koalitionen upprepade 

 gånger menar att det följer de riktlinjer som dragits upp för bombningarna i resolution 

1973.
62

 
63

 Vi anser dock att detta bara är ord och att vi vill tydliggöra att det är 

handlingarna som denna studie undersöker. 

   Det tredje kriteriet – upprättanhållandet av mänskliga fri-och rättigheter är den 

officiella bakomliggande orsaken till att man intervenerar Libyen. I praktiken kan 

varken NATO eller någon annan garantera att man vid alla platser och tidpunkter i 

landet faktiskt upprätthållit de mänskliga fri- och rättigheterna. Detta eftersom man 

endast befann sig i luften och på havet. Om man däremot tydligt brutit mot de 

mänskliga rättigheterna i stor skala är vi av tron att denna information borde ha läckt 

ut, inte minst genom de Gaddafi-trogna källorna. Därför anser vi oss inte kunna säga 

att den NATO-ledda koalitionen strävat efter samma värden som ligger bakom det 

tredje kriteriet med sina aktioner. Men vi anser oss heller inte kunna visa på att man 

inte gjort det.  

   Angående det fjärde kriteriet så kan vi när denna uppsats skrivs, inte med säkerhet 

dra några slutsatser angående detta kriterium. Detta då den information som vi har 

tillgång till inte behandlar mat och vatten i önskad utsträckning. Man skulle dock 

kunna hävda att den NATO-ledda koalitionen i stort följt detta ideal. Detta om man 

antar att det skulle finnas rapportering och information om det var så att dessa 
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hypotetiska händelser vilka bröt mot detta ideal ägt rum - om inte från tidningar så 

åtminstone från Gaddafi-trogna.  

   Angående det femte kriteriet så hittar vi inga rapporter på att sjukhus eller 

elförsörjningen till sjukhus har påverkats negativt. Vi är än en gång medvetna om att 

detta inte behöver innebär att man strävat efter att uppnå kriteriet, utan endast att det 

inte finns någon tillgänglig information på detta område. Vi hävdar ändå att man kan 

föra samma argument som kring mat-och vattenresurserna. Alltså att om den NATO-

ledda koalitionen på något sätt skadat eller påverkat sjukhusen negativt så skulle de 

Gaddafi-trogna belyst detta. Till skillnad från kriterium fyra så finns det ett antal 

rapporter på att det internationella samfundet med skydd av NATO bistått med 

medicin och sanitära hjälpmedel.
64

 I förhållande till kriteriet anser vi baserat på dessa 

uppgifter att man har strävat efter att uppnå samma värderingar som vi byggt vårt 

fjärde kriterium på.  

   Ytterligare en punkt som vi skulle vilja diskutera utöver de ovan nämnda idealen är 

slutet på den NATO-ledda operationen. Operationen slutar åtta dagar efter att 

rebellerna tillfångatagit och avrättat Gaddafi. Detta händelseförlopp anser vi kunna 

problematiseras då detta enligt oss tyder på att Gaddafi var ett av målen för den 

NATO-ledda operationen, vilket han enligt skyldigheten att skydda inte får vara.
65

 Vi 

är dock medvetna om att man skulle kunna hävda att konflikten slutar i och med hans 

död, men oroligheterna fortsatte i begränsad form även efter NATO:s tillbakatåg. 

Detta belyses med följande citat av Abdel Jalil: 

 
 "We have no security because the fighters have not handed their weapons despite 

the chances they've been given to do so through local councils," he said. "The 

response has been weak so far, people are still holding on to their weapons."  66 
 

 

På andra sidan finns det dock de som hävdar att det inte varit så lugnt i Libyen på 

länge.
67
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5 Slutsats: 

På grund av det begränsande mandat som FN gav den NATO-ledda koalitionen så har 

vi svårt att dra några entydiga slutsatser. Detta framförallt på grund av att vi anser att 

en intervention enligt de kriterier som målats upp ovan bäst utförs med fredsskapande, 

fredsframtvingande eller fredsbevarande styrkor på marken. Vår slutsats angående 

aktionerna måste dock vara baserade på detta begränsande mandat. Detta skapar en 

problematik för oss då vi har svårt att se hur man skyddar människors säkerhet med 

hjälp av att släppa bomber från flygplan. Vi anser oss inte vara ensamma om denna 

slutsats då även den tidigare nämnda Thakur skriver följande om NATO:s bombningar 

i Kosovo:  

 
”The discourse on NATO’s intervention in Kosovo in 1999 was framed largely in the language of 

humanitarian intervention – when in fact that intervention consisted of three months of bombing. If 

that was humanitarian intervention, then it must necessarily also have been humanitarian bombing. ” 
68 

 

Även om detta citat inte bokstavligt drar samma slutsats som vi så tolkar vi det som att 

vår tankebana kring Libyen stämmer överens med hans tankar kring interventionen i 

Kosovo. 

   För att dra vår slutsats har vi valt att använda oss av siffror som ligger betydligt 

närmre den NATO-ledda koalitionens siffror än de som Gaddafi regimen presenterat. 

Detta gör vi då vi har en större tilltro till de demokratiska stater som ingår i NATO än 

till Gaddafi och hans diktatur. 

   Angående antalet civila döda anser vi, om man använder NATO:s siffror, oss kunna 

se att det har funnits en generell strävan efter att uppnå idealt men att man stundtals 

antagligen använt sig av en mer traditionell syn på väpnade konflikter.  

   Ur det andra kriteriet anser vi inte att det finns några bra tillvägagångssätt, på grund 

av det begränsade mandatet, ur ett mänskligt säkerhetsperspektiv. Även om det finns 

frågetecken kring beväpningen av rebellerna så anser vi att man i stort kan se en 

strävan i de andra delarna av pelaren.  

   Angående det tredje kriteriet så anser vi inte oss kunna dra några slutsatser kring de 

enskilda aktionerna. Däremot menar vi att interventionen som helhet tyder på en 

strävan efter att uppnå de värderingar som vi baserat vårt tredje kriterie på. 

   Vi anser oss inte kunna dra några slutgiltiga slutsatser om det fjärde kriteriet. Detta 

då vi anser att det saknas tillräckligt med information.  

    I det femte kriteriet anser vi oss kunna se en klar strävan hos den NATO-ledda 

koalitionen till att försöka uppnå värderingarna för mänsklig säkerhet vilket idealet 

bygger på.  
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   Vi anser att man i en idealvärld hade stannat och hjälpt till med att helt återställa 

freden och säkerheten i områden men är medvetna om de potentiella svårigheterna 

som skulle kunna uppstå om man försöker genomföra detta med hjälp av flygplan,  

   När vi enbart studerar de aktioner som utförs av den NATO-ledda koalitionen i 

Libyen 2011 så anser vi att man i stort strävat efter de bakomliggande värderingarna 

för skyldigheten att skydda. Även om vi kan se en viss strävan anser vi att kan ha 

funnits enskilda aktioner som inte följt tankegången bakom skyldigheten att skydda. 

Således blir vår slutsats att de aktioner som NATO utfört i Libyen har en strävan efter 

att uppfylla de bakomliggande värdena för skyldigheten att skydda. Däremot har 

NATO i vissa aktioner haft svårt att göra allt för att skydda civila. Detta enligt oss på 

grund av det begränsande mandat man fått från FN. Vi kan som ovan nämnt konstatera 

att NATO inte alltid lyckats med att skydda civila och därmed inte alltid lyckats följa 

värderingarna bakom skyldigheten att skydda. Vi menar dock att detta inte beror på att 

NATO på något sätt agerat felaktigt eller valt bort de bakomliggande värderingarna 

för skyldigheten att skydda. NATO har uppenbarligen följt det mandat som FN har 

givit dem och agerat inom dessa ramar. Hade man haft möjlighet att göra mer för att 

skydda civila så är vi av tron att man också hade gjort detta.  

 

 

5.1 Avslutande reflektioner 

Efter att ha använt vårt analysramverk anser vi att det finns utrymme för förbättringar. 

Framförallt mellan kriterium ett och två gällande skillnaden på att minimera antalet 

civila dödsoffer och att skydda civila från fysisk skada. Denna skillnad är inte för oss 

helt klar och vi har haft svårt att i vissa fall bedöma huruvida enskilda aktioner har 

fallit under kriterium ett eller två.  

   Som tidigare nämnt skulle vi vilja uppmana forskare med mer resurser att undersöka 

det exakta händelseförloppet. Vi är medvetna om att det sätt på vilket vi har undersökt 

händelseförloppet inte är det optimala då våra begränsade resurser har gjort att vi 

enbart har kunnat angripa händelserna i Libyen 2011 genom nyhetsartiklar och 

rapporter.   

   Vi är också medvetna om att den ovanstående texten är något framtung. Det är dock 

det enda sätt vi har kunnat genomföra undersökningen på. Detta då vi har varit 

tvungna att inkludera alla ovanstående delar av texten för att ge läsaren den 

nödvändiga förståelsen för att kunna följa med i analysen.   
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