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Abstract 

Uppsatsen behandlar frågan om varför vissa utbrytarstater uppnår internationellt 
erkännande och andra inte. Utifrån två teorier om vad som krävs för erkännande 
tas exemplen Somaliland och Sydsudan upp i en komparativ fallstudie. Sydsudan 
är världens yngsta stat och blev erkänd tack vare en överrenskommelse med 
Sudan. Somaliland utropade sig självständigt 1991 och har styrts som en 
självständig stat sedan dess utan att ha blivit erkänd av en enda stat. Detta på 
grund av att det saknas en överenskommelse med Somalia om ett utträde. 

För att bli internationellt erkänd krävs oftast en överenskommelse med 
moderstaten. Är kriterierna permanent befolkning, definierat territorium och 
effektiv regering uppfyllda kan det anses ge rätt till ett erkännande. Politiskt 
intresse från omvärlden underlättar också ett erkännande, liksom i de fall då en 
stat utsatts för systematiskt förtyck av sin moderstat. 

 
Nyckelord: Internationellt erkännande, utträde, självbestämmande, Somaliland, 
Sydsudan.  

 
Antal ord: 9157
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1 Inledning 

Runt om i världen finns flera exempel på utbrytarstater eller grupper som på olika 
sätt kämpar för självständighet eller självstyre. Vad det är som avgör ifall en stat 
lyckas utträda ur sin moderstat är inte självklart. Det finns inga exakta kriterier 
som måste uppfyllas för att få bli en del av det internationella samfundet 
(Christopher, 2011, s. 126). I avsaknaden av en världsdomstol är det upp till 
medlemsstaterna i FN att gemensamt besluta om att ta in nya medlemmar i 
generalförsamlingen (Crawford, 1979, s. 133), vilket öppnar för subjektiva 
bedömningar från medlemsstater som agerar i syfte att skydda sina egna intressen. 
I denna uppsats undersöker vi fenomenet internationellt erkännande av stater. Vår 
förhoppning är att utifrån en jämförelse av två fall kunna ge ett generellt svar på 
vad det är som avgör huruvida en utbrytarstat lyckas uppnå självständighet. 

Förra sommaren blev Sydsudan efter en femtioårig självständighetskamp FN:s 
yngsta medlemsstat (Christopher, 2011, s. 128). I grannlandet Somalias norra 
delar finns den självstyrande regionen Somaliland. Sedan tjugo år tillbaka har 
Somaliland fungerat som en självstyrande stat, dock utan att erkännas som en 
sådan av omvärlden (Kreuter, 2010, s. 364). Sydsudan och Somaliland har på 
många sätt liknande förutsättningar. De är geografiskt närbelägna, har ett 
gemensamt förflutet som brittiska kolonier och har genomgått stora prövningar i 
sin kamp för självständighet (Fahlén, 2012). Då de två fallen har stora likheter 
finner vi det intressant att titta närmare på det faktum att Sydsudan lyckats bli en 
självständig stat, samtidigt som Somaliland inte blivit erkänt av ett enda land. 
Detta är för oss, åtminstone vid första anblicken, en gåta som vi ska försöka hitta 
ett svar på i denna uppsats. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående problematik kommer den här uppsatsen handla 
om att räta ut några av de frågetecken som finns rörande internationellt 
erkännande. Vårt syfte är att undersöka vad som är anledningen till att vissa stater 
erkänns internationellt medan andra inte gör det. Genom att jämföra våra två 
exempelstater hoppas vi i analysen att skapa en förståelse för hur internationellt 
erkännande fungerar i praktiken. Vår frågeställning lyder som följer: 

 
Varför uppnår vissa utbrytarstater internationellt erkännande och andra inte? 
 
Syftet med uppsatsen är inte att ta ställning för eller emot staters utbrytning, utan 
snarare att belysa problematiken kopplat till ett erkännande. Vi vill förklara varför 
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Sydsudan har blivit erkänt och inte Somaliland, och utifrån det dra generella 
slutsatser om vad som krävs för att bli en internationellt erkänd stat. 

1.1.1 Begreppsdefinition 

Vad vi menar med att uppnå internationellt erkännande är att staten i juridisk 
mening är en stat som lyder under internationell lag, och har en plats i FN:s 
generalförsamling. Med en utbrytarstat menar vi en politisk eller militär rörelse 
som har som mål att skapa en egen stat genom att utträda ur den stat man tillhör, 
mot ursprungsstatens vilja. I uppsatsen refererar vi stundtals till Sydsudan som 
södra Sudan. Med södra Sudan menar vi Sydsudan före självständigheten, innan 
staten Sydsudan fanns. 

1.2 Metod och teori 

Uppsatsen utformas som en komparativ fallstudie där vi genom att jämföra de två 
fallen Sydsudan och Somaliland hoppas kunna besvara vår frågeställning. Vi 
kommer att utifrån mest lika-design jämföra de två staterna med varandra. 
Staterna är strategiskt utvalda för att kunna besvara vår fråga på bästa sätt. Fallen 
är lika varandra i många parametrar, men är olika i utfall. Vår uppgift blir att 
urskilja förklaringsvariabler som kan bringa klarhet i frågan och ge oss en djupare 
förståelse för fenomenet internationellt erkännande. 

En överordnad princip inom internationell rätt är rätten till självbestämmande, 
som finns nedskriven i Förenta Nationernas stadgar. Med självbestämmanderätten 
i bakhuvudet utgår vi från de två dominerande teoribildningar som berör frågan 
om internationellt erkännande. Teorierna heter deklarativ och konstitutiv teori och 
har olika synsätt på vad som krävs för att uppnå statsskap.  

1.3  Avgränsning 

Det finns ett stort antal självständighetsrörelser i världen, många med vitt skilda 
förutsättningar. Detta ger behov av avgränsningar för vår studie. Vi väljer att 
lägga fokus på Sydsudan och Somaliland. Vårt val av de två staterna beror till stor 
del på att vi använder oss av mest lika-designen och därför vill studera fall med 
liknande utgångspunkt men olika utfall. Dessutom är Sydsudan och Somaliland 
aktuella fall som vi anser är intressanta att studera. Att avgränsa oss till två fall ger  
oss möjlighet att gå på djupet och därmed att finna tillräckligt med variabler för 
att kunna dra generella slutsatser i frågan. 
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1.4 Material och källkritik 

Vi använder oss i uppsatsen av såväl primär- som sekundärkällor. Materialet till 
teoridelen baseras till största delen på delar av de två böckerna International Law 
och The Creation of States in International Law. Den förstnämnda är en kursbok 
för studenter inom internationell rätt och är skriven av Matthew Craven som är 
professor i ämnet. Den andra är en avhandling skriven av professor James 
Crawford och har haft stort inflytande i forskarvärlden (Craven, 2010, s. 218). De 
här två böckerna är i vår mening att betrakta som trovärdiga och fria från 
värderingar. Vi har också använt oss av en vetenskaplig artikel som heter 
Recognition of States: International Law or Realpolitik?, och relevanta delar från 
Förenta Nationernas stadgar.  

Boken Becoming Somaliland ger oss större delen av den fakta vi behöver till 
bakgrundsdelen om Somaliland. Den är skriven av Mark Bradbury som verkat i 
regionen och besitter stora kunskaper om landet. Att han är förespråkare för 
Somalilands självständighet är något vi tar i beaktning. Boken ger dock en 
gedigen översikt över Somalilands historia och kamp för självständighet. 
Kompletterande fakta om Somaliland kommer från den vetenskapliga artikeln 
Self-Determination, Sovereignty, and the Failure of States: Somaliland and the 
Case for Justified Secession, skriven av juristen Aaron Kreuter.  

Bakgrundsdelen som handlar om Sydsudan är grundad i en bok som heter 
Sudan at the brink: self-determination and national unity och är skriven av 
Francis Mading Deng som är sydsudanes och FN:s särskilda rådgivare för att 
förhindra folkmord. Dessutom använder vi två artiklar som heter Secession and 
South Sudan: an African precedent for the future? och Strife and Secession in 
South Sudan. De är vetenskapliga artiklar, vars författare innehar professurer. 

Förutom de tryckta sekundärkällorna använder vi oss också i uppsatsen av fyra 
intervjuer med personer med specialkunskap i ämnet. Tre av dessa arbetar på 
svenska utrikesdepartementet: Marika Fahlén (Sveriges ambassadör för Afrikas 
horn), Staffan Jonsäter (departementssekreterare på Afrikaenheten) och Pernilla 
Nilsson (kansliråd på enheten för folkrätt). Den fjärde intervjun är med 
Somalilands representant i Sverige, Eidarus Adan. Intervjuerna är utformade som 
så att vi ställt öppna frågor och låtit våra intervjupersoner prata fritt. Vi är 
medvetna om att intervjupersonerna inte nödvändigtvis är experter på hela den 
specifika problematiken, och att de företräder sina egna personliga uppfattningar. 
Att Somalilands representation i Sverige är part i målet är något vi är medvetna 
om. Vi anser dock att samtalsintervjuerna ger oss en fördjupad förståelse för vårt 
ämne och ett synsätt som saknas i litteraturen. 
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1.5 Disposition 

Nästkommande kapitel består av en teoridel, där vi går igenom olika synsätt på 
staters suveränitet, och olika teorier om vad som bör finnas på plats för att en stat 
ska uppnå internationellt erkännande. Därefter följer ett kapitel om vår metod, där 
vi motiverar och diskuterar vårt val av komparativ fallstudie. Det fjärde kapitlet 
handlar om den empiriska bakgrunden till Somalilands och Sydsudans 
självständighetssträvande. En analysdel följer sedan där vi kopplar teoridelen med 
bakgrunden, och utifrån detta analyserar situationen för respektive land. I kapitel 
sex finns våra slutsatser och ett svar på vår frågeställning. Därefter följer våra 
avslutande reflektioner, en referensförteckning och ett appendix med kartor över 
länderna. 
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2 Teori 

I detta avsnitt tar vi till att börja med upp principen om rätten till 
självbestämmande. Principen är central i Förenta Nationernas stadgar, som 
fastställer alla folks rätt att styra sig själv. Självbestämmanderätten är också 
central i vår uppsats då den är svår att bortse från vid erkännande och något som 
alla stater måste förhålla sig till. I del 2.2 och 2.3 beskrivs innebörden av de två 
stora teoribildningar som finns när det kommer till erkännande av en stat. Dessa 
teoribildningar heter deklarativ och konstitutiv teori. 

2.1 Rätten till självbestämmande 

I första artikeln av Förenta Nationernas stadgar står formulerat att ett av syftena 
med FN är att utveckla fredliga relationer mellan nationer, med hänsyn till 
principen om lika rättigheter och självbestämmande (Förenta nationerna, 1993, s. 
3). Rätten till självbestämmande förklaras vidare i en resolution från 1960 med att 
alla folk har rätt att utan extern inblandning själva bestämma sin politiska status 
och sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling (Crawford, 1979, s. 89). I 
ett förtydligande direktiv står också uttryckt att en koloni eller ett territorium som 
saknar självstyre är att betrakta som fristående från den stat de tillhör. Denna 
särskilda status ska kvarstå till dess att folket får utöva sin rätt till 
självbestämmande (Craven, 2010, s. 234). FN går till och med så långt som att 
alla stater är skyldig att främja självstyrelse och bistå i utvecklingen av 
demokratiska institutioner för territorier som inte har uppnått självstyre (Förenta 
nationerna, 1993, s. 14). Samtidigt får ingen stat agera på ett sätt som stör den 
nationella enheten eller territoriella integriteten i ett annat land (Crawford, 1979, 
s. 90). 

 Dels kan självbestämmanderätten syfta på staters rätt att själva bestämma 
över sin styrelseform och sina interna angelägenheter. Framför allt har rätten till 
självbestämmande använts för att rättfärdiga före detta koloniers 
självständighetsanspråk (Craven, 2010, s. 233). Självbestämmanderätten kan 
också tolkas som att folk i ett specifikt territorium har rätt att bestämma sin 
styrelseform oavsett vad moderstaten tycker om det (Crawford, 1979, s. 90). 
Folkrättsjurister brukar erkänna den första tolkningen som den gällande. 
Tolkningen att ett område har rätt till utträde ur en moderstat är mer problematisk, 
framför allt med tanke på frågan om vad som egentligen utgör ett folk (Crawford, 
1979, s. 61). I avkolonialiseringens Afrika blev rätten till självbestämmande ett 
problem just på grund av denna fråga. Därför fattade Afrikanska Unionen 1964 ett 
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beslut om att respektera koloniala gränser så som de var vid tiden för 
avkolonialiseringen (Craven, 2010, s. 233).  

På senare år har det inom internationell rätt vuxit fram krav på att demokrati 
och mänskliga rättigheter ska spela in vid ett erkännande av nya stater. Det 
innebär alltså att man ska göra sig förtjänt av ett internationellt erkännande. 
Högsta domstolen i Kanada fastslog 1998 vad som kan anses vara en alltmer 
allmän hållning: att ett folk har rätt till externt självbestämmande om man har 
varit en koloni, utsätts för omfattande förtyck, eller saknar tillgång till den 
politiska arenan i landet (Craven, 2010, s. 237-238). Det är dock viktigt att påpeka 
att dessa krav ännu inte har blivit allmän praxis. I FN-stadgan står dessutom 
uttryckligen att alla stater är likvärdiga medlemmar av det internationella 
samfundet, att ingen medlem får handla på ett sätt som kränker en annan medlems 
territoriella integritet eller politiska oberoende, samt att ingen bestämmelse i 
stadgan berättigar ett ingripande som inkräktar på en stats inre angelägenheter 
(Förenta Nationerna, 1993, s. 3). Även om rätten till självbestämmande ska ses 
som en överordnad princip, så innebär detta också att den inte att den får inkräkta 
på staters suveränitet. Ett krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter 
som ett villkor för erkännande kan ses ett brott mot staters politiska oberoende. 

2.2 Deklarativ teori 

Den första av de två teorierna om vad som ska räknas som en stat benämns på 
engelska för declarative theory. I brist på tillfredsställande översättningar kommer 
vi nedan att kalla den för deklarativ teori. Enligt deklarativ teori räcker det med att 
uppfylla ett antal kriterier för att få kallas en stat. Det är enligt detta synsätt inte 
själva erkännandet från andra stater som ger statsskapet (Craven, 2010, s. 242). 
Erkännandet är ett uppmärksammande på att en stat finns, men har inte något med 
dess skapande att göra (Grant, 1999, s. 4). Deklarativ teori förnekar inte att det 
internationella erkännandet är viktigt (Craven, 2010, s. 242). Det är inte i 
praktiken så att stater har eller önskar ha relationer med en stat bara för att den är 
erkänd, men det är svårt att helt frikoppla principen om erkännande från politiskt 
godkännande (Craven, 2010, s. 243). När man erkänner en stat innebär det enligt 
deklarativ teori att man inte bara erkänner dess existens. Det kan också tolkas som 
att erkännandet innebär att man tar ställning för statens interna angelägenheter. 
Exempelvis kan ett erkännande anses legitimera ett misslyckat styre i en stat.  

Vi kommer nedan att redogöra för de kriterier som länderna i Nord- och 
Sydamerika kom överrens om när de antog Montevideokonventionen 1933. 
Kriterierna används än idag som ett ramverk för att diskutera vad som bör 
erkännas som en suverän stat. Enligt detta ramverk ska följande kriterier 
uppfyllas: det ska finnas en permanent befolkning, ett definierat territorium, en 
fungerande regering och en förmåga att ha relationer med andra länder (Craven, 
2010, s. 220).  

Befolkningskriteriet kan sägas grunda sig i nationalitetstankarna som var 
populära i början av 1900-talet och företräddes av bland andra USA:s president 
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Wilson. Han menade att suveränitet inte är något som kan ges utifrån, utan det 
krävs en nationell identitet och ett mått av kulturell homogenitet för att uppnå 
nationellt självbestämmande (Craven, 2010, s. 217). Kriteriet om en permanent 
befolkning är problematiskt. Det handlar ofta om lösa band som knyter samman 
en nation med dess invånare om nationen inte är självstyrande. Dessutom uppstår 
ett problem för de minoritetsgrupper som finns i en stat. Ska de då nekas 
medborgarskap (Crawford, 1979, s. 41)? 

Att definiera vad som krävs för att uppfylla kriteriet territorium är också 
problematiskt. Staten ska ha ett avgränsat territorium, det vill säga tydliga gränser 
för var staten tar slut. Det får inte finnas anspråk på landets territorium från andra 
stater, eller den stat man försöker bryta sig loss från. Det senare är en av 
huvudanledningarna till att få utbrytarstater lyckas utträda ur sin moderstat. Men 
det finns också exempel på länder, exempelvis Albanien och Israel, som blivit 
erkända trots pågående gränstvister och oklara gränser (Craven, 2010, s. 224). 

Kravet på en självständig regering handlar om en stats faktiska möjligheter att 
styra sig själv. Ofta ses det som det enskilt viktigaste kriteriet för en stats existens. 
För att uppfylla kriteriet måste ett land ha kontroll över både befolkning och 
territorium, samt makten att utöva ett legitimt våldsmonopol (Craven, 2010 s. 
224). Det säger nästan sig självt att för att vara en stat måste också någon slags 
regering finnas (Crawford. 1979, s. 45). Förmågan att ha relationer med andra 
stater kan inte längre sägas vara ett kriterium för erkännande. En stat uppfyller per 
definition detta kriterium eftersom erkännandet i sig är ett resultat av interaktion 
med andra stater (Crawford, 1979, s. 47). 

När den internationella lagstiftningen om staters erkännande tillkom hade den 
karaktären av att bara konstatera det som fanns i realiteten: att en stat är en stat 
eftersom den existerar (Craven, 2010, s. 240). Idag är det så att en stat, även om 
den har internt självbestämmande, inte kan bli en del av det internationella 
samfundet utan att erkännande från andra stater finns (Craven, 2010, s. 240).  

 

2.3 Konstitutiv teori 

Man kan säga att frågan om vad som är en stat har gått från att vara mer ett 
materiellt faktum – att en suverän stat kan styra sitt territorium – till en mer 
formell juridisk fråga där vikten läggs vid erkännande från andra (Craven, 2010, s. 
229). En teoribildning som tagit fasta på detta är vad som på engelska benämns 
för constitutive theory. Vi väljer att försvenska även detta begrepp och således 
kalla det för konstitutiv teori. Enligt konstitutiv teori har en stat existens när den 
erkänns som en stat av andra stater (Craven, 2010, s. 242). Det är enligt detta 
synsätt själva erkännandet som är huvudkriteriet för en stats existens och på så 
sätt det som skapar staten (Grant, 1999, s. 2).  Det är dock viktigt att veta att det 
inte bara är strikt juridiska kriterier som spelar in när en stat bedömer huruvida de 
vill erkänna en utbrytarstat eller inte. Att Sverige exempelvis inte erkänner ett 
land betyder kanske bara att Sverige inte önskar ha diplomatiska relationer med 
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staten i fråga, eller att andra realpolitiska avvägningar hindrar ett erkännande 
(Craven, 2010, s. 242). Det behöver alltså inte nödvändigtvis betyda att Sverige 
inte anser att det är en stat. Enligt konstitutiv teori är det i relationen med andra 
länder som ett lands juridiska status bestäms. Bara de stater som är erkända kan 
anses ha förmågan att ha relationer med andra (Craven, 2010, s. 242). Detta 
synsätt kan leda till osäkerhet, eftersom större vikt läggs vid landet som erkänner 
än den nation som faktiskt erkänns (Kreuter 2010 s. 366). Det blir alltså den 
erkännande staten som bestämmer när ett utträde är berättigat. Detta ger utrymme 
för godtyckliga bedömningar. Det deklarativa synsättet kan därför tyckas vara 
tydligare än det konstitutiva, då det också ställer krav på landet som erkänns.  
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3 Metod 

Metoden vi använder oss av i den här uppsatsen är en komparativ fallstudie med 
en teorianvändande forskningsdesign. Vi har valt att jämföra två analysenheter – 
Somaliland och Sydsudan – för att besvara vår frågeställning. Den 
teorianvändande ansatsen innebär att vi använder en befintlig teori för att förklara 
utgången av våra fall (Esaiasson, 2010, s. 42).  

3.1 Komparativ metod 

Komparativa studier kan utveckla och pröva teorier inom politik. Med jämförelser 
av olika länder ges möjligheter att studera politiska likheter och skillnader. Det 
som utmärker komparativa studier inom statsvetenskap är därför jämförelser av 
politiska objekt i olika länder (Denk, 2008, s. 7). Vår studie har i syfte att förklara 
varför situationen ser ut som den gör och varför det finns skillnader mellan 
staterna som undersöks. Det är alltså en förklarande studie. För att genomföra en 
förklarande studie beskrivs först situationen, för att sedan undersöka vilka orsaker 
som kan finnas till att situationen är som den är. För att uppnå sitt syfte kräver en 
förklarande studie tydliga teorier (Denk, 2008, s. 12).  

I vårt val av analysenheter för att besvara frågeställningen letar vi efter 
homogenitet. Det optimala i en jämförande analys är att staterna som undersöks är 
så lika varandra som möjligt, men har olika utfall vad gäller det fenomen vi vill 
studera. Fenomenet vi vill studera är internationellt erkännande av stater. Målet är 
sedan att jämföra de två staterna utifrån potentiella förklaringsfaktorer till vad 
som krävs för att bli erkänd (Esaiasson, 2010, s. 99). På detta sätt har vi tänkt när 
vi valt de två stater vi studerar. Vid första anblicken kan Somaliland och 
Sydsudan tyckas ha liknande utgångspunkter i sitt självständighetssträvande. 
Utfallen är däremot motsatta då Sydsudan är en internationellt erkänd stat medan 
Somaliland inte är erkänt av en enda stat. 

I en komparativ fallstudie studeras situationen i ett land och relateras till 
situationen i andra länder. Genom studien hoppas man få ökad förståelse för ett 
politiskt fenomen (Denk, 2008, s. 38). Vi använder oss av denna struktur i vår 
uppsats. Vi anser att en komparativ fallstudie är den metod som ger oss bäst 
förutsättningar att besvara vår frågeställning. En komparativ struktur innebär att 
man upprepar samma fallstudie på flera fall med syftet att jämföra alternativa 
förklaringar av samma fenomen (Yin, 2007, s. 180). Det innebär att vi undersöker 
samma förklaringsfaktorer hos de båda länderna. De teorier vi sedan använder 
hjälper oss att veta vad det är vi ska undersöka och jämföra hos respektive land.  
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3.2 Fallstudiemetod 

Fallstudien är en metod som används då man vill gå på djupet i en fråga. Ibland 
riktas kritik mot fallstudiemetod på grund av bristande generaliserbarhet (Yin, 
2007, s. 17). Att undersöka få analysenheter för att uttala sig i allmänna ordalag 
om ett fenomen kan anses vara ovetenskapligt. Vi menar dock att vi genom att gå 
på djupet i två fall kan säga mer om fenomenet internationellt erkännande än vad 
vi hade gjort om vi släppt in fler stater i en ytligare analys. I de flesta 
undersökningar kan sambanden vara komplexa och svåra att mäta på något exakt 
sätt (Yin, 2007, s. 150). Det är många faktorer som spelar in när det gäller 
erkännande av stater och det är svårt att säga vilken parameter som är den direkt 
avgörande. 

Det är viktigt att studien är fokuserad, knuten till befintliga teorier, samt att 
definitioner av centrala begrepp finns (Yin, 2003, s. 21). Vi anser att vår studie 
uppfyller de här kriterierna. Det som utmärker fokuserade studier är att ett fåtal 
stater studeras och att en aspekt står i centrum för undersökningen (Denk, 2008, s. 
42). Som bekant är den centrala aspekten i den här uppsatsen internationellt 
erkännande. Vi har valt att göra en fokuserad studie med formen mest lika-design. 
Det är en design som bygger på logiken att en olikhet i den beroende variabeln 
kan förklaras av en olikhet i förutsättningar. Att det kan vara svårt att avgöra vilka 
skillnader som påverkar just den beroende variabeln kan vara ett problem. Ju mer 
lika länderna man studerar är, ju större chans är det att man kan identifiera de 
avgörande faktorer som påverkar utfallet (Denk, 2008, s. 43).  

En fallstudie med flerfallsdesign rymmer tydliga för- och nackdelar jämfört 
med en enfallsdesign. Fördelen är att man, om man bara har tillräckligt bra 
analysenheter, kan dra mer långtgående slutsatser i analysen. Vid en komparativ 
fallstudie är det viktigt att följa någon slags replikationslogik. Det vill säga att 
samma variabler ska prövas på båda staterna för att kunna dra en slutsats (Yin, 
2007, s. 68). Det teoretiska ramverket i teoridelen ger oss de variabler vi valt att 
undersöka: befolkning, territorium och regering. 
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4 Bakgrund 

4.1 Somaliland 

Somaliland är en del av Somalia som sedan 20 år tillbaka i praktiken är 
självstyrande. De gränser som Somaliland idag gör anspråk på ritades upp för 
första gången under kolonialtiden. Då tillhörde området Storbritannien och 
benämndes som Brittiska Somaliland. Britterna hade inget större intresse av att 
aktivt styra landet utan betecknade Somaliland som ett protektorat och överlät 
administrationen till de somaliländska klanerna (Bradbury, 2008, s. 28-29). 
Sommaren 1960 blev Somaliland självständigt och direkt erkänt av ett 40-tal 
stater runt om i världen. Knappt en vecka senare valde landet att ingå i en union 
med Italienska Somaliland och bilda Republiken Somalia. Förhoppningen med det 
nya Somalia var att lyckas förena alla somalier runt om i Östafrika i ett 
Storsomalia (Bradbury, 2008, s. 32-34). Det bor nämligen ett antal miljoner 
somalier i Etiopien, Kenya och Djibouti (Fahlén, 2012). Snart efter att Somaliland 
inträtt i unionen uppenbarade sig konsekvenserna av densamma, då 
somaliländarna inte fick någon unionsakt att underteckna. Dessutom blev den 
största somaliländska klanen, Isaaq, politiskt marginaliserad i den nya republiken; 
somaliländarna erbjöds endast en minoritet av platserna i parlamentet (Bradbury, 
2008, s. 33). Politiskt sett var Somalia en bräcklig men fungerande stat. Detta kom 
att ändras under hösten 1969 då Siad Barre genomförde en militärkupp, vilket 
blev början på en diktatur som skulle komma att vara fram till 1991 (Kreuter, 
2010, s. 375).       

På 70-talet utbröt ett krig mellan Somalia och Etiopien. Detta förvärrade 
ytterligare situationen för de somaliländska klanerna som gick samman och 
bildade rebellrörelsen Somali National Movement (nedan kallat SNM). Efter att 
ett fredsavtal mellan Etiopien och Somalia slutits 1988 gick SNM till attack mot 
somaliska styrkor i Somaliland (Bradbury, 2008, s. 44). Siad Barres svar på 
attackerna var hårt och skoningslöst. Legoknektar från Zimbabwe hyrdes in och 
genomförde luftangrepp på Somalilands största stad Hargeisa, vilket kostade 
uppskattningsvis 50 000 människoliv. Dessutom tvingades nära en halv miljon 
människor på flykt till Etiopien (Bradbury, 2008, s. 62). Resultatet av regeringens 
motoffensiv blev att SNM gick från att vara en mindre regional rörelse till att bli 
en separatiströrelse som strävade efter självständighet för Somaliland (Bradbury, 
2008, s. 67). Konflikten med regeringen kom att leda till utbrottet av ett fullskaligt 
inbördeskrig, som varade tills Siad Barre avsattes 1991. I maj samma år 
förklarade SNM Republiken Somaliland som självständig (Bradbury, 2008, s. 46-
47).   



 

 12 

Oroligheterna i Somalia har fortsatt fram till dags dato, och landet är idag att 
beteckna som en så kallad failed state. Krigsherrar och islamska domstolar styr i 
mångt och mycket stora delar av landet. Detta i kontrast till Somaliland som är en 
av de mest stabila och lugna regioner på Afrikas horn (Bradbury, 2008, s. 49). 
Sedan utropandet av Republiken Somaliland har landet lyckats etablera en 
fungerande statsapparat och genomfört fyra demokratiska val. Banker, universitet 
och sjukhus har öppnats och de enda personer som idag bär vapen på gatorna är 
polis eller militär. Somaliland besitter många av de egenskaper som en suverän 
stat bör förfoga över. Landet har en egen konstitution, politiska partier och en 
folkligt vald regering. Regeringen garanterar i sin tur medborgarnas säkerhet, 
utfärdar somaliländska pass, tar upp skatt och ger ut landets egen valuta 
(Bradbury, 2008, s. 4). Somaliland har idag diplomatiska relationer med många 
länder, däribland Sverige och Storbritannien (Fahlén, 2012). 

Trots att Somaliland de facto varit självstyrande i över 20 år har inte en enda 
stat erkänt landet. Erkännandet av Somaliland försvåras av den laglöshet som 
råder i övriga Somalia (Christopher, 2011, s. 125-132). Det kan också diskuteras 
huruvida Somaliland idag har full kontroll över sitt territorium, då en region i den 
östra delen av landet har brutit sig loss och sagt sig tillhöra Somalia (Fahlén, 
2012). Oljeprospektering har påbörjats i Somaliland och eventuella fyndigheter 
skulle kunna öka omvärldens intresse för landet (Adan, 2012). 

4.2 Sydsudan 

Under kolonialtiden var Sudan en brittisk koloni vid namn Anglo-egyptiska 
Sudan. Den norra delen administrerades av Egypten. Där var arabiska det 
huvudsakliga språket och islam den dominerande religionen. I de södra delarna av 
Sudan hade Storbritannien större inflytande, med engelska språket och 
kristendomen som följd. När landet blev självständigt 1956 var Sudan således 
delat i fråga om etnicitet, språk och religion (Christopher, 2011, s. 127). I 
samband med självständigheten ville södra Sudan ha mer inflytande över politiken 
i landet, eftersom de blivit politiskt marginaliserade. Mot denna bakgrund bröt det 
första inbördeskriget ut. Ett krig som varade fram till 1972 (Deng, 2010, s. 7) och 
resulterade i att södra Sudan blev en autonom region. Under 70-talet växte sig 
politisk islam starkare i landet. Sudans regering med säte i Khartoum, försökte 
motverka splittringen av landet genom att tvinga på invånarna i södra Sudan 
arabiska och islam. 1983 infördes sharialagar i hela Sudan. I samband med detta 
grundades Sudan People’s Liberation Movement and Army (SPLMA) vilket blev 
starten på landets andra inbördeskrig. Under ledning av den karismatiske John 
Garang kämpade SPLMA för att öka graden av självbestämmande för folket i den 
kristna södra delen av landet (Medani, 2011, s. 139) (Deng, 2010, s. 7).  

Efter år av krig lyckades södra Sudan nå ett visst självstyre i juni 1989. Bara 
två veckor senare tog dock general Omar Hassan al-Bashir över makten i en 
statskupp och återinförde strikta sharialagar i hela landet. Han förbjöd även 
politiska partier och icke-islamska institutioner och trappade upp kriget i södra 
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Sudan med bland annat bombningar av flyktingläger. Vid vapenvilan 2002 hade 
över 2 miljoner sydsudaneser dödats, och från det internationella samfundet 
hördes rop på en delning av landet (Medani, 2011, s. 140). Det slutgiltiga 
fredsavtalet undertecknades i januari 2005. I avtalet kom parterna överens om en 
övergångsperiod på sex år under vilken regeringen i norr kunde göra tanken om 
ett enat Sudan attraktiv för sydsudaneserna. I januari 2011 skulle sedan en 
folkomröstning hållas i södra Sudan om ett eventuellt utträde (Christopher, 2011, 
s. 128). I och med fredsavtalet hade regeringen i Khartoum möjligheten att ena 
landet  genom att röra sig mot ett mer demokratiskt styre. Men det parlamentsval 
som hölls 2010 var så till den grad präglat av oegentligheter att regeringen 
förlorade all trovärdighet. I den efterföljande folkomröstningen om södra Sudans 
politiska status, som hölls i januari 2011, röstade 98,8% av folket för en delning 
av Sudan (Medani, 2011, s. 144). Regeringen i Khartoum accepterade valets 
utgång, och i juli 2011 såg staten Sydsudan dagens ljus (Jonsäter, 2012). 

Även om Sydsudan har vunnit sin självständighet återstår många hinder innan 
landet kan betecknas som välfungerande. Bland annat är man inblandad i en 
utdragen gränsdragningstvist med Sudan gällande det oljerika området Abyei. I 
fredsavtalet 2005 bestämdes att Abyei skulle få en särskild status och få rösta om 
vilken stat de vill tillhöra. Denna omröstning skulle ha genomförts i januari 2011, 
men är uppskjuten på obestämd framtid (Medani, 2011, s. 145). Förutom det 
faktum att det finns stora oljefyndigheter i Abyei, är regionen av stor kulturell 
betydelse för såväl afrikanska som arabiska stammar i regionen (Medani, 2011, s. 
146). Just oljan är en avgörande faktor för hur Sydsudans framtid kommer att se 
ut. Oljeintäkter utgör 98% av landets BNP (Jonsäter, 2012). I slutet av maj 2011 
invaderade sudanesiska regeringsstyrkor Abyei och tog kontroll över viktiga 
oljefält, med hundratals dödsfall som följd (Medani, 2011, s. 145). Då 
självständigheten var så nära förestående avhöll sig sydsudaneserna från 
vedergällning, vilket uppskattades av omvärlden (Jonsäter, 2012). 

Mycket finns kvar att lösa innan Sudan och Sydsudan kan samexistera som 
goda grannar. Men trots det är Sydsudan idag en suverän stat, med alla rättigheter 
och skyldigheter detta medför. 
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5 Analys 

5.1 Deklarativ teori 

 
Enligt deklarativ teori existerar en stat ifall ett antal fastställda kriterier uppfylls. 
Ett erkännande är inte nödvändigt för att en stat ska existera. Kriterierna som vi 
tar upp är, som vi nämnt tidigare, de som fastställdes av Montevideokonventionen 
1933: en sammansatt befolkning, ett avgränsat territorium och en effektiv 
regering med förmågan att interagera med andra.  

5.1.1 Somalilands erkännande enligt deklarativ teori 

Det går att hävda att Somaliland besitter de kriterier som Montevideo-
konventionen antagit som nödvändiga hos en stat. Det enskilt viktigaste kriteriet 
för att få kallas en stat enligt deklarativ teori anses oftast vara en fungerande 
regering (Craven, 2010 s. 224). Somaliland har en folkvald regering som 
tillgodoser befolkningen med en grundläggande samhällelig service. Dessutom 
har regeringen förmågan att ingå relationer med andra stater, eftersom de redan 
har diplomatiska relationer med ett antal länder (Kreuter, 2010, s. 381). 

Vad gäller kriteriet beträffande en permanent befolkning kan det anses vara 
mer oklart ifall Somaliland uppfyller det. Somaliländare är ingen egen folkgrupp – 
somalier finns utspridda över hela Östafrika – och de dominerande klanerna i 
Somaliland finns även i andra delar av Somalia (Kreuter, 2010, s. 387).  

Somaliland har dock ett avgränsat territorium, vars gränser följer 
kolonialgränserna mellan brittiska och italienska Somaliland (Kreuter, 2010, s. 
381). På senare tid har dock frågor om huruvida utbrytarstaten har full kontroll 
över territoriet rests, eftersom en region i östra Somaliland sedan en tid tillbaka 
har brutit sig loss med önskan att tillhöra Somalia (Fahlén, 2012). Vi ser det här 
som ett potentiellt problem för Somalilands självständighetssträvande. Den 
politiska enigheten i Somaliland har tidigare kunnat användas som ett starkt 
argument för utträde ur Somalia. Om det nu visar sig att delar av landet inte vill 
vara med i statsbildningen riskerar regeringens legitimitet att sjunka i omvärldens 
ögon. 

Vi anser att Somaliland enligt deklarativ teori till viss del kan sägas vara en 
stat. Ett bevis på detta är en rapport från Afrikanska unionen från 2006, där det 
fastslogs att Somaliland uppfyller kriterierna för att bli en stat (Fahlén, 2012).  Att 
gå från detta till ett faktiskt erkännande av staten är dock en mycket mer 
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komplicerad fråga av flera anledningar. Detta återkommer vi till senare i 
uppsatsen.  

5.1.2 Sydsudans erkännande enligt deklarativ teori 

Fast Sydsudan är en internationellt erkänd stat anser vi att det är något oklart 
huruvida de kriterier som Montevideo-konventionen fastslagit helt och hållet 
uppfylls av landet. Sydsudans befolkning är tämligen homogen och skiljer sig från 
den i övriga Sudan. Enkelt uttryckt består befolkningen i Sydsudan av kristna 
afrikaner, medan övriga Sudans befolkning består av arabiska muslimer. I 
verkligheten är det dock inte så enkelt, då över 1,5 miljoner sydsudaneser bor i 
Khartoum och många nordsudaneser bor i Sydsudan (Medani, 2011, s. 138-139). 
Vi kan alltså konstatera att kriteriet med en permanent befolkning kan anses vara 
uppfyllt, men även att motsatsen kan hävdas. Det är svårt att ge ett exakt svar på 
om en permanent befolkning existerar men det finns trots det två tydliga 
folkgrupper som dominerar i vardera ände av forna Sudan. 

Vad gäller kriteriet som rör ett definierat territorium finns det i våra ögon även 
här vissa frågetecken. Det finns inte någon fastställd historisk kolonialgräns 
mellan Sydsudan och Sudan. Man har dock dragit en gräns på kartan för att skilja 
de båda länderna åt. Vissa av gränsområdena är omtvistade; i synnerhet det 
oljerika Abyei är föremål för aktuella tvister länderna emellan (Johansson, 
Nilsson, 2010). Men om man kopplar kriteriet beträffande territorium till 
befolkningskriteriet ser vi ändå en möjlighet att urskilja en naturlig gräns mellan 
de båda länderna. Det faktum att det inte finns några historiska gränser att ta fasta 
på gör att befolkningssammansättningen blivit underlag för gränsdragningen. De 
delar av landet där en majoritet av befolkningen är kristna afrikaner tillhör helt 
enkelt Sydsudan.  

Beträffande regeringskriteriet är det i praktiken den tidigare rebellrörelsen 
SPLMA som styr landet. Enligt Staffan Jonsäter på UD (2012) kan SPLMA sägas 
ha mycket att bevisa vad gäller övergången från att vara en rebellgrupp till att bli 
en fungerande regering. Fortfarande saknas många demokratiska grundpelare i 
Sydsudan. Den sydsudanesiska regeringen upprätthåller dock relationer med 
omvärlden genom att arbeta diplomatiskt skickligt med tämligen begränsade 
resurser (Jonsäter, 2012). Vår uppfattning är att det vid tiden för självständigheten 
fanns en styrande regering i södra Sudan, men huruvida den kunde utöva sin makt 
effektivt är svårare för oss att bedöma. 

Enligt deklarativ teori kan det alltså diskuteras huruvida Sydsudan utgör en 
egentlig stat. Det är tveksamt om landet kan anses uppfylla alla de uppsatta 
kriterierna, åtminstone vid tidpunkten för det internationella erkännandet. Vi 
återkommer till frågan om varför landet trots det erkändes av det internationella 
samfundet. 
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5.1.3 Diskussion 

Vi kan konstatera att Somaliland har en på många sätt fungerande regering som på 
ett effektivt och demokratiskt sätt utövar sin makt i landet. Befolkningen i landet 
är inte någon egen folkgrupp, utan etniskt sett del av samma somaliska befolkning 
som finns runt omkring på Afrikas horn. Det somaliländska territorieanspråket 
följer gränser från kolonialtiden, men på senare tid har frågor väckts huruvida den 
somaliländska regeringen faktiskt kontrollerar sitt territorium då klaner ur landets 
östra del brutit sig loss från landet. 

Gränserna i Sydsudan är å andra sidan inte ett kolonialt arv utan en modern 
konstruktion som grundar sig i att Sudan är delat i etnisk, kulturell och religiös 
tillhörighet. Vår bild av befolkningskriteriet är att det kan anses vara uppfyllt. 
Dessutom finns det en regering som har relationer med omvärlden men som 
saknar vissa grundläggande institutioner såsom ett effektivt rättssystem (Jonsäter, 
2012). 

Ett problem med deklarativ teori som grund till ett erkännande kan vara att ett 
erkännande innebär ett rättfärdigande av politiken i ett land (Craven, 2010, s. 
243). I exemplet med Sydsudan kan man ur en deklarativ synvinkel se det som att 
ett erkännande av staten också innebär ett godkännande av dess interna politiska 
förehavanden. Outvecklade institutioner i landet legitimeras således genom 
erkännandet. Enligt deklarativ teori finns en stat till om den uppfyller 
Montevideo-konventionens kriterier, oavsett om den är erkänd eller inte (Craven, 
2010, s. 242). Det centrala i vår uppsats är dock det internationella erkännandet 
och inträdet i världssamfundet. Enligt deklarativ teori ska kriterierna ligga till 
grund för ett erkännande, vilket gör att man inte erkänner en stat om man inte 
anser att den redan är en stat.  

Ur deklarativ synvinkel är det, som vi påpekat ovan, möjligt att anse att 
Somaliland är en stat; likaså är det möjligt att hävda att Sydsudan inte uppfyller 
alla de kriterier som krävs för att uppnå statsskap. Detta bevisar att deklarativ teori 
saknar möjligheten att fullt ut förklara varför Sydsudan och inte Somaliland har 
erkänts av internationella samfundet. Vi anser att detta visar att det krävs en 
kompletterande ansats till den deklarativa teorin för att besvara vår frågeställning.   
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5.2 Konstitutiv teori 

Konstitutiv teori innebär att det enda som krävs för att vara en stat är erkännande 
från andra stater i det internationella samfundet. Det är alltså genom 
erkännandet som staten skapas. 

5.2.1 Somalilands erkännande enligt konstitutiv teori 

När inbördeskriget rasade i Somalia 1991, utropade sig Somaliland som 
självständigt, utan att det fanns någon regering som godkände utträdet. Det 
faktum att det är en ensidig utbrytning har gjort det svårt, för att inte säga 
omöjligt, för omvärlden att erkänna staten och välkomna den in i det 
internationella samfundet. Att erkänna Somaliland hade varit att inte respektera 
Somalias suveränitet och territoriella integritet. Så länge Somalias regering inte 
går med på en delning av landet, finns alltså litet utrymme för enskilda stater att 
erkänna landet (Kreuter, 2010, s. 369). Enligt konstitutiv teori innebär avsaknaden 
av erkännande från omvärlden att Somaliland per definition inte är att betrakta 
som en stat idag.  

Rätten till självbestämmande åberopas av Somaliland i dess jakt efter 
erkännande. Att ett folk ska ha rätt till självbestämmande är en rådande 
folkrättslig princip (Förenta nationerna, 1993, s. 14). Även om det finns 
dominerande klaner i Somaliland så kan de inte i vår mening sägas vara ett eget 
folk, då invånarna i Somaliland tillhör folkgruppen somalier. Somalier finns som 
bekant i hela Östafrika, och har ett gemensamt ursprung och språk (Fahlén, 2012). 
Rätten till självbestämmande gäller särskilt för koloniserade områden som vill 
uppnå självständighet. I teoridelen nämnde vi Afrikanska unionens beslut om att 
respektera koloniala gränser så som de var vid tiden för självständighet (Craven, 
2010, s. 233). Somalilands gränsanspråk är idag samma som kolonialgränserna 
var under tiden som brittiskt protektorat. Detta gör att man kan låta Afrikanska 
unionens direktiv utgöra ett argument för självständighet. Somaliland och Somalia 
tillhörde som bekant olika kolonialmakter vid tiden för avkolonialiseringen 
(Bradbury, 2007, s. 25). Men eftersom länderna frivilligt ingick i en union med 
varandra skulle man också kunna se det som att Somalilands gränsanspråk är 
förbrukade (Kreuter, 2010, s. 382). Enligt folkrätten är Somaliland en del av 
Somalia. Idag bestrider Somaliland unionsaktens legitimitet, och menar att den 
som frivilligt ingått i en union också har rätt att frivilligt lämna den (Adan, 2012).  

Att Somalilands befolkning utsattes för brutala övergrepp under 
inbördeskriget i slutet på 80-talet lyfts fram som en omständighet som kan hjälpa 
landet i dess självständighetssträvande. Det är i princip bara i fall där kolonialt 
förtryck eller grova brott mot de mänskliga rättigheterna skett som rätten till 
självbestämmande har varit grund nog för en utbrytning ur en stat. Exempelvis i 
fallet Kosovo har övergrepp mot befolkningen legat till grund för att landet idag 
delvis är erkänt internationellt (Craven, 2010, s. 237-239).    
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5.2.2 Sydsudans erkännande enligt konstitutiv teori 

Sommaren 2011 utropade sig Sydsudan som självständig stat och blev genast 
erkänt av världssamfundet. Då det deklarativa synsättet, som vi tidigare nämnt, är 
otillräckligt för att förklara varför den unga staten uppnått självständighet, 
kommer vi här komplettera med synen på Sydsudans erkännande enligt 
konstitutiv teori. Först med båda de teoretiska perspektiven i ryggen kan vi få en 
fullvärdig bild av varför Sydsudan blev internationellt erkänt.  

Fredsavtalet mellan norra och södra Sudan stipulerade att det skulle hållas en 
folkomröstning gällande södra Sudans framtida politiska status. Utfallet för 
folkomröstningen blev ett rungande ja för självständighet (Christopher, 2011, s. 
128). Sydsudan utropade sig självständigt och erkändes direkt av det 
internationella samfundet. Den främsta anledningen till att Sydsudan erkändes så 
smidigt är att det fanns en överrenskommelse mellan Sudan och södra Sudan som 
härstammade från ett fredsavtal länderna emellan. Dessutom avlöpte 
folkomröstningen om södra Sudans framtida politiska status väl och resultatet 
accepterades av regeringen i Khartoum (Nilsson, 2012). Faktumet att regeringen i 
Sudan accepterade folkomröstningens utgång gjorde erkännandet enkelt för 
omvärlden. Hade Sudan däremot inte accepterat resultatet hade situationen blivit 
mer komplicerad. Då hade det krävts att Sydsudan bevisat att de besatt förmågan 
att utöva kontroll över sitt territorium. Ifall regeringen i Sudan bestridit utträdet 
hade detta inneburit en svår avvägning för det internationella samfundet 
(Johansson, Nilsson, 2010, s. 7). Avvägningen hade då bestått i att det faktiskt 
fanns ett avtal mellan två parter som måste respekteras, samtidigt som södra 
Sudan enligt folkrätten fortfarande var en del av Sudan. I och med att själva 
utträdet avlöpte väl behövde dock inte omvärldens ledare göra den avvägningen.  

Fredsavtalets utformning och folkomröstningens utgång gjorde att det aldrig 
rådde något tvivel att det internationella samfundet skulle erkänna den nya staten 
(Nilsson, 2012). Att södra Sudan inte lät sig provoceras av den sudanesiska 
offensiven som utspelade sig i Abyei strax före självständigheten kan också ses 
som en bidragande orsak till att utträdet kunde ske relativt smidigt (Jonsäter, 
2012). 

5.2.3 Diskussion 

Det är lätt att anse att Somaliland borde ses som en stat eftersom landet styr sig 
själv och har många av de attribut som en stat brukar ha. Enligt konstitutiv teori 
spelar detta dock inte någon roll, då andra staters erkännande betyder allt. Att 
Somalilands utträde skett ensidigt, och att landet således saknar en 
överenskommelse med moderstaten Somalia gör att det rent juridiskt sett är svårt 
att erkänna Somaliland som stat. För Sydsudan ser vi det som att förutsättningarna 
för ett erkännande var de motsatta. Dels fanns det en överenskommelse med 
moderstaten och dels godkändes utträdet av dess regering. Tack vare detta vann 
Sydsudan sitt erkännande och blev en juridisk person i det internationella 
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samfundet. Detta trots att det är diskutabelt huruvida landet uppfyllde alla de 
kriterier som krävs enligt Montevideokonventionen. 

För att en stat ska bli en fullvärdig medlem i FN krävs säkerhetsrådets 
rekommendation (Crawford, 1979, s. 133), vilket innebär att det inte går att uppnå 
internationellt erkännande utan mäktiga nationers stöd. Ett exempel på detta är 
fallet Palestina, som trots att det erkänts av en majoritet av världens stater inte 
kommer nå självständighet förrän säkerhetsrådet går med på det.  

Ett problem vi ser med konstitutiv teori är att politiska motiv hos staten som 
erkänner ofta spelar större roll än de faktiska omständigheterna i staten som ska 
erkännas. Oavsett vilka juridiska överväganden som görs är det i realiteten ofta 
politisk vilja och inte folkrättsliga normer som styr (Kreuter, 2010, s. 372). Saknas 
den politiska viljan från omvärlden är det väldigt svårt att uppnå statusen som en 
självständig stat. För Somalilands del blir avsaknaden av politisk vilja från 
Afrikanska Unionen ett stort problem i landets självständighetssträvande. Från 
Afrikanska Unionens sida är man rädd för att ett erkännande av Somaliland skulle 
kunna bana väg för andra utbrytarstater på kontinenten som också anser sig ha rätt 
till självbestämmande (Fahlén, 2012). Detta var också en av farhågorna då 
Kosovo erkändes. I samband med erkännandet var dock FN noga med att påpeka 
att det inte skulle ses som ett prejudikat för framtida erkännanden utan ett unikt 
fall (Ryngaert, Sobrie, 2011, s. 480).  

Konstitutiv teori har med önskvärd tydlighet visat oss hur mycket realpolitiska 
bedömningar spelar in vid erkännande av nya stater. För omvärldens del var 
bedömningen enkel att göra i fallet med Sydsudan. Då landet var överens med sin 
moderstat om utträdet var erkännandet helt i enlighet med internationell rätt, och 
alltså inte alls kontroversiellt politiskt sett. Ett erkännande av Somaliland hade 
däremot varit betydligt mer kontroversiellt. I och med att det inte finns något 
juridiskt stöd för erkännande skulle man kunna se det som ett godtyckligt, 
politiskt motiverat beslut. Enligt konstitutiv teori existerar en stat om den blivit 
erkänd av andra stater, men teorin säger däremot inget om vad en stat bör uppfylla 
för att uppnå ett erkännande. Detta öppnar upp för godtyckliga bedömningar och 
storpolitiskt maktspel. Att Somaliland de facto styrs bättre än Sydsudan (Fahlén, 
2012), spelar mindre roll för statsskapet då det inte fanns några juridiska eller 
politiska hinder för att erkänna Sydsudan. 

Det vi fått med oss från vår analys av den konstitutiva teorin är att det i 
realiteten ofta är politiska bedömningar som spelar in vid ett erkännande. I 
kombination med den deklarativa teorin och dess kriterier för vad som bör utgöra 
en stat kan vi bredda vår analys. Genom att kombinera de båda teorierna får vi 
verktyg som kan hjälpa oss att besvara vår  frågeställning. 
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6 Slutsatser 

 
Nedan följer våra sammanfattade slutliga iakttagelser och svaret på vår 
frågeställning. Det enklaste sättet att som utbrytarstat uppnå internationellt 
erkännande är att ha en överenskommelse med moderstaten om utträde. För det 
internationella samfundet blir det då en enkel fråga att erkänna staten. På senare år 
har diskussionen inom ämnet breddats till att i undantagsfall även gälla 
erkännande av stater som ensidigt utropat sig självständiga. Röster har höjts för att 
plocka in fler faktorer som kan rättfärdiga ett utträde. Historiskt sett har rätten till 
självbestämmande åberopats för att ge koloniserade folk självständighet. Idag 
talas det också om att allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna riktat mot ett 
specifikt folk eller en specifik region i ett land skulle kunna spela in vid 
erkännandet av en utbrytarstat. Kosovo har erkänts av många länder på dessa 
grunder. Det finns dock farhågor för att en sådan här tolkning av rätten till 
självbestämmande skulle kunna hota hela det internationella systemet, som ju 
vilar på en grund av suveräna stater.  

Enligt den deklarativa teoribildningen är erkännandet av stater villkorat av 
huruvida staten uppfyller Montevideo-konventionens kriterier. Som bekant 
innebär dessa kriterier att staten ska ha en permanent befolkning, ett definierat 
territorium och en effektiv regering med förmågan att ha relationer med andra 
stater. Själva erkännandet får enligt deklarativ teori karaktären av att bara vara ett 
konstaterande av att en stat faktiskt är en stat. Dessa kriterier fungerar som 
riktlinjer då stater ska erkänna nya stater. Men det är heller inte lagstadgat enligt 
internationell rätt att kriterierna måste vara uppfyllda för att en stat ska erkännas. 
De två stater vi har diskuterat i vår uppsats är bra exempel på hur komplex 
bedömningen är. I exemplet Sydsudan kan det, som vi ovan nämnt, anses vara 
diskutabelt huruvida landet uppfyllde alla kriterierna vid tiden för det 
internationella erkännandet. Framför allt kan man diskutera huruvida dess 
regering effektivt styr landet. I fallet Somaliland kan det däremot hävdas att 
kriterierna är uppfyllda. Det är en demokrati med välfungerande statliga 
institutioner, men det faktum att landet inte är erkänt internationellt gör att det de 
har svårt att effektivt utöva makt över sitt territorium. 

Den konstitutiva teorin innebär att erkännande är det enda som krävs för att 
uppnå statsskap. Det är en enkel princip, men medför i praktiken svårigheter. 
Denna syn på vad som utgör en stat öppnar upp för bedömningar som är politiskt 
och inte juridiskt grundade. Somaliland är exempelvis inte erkänt av några stater 
och kan därför inte enligt konstitutiv teori anses vara en stat. Avsaknaden av en 
överenskommelse mellan Somalia och Somaliland gör att omvärlden inte är 
beredda att erkänna utbrytarstaten. Ifall landet däremot hade uppnått ett 
internationellt erkännande hade det varit en stat oavsett ifall erkännandet varit ett 
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brott mot moderstaten Somalias suveränitet. I fallet med Sydsudans erkännande 
begicks inget brott mot Sudans suveränitet eftersom det fanns ett avtal mellan de 
båda länderna som efterlevdes av parterna.  

Somaliland är en fungerande demokratisk stat i en av världens mest 
konfliktfyllda regioner. Ett erkännande av landet hade kunnat bidra till en ökad 
stabilitet och en spridning av demokrati i Afrika. Detta till trots vill inte 
omvärlden erkänna Somaliland. Ett erkännande hade som tidigare nämnts 
inneburit ett brott mot Somalias suveränitet, vilket hade kunnat få långtgående 
konsekvenser. Ifall det internationella samfundet erkänner en utbrytarstat mot 
moderstatens vilja finns det farhågor för att fler regioner med 
självständighetsanspråk skulle se det som ett prejudikat. Detta hade – tvärtemot 
intentionerna – kunnat innebära en ökad instabilitet, då självständighetsrörelser 
världen över intensifierat sin kamp. Detta visar att statssuveräniteten är en så pass 
central princip att ifall man börjar rucka på den kan det störa hela det 
internationella politiska systemet. 

För att på tydligt sätt besvara vår frågeställning varför vissa utbrytarstater 
uppnår internationellt erkännande och andra inte presenterar vi följande slutsatser: 

• En överenskommelse mellan moderstaten och utbrytarstaten gör att 
frågan om internationellt erkännande blir relativt okomplicerad, då 
erkännandet inte innebär att ett brott mot statssuveräniteten begås.  

• En stat som uppfyller Montevideo-konventionens kriterier kan anses 
ha rätt till medlemskap i världssamfundet. Att uppfylla kriterierna 
innebär dock inte att en stat per automatik blir internationellt erkänd. 

• Ett politiskt intresse av ett erkännande från omvärlden är en faktor 
som i realiteten spelar in när stater erkänns. Har de stora aktörerna i 
världssamfundet ett geopolitiskt intresse underlättar detta en 
utbrytarstats erkännande. 

• Rätten till självbestämmande kan åberopas ifall befolkningen i en 
utbrytarstat blivit utsatt för systematiskt våld eller kolonialt förtryck. 
I kombination med någon av de ovanstående punkterna kan detta 
underlätta ett internationellt erkännande. 

 
Vi anser att ovanstående punkter ger en bild av varför vissa utbrytarstater 

uppnår ett internationellt erkännande, medan andra inte gör det. De fyra punkterna 
underlättar ett erkännande, men det visar också att internationella relationer inte är 
någon exakt vetenskap. Ett erkännande av en stat blir en kombination av juridiska 
och politiska avvägningar. 
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7 Avslutande reflektioner 

I vårt arbete med uppsatsen har vi stött på många intressanta resonemang som inte 
passat in i vår uppsats, men som skulle kunna ligga till grund för fortsatt 
forskning. Vi ser med tillförsikt fram emot att följa utvecklingen i såväl Sydsudan 
som Somaliland, liksom hur internationell rätt angående erkännande av stater 
kommer att utvecklas. Vi vill påpeka att nedanstående reflektioner inte är att se 
som en del av slutsatserna, utan en fristående del av arbetet. 

Frågan om naturresursernas betydelse för ett internationellt erkännande är helt 
klart ett ämne att fördjupa sig mer i. Vad spelade det faktum att Sydsudan har 
oljetillgångar för roll för utträdet ur Sudan? Kina spelade en stor roll i 
fredsförhandlingarna mellan Sudan och södra Sudan (Christopher, 2010, s. 128). 
Hur mycket av det berodde på oljan? Just nu pågår det oljeprospektering i både 
Somalia och Somaliland. Vad skulle ett eventuellt oljefynd i Somaliland göra för 
landets självständighetssträvanden? Och ifall man finner olja i Somalia: vill 
Somaliland fortfarande bli en egen stat? Spontant tror vi att resurser spelar stor 
roll i de realpolitiska avväganden som vi diskuterat i uppsatsen. 

Somaliland sitter i en diplomatiskt svår sits. Då landet inte är erkänt av några 
stater kan de heller inte ta några lån eller locka till sig investerare till landet. 
Enligt Eidarus Adan (2012) – Somalilands representant i Sverige – gör den 
ansträngda ekonomiska situationen att landet eventuellt inte kommer ha råd att 
finansiera vare sig lokalval eller presidentval nästa år. I västvärlden säger vi oss 
vara för demokratispridning världen över, men Somalilands demokrati är bräcklig 
och utan extern finansiering kan den goda demokratiska utvecklingen som varit i 
landet stagnera.  

Somalias regering har inte effektiv kontroll över landet, men representerar 
ändå officiellt även Somaliland. Ett problem är att Somaliland exempelvis vid 
tillfälle fått förhandla med den regionala styret i grannregionen Puntland istället 
för Somalias centrala regering (Adan, 2012). Hur ska Somalilands framtida 
politiska status kunna avgöras om de inte ens kan föra sin egen talan gentemot 
centralregeringen? Sverige är ett av länderna som har lobbat för att Somaliland 
ska tilldelas observatörsstatus i Afrikanska Unionen (Fahlén, 2012), så att de 
åtminstone ska få göra sin röst hörd. Just nu är den svenska hållningen att Somalia 
ska hålla ihop (Nilsson, 2012), men om Somaliland, som redan styrs som en de 
facto-stat, fortsätter sin positiva utveckling och Somalia fortsätter sitt förfall: vad 
finns det då för framtid för unionen? Vår personliga uppfattning är att 
Somalilands självständighetsanspråk framför allt grundar sig på en önskan om 
politisk stabilitet snarare än en nationalistisk övertygelse. Vi tror därför inte att 
Somaliland är främmande för att vara en självstyrande region i ett fungerande 
Somalia. Fortsätter däremot kaoset tror vi att Somaliland kan bli den första staten 
som erkänns på grund av att dess moderstat är en misslyckad stat.   
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9 Appendix 

9.1 Karta över Somalia och Somaliland 

Somaliland gör anspråk på regionerna Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, 
Sanaang och Sool. Observera att gränsen i den östra delen av Somaliland är 
omtvistad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildkälla: Förenta Nationerna, Cartographic Section, 2011. Map No. 3690 Rev. 
10. Hämtad 2012-05-18, 
http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/somalia.pdf 
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9.2 Karta över Sudan och Sydsudan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildkälla: Förenta nationerna, Cartographic Section, 2011. Map No. 4450 Rev.1. 
Hämtad 2012-05-18 
http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/southsudan.pdf 

 


