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Abstract 

I denna uppsats undersöks den retorik som förts av Rysslands och USA:s representanter i samband 

med att något av de två länderna använt sitt veto i FN:s säkerhetsråd. Detta görs genom en 

innehållsanalys som samtidigt syftar till att pröva vilken av de två teorierna realism och 

konstruktivism som främst kan förklara hur dessa länder legitimerar sina ställningstaganden. 

Undersökningen avgränsas till protokoll från de möten där länderna använt sitt veto i säkerhetsrådet 

mellan åren 1949-2018.  Resultaten visar att både USA:s och Rysslands retorik främst kunnat 

förklaras av den konstruktivistiska teorin men att realismen också haft stöd vid olika tidsperioder och 

beroende på vilket av länderna som använder sitt veto. 
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1. Inledning 

Studier av internationella relationer har kommit att domineras av den realistiska teoriskolan 

som menar att strävan efter makt och militär trygghet är det som uteslutande driver staters 

intressen. Politiken på den globala arenan har därigenom ofta kommit att utpekas som präglad 

av egoism och kalkylerade strategier, där länder konstant söker övertag gentemot varandra.1 

Dessa perspektiv har dock blivit allt mer ifrågasatta då forskare istället börjat lyfta fram andra 

teorier. En av de alternativa inriktningar som kommit att ges allt mer uppmärksamhet är 

konstruktivismen, som delvis utgör en reaktion mot de idéer som lyfts fram av tidigare 

forskning. 

Enligt den konstruktivistiska teoriskolan utgörs internationella relationer av stater vars 

intressen formas av normer och idéer, snarare än ett kalkylerat egenintresse. Dessa forskare 

menar att realismen förbisett normers och principers inflytande över den politik som förs 

mellan länder. Vissa menar att dessa perspektiv huvudsakligen kom att prägla internationella 

relationer efter kalla kriget och Berlinmurens fall, då idéer om säkerhetspolitik och militär 

kapprustning ersattes med en global strävan efter fred och samarbete.2 Samtidigt menar andra 

att det sedan mitten av 2000-talet vuxit fram en ny splittring mellan Ryssland och 

Västvärlden, som kan liknas vid en tillbakagång till kalla kriget.3 Detta har bland annat 

förklarats bero på ett växande ”vi och dem”-resonemang hos båda parter, baserat på 

föreställningar om att det finns en fundamental skillnad mellan västerländsk och rysk 

identitet.4 För forskningen har denna förändring inom världspolitiken även lett till antaganden 

att en återgång till kalla kriget också ger ny kraft till de idéer och perspektiv som 

huvudsakligen lyfts fram av realismen. 5  

 

Dessa teoretiska inriktningar ger alltså uttryck för motstridiga perspektiv gällande vilka 

krafter som driver internationella relationer. Betydelsen av mänskliga rättigheter utgör 

exempelvis en skiljelinje mellan konstruktivismen och realismen. Medan den senare av dem 

menar att sådana frågor inte är centrala för analysen av staters agerande, pekar den förra på att 

                                                           
1 Gustavsson & Tallberg 2011, s 29, 208 
2 Eriksson 2011, s 94ff 
3 Wivel 2017, s 8 
4 Hansen 2016, s 367f 
5 Wivel 2017, s 8 
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det är just idéer i form av mänskliga rättigheter som skapar normer vilka i sin tur formar 

länders intressen.6  

 

Motsättningarna mellan de två teoriskolorna väcker samtidigt frågor om hur den politik som 

bedrivs av olika stater faktiskt ska tolkas. Går det att förstå länder utifrån att deras intressen 

endast drivs av makt och säkerhetsintresse, såsom realisterna menar? Eller behövs ett 

konstruktivistiskt perspektiv där förståelsen av staters agerande måste baseras på hänsyn till 

eventuella normers inflytande? I detta hänseende utgör FNs säkerhetsråd en intressant arena 

för internationella relationer, då dess fem permanenta medlemmar besitter en vetorätt och 

därmed har konstant inflytande över de resolutioner som beslutas om. Både deras val att 

använda och att inte använda vetorätten utgör en form handling där länderna varje gång tar 

ställning utifrån just deras intressen.7 Jag menar att det finns anledning att undersöka vilken 

av de två teoriskolorna - realism och konstruktivism - som har högst förklaringskraft sett till 

förståelsen av hur vetomakterna genom tiden har legitimerar sina beslut i säkerhetsrådet.  

 

USA och Ryssland har utgjort centrala aktörer i världen, vilket också motiverat deras rätt till 

rollen som permanenta medlemmar med vetomakt i FN:s säkerhetsråd.8 Forskning visar att 

små länder kan ha inflytande över beslutsprocesser på global nivå, men samtidigt har det 

konstaterats att de två stormakterna haft avgörande prägel på det internationella samspelet; 

främst under det kalla kriget. Under denna period kom de också att utgöra varandras 

motpoler, då båda parterna såg varandras politik, ideologi och kultur som ett hot mot den egna 

säkerheten. Detta ledde i sin tur till en materiell konflikt i form av militär kapprustning.9 

Samtidigt har forskning även visat hur USA och Ryssland utgjort varandras motpoler sett till 

normativa värderingar, exempelvis då de tolkat mänskliga rättigheter olika.10 Denna 

motsättning, både inom det normativa och det materiella, kom också att genomsyra all 

verksamhet inom FN:s säkerhetsråd, där användandet av vetot blev ett viktigt verktyg för 

båda parter.11 Det kan samtidigt konstateras att den politiska kontexten i båda länderna 

                                                           
6 Demker 2011, s 351ff 
7 Se Reykers & Smeets 2015, s 375 
8 Fortsättningsvis i denna uppsats kommer benämningen ”Ryssland” att användas både för Sovjetunionen och 
Ryska federationen. År 1991 klargjorde den ryska presidenten Boris Jeltsin till FN, att landet utgör 
”fortsättningen” av Sovjetunionen och således skulle fortsätta inneha dess plats i säkerhetsrådet. Se 
Schindlmayr 2001, s 220 f 
9 Gustavsson & Tallberg 2011, s 98, 212 
10 Se Lambelet 1989, s 60f; Splidsboel Hansen 2016, s 367f 
11 Schindlmayr 2001, s 233 
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fortfarande präglas av den tidigare konflikten mellan dem, trots att kalla kriget är slut.12 

Relaterat till detta är också den tidigare nämnda inom- och utomvetenskapliga debatt som 

menar att världen återgått till det kalla kriget. 13 Med hänsyn till detta finns det anledning att 

undersöka just Rysslands och USA:s agerande i säkerhetsrådet och hur det kan förklaras av de 

två teorierna realism och konstruktivism. Det är således dessa två länder som står i fokus för 

denna uppsats. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur USA och Ryssland legitimerat sina 

ställningstaganden i samband med att de använt sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd. 

Undersökningen sker utifrån följande frågeställningar: 

 Vilken av de två teorierna realism och konstruktivism kan främst förklara ländernas 

retorik, dels när USA använt vetot och dels när Ryssland gjort det? 

 Är det främst den realistiska eller den konstruktivistiska teorin som kan förklara 

USA:s och Rysslands retorik, oavsett vilket av de två länderna som använt vetot?  

 Kan det noteras förändringar över tid i ländernas retorik och i så fall, vilka? 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del av uppsatsen redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

undersökningen. Jag går igenom den tidigare forskning som gjort inom området och 

presenterar det utifrån sju separata underavsnitt. 

2.1 Staten som aktör 

Studiet av internationell politik ger anledning att diskutera staters roll som aktörer, vilka vi 

kan studera. Det finns olika synsätt gällande hur länders roll ska förstås i deras relationer 

gentemot varandra och gentemot organisationer som agerar på den globala arenan, såsom 

exempelvis FN. Idag uppskattas det finnas nästan 200 länder i världen, men många av dessa 

skiljer sig åt sett till hur de är sammansatta. Den politiska sammanhållningen varierar inom 

olika nationer och territoriella motsättningar leder till att konceptet ”stat” i dess faktiska 

bemärkelse inte med enkelhet kan appliceras på alla världens länder.14  Det ska därför påpekas 

                                                           
12 Splidsboel Hansen 2016, s 370f 
13 Wivel 2017, s 8 
14 Colomer 2009, s 247f 
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att det pågår en debatt gällande huruvida idén om ”staten” kan tas för given i studier av 

exempelvis internationella relationer. I resterande del av detta avsnitt redogör jag dock för den 

forskning som menar att stater kan förstås som enskilda aktörer på global nivå. Jag redogör 

även hur detta koncept utgör en teoretisk utgångspunkt i denna uppsats och att det perspektiv 

jag intar återfinns inom både realismen och konstruktivismen. Men detta sker samtidigt med 

en medvetenhet om att idén om ”staten” som ett universellt koncept är ifrågasatt. 

Ett återkommande tema inom samhällsvetenskapen och framför allt studier av internationella 

relationer, är just idén att stater kan förstås som enskilda aktörer. Trots de teoretiska 

motsättningar som förekommer inom forskningen utgör detta ett tolkningsperspektiv som de 

flesta forskare har gemensamt.15  

Det perspektiv som främst dominerar studier av internationella relationer tolkar stater utifrån 

ett reduktionistiskt perspektiv. För att på ett enkelt sätt kunna diskutera global politik används 

en form av metafor där forskare beskriver det som om staten är en aktör i sig.16 Statsvetaren 

och ekonomen Robert Gilpin har försökt förklara användandet av detta perspektiv inom den 

realistiska teoriskolan. Han påpekar att dess anhängare är medvetna om att staten inte 

existerar i någon fysisk mening. Då den beskrivs som aktör sker det därför i syfte att inte 

behöva fördjupa resonemanget. Men detta är i Gilpins mening inte ett problem, eftersom det 

alltid är underförstått att då en handling tillskrivs ett land så görs det med en medvetenhet om 

att det egentligen är enskilda individer som bär ansvaret för utförandet av handlingen.17 Då 

dessa forskare beskriver staten som en faktisk aktör handlar det alltså om ett slags 

pedagogiskt verktyg som underlättar studier av internationella relationer. Ett återkommande 

sätt att beskriva detta tillvägagångssätt är därför den metafor jag nämnt tidigare, nämligen att 

forskare resonerar ”som om” staten vore verklig.18 

Andra forskare motsätter sig det reduktionistiska ”som om-perspektivet”. Statatsvetaren 

Alexander Wendt har varit drivande i denna kritik, då han istället intar en konstruktivistisk 

ansats och menar att stater är faktiska aktörer som till och med kan förstås som personer. Han 

grundar detta resonemang på tanken att länder ger uttryck för mänskliga egenskaper såsom 

rationalitet, identitet och intressen.19 Wendt diskuterar samtidigt denna fråga på en ontologisk 

nivå. Han påpekar att studier om internationella relationer oftast utgår från just den 

                                                           
15 Se Wendt 2004, s 289 
16 Franke & Roos 2010, s 1059 
17 Gilpin 1984, s 301 
18 Se exempelvis Wight 2004, s 269 
19 Wendt 2004, s 289 
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reduktionistiska synen på stater och att det är ett perspektiv som präglas av att realismen alltid 

fokuserar på fysikalism, alltså behovet av en faktisk fysisk eller materiell egenskap. Med detta 

menar han att då forskare använder begreppet ”aktör” för att beskriva ett land, så utgör det 

endast en fiktiv metafor som inte erkänner någon egentlig aktörsroll.20  

Problemet, enligt Wendt, är att realismens fokus på fysikalism har format förståelsen av stater 

och att det inneburit en begränsning av studier inom internationella relationer. Samtidigt 

menar han att det blir komplext att tolka länder utifrån andra aspekter som vanligtvis tillskrivs 

mänskliga aktörer, men han framför ändock argument för att det är möjligt. Dels påpekar han 

att de kan ses som superorganismer, liknande en bikupa. Poängen är att människor som lever i 

ett land utgör mindre enheter som tillsammans bildar en övergripande superorganism, alltså 

staten. Dels att individer drivs av ett medvetande och att stater därmed utgör en form av ett 

kollektivt medvetande som kommer till uttryck i deras agerande. Wendt menar att båda dessa 

egenskaper går att applicera på alla länder och att det är på dessa grunder som stater ska 

förstås som aktörer.21   

Samtidigt finns det forskare som invänder mot Wendts perspektiv. Statsvetarna Robert 

Oprisko och Kristopher Kaliher intar också en konstruktivistisk ansats men påpekar att 

Wendts tolkning är skadlig för förståelsen av länder som aktörer. De menar att stater endast 

existerar genom en socialt konstruerad förståelse av världen och att det därmed inte är möjligt 

att applicera biologiska, antropomorfiska personlighetsdrag på länder såsom Wendt gör. 

Deras poäng är att staten är en socialt konstruerad aktör.22 

Det går också att notera en splittring i den forskning som försöker presentera alternativa 

förklaringar till den traditionella, reduktionistiska tolkningen av länder som aktörer. Dessa 

forskare instämmer med Wendts påpekande att studier av internationella relationer behöver ett 

bredare koncept för förståelsen av stater, men de motsätter sig hans tanke att länder ska 

förstås som personer.23 Statsvetaren Colin Wight påpekar exempelvis att staten inte bara kan 

ses ur det traditionella, metaforiska perspektivet men menar samtidigt att Wendts tolkning 

också blir en form av reduktionism i två avseenden. Dels att den fråntar enskilda människor 

aktörsrollen. Dels att den därmed även bortser från de processer där enskilda individer styr 

vad staten gör. Hans poäng är att när ett land agerar så är det inte i rollen som aktör utan det är 

                                                           
20 Wendt 2004, s 290f 
21 Ibid, s 295, 311, 314 
22 Oprisko & Kaliher 2014, s 30f, 44 
23 Se exempelvis Franke & Roos 2010, s 1059; Wight 2004, s 270 
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i form av en process där individer – alltså politiker och administratörer - är de egentliga 

aktörerna.24  Statsvetarna Ulrich Franke och Ulrich Roos instämmer med denna kritik mot 

både Wendts perspektiv och den traditionella, reduktionistiska tolkningen. I likhet med Wight 

menar de att det är enskilda individer som gör det möjligt för staten att agera. Således är det 

inte staten, utan människorna som utgör de enda aktörerna.25  

Idén att individer utgör de enda aktörerna inom internationella relationer, såsom Wight, 

Franke och Roos menar, kan jämföras med det reduktionistiska perspektiv som framförs av 

Gilpin. Han påpekar istället att det är i syfte att förenkla tolkningar som det finns anledning att 

beskriva staten som aktör, istället för att alltid hänvisa all dess agens till de enskilda individer 

som egentligen utför handlingarna.26 Detta är slutligen det perspektiv som jag intar i denna 

uppsats. Jag menar dock att det samtidigt finns anledning att betona Wights resonemang som 

pekar på den enskilda individens roll i de processer som styr vad staten gör. Detta är av 

betydelse även för min undersökning, då det som undersöks är uttalanden gjorda av Rysslands 

och USA:s representanter i säkerhetsrådet. Men deras roll är att ge uttryck för sina respektive 

länders ställningstaganden och jag menar därför att den traditionella, metaforiska tolkningen 

där staten förstås som om den vore en aktör är mest lämplig för denna undersökning. Det är 

också ett lämpligt perspektiv eftersom det går att finna inom både realismen och 

konstruktivismen, dock skiljer de sig i uppfattningen om graden av verklighetsbetingelse som 

kan tillskrivas denna metafor.  

2.2 Den moderna realismen  

Såsom jag beskrivit ovan har studier inom internationella relationer dominerats av realismens 

teoribildning. Under början av 1900-talet växte det fram en idealistisk tro på internationellt 

samarbete, präglad av idéer om en allmän moral och gemensamma intressen mellan stater. 

Under mellankrigstiden och främst efter Andra världskriget kom dock många forskare att 

ifrågasätta detta perspektiv. Det var ur denna kritik som den moderna inriktningen av realism 

växte fram. Tongivande forskare, såsom Edward Hallett Carr, menade att den idealistiska 

teoribildningen hade en naiv bild av händelser i världen. Carr kritiserade den exempelvis för 

att inte kunna förklara händelser såsom att Nationernas förbund var oförmögna att hantera 

Japans invasion av Kina. Utifrån detta växte realismen fram som ett nytt perspektiv inom 

                                                           
24 Wight 2004, s 270, 275, 280 
25 Franke & Roos 2010, s 1058, 1064, 1076f 
26 Gilpin 1984, s 301 
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forskningen och menade istället att det råder ett laglöst, anarkistiskt tillstånd på den 

internationella arenan och att relationen mellan stater måste förstås utifrån idéer om makt.27 

Även om den realistiska teoriskolan är uppdelad i flera inriktningar finns det ett antal 

generella drag som dominerar forskningen om internationella relationer. Främst är den 

tidigare nämnda idén, att makt är centralt för internationella relationer. Andra återkommande 

argument är bland annat att det saknas en övergripande politisk auktoritet inom det 

internationella systemet och att det är ett anarkistiskt tillstånd som råder mellan stater. Ett 

annat påstående är att länder utgör de egentliga aktörerna inom internationella relationer och 

att de främst drivs av egenintresse.28 Detta har resulterat i tre begrepp som stått i centrum för 

studier av staters agerande: maktbalans, polaritet och säkerhetsdilemmat.29  

Det första begreppet, maktbalans, handlar enligt realismen om idén att världen ständigt 

riskerar att befinna sig i ett tillstånd av krig men att det undviks genom att stater etablerar ett 

tillstånd av militär balans. Grundprincipen är att länder har militära resurser som är likvärdiga, 

vilket minskar incitamenten till krig eftersom det skulle innebära stora kostnader och risker 

för alla inblandade. Ett exempel på sådan maktbalans är det kalla kriget och motsättningen 

mellan Väst- och Östblocket.30 

Med begreppet polaritet menas att det internationella systemet präglas av två eller fler 

stormakter som balanserar varandras inflytande, vilket mindre stater i sin tur anpassar sig 

efter. Kalla kriget utgjorde exempelvis ett bipolärt system, där två stormakter dominerade 

världsordningen. Med tiden har detta dock kommit att ändras, bland annat genom Kinas 

uppgång, vilket lett till vad som istället kallas ett multipolärt system. 31   

Det sista begreppet, säkerhetsdilemmat, är ett fenomen som enligt realismen uppstår genom 

staters strävan efter trygghet. Eftersom den militära makten förstås som central på den 

internationella arenan, strävar alla länder efter att införskaffa militära resurser för att skydda 

sig vid eventuella konflikter. Själva dilemmat är att detta leder till en upprustningsspiral då 

det även tvingar andra länder att göra detsamma, eftersom det inte går att veta om övriga 

stater kan tänkas använda sina resurser i ett aggressivt syfte.32 

                                                           
27 Hall 2009, s 35-37 
28 Bell 2017, s 1f  
29 Hall 2009, s 39f 
30 Ibid, s 40 
31 Ibid, s 42f, 46 
32 Ibid, s 39 
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Realismen har samtidigt kritiserats av andra teoriskolor. En huvudsaklig kritik gäller dess 

uteslutande fokus på de perspektiv som presenterats ovan, samtidigt som den bortser från 

viktiga normativa perspektiv. En av realismens grundare, Hans Morgenthau, presenterade ett 

antal grundprinciper som haft genomgående inflytande över denna teoriskola. Han menade 

bland annat att det inte finns någon universell moral som är gemensam för alla stater.33 

Teoretiker såsom Allen Buchanan och Jürgen Habermas har dock kritiserat detta avfärdande 

av normativa idéer. De pekar istället på behovet av att se till alternativa perspektiv på vad som 

förklarar relationen mellan stater, till exempel internationella institutioners legitimitet eller 

etiska överväganden i krig och fred.34  

2.3 Konstruktivismen  

Kritiken mot realismen har bland annat tagit sig uttryck i framväxten av en ny teoriskola som 

kommit att tituleras konstruktivism. Denna inriktning fick sitt genombrott i samband med 

slutet av kalla kriget. Då uppstod en forskningsdebatt där äldre teorier kritiserades för att inte 

ha kunnat förutse Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning. Många kom därför att 

betona hur språk, kultur och normer har avgörande betydelse för hur stater fungerar. Detta är 

utgångspunkterna för konstruktivismen som, till skillnad från realisterna, menar att det finns 

en social verklighet som samspelar med den materiella.35 

I likhet med realismen utgår konstruktivismen från ett aktörsorienterat perspektiv på 

internationella relationer. Men forskare från den konstruktivistiska skolan menar samtidigt att 

genom rollen som aktörer ingår länder även i en social kontext, där de gemensamt skapar 

handling och ger den mening. Statsvetaren Vincent Pouliot påpekar att konstruktivism innebär 

ett antagande om att agenter alltid låter sig styras av intressen, men den drivande frågan inom 

denna forskning är var dessa intressen kommer från. Det är i detta sammanhang som de 

normativa perspektiven blir viktiga, då konstruktivismen menar att intressen är kontextbundna 

och formas genom samspelet mellan aktörer inom olika kontexter.36 

Tolkningen av mänskliga rättigheter utgör ett konkret exempel som kan belysa skillnaden 

mellan realismen och konstruktivismens syn på normers betydelse inom internationella 

relationer. Enligt realismen utgör hänsyn till mänskliga rättigheter inte någon central del i 

analysen av de mål eller medel som driver stater. Istället är det som tidigare påpekats, 

                                                           
33 Hall 2009, s 37f  
34 Bell 2017, s 1 
35 Eriksson 2009, s 91f, 94 
36 Pouliot 2011, s 426 
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säkerhet och makt genom militära resurser som står i centrum. Samtidigt menar vissa realister 

att normer, såsom mänskliga rättigheter, kan utnyttjas av stater för att legitimera ett beteende 

som egentligen motiveras av makt- och säkerhetsintressen.37 Detta är ett perspektiv jag 

återkommer till senare i texten. 

I motsats till realisterna har anhängare av konstruktivismen försökt visa att mänskliga 

rättigheter utgör ett exempel på normer som har ett faktiskt inflytande över staters intressen. 

Dessa forskare menar att dessa normer successivt kommit att internaliseras i länders 

uttolkning av vad som anses vara ett legitimt agerande.38 Därför menar de att normer såsom 

mänskliga rättigheter inte bara utgör ”politiskt prat”, eftersom de resulterar i faktiska 

konsekvenser i form av militära interventioner då länder brutit mot dess principer.39 

Betydelsen av normer utgör alltså en tydlig vattendelare för hur de två teoriskolorna tolkar 

staters agerande på den internationella arenan. Denna skillnad är av betydelse eftersom det 

leder till alternativa förklaringar av hur stater legitimerar sina handlingar, vilket jag diskuterar 

ytterligare i en senare del av uppsatsen. En central poäng som jag försökt lyfta fram i detta 

avsnitt är även de båda teoriernas förhållande till frågan om en föränderlig natur i staters 

intressen. Realismen anser att länder alltid drivs av makt och militär säkerhet, och menar att 

detta är ett oföränderligt tillstånd. Konstruktivismen tycks istället mena att sociala processer 

hela tiden har en inverkan på länder och att deras intressen därmed kan ändras med tiden.40 

Med hänsyn till att denna uppsats undersöker källmaterial för en längre tidsperiod blir också 

denna skillnad av betydelse, då det väcker frågor om och hur ländernas retorik eventuellt 

förändrats inom säkerhetsrådet. 

2.4 Varför undersöka realismen och konstruktivismen? 

Det finns anledning att diskutera varför just realismen och konstruktivismen ska ställas mot 

varandra i en undersökning som denna. En invändning som kan göras är exempelvis varför 

inte den liberala teoriskolan också lyfts fram i detta sammanhang, om syftet är att pröva 

dominerande perspektiv på internationella relationer. Jag menar dock att det finns en poäng i 

att endast se till realismen kontra konstruktivismen, då de till stora delar utgör varandras 

motpoler i tolkningen av staters agerande. Den senare av dem menar att normer är det som 

                                                           
37 Demker 2009, s 351 
38 Ibid, s 353 
39 Eriksson 2009, s 92 
40 Gustavsson & Tallberg 2009, s 29 
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uteslutande driver länders intressen, medan realismen helt avfärdar sådana tolkningar.41 

Samtidigt skiljer sig även den liberala teoriskolan från de andra två då den lägger ett stort 

fokus på staters interna angelägenheter i syfte att förklara deras agerande på den globala 

arenan.42 I jämförelse kan både den realistiska och konstruktivistiska teoribildningen komma 

att användas för att studera staters agerande, utan att tolkningen bygger på slutsatser om 

ländernas inhemska politik. 

Beslutet att ställa just dessa två teorier mot varandra baseras även på det faktum att sedan 

andra världskriget har realismen utgjort ett paradigm inom studier av internationella 

relationer. Men sedan 90-talet har det börjat utmanas, då konstruktivismen lyfts fram som ett 

motsatt tolkningsalternativ.43 Samtidigt kan det påpekas att konstruktivismen generaliserande 

ambitioner inte är lika omfattande som den realistiska. Lergo och Moravcsik menar därför att 

den inte ska förstås som ett teoriparadigm jämförbart med realismen.44 Men trots detta 

kvarstår det faktum att anhängare inom båda dessa inriktningar lyfter fram just motsättningen 

mellan dem som en central del i forskningen om internationella relationer. Forskare inom 

båda läger menar att fokus borde vara huruvida det är den realistiska idén om länders 

självintresse eller konstruktivismens idé om normers inflytande, som förklarar staters 

agerande.45 Dessa två teorier kan alltså förstås som varandras motpoler; där den ena utgör det 

dominerande paradigmet medan den andra förespråkar ett totalt motsatt perspektiv.46 Därför 

menar jag att det finns anledning att ställa dem mot varandra. 

2.5 Legitimitet, en definition 

I denna uppsats används begreppet legitimering i de sammanhang där jag åsyftar USA:s och 

Rysslands strävan efter att motivera sitt användande av veto.47 Både inom beteende- och 

samhällsvetenskapen finns det olika perspektiv på hur detta begrepp ska förstås.48 I min 

undersökning ställer jag mig till det som ibland kallats en attitydsorienterad tolkning. Denna 

menar att då aktörer uppfattar handlingar, institutioner eller auktoriteter som legitima så 

                                                           
41 Se inledning 
42 Ericson 2011, s 51 
43 Rathbun 2008, s 294f. 
44 Lergo & Moravcsik 1999, s 54f. 
45 Ibid; Rathbun 2008, s 295 
46 Rathbun 2008, s 319 
47 Med begreppet legitimering menas här hur länderna rättfärdigar sina förhållningssätt. Senare i texten 
redogörs också varför detta utgör ett fenomen i sig, som kan skiljas från den egentliga legitimiteten. Se avsnitt 
3.1 Innehållsanalys. 
48 Huvudsakligen handlar det om tre olika perspektiv. Dels ett attitydsorienterat, dels ett beteendeorienterat 
och dels ett kognitivt. För en djupare diskussion kring samtliga av dessa, se Stryker 1994, s 856 ff 
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uttrycker de ”orsaker” till varför så är fallet. Det är alltså aktörerna i sig som är delaktiga i att 

formulera varför någonting är legitimt.49  

Ställs det attitydsorienterade perspektivet mot andra idéer som framförts av forskningen 

framgår det också varför det utgör en sannolik tolkning av hur både Rysslands och USA:s 

agerande inom säkerhetsrådet skall förstås. Vissa forskare menar istället att legitimitet är 

grundat på en kognitiv orientering. Enligt detta synsätt förväntas aktörer agera utifrån 

uppfattningen att det finns förbestämda regler vilka i sin tur legitimerar ett visst beteende, 

snarare än att de själva är delaktiga i att motivera varför något är legitimt. Det som utmärker 

detta perspektiv är även att legitimiteten inte är beroende huruvida aktören accepterar dessa 

förbestämda regler eller ej.50 Men såsom statsvetaren Sally Morphet visat, utgör FN:s 

säkerhetsråd en politisk arena som ger stater möjlighet att driva sina intressen; vilket i sin tur 

motiverar USA och Ryssland till ett aktivt deltagande i dess överläggningar.51 Statsvetaren 

Mats Berdal har pekat ut detta som en av säkerhetsrådets ”dolda funktioner”. Han menar att 

möjligheten till att effektivt driva sina intressen motiverar de permanenta medlemmarna att 

fortsätta vara engagerade i säkerhetsrådet; trots att dess trovärdighet som organisation 

ifrågasatts i samband med kriser som exempelvis kriget i Bosnien under mitten av 90-talet.52 

Med hänsyn till att säkerhetsrådet alltså utgör en arena där både Ryssland och USA ser 

möjligheten att effektivt driva sina intressen, finns det också anledning att fråga sig hur detta 

kommer till uttryck. Utifrån Morphets och Berdals resonemang kan användandet av vetot 

förstås som ett exempel på en situation där dessa två stater framför sina intressen och det blir 

därmed intressant att se hur de legitimerar detta genom sin retorik. Frågan är huruvida dessa 

intressen i sin tur kan förklaras av ett realistiskt eller konstruktivistiskt perspektiv, vilket 

denna uppsats syftar till att undersöka. Därför ställer jag mig till det attitydsorienterade 

perspektivet, som istället pekar på just aktörens delaktighet i att motivera legitimiteten. Det är 

genom att se till den retorik som Ryssland och USA använder i säkerhetsrådet som det i sin 

tur går att finna uttryck för varför de använder vetot och därmed hur det legitimeras.    

2.6 Legitimitet inom internationella relationer 

Vissa delar av forskning om internationella relationer har kommit att beröra frågor om staters 

strävan efter att legitimera sina handlingar gentemot omvärlden. Detta var ett perspektiv som 

                                                           
49 Stryker 1994, s 856 
50 Ibid, s 857 
51 Morphet 1990, s 348, 358 
52 Berdal 2003, s 7 
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togs upp av den klassiska realismen, men som ofta förbisetts av dagens realister och har 

således hamnat i skymundan. Bland de forskare som ändock berört ämnet går det att finna en 

tydlig splittring gällande huruvida begreppet har sin grund i normativa värderingar eller om 

det är ytterligare en aspekt av makt. Statsvetaren Eric Voeten har studerat säkerhetsrådets roll 

i relation till användandet av våld i konflikter. Han påpekar att FN-organet har en 

legitimerande funktion i detta sammanhang, då rådets medlemmar exempelvis beslutar om 

resolutioner som avgör huruvida ett land har rätten att genomföra en militär intervention.53 

Enligt Voeten har länder därför en strävan efter att få säkerhetsrådets godkännande att 

använda våld. Hans poäng är dock att det är ett system som upprätthålls eftersom staterna 

väljer att acceptera det.54 Detta, menar han, baseras inte på några normativa värderingar i form 

av moral eller lagar som länder förhåller sig till. Istället är det ett system där dominerande 

stater kompromissar om var gränsen för våldsutövandet skall dras och att detta slutligen är ett 

uttryck för deras makt, vilken de bevarar genom detta system.55  

Det noterbara i Voetens resonemang är att han pekar på just mötet mellan säkerhetsrådets 

medlemmar som källan till legitimiteten för de beslut som fattas. Det är, enligt honom, genom 

staters uttalanden och handlingar som det bildas en världsordning där säkerhetsrådets beslut 

ges legitimitet. Han beskriver det som en politisk arena vars syfte är att utvinna slutgiltiga 

omdömen i säkerhetsfrågor och att dessa formas genom inflytandet från rådets medlemmar 

och kompromisser mellan dem.56  

Voetens resonemang antyder alltså att den retorik och de resonemang som förs inom 

säkerhetsrådet har betydelse för förståelsen av den legitimitet som rådets resolutioner 

förväntas inneha. Det noterbara är att Voeten lyfter fram detta ur ett realistiskt perspektiv och 

menar att det är makt som formar medlemmarnas agerande i rådet, snarare än några normativa 

värden.57 I min undersökning utgår jag från att det är just genom dessa staters retorik som det 

går att urskilja en legitimitetsdiskurs kopplad till säkerhetsrådets resolutioner. Men samtidigt 

prövas också om det går att finna stöd för antingen en realistisk tolkning av diskursen, såsom 

Voeten antyder. Eller om den retorik som framförs istället talar för en normbaserad förståelse 

som ger stöd för konstruktivismens perspektiv. I resterande del av detta avsnitt redogörs för 

                                                           
53 Ett exempel på detta kan vara invasion av Irak år 2003, där säkerhetsrådet inte auktoriserade USA:s militära 
intervention i landet. Se Mor 2007, s 229f 
54 Mer specifikt är poängen att det är genom staters handlingar och uttalanden som det skapas en föreställning 
om att säkerhetsrådet har en legitimerande position. 
55 Voeten 2016, s 551ff 
56 Ibid 
57 Ibid 
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ytterligare forskning som berört dessa teoriers förhållande till frågan om staters legitimerande 

av sina intressen.  

Statsvetaren Duncan Bell har presenterat en översikt över forskning som framfört teorier om 

global rättvisa.58 Bland dessa studier går det att urskilja två perspektiv på hur realismen ska 

förhålla sig till frågor om normativa värden. Det ena, som lyfts fram av exempelvis 

statsvetaren Matt Sleat, tycks hänvisa till en hobbesiansk föreställning om människans natur i 

försöken att förklara varför stater ändå agerar utifrån ett system baserat på moraliska värden.59 

I likhet med Voeten presenterar Sleat ett resonemang som syftar till att förklara det faktum att 

länder erkänner FNs legitimerande roll i säkerhetsfrågor. För att illustrera detta hänvisar han 

till responsibility to protect (R2P)-principen som FNs generalförsamling enhälligt beslutade 

om år 2005. Enligt den ska alla länder värna om att skydda sina medborgare mot olika former 

av våld och om så inte sker har det internationella samfundet en skyldighet att ingripa. Det är i 

dessa fall säkerhetsrådet som avgör huruvida en militär intervention är tillåten.60  

Sleat poängterar att mångfalden av världens olika kulturer och värderingar gör det omöjligt att 

basera R2P på en universell idé om demokratiska värden. Istället menar han att den 

legitimeras genom föreställningen om ”universell ondska”; alltså att en intervention kan anses 

legitim om den syftar till att stoppa våldshandlingar som alla människor fruktar. Bland detta 

nämns brott mot mänskligheten. Sleat perspektiv försöker alltså lyfta fram en form av 

hobbesiansk förklaring till varför stater agerar utifrån idéer om mänskliga rättigheter.61 Detta 

kan jämföras med Voetens resonemang som antyder att legitimiteten i säkerhetsrådets beslut 

baseras på staternas gemensamma agerande.62 Sleats förklaringsmodell tycks istället hänvisa 

legitimiteten till idén att det finns en allmän mänsklig natur som bygger på individens strävan 

efter att överleva. 

Det andra perspektivet som kan noteras inom realistisk teoribildning är forskning som 

återkommer till den traditionella idén om materiell makt och egenintresse som grunden för 

alla staters agerande. Detta kan exempelvis noteras i Raymond Geuss resonemang där han 

försöker presentera en förklaring till varför länder erkänner idén om mänskliga rättigheter, 

                                                           
58 Bell 2017, s 5ff 
59 Med hobbesiansk menar jag här ett av de resonemang som går att återfinna bland Thomas Hobbes idéer. Det 
som åsyftas specifikt är hans idé att människans natur präglas av att alla individer sätter självbevarelsedriften 
främst, eftersom de fruktar att utsättas för en våldsam död. Detta, tillsammans med andra av Hobbes tankar, 
lyfts ofta fram inom dagens realism. Se Lebow 2011, s 2217ff; Slomp 2011, s 1099ff 
60 Gallagher 2018 
61 Sleat 2016 se Bell 2017, s 6f 
62 Voeten 2016, s 553 
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såsom de definieras av FN. Han drar slutsatsen att det endast är ett verktyg som används av 

mäktiga stater. De hänvisar till mänskliga rättigheter som en ursäkt för att stärka sina egna 

intressen och agerar utifrån dem då de vill uppnå vissa mål. När något inte är i deras intresse 

förhindrar de istället handling, men också då genom att hänvisa till mänskliga rättigheter.63  

Geuss perspektiv har samtidigt tillbakavisats av andra forskare, som istället förespråkar ett 

konstruktivistiskt perspektiv och menar att säkerhetsrådets beslut legitimeras genom normer i 

form av mänskliga rättigheter. Statsvetarna Brian Frederking och Christopher Patane har 

undersökt huruvida säkerhetsrådets agenda mellan åren 1991-2013 hanterade de mest 

angelägna konflikterna i världen, eller om den endast speglade vetomakternas intressen. De 

utgick från att vapenförsäljning och traditionell handel med parterna i konflikten, utgjorde ett 

mått på vetomakternas intressen. Utifrån detta konstaterades att det inte fanns något stöd för 

att egenintresse hade inflytande över vetoländernas agerande. Istället menar Frederking och 

Patane att konstruktivistiska argument, baserade på mänskliga rättigheter, hade högre 

förklaringskraft gällande hur säkerhetsrådets beslut legitimerades.64 

Sett till den konstruktivistiska skolan går det även att notera en uppdelning där forskare ställer 

sig olika till frågan om relativistiska hänsynstaganden. Detta har lyfts fram av statsvetarna 

Finnemore och Sikkinik som visat hur vissa forskare anser att kulturella kontexter påverkar 

förståelsen av normer inom internationella relationer, medan andra avfärdar det påståendet. 

Den senare gruppen pekar ofta på det faktum att många länder efterlever normer som vuxit 

fram på global nivå. Vissa forskare menar exempelvis att då deklarationen för de mänskliga 

rättigheterna stiftades så visades hänsyn till all världens stora religioner, traditioner och 

lagsystem. De ska därmed förstås som universellt applicerbara.65 

Samtidigt har de konstruktivister som förespråkar förekomsten av internationella normer 

kritiserats för att bortse från tanken att idéer ändå uppstår någonstans och kan vara präglade 

av en specifik kultur.66 Polis och Schwab menar exempelvis att det finns en stark västerländsk 

etnocentrism i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter. De pekar på att den ger uttryck för 

västerländskt politiskt tänkande, sett till dess fokus på civila och politiska rättigheter.67  

                                                           
63 Geuss & Hamilton 2013, s 87 
64 Frederking & Patane 2017, s 347ff 
65 Cole 2016, s 721 
66 Finnemore & Sikkinik 2001, s 397 
67 Pollis & Schwab 2006, s 60f 
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Det kan dock konstateras att denna motsättning inom konstruktivismen gäller frågan om 

lokala variationer av hur stater tillämpar internationella normer. Centralt för båda falanger i 

forskningsfältet är att de har en gemensam utgångspunkt i idén att normer har inflytande på 

länders agerande.68 Trots att både USA och Ryssland kan förväntas ha olika förhållningssätt 

till mänskliga rättigheter, bygger ett konstruktivistiskt perspektiv alltså på att båda länder 

ändock utgår från dem då de legitimerar sitt agerande. Denna uppsats syftar till att undersöka i 

vilken grad detta stämmer.  

Statsvetaren Michael N. Barnett har visat att frågan om legitimitet kom att bli viktig i 

samband med slutet av kalla kriget, då många vände sig till FN i strävan efter att skapa en 

gemensam, global världsordning; huvudsakligen gällande säkerhetsfrågor. Även i detta 

sammanhang kom realister att avfärda detta perspektiv. Barnetts studie visar dock att de 

rapporter som publicerades gällande FNs roll för bevarandet av världsordningen, präglades av 

idén om legitimitet. Många menade att det skulle fungera som ett legitimerande organ vars 

stadgar klargjorde normer som alla länder förväntades anpassa sitt agerande utifrån.69 

Statsvetaren Jane Boulden påpekar att detta kunde noteras i aktiviteten inom säkerhetsrådet 

under den första tiden efter kalla kriget, vilken kom att präglas av en slags ”humanitär 

impuls”.70 Men samtidigt menar andra forskare, såsom Voeten, att detta ändock måste förstås 

ur ett realistiskt perspektiv och att FN endast är ett uttryck för makten hos stora stater .71 

Det finns alltså en tydlig vattendelare i forskningen, gällande huruvida normer utgör en 

legitimerande faktor i staters agerande på den internationella arenan. I relation till detta tycks 

viss forskning även lyfta fram kalla krigets slut som en brytpunkt där vissa menar att stater 

frångick realismens idéer om militär trygghet och kapprustning, för att istället börja drivas av 

just normer såsom mänskliga rättigheter.72 Detta ger anledning att undersöka Rysslands och 

USA:s agerande i säkerhetsrådet över ett längre tidsperspektiv, då en sådan undersökning 

även belyser huruvida kalla krigets slut faktiskt utgör en sådan brytpunkt. Detta blir också 

intressant med hänsyn till dagens försämrade relationer mellan Ryssland och Västvärlden, 

vilket lett till spekulationer om att det skett en återgång till Kalla kriget. 73  

                                                           
68 Finnemore & Sikkinik 2001, s 397f 
69 Barnett 1997, s 528f  
70 Boulden 2006, s 411 
71 Voeten , s 551ff; Se ovan 
72 Se Barnett 1997, s 528f; Eriksson 2009, s 94ff  
73 Wivel 2017, s 8 
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2.7 Ryssland och USA:s förhållningssätt till säkerhetsrådets resolutioner 

En viktig del i skapandet av FN var frågan om hur beslutsfattande skulle ske inom en 

organisation bestående av världens olika stater. Idén var att alla länder skulle ha en röst och 

det beslutades att ett majoritetssystem skulle råda inom den generalförsamling där samtliga 

medlemsstater är representerade. Samtidigt fattades även beslut om att upprätta ytterligare ett 

organ inom organisationen, nämligen ett säkerhetsråd vars syfte blivit att värna om 

internationell fred och trygghet. För att få till stånd ett samarbete som innefattade andra 

världskrigets segermakter, däribland USA och Ryssland, beslutades att samtliga av dem skulle 

ges permanent medlemskap i rådet.74 

Forskningen om både Rysslands och USA:s agerande inom säkerhetsrådet pekar också på 

skillnader i de båda staternas förhållningssätt till själva institutionen. Reykers och Smeets 

visar exempelvis hur USA ofta arbetar för att hantera säkerhetsfrågor genom andra kanaler, 

utöver FN. I motsats till detta har Ryssland offentliggjort en officiell säkerhetsstrategi som 

sträcker sig fram till 2020, vari extra vikt läggs vid att poängtera FN:s och säkerhetsrådets 

centrala roll i att upprätthålla världsordningen. Forskarna menar även att USA:s 

förespråkande av alternativa kanaler för konflikthantering motiverar Ryssland till ökad 

aktivitet i säkerhetsrådet, eftersom det utgör den huvudsakliga kanalen för landets inflytande 

över världspolitiken.75 

Historiskt sett har det också funnits skillnader i Rysslands och USA:s förhållningssätt till 

mänskliga rättigheter och vilken betydelse de har för den politik som säkerhetsrådet förväntas 

bedriva. År 1948 avstod Sovjetunionen från att rösta för stiftandet av deklarationen för de 

mänskliga rättigheterna, sedan dess har även detta utgjort ett politiskt område där 

vetomakternas förhållningssätt skilt sig från varandra.  År 2007 framförde exempelvis USA, 

tillsammans med Storbritannien, ett förslag till en resolution som uppmanade den burmesiska 

regeringen att upphöra sina kränkningar av mänskliga rättigheter. Samtidigt menade bland 

annat Ryssland att detta inte berörde internationell säkerhet och därmed inte var en fråga för 

säkerhetsrådet.76 Detta kan dock jämföras med Reykers och Smeets forskning som pekar på 

hur värnandet om mänskliga rättigheter utgjorde en grund till den ryska delegationens val att 

inte använda veto för att stoppa nato-interventionen i Libyen år 2011. Forskarna menar att 

                                                           
74 Dessa fem var Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA 
75 Reykers & Smeets 2015, s 376, 383 
76 Forsythe 2014, s 123. Detta är samtidigt ett intressant perspektiv med hänsyn till denna uppsats fokus på 
förekomsten av uttryck för mänskliga rättigheter I Rysslands och USA:s retorik. Forsythes forskning visar alltså 
att dessa normer inte bara används för att motivera resolutioner, utan även för att motsätta sig dem. 
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normativa värden då ställdes över landets officiella doktrin om att värna staters territoriella 

integritet.77   

Det finns alltså skillnader mellan hur Ryssland och USA förhåller sig till säkerhetsrådets roll i 

världen och hur vetot ska användas. Med hänsyn till detta finns det anledning att undersöka 

vilka eventuella skillnader som kan noteras mellan de båda staternas legitimerande av vetot. 

Samtidigt visar forskningen även att den ryska strategin präglas av en duallitet där mänskliga 

rättigheter ges olika betydelse i samband med att vetorätten utnyttjas. Jag menar därför att det 

även blir intressant att undersöka hur detta sett ut över tid för både USA och Ryssland, från 

säkerhetsrådets början fram till idag. 

3. Metod 

Denna uppsats utgår från en kvantitativ innehållsanalys, där jag söker efter förekomsten av 

ord som kan relateras till någon av de två teorier som prövas. I denna del diskuteras de 

metodologiska överväganden som gjorts för arbetet.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur USA och Ryssland legitimerat sina 

ställningstaganden i samband med att de använt sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Detta görs 

genom att pröva två teorier baserade på dels realismen och dels konstruktivismen. Samtidigt 

har undersökningen även som mål att studera detta ur ett längre tidsperspektiv för att belysa 

eventuella förändringar i respektive lands förhållningssätt sedan säkerhetsrådets uppkomst 

fram till idag. Detta motiveras utifrån en inom- och utomvetenskaplig debatt om att nya 

motsättningar mellan dagens Ryssland och Västvärlden resulterat i en tillbakagång till kalla 

kriget. Med hänsyn till att den ursprungliga konflikten mellan Öst- och Västblocket bland 

annat tog sig uttryck genom konflikter inom FN:s säkerhetsråd, väcks alltså frågan om 

huruvida liknande tendenser kan noteras i dag. Utifrån tidigare forskning finns det anledning 

att anta att tiden för kalla kriget innebar att Ryssland och USA legitimerade sitt 

förhållningssätt till säkerhetsfrågor utifrån idéer som kan relateras till ett realistiskt 

perspektiv. Men såsom jag beskrivit tidigare har annan forskning pekat på att båda dessa 

länder även utgått från normbaserade resonemang grundade i mänskliga rättigheter då de 

motiverat sina ställningstaganden i FN:s säkerhetsråd.  

Genom att undersöka Rysslands och USA:s retorik i säkerhetsrådet sedan tiden för kalla 

kriget fram till idag blir det möjligt att peka på eventuella skillnader i deras respektive 

                                                           
77 Reykers & Smeets 2015, s 376f 
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förhållningssätt över tid. Enligt realismen präglas relationen mellan stater uteslutande av 

säkerhetsdilemmat, därmed finns det anledning att anta att både Ryssland och USA ger 

uttryck för liknande resonemang i säkerhetsrådet. Men, som jag beskrivit ovan menar den 

konstruktivistiska teorin att normer i form av mänskliga rättigheter kan ha inflytande över 

staters agerande. Frågan är därmed om även dessa kan noteras i de två staternas retorik och i 

vilken utsträckning. Härnäst diskuteras varför kvantitativ innehållsanalys utgör en lämplig 

metod för att undersöka detta.  

3.1 Innehållsanalys 

Undersökningen av källmaterialet utgår alltså från en kvantitativ innehållsanalys. Som jag 

tidigare påpekat är syftet med denna uppsats att undersöka hur USA och Ryssland legitimerat 

sina ställningstaganden i samband med att de använt sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Det 

finns flera aspekter som talar för att en innehållsanalys är lämplig för denna undersökning. 

Först finns det anledning att förtydliga vad som åsyftas med idén att länderna legitimerar sina 

förhållningssätt och hur det kan undersökas genom en innehållsanalys. 

En direkt invändning mot undersökningar som berör ämnet legitimitet inom politik kan vara 

frågan huruvida det är någonting mätbart, som går att fastställa.78 Grunden till mycket av 

forskningen inom detta område är Webers tankar om auktoritet och legitimitet i förhållande 

till statens och dess våldsmonopol.79 I denna uppsats undersöks dock en annan aspekt av detta 

ämne. Frågan gäller inte den faktiska legitimitet som Ryssland och USA innehar. Istället 

syftar studien till att fånga upp den process där dessa två aktörer försöker skapa legitimitet för 

sina respektive förhållningssätt. Detta kan förstås som ett observerbart fenomen då det 

förutsätter ett sammanhang där en aktör försöker skapa legitimitet i en mottagares ögon. 

Statsvetaren Steven Kettell beskriver det med begreppet ”diskursiv strategi”. Han menar att 

det är ett fenomen som sker då en aktör försöker presentera specifika teman och argument i 

syfte att forma kontexten av exempelvis en politisk debatt. Det kan handla om att legitimera 

ett viss politiskt förhållningssätt eller att underminera ett annat.80 Statsvetaren Uriel Abulof 

beskriver det på ett liknande vis. Han påpekar att legitimitet är något som aktivt skapas genom 

argument och överläggningar mellan aktiva aktörer och även en passiv publik.81 

                                                           
78 Kettell 2013, s 265; Abulof 2015, s 74f 
79 Se Weber 1948, s 78f 
80 Kettell 2013, s 265 
81 Abulof 2015, s 75 
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Med hänsyn till resonemanget ovan menar jag att innehållsanalys är en lämplig metod då dess 

styrka huvudsakligen ligger i att belysa det manifesta innehållet i textmaterial.82 Legitimiteten 

i sig är inte något som med enkelhet kan urskiljas. Aktörers försök att skapa den är däremot 

ett fenomen som framkommer i deras retorik och ageranden; vilket allt mer forskning ägnat 

sig åt att studera.83 Därför menar jag att det genom en innehållsanalys blir möjligt att se till 

protokoll ur FN:s säkerhetsråd och kartlägga den retorik som USA och Ryssland underbygger 

sina ställningstaganden med. Den valda metoden blir ett verktyg för att lyfta fram specifika 

ord och uttryck som i dessa sammanhang utgör en del i respektive lands försök att legitimera 

sina förhållningssätt gentemot rådets säkerhetsfrågor. Innehållsanalysen gör det även möjligt 

att pröva huruvida denna legitimeringsprocess inom internationell politik främst kan förklaras 

av den realistiska eller konstruktivistiska teorin. 

En alternativ metod skulle vara att studera källmaterialet utifrån en kvalitativ text- eller 

diskursanalys där specifika protokoll undersöks. Målet med denna studie är dock att 

undersöka huruvida Rysslands och USA:s retorik kan förklaras av ett realistiskt eller 

konstruktivistisk förståelse, och om detta förändrats över tid. Att göra en djupare analys av ett 

fåtal specifika protokoll från säkerhetsrådets överläggningar skulle visserligen kunna peka på 

eventuella likheter och skillnader mellan länderna. Fördelen med innehållsanalysen är att den 

möjliggör för bearbetning av en större mängd källmaterial, vilket också gör det enklare att 

undersöka texter utifrån ett längre tidsperspektiv.  

Tanken att skapandet av legitimitet kan urskiljas explicit i aktörers retorik motiverar också 

valet av innehållsanalys istället för alternativa metoder.84 Det jag söker efter är alltså det 

manifesta innehållet i källmaterialet; snarare än att fokusera på alternativa, underliggande 

motiv. Att belysa just denna aspekt av en text är innehållsanalysens styrka. Det möjliggör 

också en analys av mer omfattande källmaterial som kan peka på mer övergripande mönster 

och förändringar över tid, jämfört med en mer djupgående kvalitativ textanalys där ytterligare 

tolkningsarbete krävs.85  

Som jag påpekat ovan syftar uppsatsen även till att undersöka eventuella likheter och 

skillnader mellan Ryssland och USA i FN:s säkerhetsråd. Genom en kvantitativ 

innehållsanalys blir det möjligt att fastställa likvärdiga och jämförbara resultat för respektive 

                                                           
82 Bergström & Boréus 2012, s 51 
83 Se Barker 2011, s 14; Abulof 2015, s 73 
84 Se ovan; Kettell 2013, s 265 
85 Bergström & Boréus 2012, s 83 
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land. Med detta menas att texter för både Ryssland och USA analyseras utifrån ordfrekvenser 

baserade på samma analysscheman och att det inte krävs ytterligare tolkning av materialet 

innan en jämförelse kan göras. Detta skulle inte vara möjligt om exempelvis en kvalitativ 

textanalys använts, då en sådan metod förutsätter ett tolkningsarbete av textinnehållet. Den 

kvantitativa innehållsanalysen har därmed en fördel sett till undersökningens reliabilitet; 

jämfört med alternativa, kvalitativa metoder. Den som önskar kan exempelvis se till de 

analysscheman som ställts upp, använda dem på samma källmaterial och förväntas få samma 

resultat som i denna uppsats. Utan att ytterligare tolkningsarbete krävs. 

Undersökningens utgångspunkt i att pröva två teorier mot samma källmaterial fyller också en 

analytisk funktion, jämfört med om endast en av dem skulle prövas. Som jag påpekat tidigare 

utgör vardera av de två analysscheman som används i undersökningen en operationalisering 

av sina respektive teoriers idéer om vad som präglar staters agerande inom internationella 

relationer. Frågan i detta sammanhang är om det finns en kritisk gräns där förekomsten av ett 

visst antal ord eller uttryck ska förstås som tillräckligt för att bekräfta den ena eller den andra 

teorin. För att hantera detta menar jag att det istället är då teorierna ställs mot varandra som 

det blir möjligt att göra en uppskattning av huruvida den ena eller den andra har större 

förklaringskraft, jämfört med om endast en av dem skulle prövas.86 De slutsatser som kan dras 

utifrån teoriprövningen svarar alltså inte på huruvida en viss frekvens av ord kan bekräfta den 

ena eller den andra teorin. Istället handlar det om att ställa dem mot varandra och genom 

denna jämförelse se vilken som har mest stöd i innehållsanalysen och därmed utgör en mer 

sannolik tolkning av hur Ryssland och USA legitimerar sina förhållningssätt till 

säkerhetsrådets resolutioner.  

Själva prövningen av teorierna sker genom att de relevanta protokollen från FN:s säkerhets 

råd först har valts ut.87 Därefter har de delar som utgör USA:s och Rysslands uttalanden i 

protokollet förts in i nya textdokument som sedan analyserats genom datorprogrammet 

Antonc, som bland annat kan användas för att undersöka ordfrekvenser. Genom detta blir det 

möjligt att notera vilka uttryck som förekommer då Ryssland och USA legitimerar sina 

ställningstaganden. Det som undersöks är om texterna innehåller ord som ingår i någon av 

kategorierna i analysschemat för antingen realismen eller konstruktivismen. Detta sker med 

                                                           
86 Esaiasson et al. s 141 
87 Urvalskriterier diskuteras i nästa avsnitt, 3.2 Källmaterial och avgränsning 
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hjälp av ett sökfilter bestående av en ordlista som utformats från de två analysschemana.88 

Denna söklista har förts in i Antconc tillsammans med texterna från protokollen. Genom 

programmets funktioner blir det möjligt att få ett uppslag som visar om några av sökorden 

från mina analysscheman finns med i USA:s eller Rysslands framföranden. När genomgången 

av samtliga protokoll slutförts har resultaten räknats om i procent och sedan ställts upp i 

diagram som redogörs i uppsatsens resultatdel. Det som presenteras är alltså hur stor andel av 

den totala ordfrekvensen för respektive land, som kan tillskrivas antingen realismen eller 

konstruktivismen.  

Slutligen finns det även anledning att diskutera hur valet av metod för denna uppsats förhåller 

sig till frågor om validitet. En invändning som kan göras mot innehållsanalyser som mäter 

ordfrekvens med hjälp av ett datorprogram, såsom jag gör i denna studie, är frågan om hur de 

ord som noteras kan sägas vara relaterade till de två teorier som prövas. Det första som gjorts 

för att hantera detta är att inte låta mångtydiga begrepp ingå i analysschemana. Samtidigt 

används innehållsanalysen på texter hämtade ur en kontext som uteslutande berör 

internationella säkerhetsfrågor. Det är därmed inte sannolikt att de ord som förekommer inom 

Rysslands och USA:s retorik ska förstås utifrån någon alternativ kontext. I de avsnitt där 

analysschemana presenteras har jag också, med stöd av tidigare forskning, försökt klargöra 

varför de ord som noteras i undersökningen kan förstås som relaterade till teorierna som 

prövas. Trots detta har ytterligare en funktion i Antconc använts för att stärka validiteten. 

Programmet gör det möjligt att avgränsa text som kommer före och efter de sökord som 

undersöks. Denna funktion har använts för att också inkludera den sats som sökordet ingår i. 

Genom detta blir det möjligt att avgöra i vilket sammanhang ett begrepp förekommer och om 

det eventuellt ges en annan innebörd än den som åsyftas i analysen. När detta skett har orden 

inte inkluderats i resultaten.89 

Ytterligare ett validitetsproblem kan vara frågan om studiens tidsmässiga avgränsning också 

innebär förskjutningar av sökordens innebörd. Jag menar dock att så inte är fallet. Där det 

främst skulle finnas anledning att resonera kring detta är i relation till mänskliga rättigheter, 

då det förekommer en debatt gällande huruvida de är universella eller måste förstås från ett 

                                                           
88 För att hantera förekomsten av varierande former av samma ord, exempelvis singular och plural, har jag 
använt mig av trunkering för flera ord i båda analysschemana. Den fullständiga söklistan kan ses i bilaga 1, där 
har trunkeringar märkts ut med symbolen ”*”. 
89 Detta innebär också att ord som utgör en del av ett landsnamn har exkluderats, såsom ordet demokrati i 
“Democratic People's Republic of Korea”.  
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relativistiskt perspektiv.90 För denna studie är det dock frågan om uttryck för mänskliga 

rättigheter förekommer i de två stormakternas retorik. Även om innebörden av de ord som 

lyfts fram kan ha en varierande betydelse i tid och rum, kvarstår det faktum att uttrycken i sig 

tar sin grund i en föreställning om normer i form av mänskliga rättigheter. Vad som därefter 

tillskrivs dessa ord och uttryck är inte av betydelse för undersökningen. Eventuell 

förskjutningen av ordens innebörd blir därmed inte ett validitetsproblem för uppsatsen.  

3.2 Källmaterial och Avgränsning 

Tidigare i uppsatsen diskuterades hur forskningen ofta studerar länder som aktörer inom 

internationella relationer. Detta är ett perspektiv som, med vissa modifikationer, återfinns 

inom både realismen och konstruktivismen. För att studera hur USA och Ryssland förhåller 

sig till säkerhetsrådets resolutioner intar även jag ett sådant perspektiv i denna uppsats. I 

analysen tolkas de alltså som två aktörer som driver sina intressen på den internationella 

arenan. Samtidigt kan det påpekas att båda ländernas representation i FN sker genom 

ambassadörer. Men, såsom jag tidigare påpekat är dessa representanters roll att ge uttryck för 

sina respektive staters officiella ställningstaganden. Därför utgår denna uppsats från den 

traditionella, metaforiska tolkningen som återfinns inom studier av internationella relationer; 

där USA och Ryssland kan förstås som om de vore en enskilda aktörer då de verkar på den 

internationella arenan. Detta medför också vissa metodologiska överväganden sett till valet av 

källmaterial, vilket jag kommer diskutera härnäst. 

Genom Dag Hammarskjöld Library tillhandahåller FN digitaliserade versioner av alla 

dokument relaterade till organisationens verksamhet.91 Där går det att söka efter både de 

resolutioner som säkerhetsrådet beslutar om och även protokoll som innehåller 

transkriberingar av deltagarnas uttalanden. Det är dessa texter som utgör källmaterialet för 

undersökningen. Genom denna digitala databas har jag valt ut protokoll från sammanträden 

som hållits de senaste 70 åren. Målet är att undersöka dessa och försöka klargöra hur USA 

och Ryssland legitimerar sina förhållningssätt då de använder vetot. Den tidsmässiga 

avgränsningen diskuteras senare i detta avsnitt. 

Sett till det källmaterial som finns tillgängligt har säkerhetsrådet hållit över 8000 möten sedan 

dess grundande. Detta utgör en stor mängd protokoll, vilket också innebär att undersökningen 

har behövt avgränsas. Jag har därför valt att fokusera på protokoll från sammanträden där 

                                                           
90 Se Cole 2016, s 721; Frederking & Patane 2017, s 347 ff 
91 Samtliga protokoll är hämtade från Dag Hammarskjöld Library 2019. 
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antingen USA eller Ryssland valt att använda sin vetorätt i syfte att stoppa en resolution. 

Dessa texter utgör en källa till sammanhang då länderna ger uttryck för ett ställningstagande 

som de också förväntas legitimera. Väljer någon av de permanenta medlemmarna att använda 

sitt veto följer också en överläggning i säkerhetsrådet där en förklaring till beslutet ges och 

andra deltagare har möjlighet att ge sina åsikter om den resolution som berörs. Såsom 

Berendal förklarar utgör vetorätten en källa till inflytande för både Ryssland och USA, vilket 

också speglar sig i deras intresse att aktivt delta i säkerhetsrådet.92 Detta kopplar också an till 

den ontologiska nivå som jag menar att källmaterialet befinner sig på. Som jag beskrivit 

tidigare finns det anledning att se både Rysslands och USA:s retorik i säkerhetsrådet utifrån 

ett attitydsorienterat perspektiv.93 Med detta menas att de, i rollen som aktörer, aktivt ger 

uttryck för varför de uppfattar något som legitimt och att detta i sig är den 

legitimitetsskapande processen.94 Kettel beskriver det med begreppet diskursiv strategi, ett 

fenomen som sker då en aktör försöker presentera specifika teman och argument i syfte att 

forma kontexten av exempelvis en politisk debatt. Det kan handla om att legitimera ett viss 

politiskt förhållningssätt eller att underminera ett annat.95 Det är också utifrån detta perspektiv 

som protokollen från säkerhetsrådet ska förstås. De är en källa genom vilken det blir möjligt 

att komma åt den legitimitetsskapande processen, vilken utgörs av Ryssland och USA:s 

försök att motivera sina ställningstaganden i förhållande till säkerhetsrådets resolutioner. 

Som jag påpekat ovan har källmaterialet avgränsats till texter från de senaste 70 åren, från 

1949 – 2018, vilket innefattar 145 protokoll. Denna avgränsning grundar sig på ett antal 

punkter. Dels motiveras den utifrån den inom- och utomvetenskapliga debatten om att världen 

återgått till det kalla kriget. Vissa menar att detta skulle vara ett resultat av ett förändrat 

beteende hos Ryssland, som kunnat noteras sedan kriget i Georgien år 2008.96 Landet har 

därefter hamnar i konflikt med Västvärlden, vilket enligt vissa resulterat i en återgång till den 

tidigare motsättningen mellan USA och Ryssland.97 Samtidigt finns det forskning som menar 

att internationella relationer under kalla kriget präglades av ett realistiskt förhållningssätt, men 

att detta ändrades efter Berlinmurens fall. Då kom istället den globala politiken att domineras 

av normbaserade föreställningar.98 Med hänsyn till detta menar jag att det finns anledning att 

                                                           
92 Berdal 2003, s 7 
93 Se avsnitt 2.5 Legitimitet, en definition 
94 Stryker 1994, s 856 
95 Kettell 2013, s 265 
96 Kuzio 2015, s 99f 
97 Wivel 2017, s 8 
98 Eriksson 2011, s 94 
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undersöka hur både Ryssland och USA:s retorik i säkerhetsrådet eventuellt har förändrats med 

tiden. Därför innefattar undersökningen källmaterial från tiden från kalla krigets början fram 

till idag.  

Den som ser till säkerhetsrådets historia kan notera att det första vetot användes av Ryssland 

redan 1946.99 Men motiveringen till att avgränsa källmaterialet till protokoll från 1949 och 

fram grundar sig på uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det var den 10 december 1948 som 

deklarationen för de mänskliga rättigheterna fastställdes. Eftersom dessa utgör grunden för det 

analysschema som används för att pröva den konstruktivistiska teorin, undersöks endast 

protokoll som utkommit efter att deklarationen fastställt.  

Utifrån de avgränsningar som presenterats ovan utgår denna undersökning från sammanlagt 

145 protokoll; 74 av dessa är texter där USA använt sitt veto och 71 då Ryssland gjort det. 

Eftersom studien också lägger fokus vid en jämförelse av dessa länders förhållningssätt 

undersöks den retorik som båda länder fört i samband med att något av dem utnyttjat 

vetorätten. De 145 protokollen kan alltså förstås som uppdelade i två delar, då samtliga av 

dem analyserats med hänsyn till både den amerikanska och den ryska retoriken. Detta utgörs 

inte bara av ett framförande per land och protokoll. Istället består texterna av transkriberingar 

där vetomakterna fört debatt med varandra och ofta gjort flera framföranden under ett och 

samma möte. 

Urvalet kan också konstateras utgöra en totalundersökning av alla uttalanden som gjorts av 

både USA och Ryssland när något av länderna använt sitt veto under den studerade 70-

årsperioden. Detta innebär även att det inte behövts några ytterligare urvalskriterier för det 

källmaterial som studerats. 

3.3 Analysscheman 
I denna del av uppsatsen presenteras de analysscheman som använts för att pröva de två 

teorierna. Först diskuteras teoretiska resonemang och tidigare forskning som ligger till grund 

för utformandet av ett analysschema för realismen. Därefter följer ett likadant avsnitt för 

konstruktivismen.  

3.3.1 Analysschema baserat på realismens perspektiv 

Utformandet av det analysschema som används för att pröva det realistiska perspektivet, 

baseras på de idéer som präglar denna teoriskola. Statsvetaren Joseph Grieco påpekar att 

                                                           
99 Dag Hammarskjöld Library 2019 
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kärnprincipen i realismens tolkning av internationella relationer bygger på att stater inte kan 

vända sig till någon övergripande auktoritet som hindrar andra från att skada dem.100 Därmed 

har forskningen inom denna teoriskola också pekat på hur militär makt utgör en central 

drivkraft för staters agerande. Detta kan exempelvis noteras i de tre begreppen maktbalans, 

polaritet och säkerhetsdilemmat; vilka präglar realismens tolkningar av den globala 

politiken.101 Samtliga av dessa tre relaterar också till förekomsten av kapprustning som 

innebär att stater befinner sig i ett system där de tävlar om att överträffa varandra i militär 

kapacitet. Länder förväntas bygga upp sin militära förmåga i syfte att skydda sig mot 

varandra; vilket alltså leder till en kapprustningsspiral enligt realismen.102 Därför bygger 

analysschemat för denna teori på ord som kan relateras till militär konflikt, vilket alltså är 

centralt för en realistisk tolkning av staters agerande.  

Valet av de specifika termer som används i analysen utgår från Oxford English Dictionarys 

(OED) synonymordbok och de ord som däri kategoriseras under paraplytermen ”armed 

hostility”.103 Denna ordbok utgör en lämplig utgångspunkt för att ringa in relevanta begrepp, 

eftersom den är strukturerad utifrån en taxonomisk klassificering av ord och semantik. Den 

kan därmed användas som ett uppslag för engelska ord vars innebörd ska förstås som 

relaterad till militär konflikt. 

Idag förekommer det en uppdelning av olika inriktningar inom den realistiska teoriskolan.104 

Gemensamt för samtliga av dem är tanken att materiella faktorer, såsom länders relativa 

militära makt gentemot varandra, är det som dominerar staters intressen.105 Trots förekomsten 

av olika inriktningar utgör den strukturella realismen grunden för majoriteten av de realistiska 

analyser som görs inom internationella relationer. Dess tolkningar bygger på idén att det 

anarkistiska systemet på den internationella arenan får alla stater att i slutändan agerar på 

samma sätt. Ländernas huvudsakliga fokus är överlevnad och därför kommer de att bete sig 

likadant, oberoende av deras inre politiska omständigheter. Som exempel pekar man på 

fenomenet att alla stater har en militär för att skydda sina intressen och använder 

                                                           
100 Grieco 1990, s 38 
101 För en beskrivning av vad dessa innebär, se avsnitt 2.2 Den moderna realismen 
102 Rider 2017, s 1 
103 Se bilaga 1 
104 Under senare tid har det exempelvis vuxit fram en neo-realistisk inriktning som riktar in sig på en analysnivå 
där fokus läggs vid hur staters inre system såsom det politiska ledarskapet, påverkar deras agerande på den 
globala arenan. Samtidigt har det konstaterats att denna inriktnings gör avsteg från många av realismens 
traditionella tolkningsperspektiv och grundprinciper. Detta har resulterat i att vissa forskare ifrågasätter vad 
som skiljer neo-realism från exempelvis konstruktivism. Se Rathbun 2008, s 311f 
105 Beach 2012, s 19f 



 

26 
 

utrikesministrar och ambassader för att bedriva diplomatik; det är ett system där alla agerar på 

samma sätt.106 Med hänsyn till att den strukturalistiska inriktningen är det perspektiv som 

dominerar denna teoriskolas tolkningar av internationella relationer, utgör den även ramen för 

det analysschema genom vilket jag valt att pröva den realistiska teorin. 

Som jag beskrivit tidigare är idén om säkerhetsdilemmat ett kärnkoncept inom denna 

teoriskola.107 Det beskrivs vara ett fenomen som uppstår på grund av staters strävan efter 

trygghet. Eftersom militär makt förstås som central för säkerheten på den anarkistiska, 

internationella arenan, strävar alla länder efter att införskaffa sig militära resurser för att 

skydda sig vid eventuella konflikter. Själva dilemmat är att det leder till en upprustningsspiral 

då även andra länder känner sig manade att göra detsamma, eftersom det inte går att veta om 

övriga stater kan tänkas använda sina resurser i ett aggressivt syfte.108 Utifrån detta har 

realisterna framför två tolkningsalternativ av internationella relationer. Det ena är Defensiv 

realism och det andra är Offensiv realism.109 Dessa två kommer utgöra varsin kategori genom 

vilka jag gjort en operationalisering för de ord som kommer användas för att pröva den 

realistiska teorin i innehållsanalysen. Härnäst ges de en mer ingående förklaring av de båda 

perspektiven och jag avslutar med att klargöra mer i detalj hur de utgör grunden för mitt 

analysschema. 

Defensiv realism utgår från grundkonceptet att det råder anarki på den internationella arenan. 

Såsom namnet antyder menar förespråkare av detta perspektiv att länders strävan efter 

trygghet bevaras genom att endast fokusera på försvar och undvika expansiva tendenser. 

Eftersom syftet är den egna statens trygghet blir expansion kontraproduktivt då det får andra 

länder att bilda försvarsallianser som i sin tur blir ett hot mot den stat som vill utöka sitt 

utrymme. Defensiv realism menar därför att maktbalans är det som främst präglar staters 

agerande. Med detta menas att länder har militära resurser som är likvärdiga, vilket minskar 

incitamenten till krig eftersom det skulle innebära stora kostnader och risker för alla 

inblandade. Kalla kriget utgör ett exempel på detta.110  

Offensiv realism baserar också sitt resonemang på idén om det anarkistiska tillståndet, men 

menar istället att expansion är det bästa sättet för stater att värna sin egen trygghet. Alla länder 

har därför som mål att bygga upp sin militära kapacitet, eftersom det endast är genom att nå 

                                                           
106 Beach 2012, s 19f 
107 Se avsnitt 2.2 Den moderna realismen 
108 Hall 2009, s 39 
109 Wivel 2017 
110 Ibid, se även avsnitt 2.2 Den moderna realismen 
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en hegemonisk ställning som det går att skydda sig mot övriga länders expansiva tendenser. 

Således är det inte såsom det defensiva perspektivet menar, att maktbalans skapar trygghet på 

den internationella arenan. Den offensiva realismen tolkar istället internationella relationer 

utifrån idén att stater uppnår säkerhet genom att skapa en obalans i det globala maktsystemet, 

som väger över till deras egen fördel.111 

Det offensiva och det defensiva perspektivet innebär alltså två olika tolkningar av hur länder 

förväntas förhålla sig till varandra. Det som skiljer dem åt är huruvida stater agerar utifrån 

aggressivitet, där tryggheten sker på bekostnaden av andra stater. Eller om länder är passiva 

och därmed undviker att inleda konflikter med varandra. I resterande del av uppsatsen 

kommer dessa två inriktningar därmed benämnas aggressiv och passiv realism. 

Som jag påpekat ovan prövar jag den realistiska teorin genom en innehållsanalys som baseras 

på OED:s synonymordbok och de ord som däri kategoriseras under paraplytermen ”armed 

hostility”.112 Utifrån de två perspektiven passiv och aggressiv realism har jag operationaliserat 

dessa ord och därigenom skapat ett analysschema som kommer användas på källmaterialet. 

Samtliga begrepp som går att finna under den nämna paraplytermen har delats upp baserat på 

om de åsyftar aggressiva eller passiva idéer. Som exempel på denna operationalisering har 

ordet ”raid” förts in i den aggressiva kategorin, då det som åsyftas är en form av aggressivt 

agerande gentemot någon annan. I motsats till detta har ord som ”soldier” förts in i den 

defensiva kategorin då begreppet i sig inte antyder någon offensiv handling. I denna kategori 

förekommer också uttryck för krigsmateriel, som alltså utgör en central del i realismens idé 

om kapprustning men som i sig inte antyder någon aggressivitet. 

Utifrån resonemanget ovan har jag alltså utformat ett analysschema för att pröva den 

realistiska teorin. Det kan ses nedan.  

                                                           
111 Wivel 2017 
112 Se bilaga 1 
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Figur 1. Analysschema Realism 
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3.3.2 Analysschema baserat på konstruktivismens perspektiv 

Den andra teorin som prövas är det konstruktivistiska perspektivet, och även det sker genom 

användandet av ett analysschema. Ett generellt drag inom denna teoriskola är dess fokus på 

den sociala verklighet som skapas genom språket och normer. Den forskning inom 

internationella relationer som ställer sig till detta perspektiv menar att staters agerande måste 

förstås utifrån att normativa värden formar staters intressen. Därför har många kommit att 

peka på mänskliga rättigheter som ett konkret exempel på en uppsättning normer, vilka bildar 

en social verklighet som länder måste förhålla sig till.113 

 

Enligt FN-stadgan från 1945 har säkerhetsrådet inget uttryckt mandat att det ska hantera 

frågor om mänskliga rättigheter, men trots detta är det ett ämne som ofta tas upp i 

formulerandet av resolutioner.114 Många forskare menar dock att det var först efter kalla 

kriget som det uppstod en ”humanitär impuls” där vetomedlemmarna aktivt började engagera 

sig i dessa frågor.115 Samtidigt finns det andra forskare som visat att mänskliga rättigheter 

präglade rådets dagordning långt tidigare än så. Redan under 60-talet kom exempelvis frågan 

om att stoppa Apartheidregimen att diskuteras, där både USA och Sovjet hänvisade till 

mänskliga rättigheter och gav sitt stöd till förslaget.116 

 

Det verkar alltså ha förekommit situationer från Kalla kriget fram till idag där idéer om 

mänskliga rättigheter har präglat både USA:s och Rysslands användande av vetot i 

säkerhetsrådet. Viss forskning menar också att detta pekar på behovet av ett konstruktivistiskt 

perspektiv för att förstå vetomakternas agerande i dessa sammanhang.117 Med hänsyn till detta 

menar jag att mänskliga rättigheter utgör ett lämpligt exempel på en uppsättning normer som, 

enligt konstruktivismen, påverkar staters intressen.  

 

Som jag beskrivit tidigare råder det en debatt inom den konstruktivistiska skolan gällande hur 

mänskliga rättigheter ska förstås. Vissa menar att det behövs en relativistisk förståelse som 

visar hänsyn till att dessa normer tillämpas olika inom olika kontexter. Andra påpekar att de 

                                                           
113 Eriksson 2011, s 92ff 
114 Field 2013, s 139 
115 Boulden 2006, s 411 
116 Forsythe 2014, s 124 
117 Frederking & Patane 2017, s 347 ff. 
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kan förstås utifrån ett universellt perspektiv.118 Bortsett från tillämpningen kvarstår dock 

faktumet att de mänskliga rättigheternas förväntade funktion är att utgöra en uppsättning 

normer som, enligt konstruktivismen, påverkar staters agerande.119 Med hänsyn till detta har 

jag tagit stöd i John Stuart Mills teori om utilitarism, för att utforma ett analysschema genom 

vilket de mänskliga rättigheterna kan operationaliseras och användas på källmaterialet. Såsom 

jag ska förklara härnäst har han uttryckt idéer om en allmänt rådande mänsklig rätt, vilket 

också utgör en tolkningsram för hur mänskliga rättigheter kan förstås i form av universella 

normer.120 

Mills definition av utilitarism bygger på en grundläggande föreställning om att människan har 

en medfödd rätt till ”grunden för ett mänskligt välbefinnande”.121 Med detta menar han att 

basen för vår gemensamma tillvaro måste bygga på en moralisk princip som förbjuder 

människor från att skada varandra. I detta innefattas också tanken att stoppa inskränkningar av 

individens fri- och rättigheter, samt skydda dennes hälsa och trygghet.122 Mills utilitarism är 

alltså en teori som pekar på principer för att värna om både en fysisk och social standard för 

alla människor. Han poängterar också att även om människan inte alltid kan befinna sig i det 

önskade skicket av välbefinnande, så är det alltid bättre att leva med missnöjet av att inte 

uppnå det än att tillåta oss sjunka ned i ett tillstånd där vi accepterar en odräglig tillvaro. 

Samtidigt menar han att alla inte är medvetna om möjligheten till det eftersträvade 

välbefinnandet. Men trots detta ska även de innefattas av en universell ambition att uppnå den 

önskvärda livssituationen.123  

Mill påpekar att då något benämns som ”en persons rätt” så innebär det att personen har en 

legitim anledning att förvänta sig samhällets stöd till upprätthållandet av denna rätt.124 Jag 

menar att hans idé om grunden för ett mänskligt välbefinnande är en lämplig utgångspunkt för 

att tolka deklarationen för de mänskliga rättigheterna. I likhet med hans principer beskrivs de 

som en universell uppsättning normer vilka gäller för alla individer, även om de inte alltid 

efterlevs.125 Med hänsyn till detta har jag utformat ett analysschema, baserat på Mills 

utilitarism och FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna. Schemat består av tre teman 

                                                           
118 Se avsnitt 2.6 Legitimitet inom internationella relationer 
119 Finnemore & Sikkinik 2001, s 397f. 
120 Se Deigh 2013, s 23ff 
121 Mill 1863, s 57 
122 Ibid 
123 Mill 1863, s 12f 
124 Ibid, s 52 
125 Cole 2016, s 721f 
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som kan urskiljas i en läsning av Mills text, vilka klargör förutsättningar för det mänskliga 

välbefinnande han förespråkar.126 Den första är frihet & jämlikhet; den andra är säkerhet och 

den tredje handlar om materiella rättigheter.127 Dessa tre kategorier har därefter använts för 

att operationalisera deklarationen för de mänskliga rättigheterna. Detta har skett genom att ord 

och uttryck ur deklarationens 30 paragrafer har valts ut och delats upp utifrån de tre 

kategorierna. Det är slutligen dessa ord som används i analysen av källmaterialet, i syfte att 

pröva den konstruktivistiska teorin. Senare i detta avsnitt redogör jag även för forskning som 

motiverar varför denna uppdelning, utifrån Mills idéer, är lämplig för en studie av Rysslands 

och USA:s retorik i FN:s säkerhetsråd. 

Den första kategorin i analysschemat bygger på Mills idé om en generell mänsklig frihet och 

jämlikhet. Denna tangerar mycket av hans övriga resonemang men kan samtidigt förstås som 

en egen princip. Poängen är att alla människor har en rätt till individuell frihet och att själva 

forma sina liv, utan att någon hindrar dem från det.128 Han menar även att ett samhälle endast 

kan byggas på en grund där allas intressen behandlas jämlikt.129 Detta är också ett 

återkommande drag i deklarationen för de mänskliga rättigheterna. I flera av dess paragrafer 

poängteras att alla människor skall ges samma fri- och rättigheter; exempelvis rätten till 

utbildning eller friheten att välja religion.130 Detta utgör alltså den första kategorin i 

analysschemat, under vilken jag sorterat in de ord som kan relateras till individuell frihet och 

jämlikhet. 

Den andra kategorin handlar om säkerhet. Detta är rättighet som Mill delar upp i två olika 

aspekter. Den ena är en traditionell uppfattning om lag och rättvisa som skyddar individen 

från ”ondska”. Han nämner exempelvis skydd från att människor skadar varandra.131 Uttryck 

för detta går även att finna i deklarationen för de mänskliga rättigheterna. Där påpekas 

exempelvis att alla har rätt till skydd av lagen och att ingen ska utsättas för tortyr eller annat 

grymt beteende.132 Den andra aspekten utgörs av en idé om säkerhet för individens allmänna 

                                                           
126 Deigh 2013, s 24 
127 Se John Deigh 2013, s 23f. Där presenteras en liknande tolkning av relationen mellan Mills utilitarism och 
mänskliga rättigheter. 
128 Mill 1863, s 57f 
129 Samtidigt kan detta förstås som relaterat till ett mer omfattande resonemang i Mills utilitarism; vilket jag 
valt att inte vidareutveckla. Han menar dock att värnandet om den individuella friheten i längden får människor 
att bry sig om varandras bästa. Intresset för individen blir således ett intresse för samhället i stort. Se Mill 1863, 
s 33 
130 Se §2, §26 i Deklarationen för de mänskliga rättigheterna 
131 Mill 1863, s 52, 57f 
132 Se §5-7 i Deklarationen för de mänskliga rättigheterna 
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hälsa, exempelvis i form av skydd mot sjukdom.133 Mill beskriver det som en skyldighet att 

frambringa den medicin eller sjukvård som kan rädda en människas liv.134 Även i de 

mänskliga rättigheterna ges uttryck för att alla har rätten till säkerhet som värnar om 

individens hälsa och välmående, exempelvis vid fall av sjukdom eller handikapp.135 Med 

hänsyn till detta utgör ”säkerhet” en kategori i analysschemat. Till denna kategori sorteras de 

ord som har att göra med idéer om juridisk- och hälsorelaterad trygghet.   

Den tredje kategorin berör materiella rättigheter. Detta innebär exempelvis att individen har 

rätt till en minimumnivå av levnadsstandard som förutsätter tillgång till saker som kläder, mat 

och boende.136 Samtliga av dessa tas upp i de mänskliga rättigheterna.137 Mill menar även att 

människan har rätt till arbete och den ekonomiska ersättning som individen därigenom gjort 

sig förtjänt av.138 Även denna aspekt berörs i en av paragraferna ur de mänskliga 

rättigheterna.139 Därför har ord som kan relateras till idéer om materiella rättigheter placerats 

under denna kategori i analysschemat. 

Uppdelning av analysschemats i dessa tre kategorier, baserade på Mills idéer, kan samtidigt 

relateras till tidigare forskning som bland annat visat att Ryssland och USA både idag och 

historiskt sett gett uttryck för olika förhållningssätt gentemot mänskliga rättigheter. Under 

tiden för kalla kriget kom de båda staterna exempelvis att kritisera varandra för att bryta mot 

dessa värden. Men statsvetaren Lambelet har visat att detta skedde utifrån två skilda 

tolkningar av vad rättigheter innebär. USA:s kritik mot Sovjet baserades exempelvis på frågor 

om yttrande-, religions- och rörelsefrihet. När Sovjetunionen i sin tur kritiserade amerikanska 

kränkningar av mänskliga rättigheter fokuserade man istället på frågor om människors rätt till 

arbete, bostad, utbildning och hälsa.140  

Det är alltså relevant att tala om en kulturell skillnad mellan de båda ländernas 

förhållningssätt till mänskliga rättigheter och detta har betydelse för ett konstruktivistiskt 

perspektiv, som alltså menar att länder påverkas av normer. Även under modern tid kan det 

konstateras att det finns en kulturell skillnad. Då USA inledde kriget mot terrorn under början 

av 2000-talet förklarade George W. Bush att USA måste leda världen genom att förespråka 

                                                           
133 Deigh 2013, s 24 
134 Mill 1863, s 13, 61 
135 Se §25 i Deklarationen för de mänskliga rättigheterna 
136 Deigh 2013, s 24 
137 Se §25 i Deklarationen för de mänskliga rättigheterna 
138 Mill 1863, s 52 
139 Se §23 i Deklarationen för de mänskliga rättigheterna 
140 Lambelet 1989, s 60f 
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mänskliga rättigheter. Såsom Dietrich visat har tiden efter kalla kriget präglats av en global 

föreställning om att USA skulle driva igenom mänskliga rättigheter i världen.141 Detta kan 

jämföras med den officiella utrikesdoktrin som Ryssland idag utgår ifrån. Den klargör istället 

att USA och dess allierade försöker dominera världsordningen. I samband med detta lyfts det 

också fram att ett skydd mot detta försök till amerikansk hegemoni byggs på att Ryssland ska 

driva traditionella, ryska normer och moraliska värden. Det noterbara är dock att dessa 

innefattar idéer från mänskliga rättigheter, såsom skyddande av individen och dess egendom, 

rättvisa och humanism.142 Även idag tycks det alltså gå att tala om att det finns dels ett ryskt, 

dels ett amerikanskt förhållningssätt gällande hur deras respektive utrikespolitik formas av 

normer. Analysschemat, baserat på Mills utilitarism, syftar därmed till att tydligare klargöra 

dessa skillnader. 

Det noterbara med Mills utilitarism är att den klargör en uppdelning av värden som kan liknas 

vid de skillnader som Lambelet menar utgjorde Rysslands och USA:s tolkningar av mänskliga 

rättigheter under kalla kriget. Hon påpekar exempelvis att den amerikanska förståelsen 

huvudsakligen grundade sig på idéer om politiska och civila rättigheter. 143 Detta kan alltså 

jämföras med Mills idé om frihet och jämlikhet, som utgör den första kategorin i 

analysschemat. Samtidigt visar Lambelet även hur den ryska tolkningen tillskrev mänskliga 

rättigheter en annan innebörd. Hon påpekar att den sovjetiska politiken istället identifierade 

dessa normer utifrån föreställningar om materiella och ekonomiska rättigheter, betydelsen av 

lagar och ett värnande om individens hälsa.144 Det noterbara är att dessa aspekter kan 

tillskrivas de två andra kategorierna i analysschemat, nämligen Trygghet och Materiella 

rättigheter. Med hänsyn till detta menar jag att det finns anledning att pröva både Rysslands 

och USA:s retorik i säkerhetsrådet utifrån dessa tre kategorier, eftersom de båda länderna 

förefaller ha haft olika förhållningssätt till dem. 

Utifrån resonemanget ovan har jag utformat ett analysschema som används för att pröva den 

konstruktivistiska teorin. Det kan ses nedan.  

                                                           
141 Dietrich 2006, s 272, 274 
142 Splidsboel Hansen 2016, s 367f 
143 Lambelet 1989 , s 62, 65ff 
144 Lambelet 1989 , s 62, 65ff 
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Figur 2. Analysschema konstruktivism.  
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4. Resultat och analys 
I denna del av uppsatsen presenteras resultaten från innehållsanalysen. Syftet är att undersöka 

hur USA och Ryssland legitimerat sina ställningstaganden i samband med att de använder sin 

vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Dispositionen är uppdelad i fyra avsnitt där protokollen från 

säkerhetsrådets möten analyseras för att besvara syftet och frågeställningarna. I det första 

avsnittet undersöks de två teoretiska utgångspunkter som ställts upp för uppsatsen och hur de 

kan förklara Rysslands och USA:s retorik då länderna utnyttjar vetorätten. Därefter följer två 

avsnitt som fokuserar på fördelningen av ord inom de två analysscheman som undersökningen 

utgått från. I det sista avsnittet görs en generell sammanställning av de båda ländernas retorik 

i syfte att tydligare klargöra vilka förändringar som skett över tid och hur det eventuellt ska 

förstås.  

Generellt för samtliga delar av analysen är att källmaterialet, som avgränsats till en 

sjuttioårsperiod, sammanställts till specifika analyspunkter som innefattar resultaten för ett 

visst antal år. I det sista avsnittet görs exempelvis en uppdelning i sju analyspunkter som 

vardera innefattar resultaten från en tioårsperiod, exempelvis 1949-1958. Värt att notera är 

även att resultaten av ordfrekvenser till största del redovisas i procent.145 

4.1 USA och Rysslands användande av veto, realism eller konstruktivism? 
Som jag tidigare påpekat ligger denna studies fokus på att undersöka hur Ryssland och USA 

legitimerar sina ställningstaganden i FN:s säkerhetsråd. Jag menar att användandet av vetot är 

lämpligt att undersöka då det utgör situationer där de två stormakterna också förväntas 

legitimera sina förhållningssätt. I detta avsnitt ställs de två teorierna realism och 

konstruktivism mot varandra, i syfte att avgöra vilken som har högst förklaringskraft gällande 

hur USA och Ryssland legitimerar sina positioneringar. Utöver detta ställs även länderna mot 

varandra då jag även jämför hur deras retorik varierar beroende på vem som utnyttjat vetot. 

Detta görs med hänsyn till den tidigare forskningen som antyder att dessa länder kan 

förväntas uppvisa olika förhållningssätt gentemot de två teoriernas perspektiv på 

internationella relationer.146 

Som jag tidigare beskrivit utgör normers inflytande på staters agerande en vattendelare i 

forskningen om internationella relationer. Enligt det konstruktivistiska perspektivet har de en 

central roll för staters agerande på den internationella arenan. I motsats till detta menar 

                                                           
145 Anledningen till detta diskuteras i avsnitt 3.1 Innehållsanalys 
146 Se inledning 
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realismen att så inte är fallet, utan att länder uteslutande drivs av egenintresse och värnandet 

om sin egen trygghet. Kalla kriget och motsättningen mellan ett USA-lett västblock och det 

sovjetiska östblocket utgör också en central del i denna teoretiska motsättning. Det var i 

samband med nedtrappningen av konflikten som konstruktivismen växte fram genom en kritik 

mot teorier som realismen, vilka hade misslyckats med att förutse händelser såsom 

berlinmurens fall.147 Med hänsyn till detta sker den följande delen av analysen utifrån en 

uppdelning av källmaterialet i tre tidsperioder. Den första utgörs av protokoll från de år som 

utgör tiden för det kalla kriget. Detta innefattar texter från 1949-1985. 

Den andra observationen inleds med protokoll från 1985 och sträcker sig fram till år 1999. 

Detta utgörs av kalla krigets upphörande och perioden därefter, vilken kommit att utpekas 

som en tid då internationella relationer fick en ny prägel. Parisdeklarationen 1990, som 

förkunnade krigets slut, kom tillsammans med andra globala initiativ att präglas av idéer om 

gemensamma strävanden; vilket ersatte tidigare föreställningar om kapprustning och järnridån 

mellan Öst- och Västblocket.148 Att denna tidsperiod inleds med protokoll från 1985 

motiveras utifrån att det var då Sovjetunionen introducerade reformprogrammen Glasnost och 

Perestrojka. Detta innefattade politiska och kulturella förändringar som kommit att pekas ut 

som en grund till Sovjetunionens kollaps, vilket sedermera också bidrog till kalla krigets 

slut.149  

Den sista tidsperioden utgörs av protokoll från år 2000 fram till 2018. Såsom jag påpekat 

tidigare finns det både en inom- och utomvetenskaplig debatt som menar att 2000-talet 

inneburit en ökad splittring mellan Ryssland och Västvärlden, som liknas vid en tillbakagång 

till kalla kriget.150 Statsvetaren Flemming Splidsboel Hansen menar att detta beror på ett 

växande ”vi och dem”-resonemang hos båda parter, som bygger på föreställningen om att det 

finns en fundamental skillnad mellan västerländsk och rysk identitet. Uttryck för detta kan 

exempelvis noteras i den ryska försvarsdoktrinen, vilken fastställdes år 2015. Den klargör 

bland annat att landet ska driva sina utrikespolicys med stöd av ryska normer och värderingar. 

Detta påpekas ske i kontrast mot USA:s och dess allierades försök att kontrollera den globala 

världsordningen.151  

                                                           
147 Eriksson 2011, s 94 
148 Ibid, s 97ff 
149 Nationalencyklopedin 2019, glasnost; Nationalencyklopedin 2019, perestrojka 
150 Hansen 2016, s 370f 
151 Ibid, s 367f 
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I diagrammet nedan redovisas resultaten från innehållsanalysen av både Rysslands och USA:s 

retorik i samband med att länderna använt sina veton i säkerhetsrådet. Statistiken är uppdelad 

utifrån de tre tidsperioder som beskrivits ovan. 

 

Diagram 1. Rysslands och USA:s användande av veto. 

Diagram ett redogör för förekomsten av uttryck som kan härledas till både realism och 

konstruktivism i respektive lands retorik. Statistiken som redovisas för USA innefattar de 

protokoll som berör resolutioner där landet valt att använda sitt veto. På samma vis är 

statistiken för Ryssland baserad på protokoll där dess delegation använt vetot. Genom 

diagrammet går det att börja urskilja eventuella skillnader i förekomsten av dels ett realistiskt, 

dels ett konstruktivistiskt perspektiv i respektive lands retorik. Som jag påpekat tidigare är det 

inte en fråga om huruvida den ena eller den andra teorin uteslutande kan förklara hur länderna 

legitimerar sitt veto. Istället är det då de ställs mot varandra som det blir möjligt att avgöra om 

det främst är ett realistiskt eller ett konstruktivistiskt perspektiv som förklarar den ryska och 

amerikanska retoriken.  

Det som först kan utläsas ur diagram ett är att det finns en skillnad mellan de båda länderna, 

sett till huruvida deras retorik främst präglats av uttryck relaterade till realismen eller 

konstruktivismen. För samtliga tre perioder kan det konstateras att då USA valt att använda 

sitt veto har landets retorik i högre grad präglats av uttryck som kan kopplas till 

konstruktivismen. Eventuellt kan detta relateras till tidigare forskning som gjorts om landets 

utrikespolitik kopplad till mänskliga rättigheter. Dietrich har exempelvis konstaterat att USA 
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haft en långvarig trend av att ge retoriskt stöd för policys baserade på mänskliga rättigheter. 

Samtidigt påpekar han att dessa inte fullt ut implementerats i realiteten.152 

Det kan också noteras att det konstruktivistiska perspektivet i högre grad kunnat tillämpas på 

USA under tiden för kalla kriget, jämförd med de två senare perioderna. Analysen visar 

exempelvis att uttryck som kunnat placeras in i analysschemat baserat på mänskliga 

rättigheter förekom dubbelt så ofta som uttryck ur det realistiska analysschemat. Denna 

skillnad kan samtidigt konstateras ha jämnats ut allt mer under de följande tidsperioderna; ord 

relaterade till respektive teori förekom i nästan samma utsträckning då USA användande vetot 

mellan åren 2000-2018. 

Det noterbara med diagram ett är att den visar på ett rakt motsatt resultat för den ryska 

retoriken, i samband med att landet använt sitt veto. I motsats till resultaten för USA kan det 

istället konstateras att det varit ord relaterade till realism som förekommit i störst utsträckning 

under samtliga tre tidsperioder. Ett relevant påpekande i detta sammanhang gäller den stora 

skillnaden mellan konstruktivism och realism under perioden 1985-1999. Detta kan förklaras 

av att Ryssland endast utnyttjade sin vetorätt ett fåtal gånger under dessa år, vilket innebär att 

inte lika många observationer kunnat göras för perioden.153 Detta får i sin tur följden att 

förekomsten av endast ett fåtal ord ger stor inverkan på statistiken. Noterbart för samtliga 

perioder är dock att då Ryssland utnyttjat vetot har den konstruktivistiska teorin inte haft 

samma stöd i den retorik som framförts av landet. Detta resultat kan eventuellt kopplas till hur 

Ryssland agerat i förhållande till frågor om de mänskliga rättigheterna. Till exempel avstod 

Sovjetunionen år 1948 från att rösta för stiftandet av deklarationen där dessa rättigheter 

fastställdes. Senare forskning har också visar hur landet, under 2000-talet, gett uttryck för att 

frågor om mänskliga rättigheter inte berör internationell säkerhet och därmed inte omfattas av 

säkerhetsrådets uppgifter.154 Med hänsyn till detta kan det eventuellt förstås som ett väntat 

resultat att den ryska retoriken ger mindre stöd för den konstruktivistiska teorin i samband 

med att landet utnyttjat sin vetorätt.  

Retoriken som följer de två ländernas användande av vetorätten kan också undersökas utifrån 

andra perspektiv. I det två följande diagrammen presenteras statistik för den retorik som förts 

                                                           
152  Dietrich 2006, s 271 
153 Landet utnyttjade endast sin vetorätt fyra gånger mellan åren 1985-1999. Detta kan jämföras med USA:s 
användande av vetot som skedde 28 gånger under samma period. 
154 Forsythe 2014, s 123 
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av Ryssland då USA använt sitt veto och vice versa. Dessa resultat visar på vissa intressanta 

skillnader i jämförelse med det som redogjorts ovan 

Diagram 2. Rysslands retorik när USA använt sitt veto. 

Det som kan noteras i diagrammet ovan är att i de fall då USA använt sitt veto har Rysslands 

retorik i högre grad präglats av uttryck relaterade till analysschemat baserat på den 

konstruktivistiska teorin. Jämförs detta med resultaten i diagram ett framkommer en skillnad, 

då det istället visar att när Ryssland själva utnyttjar vetot så sker det i samband med uttryck 

som i högre grad kan förklaras av den realistiska teorin. Analysen visar alltså att Rysslands 

retorik tycks variera beroende på om det är i frågor där de själva utnyttjar vetorätten eller ej. 

Vissa liknande tendenser kan noteras för USA, vilket kan ses i diagram fyra nedan. 

Frågan är varför de ryska framförandena ger mer stöd för den konstruktivistiska teorin vid de 

tillfällen USA använt sitt veto. Under tiden för kalla kriget var konflikten i Mellanöstern, 

mellan Israel och Arabvärlden, ett ofta återkommande ämne för säkerhetsrådet.155  I dessa 

sammanhang kom USA att utnyttja sitt veto för att skydda israeliska intressen, eftersom de 

utgjorde en allierad partner i regionen. Samtidigt har det konstaterats att Ryssland stod på den 

andra sidan i konflikten, exempelvis genom att förespråka rättigheter för det palestinska 

folket.156 Ryska uttalanden kom exempelvis ofta att präglas av en kritik mot sionistiska 

tendenser som understöddes av den amerikanska staten, vilket utpekades som ett hot mot alla 

                                                           
155 Se Dag Hammarkjöld Library 2019 
156 Morphet 1990, s 348 
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människors trygghet.157 Annan forskning har visat att Ryssland samtidigt inte ville uppmuntra 

till en ökad konflikt med USA i Mellanöstern. Därför kom ryska uttalanden samtidigt att ge 

stöd för den israeliska statens existens och fokusera på en politik som syftade till fred i 

regionen. Detta kan exempelvis ses i det gemensamma fredsuttalandet mellan USA och 

Sovjetunionen i samband med Genévekonferensen 1977. Där uppmuntrade de båda till fred i 

Mellanöstern, för att värna om människors trygghet och rättigheter.158  

Att det amerikanska vetot ofta kom att användas för att värna israeliska intressen under tiden 

för kalla kriget, kan eventuellt förklara varför Rysslands retorik ger mer stöd för den 

konstruktivistiska teorin i dessa sammanhang. Vissa forskare menar att den ryska intentionen i 

just denna konflikt var att försöka uppmuntra till fred och göra det gemensamt med USA, i 

syfte att hindra en upptrappning av kalla kriget.159 I dessa frågor tycks den ryska agendan 

alltså inte varit lika präglad av idéer som kan relateras till realismen, vilket kan förklara 

resultaten för den första perioden i diagram två. Samtidigt har konflikten mellan Israel och 

Arabvärlden fram till idag varit ett ofta återkommande ämne för det amerikanska vetot.160 

Eventuellt kan resultaten för de senare perioderna i diagram två därför ses som en fortsättning 

på det ryska förhållningssättet från kalla kriget, i de fall USA använder sitt veto i just frågor 

som rör konflikten mellan Israel och Arabvärlden.   

                                                           
157 Evyn Le Espiritu 2018, s 377 
158 Freedman 1985, 44f 
159 Slater 1990, s 575ff 
160 Se Dag Hammarkjöld Library 2019 
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Diagram 3. USA:s retorik när Ryssland använt sitt veto. 

Till skillnad från resultaten för Ryssland sker inte en lika omfattande förändring i USA:s 

retorik då de själva inte använder vetot. I de två senare tidsperioderna präglas landets 

uttalanden i högre grad av uttryck som kan relateras till den konstruktivistiska teorin. Men, 

det intressanta kan noteras i den första perioden, 1949-1984, som utgjorde tiden för kalla 

kriget. I de protokoll där Ryssland använt sitt veto under dessa år har USA:s framföranden i 

högre grad kunnat förklaras av den realistiska teorin. Detta kan jämföras med resultaten från 

diagram ett. De visar istället att då USA själva utnyttjade vetorätten under denna period så 

skedde det genom en retorik där konstruktivistiska uttryck var dubbelt så frekventa som 

realistiska. 

Innehållsanalysen av protokollen kan alltså visa att det finns skillnader mellan Rysslands och 

USA:s retorik. Samtidigt tycks detta förändras beroende på om något av länderna själva 

använder vetorätten eller ej. I de fall då USA utnyttjat sin vetorätt har den konstruktivistiska 

teorin mest stöd i båda ländernas framföranden. Den realistiska teorin kan samtidigt 

konstateras ha mest stöd i de fall då Ryssland utnyttjat sin vetorätt, vilket kan noteras i den 

ryska retoriken från samtliga perioder och i den amerikanska mellan åren 1949-1984. Senare i 

analysen görs en generell sammanställning som slår samman resultaten för länderna, 

oberoende av huruvida det är USA eller Rysslands som använt vetot. Där framgår också 

vilken av de två teorierna som generellt haft mest stöd i respektive lands retorik och hur detta 

förändrats över de 70 år som undersökningen avgränsats till. Härnäst följer dock en 
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redovisning av hur ordfrekvensen i protokollen kan delas upp utifrån undersökningens två 

analysscheman och deras respektive underkategorier, vilka legat till grund för 

innehållsanalysen. 

4.2 Två aspekter av realism i ländernas retorik 
Undersökningen av protokollen från FN:s säkerhetsråd har analyserats genom att 

ordfrekvensen i texterna delats upp utifrån de två analysscheman som tidigare presenterats. 

För den realistiska teorin handlar det om en operationalisering av uttryck från Oxford English 

Dictionarys (OED) synonymordbok och de ord som däri kategoriseras under paraplytermen 

”armed hostility”. Dessa har delats upp beroende på om de ger uttryck för aggression eller 

passivitet och analysschemat utgörs således av två kategorier. Denna uppdelning grundar sig 

på en splittring som finns inom teorifältet, där vissa forskare menar att stater drivs av att värna 

sin egen trygghet och att detta endast kan uppnås genom aggression i form av expansiva 

tendenser på andra länders bekostnad. De ord från OED som ger uttryck för sådana idéer har 

förts till denna kategori. I de fall USA:s och Rysslands retorik innehåller något av dessa ord 

kan det alltså förstås som ett uttryck för den aggressiva realismen.  

Den andra aspekten i analysschemat utgörs av passiv realism, de teoretiker som förespråkar 

detta perspektiv menar istället att länders strävan efter trygghet bevaras genom att endast 

fokusera på försvar och undvika expansiva tendenser. I de fall något av de två länderna gett 

uttryck för ord som kan härledas till denna del av analysschemat så kan det förstås som ett 

uttryck för passiv realism.    

Både den aggressiva och passiva inriktningen ska förstås som uttryck för realismen, vars 

kärnprincip för tolkning av internationella relationer bygger på att stater inte kan vända sig till 

någon övergripande auktoritet som hindrar andra från att skada dem.161 Därför tolkar båda 

inriktningarna militär makt som central för staters agerande på den globala arenan. Det 

intressanta är att undersöka huruvida USA:s och Rysslands retorik i säkerhetsrådet kan förstås 

som präglat av den passiva eller aggressiva aspekten. Tidigare forskning visar exempelvis att 

den amerikanska utrikesdoktrinen dominerats av idéer om militär intervention för att värna 

den egna tryggheten, både under kalla kriget och tiden därefter.162 Det blir därmed intressant 

att undersöka huruvida liknande tendenser återspeglas i den amerikanska retoriken inom 

säkerhetsrådet, i form av ord som kan relateras till aggressiv realism.  

                                                           
161 Grieco 1990, s 38 
162 Akthar et. al. 2003, s 98ff  
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Uppdelningen mellan passiva och aggressiva uttryck är även intressant sett till den ryska 

retoriken. Tidigare forskning har förklarat landets agerande under kalla kriget som präglat av 

expansiva tendenser. Invasionen av Afghanistan pekades exempelvis ut som kulmen av en 

sovjetisk strävan att trygga sin position i Tredje världen.163 Samtidigt har landet visat på andra 

tendenser under modern tid. Staters suveränitet och en princip om icke-inblandning från andra 

länder har uttryckts som grundregler för den ryska utrikespolitiken efter Sovjetunionens 

kollaps.164 Även i detta fall är det alltså av intresse att undersöka huruvida Rysslands retorik 

ger stöd för en passiv eller aggressiv realism och om detta har förändrats över tid. 

I diagram fyra presenteras resultaten från innehållsanalysen av samtliga protokoll, alltså då 

både USA och Ryssland använt sitt veto. Där kan avläsas hur stor andel av respektive 

stormakts retorik, baserad på realism, som kan tillskrivas antingen det aggressiva eller passiva 

perspektivet. Även denna data är uppdelad utifrån de tre tidsperioder som redan beskrivits i 

föregående avsnitt.  

 
Diagram 4. Aspekter av realism i USA:s och Rysslands retorik.165 

För samtliga tre tidsperioder i diagram fyra kan det noteras att i jämförelse med Ryssland har 

USA haft en relativt jämn fördelning av uttryck som kan relateras till både den aggressiva och 

                                                           
163 Kaw 1989, s 403f 
164 Reykers & Smeets 2015, s 376f 
165 Den procentandel som anges är alltså hur stor del av samtliga ord som kunna tillskrivas realismen i 
respektive lands retorik, som utgör antingen aggressiv eller passiv realism 
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den passiva formen av realism. Utöver den skillnad på 12 procentenheter som kan noteras 

under tiden för kalla kriget tycks landets retorik alltså inte vara mer präglat av den ena eller 

andra typen.  

Eventuellt kan skillnaden mellan de båda länderna förklaras av den tidigare nämnda 

forskningen om dessa staters utrikespolitiska policys gällande bevarandet av den egna 

tryggheten. Såsom Akthar et. al förklarar har USA sedan slutet av Andra världskriget varit 

konsekvent i synen på militära interventioner som ett verktyg för att bevara global trygghet.166 

Med hänsyn till detta skulle det finnas anledning att anta att den aggressiva formen av realism 

haft mer utrymme i landets retorik. Så tycks dock inte vara fallet.  

En alternativ tolkning som kan göras utifrån diagram fyra är att USA:s konsekventa 

förhållningssätt i säkerhetsfrågor är en tänkbar förklaring till varför det inte kan noteras några 

stora förändringar i den amerikanska retoriken. Möjligtvis kan denna tolkning stärkas genom 

att se till resultaten för Ryssland. De visar istället en hög variation i förekomsten av uttryck 

för både den aggressiva och passiva realismen, beroende på vilken tidsperiod som undersöks. 

Som tidigare påpekats har landets förhållningssätt till frågan om internationell 

säkerhetspolitik förändrats efter Sovjetunionens fall. Från att tidigare ha varit expansiv har 

den ryska utrikesdoktrinen istället övergått till att, åtminstone i dess innehållsliga beskrivning, 

präglas av idéer om värnandet av staters suveränitet och en princip om icke-inblandning från 

andra länder.167 Eventuellt kan denna förändring vara en viss förklaring till variationen i 

resultaten för den ryska retoriken, medan de stabila resultaten för USA kan härledas till den 

mer konsekventa, amerikanska linjen i säkerhetsfrågor.  

Resultaten för Ryssland under perioden 1985-1999 kan även ses som oväntade. Tidigare 

forskning har påpekat att tiden efter kalla kriget och Berlinmurens fall präglades av att idéer 

om säkerhetspolitik och militär kapprustning ersattes med en global strävan efter fred och 

samarbete.168 Med hänsyn till detta kan det anses anmärkningsvärt att den ryska retoriken ger 

mer stöd för den aggressiva formen av realism under den perioden. Samtidigt kan det också 

konstateras att under de perioder då Ryssland och även USA uppvisat en expansiv 

utrikespolitik, så tycks det inte ha inneburit att uttryck relaterade till aggressiv realism getts 

mer utrymme i deras retorik.169 

                                                           
166 Akthar et. al. 2003, s 93ff, 104 
167 Reykers & Smeets 2015, s 376f 
168 Eriksson 2011, s 94ff 
169 Se Akthar et. al. 2003, s 93ff, 104; Kaw 1989, s 403f  
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4.3 Konstruktivismen och olika aspekter av mänskliga rättigheter i ländernas retorik 
Den andra teori som prövats genom innehållsanalysen är den konstruktivistiska teorin. Såsom 

jag beskrivit tidigare menar denna teoriskola att länders agerande på den internationella 

arenan påverkas och drivs av normer. Flera forskare har pekat på mänskliga rättigheter som 

exempel på en sådan form av globala värden som länder anpassar sig efter. För att pröva 

huruvida detta perspektiv kan förklara USA:s och Rysslands retorik i säkerhetsrådet har 

deklarationen för mänskliga rättigheter operationaliserats till ett analysschema. Detta är 

uppdelat i tre separata kategorier, som vardera utgörs av en uppsättning ord som relateras till 

olika aspekter av mänskliga rättigheter.  

Uppdelning av analysschemats tre kategorier motiveras utifrån tidigare forskning som bland 

annat visat att Ryssland och USA, både idag och historiskt sett, gett uttryck för olika 

förhållningssätt gentemot mänskliga rättigheter. Under tiden för kalla kriget kom de båda 

staterna exempelvis att kritisera varandra för att bryta mot dessa värden. Men såsom Lambelet 

menar skedde detta utifrån två skilda tolkningar av vad dessa rättigheter innebär. USA:s kritik 

mot Sovjet baserades exempelvis på frågor om yttrande-, religions- och rörelsefrihet. Då 

Sovjetunionen i sin tur kritiserade amerikanska kränkningar av mänskliga rättigheter 

fokuserade man istället på frågor om människors rätt till arbete, bostad, utbildning och 

hälsa.170 Liknande skillnader har också kunnat noteras i de båda ländernas utrikespolitik 

idag.171  

Det finns alltså anledning att tala om en kulturell skillnad mellan de båda ländernas 

förhållningssätt till mänskliga rättigheter och detta har även betydelse för ett konstruktivistiskt 

perspektiv, som alltså menar att länders agerande påverkas av normer. Frågan i detta 

sammanhang är vilka aspekter av mänskliga rättigheter som främst förekommer i Rysslands 

och USA:s retorik inom säkerhetsrådet. Genom att utgå från analysschemats uppdelning i tre 

olika aspekter av mänskliga rättigheter blir det möjligt att undersöka eventuella likheter och 

skillnader i den retorik som förs av de två staterna. Det blir således också möjligt att tydligare 

peka på huruvida dessa kulturella skillnader tycks påverka den retorik som framförs då 

länderna legitimerar sina ställningstaganden i säkerhetsrådet.  

De tre kategorier som utgör analysschemat är Frihet och Jämlikhet; Säkerhet och Materiella 

rättigheter. Vardera av dessa tre teman innefattar ord och uttryck från deklarationen för de 

                                                           
170 Lambelet 1989, s 60f  
171 Se avsnitt 3.3.2 Analysschema baserat på konstruktivismens perspektiv 
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mänskliga rättigheterna.172 I diagrammet nedan redogörs resultaten från innehållsanalysen. 

Det visar data för den del av källmaterialet där Rysslands och USA:s retorik gett uttryck för 

ord från det konstruktivistiska analysschemat och hur dessa uttryck varit fördelade mellan de 

tre kategorierna. De resultat som presenteras är baserade på den sammanlagda ordfrekvensen 

från samtliga protokoll. Även denna data är uppdelad utifrån de tidsperioder som studerats i 

tidigare avsnitt.  

 
Diagram 5. Aspekter av mänskliga rättigheter 

Det som tydligast framgår av diagrammet ovan är att både USA och Rysslands retorik till 

största del präglats av uttryck som kan härledas till den kategori i analysschemat som berör 

frihet och jämlikhet. Det enda undantaget i detta fall är under den sista perioden, mellan år 

2000-2018, där den ryska retoriken förefaller ha innefattat en marginellt högre andel ord som 

kan relateras till kategorin säkerhet. Detta är samtidigt en intressant avvikelse, då data för 

övriga tidsperioder och även för USA, visar att frihet och jämlikhet utgjort en förhållandevis 

mycket större andel av den retorik som kunnat relateras till mänskliga rättigheter.  

En intressant tolkning och eventuell förklaring till avvikelsen som diskuterats ovan, är att den 

sammanfaller med resultat från tidigare forskning som visat att Ryssland uppvisat ett nytt 

beteende inom säkerhetsrådet under just den perioden. Reykers och Smeets har exempelvis 

beskrivit hur landet i samband med konflikten i Libyen år 2011 började avvika från sin 

                                                           
172 För en mer detaljerad beskrivning av de idéer som ligger till grund för dessa tre teman, se avsnitt 3.3.2 
analysschema baserat på konstruktivismens perspektiv. 
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traditionella utrikespolitiska linje som bygger på idén om staters suveränitet och icke-

inblandning från andra länder. Forskarna visar hur Ryssland, under denna konflikt, 

accepterade en militär intervention i Libyen. Reyker och Smeets menar att i detta fall fick 

skyddandet av civilas säkerhet och behovet av en humanitär insats stå över Rysslands 

traditionella, utrikespolitiska principer.173 Eventuellt kan detta tolkas som en ny trend i landets 

agerande inom säkerhetsrådet, vilket i sin tur skulle kunna förklara den avvikelse som kan 

noteras i diagrammet ovan.  

I diagram sex, som visas här nedan, redogörs resultaten för perioden 2000-2018. Där kan det 

noteras att tiden efter 2010 var den period då den ryska retoriken i allt högre grad kom att 

präglas av uttryck som kan relateras till kategorin ”säkerhet” i det konstruktivistiska 

analysschemat. Detta förefaller alltså sammanfalla med den tidpunkt som, enligt Reykers och 

Smeets, innebar en avvikelse i Rysslands agerande i säkerhetsrådet; då landet kom att 

prioritera civilas säkerhet.174 En möjlig tolkning är således att denna förändring kan förklara 

resultaten av innehållsanalysen, som alltså visar att den ryska retoriken under denna period, 

gav uttryck för en högre andel ord relaterade till kategorin säkerhet i det konstruktivistiska 

analysschemat. Detta kan ses i diagram sex nedan. 

 
Diagram 6. Uttryck för kategorin säkerhet i Rysslands retorik. 

Resultaten i diagram fem är även intressanta med hänsyn till den forskning som gjorts om 

både USA:s och Rysslands tolkning av mänskliga rättigheter under kalla kriget. Såsom 

Lambelet beskrivit präglades den amerikanska tolkningen av ett fokus på politiska och civila 

                                                           
173 Reykers & Smeets, s 376, 378f, 382 
174 Ibid 
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rättigheter. Detta tycks också kunna noteras i resultaten då kategorin Frihet & Jämlikhet, som 

alltså innefattar den sortens idéer, haft störst prägel på USA:s retorik under samtliga 

tidsperioder.175 Samtidigt menar Lambelet att Ryssland, under tiden för kalla kriget, tillskrev 

mänskliga rättigheter en annan innebörd. Hon påpekar att den sovjetiska politiken istället 

identifierade dessa normer med föreställningar om materiella och ekonomiska rättigheter, 

lagars betydelse och ett värnande om individens hälsa.176 Detta ger en antydan om att i de fall 

Rysslands retorik utgår från mänskliga rättigheter, så borde de ske utifrån ord som kan 

relateras till de två kategorierna Trygghet och Materiella rättigheter. Tillsammans innefattar 

dessa två samtliga av de perspektiv som Lambelet menar utgjorde den sovjetiska tolkningen 

av mänskliga rättigheter. Det noterbara är dock att även i Rysslands fall så är det ord från 

kategorin Frihet & Jämlikhet som främst präglade landets retorik under tiden för kalla kriget. 

Det kan också noteras att en märkbart liten andel av innehållet i protokollen kunnat tillskrivas 

kategorin Materiella rättigheter, både för USA och Ryssland.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att i de fall de båda länderna använt uttryck som kan 

förklaras av den konstruktivistiska teorin är det huvudsakligen ord relaterade till idéer om 

frihet och jämlikhet som dominerat. Därefter följer kategorin Trygghet, som dock haft en 

märkbart mindre andel noterbara observationer i texterna. Enda avvikelsen från detta mönster 

är under perioden 2000-2018 då den ryska retoriken innefattade en nästintill jämn fördelning 

mellan dessa två kategorier. Det som förekommit minst i protokollen är uttryck som kan 

relateras till Materiella rättigheter. 

4.4 Generella trender av realism och konstruktivism 
Det inledande avsnittet av analysen visade på en variation i både USA:s och Rysslands 

retorik. Det som framgick var att de två teorierna hade olika stöd i protokollen, beroende på 

vilket land som utnyttjade vetorätten. I detta avsnitt slås resultaten från innehållsanalysen av 

samtliga protokoll samman. Genom detta blir det möjligt att analysera dem med hänsyn till 

den andra frågeställningen, gällande vilken av de två teorierna som ges mest stöd i ländernas 

retorik; oavsett vilken av de två stormakterna som utnyttjat vetot.  

För att tydligare kunna peka på förändringar över tid presenteras resultaten utifrån en 

tidsmässig uppdelning som skiljer sig från föregående avsnitt. Detta kan ses i diagrammet 

                                                           
175 För en mer detaljerad beskrivning av vad som ligger till grund för denna kategori i analysschemat, se avsnitt 
3.3.2 Analysschema baserat på konstruktivismens perspektiv 
176 Lambelet 1989, s 62, 65ff 
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nedan, där resultaten redogörs utifrån sju separata analyspunkter som vardera innefattar 

protokoll från en tioårsperiod. 

 
Diagram 7. Rysslands och USA:s retorik över 70 år. 

Resultaten i diagrammet ovan visar en intressant trend hos både USA:s och Rysslands retorik 

i säkerhetsrådet. Från tiden runt 60-talet fram till 2008 har båda länder gett uttryck för en 

större andel ord som kan relateras till den konstruktivistiska teorin, baserad på mänskliga 

rättigheter. Detta är intressant med hänsyn till tidigare forskning som menar att tiden för kalla 

kriget huvudsakligen präglades av realistiska perspektiv. När konflikten upphörde inleddes en 

period då internationella relationer fick en ny prägel. Det ansågs exempelvis att den globala 

arenan tidigare präglats av kapprustning och järnridån mellan Öst- och Västblocket men att 

detta nu ersattes av idéer om gemensamma strävanden från båda parter.177 Forskning har 

exempelvis visat att USA:s strävan efter att driva mänskliga rättigheter nedprioriterades under 

kalla kriget då deras policys istället kom att domineras av säkerhetsfrågor. När konflikten 

upphörde under slutet av 80-talet kom dock många att tolka den nya globala trenden som en 

tid då mänskliga rättigheter kunde blomstra i världen.178 Det var även denna trend som låg till 

                                                           
177 Eriksson 2011, s 97ff 
178 Dietrich 2006, s 271f 
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grund för konstruktivismens framväxt under början av 90-talet, vilket präglades av en kritik 

mot realistiska teorier som tidigare dominerat förståelsen av internationella relationer.179  

Med hänsyn till det som beskrivits ovan kan det anses anmärkningsvärt att både USA:s och 

Rysslands framföranden i säkerhetsrådet innefattat en större andel uttryck som ger stöd för 

den konstruktivistiska teorin än den realistiska, även under kalla kriget. Samtidigt ska det i 

detta sammanhang påpekas att denna studie fokuserar på den legitimitetsskapande process 

som sker då länderna, i rollen som aktörer, gör ställningstaganden genom sin retorik. Det som 

innehållsanalysen visar är alltså hur länderna legitimerar sina politiska förhållningssätt.180 Det 

skall således inte likställas med hur de sedan agerar från fall till fall. Forskning har 

exempelvis visat att USA ofta gett retoriskt stöd för policys baserade på mänskliga rättigheter 

men att dessa inte fullt ut implementerats.181  

Ytterligare något som kan noteras i diagram sju är att den ryska retoriken under tiden efter 

2008 visar på en markant ökning i andelen uttryck som ger stöd för den realistiska teorin. 

Tillsammans med de första tio åren av kalla kriget utgör det den enda tid då denna teori haft 

större stöd än den konstruktivistiska. En möjlig tolkning av detta är att ökningen som kan 

noteras från 2009 ska förstås utifrån den förändring som skett i den ryska utrikespolitiken 

under denna period. År 2008 trädde landet in i en väpnad konflikt med Georgien gällande de 

två georgiska utbrytarstaterna Abchazien och Sydossetien. Det utvecklades till ett krig där den 

ryska regeringen bland annat anklagades för att ha annekterat dessa områden.182 Fyra år 

senare blir Ryssland delaktig i ytterligare en militär konflikt i ett landområde tillhörande en 

annan grannstat, Ukraina. Bland annat beslutar den ryska federationen att annektera 

Krimhalvön i början av 2014. Detta blev samtidigt en del i ytterligare konflikter då rysk 

militär kom att delta i de stridigheter som samtidigt bröt ut i östra Ukraina, där 

separatistgrupper försökte bryta sig loss från den ukrainska staten.183  

Till följd av dessa militära interventioner har Rysslands agerande under de senaste tio åren 

kommit att pekas ut som ett nytt beteende. Statsvetaren Taras Kuzio har exempelvis påpekat 

att händelserna i både Georgien och Ukraina hör ihop eftersom de tillsammans ger uttryck för 

en ny, imperialistisk doktrin som drivs på av den ryska federationen.184 Eventuellt är detta en 

                                                           
179 Eriksson 2009, s 91f, 94 
180 Detta diskuteras mer detaljerat i avsnitt 3.2 Källmaterial. Se även Kettell 2013, s 265 
181  Dietrich 2006, s 271 
182 Nationalencyklopedin 2019, Georgien 
183 Hinnemo 2019 
184 Kuzio 2015, s 99f 
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förklaring till den förändring som kan noteras i diagram sju som visar att den ryska retoriken, 

för första gången på 40 år, i högre grad kan förklaras av den realistiska teorin istället för den 

konstruktivistiska. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att under de år som studerats har den senare halvan 

av kalla kriget och tiden fram till 2008 präglats av uttryck som främst kunnat ge stöd för den 

konstruktivistiska teorin, både i USA:s och Rysslands retorik inom säkerhetsrådet. Samtidigt 

visar diagram sju på vissa förändringar som skett över tid. Bland annat var båda länders 

framföranden i högre grad präglade av uttryck från den realistiska teorin under början av kalla 

kriget. Detta kom dock att ändras under 60- och 70-talet och varade fram till 2008 då 

Rysslands retorik återgick till att kunna förklaras mer av realismen. Samtidigt kan det 

konstateras att för USA:s del har konstruktivismen haft fortsatt högst förklaringskraft sedan 

70-talet. Det kan dock anses som anmärkningsvärt då forskning visat att då amerikansk 

utrikespolitik motiverats utifrån mänskliga rättigheter har den sällan kunnat finna stöd hos den 

egna befolkningen.185 En möjlig tolkning är således att den högra graden av uttryck relaterade 

till den konstruktivistiska teorin, som kan noteras i USA:s retorik, inte syftar till att legitimera 

landets ställningstaganden inför den egna befolkningen. Eventuellt ska det istället förstås 

utifrån det perspektiv som framförts av exempelvis Voeten. Detta innefattar idén om en 

legitimitetsdiskurs som förekommer på internationell nivå där stater, genom FN, legitimerar 

sitt agerande gentemot varandra.186 

5. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur USA och Ryssland legitimerat sina 

ställningstaganden i samband med att de använt sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Detta har 

gjorts genom en innehållsanalys av 145 protokoll från möten hållna mellan åren 1949-2018. 

Samtliga av dessa texter berör diskussioner kring resolutioner där antingen USA eller 

Ryssland valt att utnyttja sitt veto. 

Undersökningen har en teoretisk utgångspunkt i att båda länderna kan förstås som aktörer på 

den internationella arenan. För studien har deras retorik inom säkerhetsrådet också tolkats 

utifrån ett attitydsorienterat perspektiv. Med detta menas att de, i rollen som aktörer, aktivt ger 

uttryck för varför de uppfattar något som legitimt och att detta i sig utgör en 

                                                           
185 Akthar et al. 2003, s 107 
186 Se avsnitt 2.6 Legitimitet inom internationella relationer; Voeten 2016, s 551ff 
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legitimitetsskapande process. Genom att studera denna har det blivit möjligt att undersöka hur 

länderna legitimerar sina ställningstaganden i samband med att de använder vetorätten. 

Uppsatsen utgår även från att pröva två teorier som ofta förekommer i studier om 

internationella relationer. Den ena teorin som prövas är ett realistiskt perspektiv vars tolkning 

av länders agerande grundar sig på idén att de drivs av makt och en strävan efter att alltid 

värna sin egen trygghet genom militära resurser. I uppsatsen har denna teori operationaliserats 

i form av ett analysschema baserat på två kategorier: Dels aggressiv realism. I analysen av 

protokollen har ord som ger uttryck för militär aggression noterats för denna kategori. Dels 

passiv realism, till denna räknas de ord som istället antyder en passiv form av militära 

egenskaper. 

Den andra teori som prövas är konstruktivism. Denna grundar sig på idén att länders agerande 

på den internationella arenan drivs av sociala normer. För att pröva detta har teorin 

operationaliserats genom att utforma ett analysschema baserat på deklarationen för de 

mänskliga rättigheterna, vilka konstruktivister menar utgör en uppsättning normer som stater 

kan förväntas anpassa sig efter. Analysschemat är utformat i tre delar som vardera innefattar 

olika aspekter av mänskliga rättigheter. Dessa är Frihet & Jämliket, Säkerhet och Materiella 

rättigheter. Denna operationalisering har även baserats på John Stuart Mills idéer om 

utilitarism. 

Undersökningen utgår också från tre frågeställningar. Den första gäller vilken av de två 

teorierna realism och konstruktivism som främst kan förklara ländernas retorik, dels när USA 

använt vetot och dels när Ryssland gjort det. Utifrån denna fråga har analysen kunnat visa på 

flera saker. Delviss förefaller de två stormakternas retorik ge olika stöd för de två teorierna, 

beroende på vilken av länderna som utnyttjar sin vetorätt. Då USA använt vetot har landets 

ställningstaganden främst kunnat ge stöd för den konstruktivistiska teorin. Det motsatta kan 

konstateras för Ryssland, vars retorik istället ger mer stöd för ett realistiskt perspektiv då 

landet själv använt vetot.  

Undersökningens andra frågeställning berör vilken av de två teorierna som främst kan 

förklara USA:s och Rysslands retorik, oavsett vilket av de två länderna som använt vetot. När 

resultaten för samtliga protokoll slagits samman kan det konstateras att från 60-talet fram till 

2008 har båda ländernas retorik i säkerhetsrådet främst gett stöd för den konstruktivistiska 

teorin. Samtidigt visar undersökningen att det också skett förändringar över tid, vilket också 

varit ett perspektiv som denna uppsats avsett att undersöka. Detta diskuteras härnäst. 
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Den tredje frågeställningen som undersökningen utgått från är just huruvida det kunnat 

noteras någon förändring över tid i ländernas retorik. Analysen visar att båda USA:s och 

Rysslands retorik under de första åren av kalla kriget, i högre grad präglades av uttryck som 

ger stöd för den realistiska teorin. Detta kom dock att ändras under 60- och 70-talet då båda 

ländernas framföranden i säkerhetsrådet övergick till att ge mer stöd för en konstruktivistisk 

tolkning. Samtidigt visar analysen på ytterligare en förändring efter 2008. Där kan det 

konstateras att Rysslands retorik övergått till att i högre grad präglas av uttryck som kan 

härledas till den realistiska teorin.   

Undersökningen har gett en generell bild av hur teorierna konstruktivism och realism kan 

appliceras på USA:s och Rysslands retorik, för att avgöra hur de legitimerar sina 

ställningstaganden när de utnyttjar vetorätten i FN:s säkerhetsråd. Samtidigt finns det 

anledning att reflektera över de variationer som kan noteras i resultaten och vad de kan bero 

på. Fortsatt forskning skulle exempelvis kunna fokusera på hur ländernas inre, politiska 

angelägenheter eventuellt kan belysa resultaten i denna uppsats. Annan forskning som gjorts 

antyder exempelvis att Rysslands agerande i säkerhetsrådet förefaller vara påverkat av landets 

inre politiska hierarki.187 Dessa tolkningsperspektiv har också lyfts fram både inom 

konstruktivismen och den moderna skolan av neo-realism.188 Eventuellt skulle det även finnas 

anledning att genomföra ytterligare en studie likt denna uppsats, men som då även innefattar 

de övriga länderna som har vetorätt i säkerhetsrådet.  

  

                                                           
187 Reykers & Smeets 2015, s 377 
188 För neo-realism, se Beach 2012. För konstruktivism se Wight 2004; Franke & Roos 2010 
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