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Abstract 

 

The regional security aspect is becoming increasingly more important within security studies. 

The United Nations and the United Nations Security Council has expressed an intent to utilize 

regional organizations as security actors with regards to maintaining international peace and 

security, with the purpose of achieving a greater sense of legitimacy for conflict resolution. This 

study aims to explore the possibilities of using such organizations within regions of varying 

stability, and how this usage can relate to the idea of legitimacy. Based on regional security 

complex theory, this study seeks to show how regional organizations have been used by the 

Security Council within different security sectors, and how this usage is affected by the degree 

of integration within the region. The result of the study show that the idea of legitimacy is 

easiest to achieve in regions with a mid-level degree of regional integration and concerning 

questions of political security. The results also show a tendency within the Security Council to 

use organizations from other regions with higher levels of integration in regions with lower 

levels of integration, and raises the question if this way of using regional organizations may 

risk harming the ultimate goal of legitimacy. 
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1 Inledning 

Slutet av kalla kriget innebar stora förändringar på den internationella säkerhetspolitiska arenan. 

Den bipolära maktstruktur som dominerat internationella relationer i många år föll isär och 

möjliggjorde för nya maktbalanser att formas och utvecklas. Utan den ständiga inblandningen 

från supermakter kunde regionala aktörer samverka och integreras med varandra, och den 

regionala säkerhetsaspekten blev en viktig faktor att beakta. Denna utveckling har fortsatt, och 

den regionala säkerheten ges idag allt större utrymme inom den säkerhetspolitiska diskursen. 

För att förstå internationella relationer och händelseutvecklingar idag menar forskare i allt högre 

grad att hänsyn måste tas till regionala faktorer och integrationsnivåer.1 

Parallellt med denna utveckling av regional säkerhet har begreppet säkerhet fått en bredare 

innebörd. Den traditionella synen på säkerhet, innefattande militär säkerhet, har vidgats med 

fler aspekter anpassat till dagens mer invecklade säkerhetsläge.2 Det yttersta ansvaret för 

bevarandet av denna säkerhet på en internationell nivå bär FN och FN:s säkerhetsråd 

(hädanefter benämnt Säkerhetsrådet), men därifrån har det vid flertal tillfällen uttryckts en vilja 

att fördela en större del av det ansvaret till regionala organisationer.3 En sådan 

ansvarsfördelning skulle kunna bidra med legitimitet och en inkluderingstanke för många 

insatser, och möjliggörs till viss mån genom kapitel VIII i FN-stadgan. När kapitlet skrevs år 

1945 var det anpassat till den då rådande världsbilden och tog därmed endast sikte på regionala 

avtal och organ, som ofta hade begränsad kapacitet och möjlighet att bidra till att bevara den 

internationella freden och säkerheten, samt en traditionell syn på säkerhet. Den världsbilden 

skiljer sig markant från situationen idag, där regionala organisationer återfinns i samtliga 

regioner och många av dem besitter stora kapaciteter som förhåller sig till dagens bredare 

säkerhetsbegrepp. Denna nya situation medför stora utmaningar för hur kapitel VIII i FN-

stadgan kan anpassas och tillämpas i dagens säkerhetspolitiska värld och vilken plats regionala 

organisationer har i bevarandet av den internationella freden och säkerheten. 

 

 

                                                 
1 Buzan, B & Waever, O, Regions and Powers – The Structure of International Security, Cambridge University 

Press, 2010. s. 3f. 
2 Buzan, B, Waever, O & de Wilde, J: Security – A New Framework For Analysis, Lynne Rienner Publishers, 

1998, s. 1ff. 
3 Boutros Ghali, B, An Agenda for Peace – Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping: Report of 

the Secretary-General pursuant to the statement adopted by the Summit meeting of the Security Council on 

21 January 1992, FN-dokument A/47/277-S/24111, 17/6 1992, p. 64. 
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1.1 Problemformulering 

Kapitel VIII i FN-stadgan går under rubriken ”Regionala avtal” och hanterar regionala 

sammanslutningars utrymme i arbetet för bevarandet av den internationella freden och 

säkerheten. I artikel 52 stadgas att i de situationer då regionala åtgärder kan anses lämpliga för 

att lösa en konflikt, så ska regionala organ eller arrangemang utnyttjas, förutsatt att 

sammanslutningarnas grundsatser är förenliga med FN:s värden. Säkerhetsrådet ska främja den 

här typen av regional inblandning. Inblandningen får dock inte, bortsett från i 

självförsvarssituationer, innefatta våldsanvändning och andra tvångsåtgärder, om inte 

Säkerhetsrådet beslutar om detta i enlighet med artikel 53. Detta ska göras om det anses lämpligt 

i förhållande till konflikten. Allt arbete de regionala sammanslutningarna bedriver för att bevara 

den internationella freden ska rapporteras till Säkerhetsrådet enligt artikel 54.4 Dessa tre artiklar 

utgör kapitel VIII och hanterar utrymmet för regionalt ansvar för den internationella säkerheten. 

I kapitel VIII i FN-stadgan används begreppet ”regionala avtal och organ” för att avse de 

sammanslutningar som kan bli aktuella. Vilka eller vad för typ av sammanslutningar som 

omfattas ges ingen vidare definition, och detta har motiverats genom att kapitlet ska vara 

flexibelt i sitt användningsområde, för att kunna anpassas efter de varierande uppgifter som 

följer av arbete inom säkerhet.5 Inom forskningen används främst begreppet ”regionala 

organisationer” för att åsyfta samma företeelse och det är även denna terminologi som används 

inom FN, inkluderat Säkerhetsrådet, när kapitel VIII diskuteras.6 Eftersom studien undersöker 

hur dessa sammanslutningar använts av Säkerhetsrådet faller det sig naturligt att samma 

terminologi används här, alltså används hädanefter begreppet regionala organisationer. 

Olika FN-organ har i ett flertal fall betonat vikten och fördelarna av att utnyttja regionala 

organisationer för konfliktlösning och fredsbevarande insatser inom regionerna. Dels för att 

dessa kan fungera avlastande för ett redan hårt belastat Säkerhetsråd, men främst för att 

inblandning av sådana organisationer kan erbjuda legitimitet och inkludering till insatser inom 

regionen.7 Samtidigt menar forskare att lokalt förankrat samarbete är en nyckelfaktor för 

framgångsrika insatser och stabil fred på sikt.8 Detta förutsätter dock att det finns regionala 

organisationer som har kapacitet och vilja att åta sig detta ansvar, något som i sin tur förutsätter 

                                                 
4 Förenta Nationerna, FN-stadgan, 1945, art. 53–54. 
5 Boutros Ghali, 1992, p. 61. 
6 Lind, G, ”The Revival of Chapter VIII of the UN Charter – Regional Organisations and Collective Security”, 

Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 2004, s. 18f. 
7 Boutros Ghali, 1992, p. 64. 
8 Whalan, J, ”How Peace Operations Work – Power, Legitimacy and Effectiveness”, Oxford University Press, 

2013, s. 200f. 
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samarbete mellan stater. I många regioner finns enbart ett begränsat utbud av organisationer, 

och de existerande organisationernas kapacitet, vilja och sammanhållning kan variera stort.9 

Här menar bland annat Michael Barnett att den stora begränsningen ligger för utnyttjandet av 

regionala organisationer som säkerhetsaktörer.10 Likväl varierar konfliktbenägenheten mellan 

regioner, där vissa härjas av flertalet konflikter samtidigt och vissa inte upplevt konflikter på 

många år. Enligt den regionala säkerhetskomplexteorin korrelerar graden av samarbete med 

stater inom en region direkt med regionens konfliktbenägenhet.11 Med detta som grund blir det 

därmed av intresse att undersöka vilket utrymme regionala organisationer och dithörande 

legitimitets- och inkluderingstanke getts av FN:s säkerhetsråd i praktiken, och hur denna 

användning påverkats av regioners konfliktbenägenhet. 

 

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka vilket utrymme Säkerhetsrådets uttalade legitimitets- och 

inkluderingssyfte ges i den faktiska tillämpningen av regionala organisationer som 

säkerhetsaktörer samt vilka möjligheter och hinder för legitimitet och inkludering som finns. 

Genom att undersöka vilken roll olika regionala organisationer tilldelats av Säkerhetsrådet, om 

de har getts en sådan, kan fördjupad förståelse ges för vilket användningsområde och vilka 

begränsningar användandet av regionala organisationer inom ramen för kapitel VIII i FN-

stadgan har idag. 

 

1.3 Frågeställningar 

Ovan uttalade syfte kan för ett förtydligande ändamål delas upp i tre frågeställningar: 

- Hur har regionala organisationer använts av Säkerhetsrådet? 

- Hur speglas FN:s uttalade strävan efter legitimitet och inkludering i denna användning? 

- Hur påverkas denna strävan efter legitimitet och inkludering av en regions interna 

säkerhetsmiljö? 

 

 

                                                 
9 Samii & Rodriguez, The UN and Euro-Atlantic Organizations: Evolving Approaches to Peace Operations 

Beyond Europe, Report from the 14th november 2003 IPA conference on ”The UN and European Security 

Organizations: Evolving Approaches to Crisis Management”, International Peace Academy, 2004, s. 6. 
10 Barnett, M, Partners in Peace? The UN, Regional Organizations and Peace-Keeping, Review of International 

Studies, 1995, vol. 21, nr. 4, s 411ff. 
11 Buzan & Waever, 2010, s. 47ff. 
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2 Teorianknytning 

Tidigare forskning om regionala organisationer som aktörer inom säkerhet har centrerat främst 

kring deras explosiva framväxt och hur de hanterat sina nya roller som medlare och 

fredsbevarare. Gustaf Lind har i sin avhandling från år 2004 gjort en grundlig sammanfattning 

av hur kapitel VIII i FN-stadgan och regionala organisationer samverkar idag, fokuserat på 

fredsbevarande insatser och medling. Lind tillämpar ett snävt begrepp av säkerhet i sin studie, 

näraliggande den traditionella synen på säkerhet som militär säkerhet.12 Denna snäva ansats till 

begreppet säkerhet är vanligt förekommande vid studier av regionala organsiationer, och även 

Cyrus Samii och Harold Rodriguez tillämpar detta i sin kartläggning av hur regionala 

organisationer bidragit till FN:s fredsbevarande insatser mellan år 1948 och 2003. Denna 

kartläggning syftade till att påvisa att de ekonomiska skillnaderna mellan insatsbidragen inte 

speglade insatsernas behov.13 

I de studier som antagit ett vidare säkerhetsbegrepp för regionala organisationer har det ofta 

fokuserats på enskilda säkerhetsaspekter. Hit hör bland annat Simon Hollis, som studerat hur 

dessa organisationer utvecklat sig till att bli viktiga aktörer vid hantering av naturkatastrofer.14 

Pauline Hilmy diskuterar överlappningen mellan ansvar för mänskliga rättigheter för stater och 

regionala organisationer, med EU som exempel för de svårigheter som uppstår när ansvaret är 

delat.15 

Denna studie utgör ett försök att kombinera Linds och Samiis ansatser till att kartlägga regionala 

organisationer funktion inom kapitel VIII i FN-stadgan, med den bredare synen på säkerhet som 

tillämpats av bland annat Hilmy och Hollis. 

I denna uppsats används Köpenhamnsskolans indelning av säkerhet i fem sektorer för att 

strukturera den empiriska undersökningen av hur regionala organisationer har använts av 

Säkerhetsrådet. Denna indelning utgör en del av ett analytiskt ramverk och utnyttjar ett vidgat 

säkerhetsbegrepp, och nyttjas här för att dela in de regionala organisationernas ansvar i 

kategorier. För att sedan analysera resultaten, hur FN:s strävan efter legitimitet och inkludering 

speglas i dessa, samt hur en regions interna säkerhetsmiljö påverkar denna strävan, används 

teorin om regionala säkerhetskomplex. Teorin används dels för att kategorisera regionerna i 

                                                 
12 Lind, 2004, s. 18. 
13 Samii & Rodriguez, 2004, s. 6. 
14 Hollis, S, The Role of Regional Organizations in Disaster Risk Management – a Strategy for Global 

Resilience, Palgrave Macmillan, 2015, s. 1ff. 
15 Hilmy, P, The International Human Rights Regime and Supranational Regional Organizations: the Challenge 

of the EU, Michigan Journal of International Law, 2014, vol. 36, nummer 1, s. 179ff. 
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olika regionstyper, som hänger samman med deras interna säkerhetsmiljö, och som en 

förklaringsmodell för resultatens utfall. 

 

2.1 Köpenhamnsskolans säkerhetssektorer 

Köpenhamnsskolans indelning av säkerhet i fem sektorer utgör ett analytiskt ramverk, och utgår 

från tanken om att definitionen av vad som utgör säkerhet grundar sig i hur ämnen hanteras i 

diskursen. Alla problem kan alltså upphöjas till att utgöra säkerhetsproblem och denna process 

sker genom så kallad säkerhetisering, där auktoritära aktörer upphöjer vissa frågor av stora 

värden, så kallade referentobjekt, som hotade, och antyder att detta hot kräver vidtagande av 

extraordinära åtgärder. Referentobjekten delas in i fem olika sektorer, baserat på vad objektet 

utgör ett hot mot. De fem kategorierna benämns som den militära, politiska, samhälleliga, 

ekonomiska och ekologiska sektorn.16 Det är denna kategoriindelning som är av vikt för denna 

uppsats. Den kommer utgöra grunden för kartläggningen av regionala organisationers ansvar i 

bevarandet av den internationella freden och säkerheten, utifrån Säkerhetsrådet vilja och 

ambition. Säkerhetiseringsprocessen kommer inte att diskuteras, eftersom att fokus ligger på 

hur regionala organisationer utnyttjas av Säkerhetsrådet i förhållande till dessa 

säkerhetssektorer. Detta medför att kategoriindelningen används på ett annat sätt än dess 

utvecklare tänkt, och även om den utgör en bra grund så är den inte heltäckande för denna 

studie. För att den ska bli användbar i denna uppsats kommer den därför att utvidgas och 

anpassas i linje med den kritik som den fått och den utveckling som skett inom FN:s syn på 

säkerhet. Detta utvecklas vidare nedan. 

Staters och organisationers ageranden behöver inte vara kopplade till en sektor och olika aktörer 

kan referera sina ageranden till olika sektorer. Ett exempel på detta är när stater agerar 

fredsbyggande i en annan region. Detta behöver inte vara kopplat till den militära sektorn för 

staten som bidrar militärt till en fredsbyggande insats, men för staterna inom regionen kan 

denna konflikt ha tydliga kopplingar till den militära sektorn.17 Detta utgör inte ett hinder för 

att tillämpa sektorerna för kartläggningen i denna uppsats, eftersom att ingen ansats görs att 

koppla sektorerna till de regionala organisationernas referentobjekt. Istället undersöks hur 

organisationerna utnyttjats i förhållande till andra aktörers säkerhetsproblem. 

Den militära sektorn innefattar vad som ibland kallas traditionell säkerhet eller hård säkerhet. 

                                                 
16 Buzan, et al., 1998, s. 23ff. 
17 Buzan, et al., 1998, s. 49. 
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Detta innebär militära aktiviteter och våldsanvändning för att kontrollera ett territorium och 

statens suveränitet. Hot mot denna sektor kan vara både territoriella och utom-territoriella, 

vilket gör att bland annat gränssäkerhet och skydd mot terrorism faller in här.18 

Den politiska sektorn utgörs av icke-militära hot mot suveräniteten, vilket bland annat 

innefattar hot mot organisatorisk stabilitet. Denna kategori utgörs främst av faktorer som inte 

hör hemma i någon av de övriga kategorierna. Hot mot en politisk enhets erkännande eller 

legitimitet, eller dess statliga institutioner och processer, faller in här. Detta innefattar bland 

annat upprätthållandet och genomförandet av fria val, dialog om fredsprocesser och 

uppbyggandet av rättssystem. Till denna sektor hör även individbaserad säkerhet, exempelvis 

mänskliga rättigheter.19 Genus diskuteras inte som en aspekt som faller inom någon av 

kategorierna, vilket har kritiserats av andra forskare.20 Vidare har Säkerhetsrådet flertalet 

gånger uttryckt den centrala roll som genus innehar för konfliktlösning och fredsbevarande, 

tydligast i resolution 1325 från år 2000 om kvinnor, fred och säkerhet.21 Eftersom att 

kategoriindelningen ska tillämpas på Säkerhetsrådets användning av regionala organisationer 

är denna aspekt viktig att inkludera, och därför kompletteras indelningen med denna aspekt. 

Historiskt sett har genus ansetts utgöra en mänsklig rättighet och läggs därför till i den politiska 

sektorn.22 

Den ekonomiska sektorn innefattar, enligt Köpenhamnsskolans kategoriindelning, hot mot den 

globala ekonomin som riskerar att resultera i en slutlig kollaps. Denna kategori är den minst 

omfattande, eftersom att många hot som riktar sig mot ekonomisk säkerhet istället faller in 

under någon av de andra kategorierna, till exempel miljöföroreningar och naturkatastrofer. 

Illegal handel faller inte in här enligt den ursprungliga kategoriindelningen, då detta enligt 

skaparna istället utgör ett sociopolitiskt problem snarare än ett hot mot den ekonomiska 

säkerheten.23 Traditionellt sett räknas dock illegal handel som ett hot mot den ekonomiska 

säkerheten.24 Säkerhetsrådet har uttryckt vikten av att motverka illegal handel för att stabilisera 

regioner och i flertalet konflikter, bland annat i Libyen, används regionala organisationer för att 

förhindra sådan handel och upprätthålla sanktioner som relaterar till detta.25 För att inte gå miste 

                                                 
18 Buzan, et al., 1998, s. 49ff. 
19 Buzan, et al., 1998, 141ff. 
20 Hansen, L, ”The Little Mermaid’s Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the Copenhagen 

School”, Millennium – Journal of International Studies, 2000, volym 29, nummer 2, s. 285ff. 
21 S/RES/1325 (2000). 
22 Hansen, L, 2000, s. 285ff. 
23 Buzan, et al., 1998, s. 116. 
24 Buzan, et al., 1998, s. 98. 
25 S/RES/2095 (2013). 
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om regionala organisationers ansvar i förhållande till denna aspekt så kompletteras denna sektor 

därför med illegal handel. 

Inom den samhälleliga sektorn är identitet den viktigaste aspekten. Det är identiteten som enar 

folket till ett kollektiv, ett samhälle, och hot mot denna identitet utgör därför hot mot den 

samhälleliga säkerheten. Till denna sektor räknas brottslighet, migrationsströmmar och 

flyktingar, avfolkning och sjukdomar som riskerar att destabilisera samhället.26   

Den ekologiska sektorn utgörs av hot mot miljön. Ekologisk säkerhet är en relativt ny aspekt 

inom säkerhetsstudier, och det råder ingen enighet om denna aspekt är av tillräckligt stor vikt 

för att generera en egen typ av säkerhet. Skaparna av kategoriindelningen menar att den 

ekologiska sektorn är den minst förekommande sektorn. Till denna kategori räknas 

naturkatastrofer, såväl naturligt förekommande som mänskligt skapade och klimatförändringar 

med medföljande konsekvenser rörande, bland annat, vattennivåer, föroreningar och torka.27   

Dessa kategorier har valts för att de speglar den bredare synen på säkerhet som fått en allt större 

roll inom säkerhetsstudier och ligger i linje med den utveckling av säkerhet som skett inom FN 

och Säkerhetsrådet. Att enbart betrakta den traditionella militär- och våldsanvändningen som 

säkerhet räcker inte som förklaringsmodell idag.28 Flertalet rapporter från FN hänvisar till en 

bredare syn på säkerhet, även i relation till samarbetet med regionala organisationer.29 Många 

regionala organisationer saknar samtidigt militära kapaciteter, och detta är inte heller ett krav 

för att de ska kunna utnyttjas i enlighet med kapitel VIII.30 Att applicera den traditionella synen 

på säkerhet på dessa skulle därför leda till att en stor del av organisationernas 

användningsområden förbisågs. Det vidgade säkerhetsbegreppet, här tillämpat och utvecklat 

genom Köpenhamnsskolans säkerhetssektorer, möjliggör för en mer omfattande studie av 

regionala organisationers funktion i förhållande till bevarandet av fred och internationell 

säkerhet, som ligger i linje med Säkerhetsrådets tillämpning av begreppet säkerhet. 

Efter en pilotstudie i början av arbetet så konstaterades att de fem säkerhetskategorierna är 

omfattande, men att vissa aspekter faller utanför. För att detta ramverk ska bli användbart för 

denna studie så läggs en generell kategori till, som kommer att kallas den generella sektorn. 

Denna ger utrymme för uppgifter och roller som syftar till att bidra till säkerhet, men som inte 

                                                 
26 Buzan, et al., 1998, s. 119ff. 
27 Buzan, et al., 1998, s. 71. 
28 Buzan, et al., 1998, s. 1. 
29 Se bland annat Boutros Ghali, 1992 och Brahimi, L, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 

FN-dokument A/55/305/-S/2000/809, 21/8 2000. 
30 Lind, 2004, s. 88. 
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passar in i någon av de övriga kategorierna. Detta kan innefatta bland annat att efter en konflikt 

hjälpa till att återfinna försvunna personer, eller när Säkerhetsrådet i allmänna ordalag uttrycker 

att en regional organisation spelar en stor roll för stabilisering i en konflikt. I det senare fallet 

så nämns inte på vilket sätt organisationen kan stabilisera konflikten, och uttalandet går därmed 

inte att placera i någon av säkerhetskategorierna, men organisationen har utpekats som viktig 

för säkerhet inom regionen, och har därmed getts ett generellt ansvar. Här ingår även 

anbefallningar för organisationer att bidra med information till FN:s expertpaneler. 

Vidare visade pilotstudien att den ekologiska sektorn hade ett begränsat användningsområde 

för denna studie. Inga uppgifter som tilldelats regionala organisationer kunde härledas till den 

ekologiska sektorn. Att betrakta den typen av händelser som ryms inom den ekologiska sektorn, 

så som översvämningar, torka och jordbävning, som en egen kategori av säkerhetsfrågor är ett 

relativt nytt koncept. Historiskt sett har denna typ av händelser inte beaktats inom nationella 

säkerhetspolicys.31 Även Buzan, som varit med och utvecklat ovan nämnda sektorsindelning, 

har i tidigare verk uteslutit denna typ av säkerhet från sina analyser.32 Med denna bakgrund har 

den ekologiska sektorn avgränsats bort i detta arbete och används därmed inte i den empiriska 

undersökningen. 

 

2.2 Regional säkerhetskomplexteori 

Den regionala säkerhetskomplexteorin bygger på grundtanken om att hot har störst påverkan 

inom geografiskt närliggande områden, och att stater därmed har en fruktan inför sina 

grannstaters intentioner och kapaciteter. Den centrala nivån för analys av säkerhet utgörs 

därmed av den regionala nivån.33 Denna fruktan medför att stater inom regioner har en hög grad 

av säkerhetsinterdependens, och sammanlänkas på så vis i säkerhetskomplex.34 Med 

säkerhetskomplex menas en ansamling av stater, vars säkerhetsinterdependens är så hög att 

förståelse för deras säkerhetsproblem inte kan ges utan att analysera hela regionen som en enhet. 

Här lånar teorin om regionala säkerhetskomplex delvis från säkerhetiseringsteorin, då det 

framförs att säkerhetsinterdependensen inom komplexen genereras av säkerhetisering och 

avsäkerhetisering av närliggande stater.35 Komplexteorin är aktörsbaserad i den mån att 

                                                 
31 Buzan, B, ”People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era”, 

ECPR Press, 2007, s. 117ff. 
32 Buzan, B, Jones, C & Little, R, ”The Logic of Anarchy: neorealism to structuralism”, Columbia University 

Press, 1993, s. 33.  
33 Buzan & Waever, 2010, s. 3f. 
34 Buzan & Waever, 2010, s. 41. 
35 Buzan & Waever, 2010, s. 44ff. 
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komplexens gränser konstrueras utifrån staternas säkerhetspolitik. Gränserna kan förändras 

genom att staterna interagerar, eller slutar interagera, med varandra. Detta medför att 

komplexens gränser inte nödvändigtvis behöver överensstämma med den allmänna 

uppfattningen om gränserna för en region. Vidare kan ett komplex ibland innefatta subkomplex, 

där interaktionerna mellan staterna är särskilt intensiva. Subkomplexen är dock inte tillräckligt 

självständiga för att kunna skiljas från hela säkerhetskomplexet.36 

Även om den regionala nivån är den viktigaste analysenheten så är det globala samspelet också 

viktigt. Globala aktörer har möjlighet att påverka komplex, men de regionala interaktionerna 

har fortfarande en viss grad av autonomi som dessa makter inte kan påverka.37 

Ett komplex är uppbyggt av minst två autonoma stater, som interagerar med varandra. Komplex 

kan vara strukturerade på olika sett, beroende på hur maktfördelningen ser ut mellan staterna 

och graden av vän- och fiendskap mellan dessa. Inom centrerade komplex är makten 

centraliserad till en stat som utgör en global stormakt, och den regionala säkerhetsaspekten är 

därmed något försvagad. Motpolen till detta utgörs av standardkomplex, där de regionala 

staterna definierar säkerhetsagendan inom komplexet. Även i sådana komplex kan makten vara 

centrerad kring en stat, då unipolärt, men den regionala säkerhetsaspekten är fortfarande den 

viktigaste aspekten. Vanligast är att standardkomplex är multipolära, vilket innebär att två eller 

fler stater har en dominant roll som säkerhetsaktör inom regionen.38 Här har teorin fått utstå 

viss kritik, eftersom att inget systematiskt tillvägagångssätt för att avgöra maktfördelningen 

inom ett komplex erbjuds. Teorin innefattar inte hur det går att avgöra vilka stater som har den 

dominanta rollen, vilken makt de har och hur denna mer konkret påverkar komplexet.39 Detta 

är en svaghet i teorins tillämpbarhet, men det är inte en svaghet som påverkar dess användbarhet 

för denna studie, eftersom att ingen ansats görs att utpeka dessa stater. 

Graden av vän- och fiendskap är en reflektion av hur staterna inom komplexet säkerhetiserar 

varandra. Detta härstammar ofta från en historisk kontext, där religion, kultur och språk kan ha 

en stark påverkan. Vidare påverkar en stats politik och militära kapaciteter hur den uppfattas av 

kringliggande stater.40 Graden av vän- och fiendskap påverkar hur staterna löser konflikter som 

uppstår. Utifrån detta kan komplex delas in i tre typer; konfliktformation, säkerhetsregim och 

                                                 
36 Buzan & Waever, 2010, s. 48ff. 
37 Buzan & Waever, 2010, s. 4. 
38 Buzan & Waever, 2010, s. 53ff. 
39 Frazier, D & Stewart-Ingersoll, R, Regional powers and security: A Framework for Understanding Order 

Within Regional Security Complexes, European Journal of International Relations, 2010, volym 16, nummer 

4, s. 731ff. 
40 Buzan & Waever, 2010, s. 47ff. 



10 

 

säkerhetsgemenskap. I konfliktformationen är benägenheten för konflikter att uppstå hög, 

och staterna i sådana komplex betraktar varandra som fiender.41 Staterna respekterar inte 

varandra som suveräna enheter, och våldsanvändning är vanligt förekommande.42 Samarbete 

mellan staterna är ovanligt, och i den mån det existerar icke-omfattande. Rädslan för krig är 

ständigt närvarande mellan staterna, och konflikter löses vanligen med våld. 

Inom säkerhetsregimer är risken för konflikter och rädslan för krig fortfarande stark, och 

konflikter förväntas få våldsamma lösningar. Staterna betraktar varandra som rivaler snarare än 

fiender, och graden av samarbete är högre. Även om konflikter förväntas få våldsamma 

lösningar när de uppstår så undviks dess uppkomst genom samarbete, och vissa gemensamma 

regler har uppstått för hur detta ska gå till. I säkerhetsgemenskaper däremot förväntar sig 

staterna inte att sådana konflikter ska uppstå, och om de gör det så sker konfliktlösningen utan 

våld eller hot om våld.43 Det finns ömsesidigt accepterade regler för hur konflikter ska hanteras, 

och en stark respekt för suveränitet och diplomati. Graden av samarbete är hög, och staterna 

förbereder sig inte för våldsanvändning gentemot varandra. Demilitariseringen medför att det 

inte finns militära kapaciteter eller planer riktade mot de kringliggande staterna.44 Staterna har 

integrerats med varandra till den grad att samarbeten förekommer i hög grad inom flera 

områden, bland annat politiskt och militärt.45 Typexemplet på en sådan region är Västeuropa, 

med aktiva och kapacitetsstarka organisationer som EU och NATO.46 

Denna studie kommer att fokusera på graden av vän- och fiendskap, uttryckt genom de tre 

komplextyperna. De andra variablerna inom den regionala säkerhetskomplexteorin, däribland 

maktfördelningen inom ett komplex, är av stor vikt för att förstå interaktionerna mellan 

komplexens medlemmar och hur komplexet kommer utveckla sig i framtiden. Denna studie har 

dock inte dessa ansatser, och maktfördelningen inom komplexen kommer därför inte att 

beaktas. 

Vidare kommer denna studie endast att behandla användningen av regionala organisationer, och 

bortse från andra typer av tillfälliga regionala arrangemang och avtal skapade för att hantera en 

viss situation. Denna avgränsning har gjorts eftersom att regionala arrangemang skulle kunna 

                                                 
41 Frazier, D & Stewart-Ingersoll, R, Regional powers and security: A Framework for Understanding Order 

Within Regional Security Complexes, European Journal of International Relations, 2010, volym 16, nummer 

4, s. 731ff. 
42 Wendt, A, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 2003, s. 268. 
43 Buzan & Waever, 2010, s. 174f., s. 489ff. 
44 Holsti, K.J., International Politics – A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Inc., 1995, s. 372f. 
45 Buzan, B, Conflicts of Vision: Visions of Conflict, i Waever, O, Lemaitre, P & Tromer, E (red.), European 

Polyphony: Perspectives beyond East-West Confrontation, The Macmillan Press Ltd., 1989, s. 31ff. 
46 Buzan & Waever, 2010, s. 350. 
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vara starkt påverkade av om det är ett standardkomplex eller ett centrerat komplex som studeras, 

eller om komplexet är uni- eller multipolärt. Regionala arrangemang har en lösare 

sammansättning än organisationer, och borde därför ha tydligare influenser från enskilda stater. 

I unipolära komplex har enskilda stater möjlighet att definiera hela regionens säkerhetspolitik, 

och ännu tydligare blir det i centrerade komplex där en global makt är den starkast påverkande 

faktorn. För att kunna förklara regionala arrangemang borde därför komplexets ställning som 

uni- eller multipolärt och standard eller centrerat också diskuteras, och den aspekten tas inte 

upp i denna uppsats. Regionala arrangemang avgränsas därmed bort, eftersom att den valda 

aspekten, graden av vän- och fiendskap, inte skulle räcka som förklaringsfaktor för hur dessa 

använts. 
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3 Metod 

Studien kommer att genomföras genom en kvalitativ innehållsanalys, där dokument kommer 

att analyseras för att kartlägga regionala organisationers ansvarsroll i bevarandet av den 

internationella freden och säkerheten. De olika funktionerna delas in i 

säkerhetssektorsmodellen som satts upp av Barry Buzan, med den anpassning och utvidgning 

som gjorts ovan. 

Två olika regionstyper kommer att studeras, där de valda regionerna utgör en konfliktformation 

och en säkerhetsregim enligt den regionala säkerhetskomplexteorin. Konfliktformationen 

kommer att representeras av komplexet Mellanöstern, som sträcker sig från Västsahara och 

Marocko till Iran, och även inkluderar den arabiska halvön. Syrien och Irak ingår, men inte 

Turkiet eller Afghanistan.47 Västafrika utgör studiens säkerhetsregim, och där ingår bland 

annat Kamerun, Nigeria, Niger, Mali och Mauretanien. Dessa bildar gränsen mot andra 

komplex och regioner, och samtliga stater innanför denna gräns ingår.48 En karta över 

komplexen återfinns som bilaga.  

Syftet med att studera två olika regionstyper är att fånga upp eventuella likheter i hur regionala 

organisationer kunnat nyttjats, samt eventuella likheter i vad rollerna för dessa organisationer 

inneburit. För att få en heltäckande bild av vilket utrymme legitimitets- och inkluderingstanken 

getts i praktiken krävs därmed en undersökning som täcker olika regionstyper. Det kan verka 

förutsägbart att regionala organisationer använts mer i säkerhetsregimen, eftersom graden av 

samarbete är högre där, men det är eventuella likheter i hur organisationerna används, och inom 

vilka sektorer de utnyttjas, som är av intresse för denna studie. Dessa resultat kan sedan 

användas för att diskutera vilken praktisk tillämpning legitimitets- och inkluderingstanken kan 

ges av Säkerhetsrådet och hur detta påverkas av regioners interna säkerhetsmiljö.49 

Mellanöstern och Västafrika har valts på grund av att båda förekommer i resolutioner från 

Säkerhetsrådet och har regionala organisationer som är aktiva inom respektive region. I 

samtliga regioner är även FN aktiva med olika typer av insatser.50 Detta är en viktig aspekt, 

eftersom att det inom regioner där FN inte är aktiva finns en möjlighet att regionala 

organisationer får en större roll. Ett någorlunda likvärdigt engagemang från FN:s sida inom 

regionerna ger en bättre bild av hur organisationerna används. Detta medför också att många 

                                                 
47 Buzan & Waever, 2010, s. 187. 
48 Buzan & Waever, 2010, s. 231 och s. 240f. 
49 Esaiasson, P, Giljam, M, Oscarsson, H, Towns, A & Wängnerud, L, ”Metodpraktikan – konsten att studera 

samhälle, individ och marknad”, Norstedts juridik, 2017, s. 104ff. 
50 Förenta Nationerna, ”Current peacekeeping operations”, 15/12 2015. 
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andra regioner faller bort, eftersom att FN har liten eller ingen aktivitet där. En region där FN 

har hög aktivitet, och som därmed skulle kunna bli av intresse för denna studie, är Centralafrika, 

men denna går inte att undersöka eftersom att regionen inte utgör ett komplex.51 

Det är främst tre variabler som har varit av intresse vid undersökningens utformning och 

avgränsning. Dessa har varit regionala organisationer, tid och komplextyp. Eftersom en induktiv 

ansats valts till begreppet regionala organisationer, och detta medfört ett stort materiellt 

underlag, har detta lett till att undersökningens omfång behövts snävas ihop och någon av de 

övriga variablerna har varit tvungen att avgränsas. Denna valda skärningen av undersökningen 

lägger fokus vid att ha en längre sammanhängande tidsperiod, med tre representanter för de tre 

huvudsakliga komplextyperna. Med denna skärning går vissa nyanser av komplextyper 

förlorade. En alternativ skärning hade varit att se till samtliga regioner, och på så vis beakta alla 

nyanser av komplex som existerar inom den regionala säkerhetskomplexteorin. En sådan 

skärning hade krävt att undersökningen gjorde nedslag i tid i stället för att undersöka en 

sammanhängande tidsperiod, för att kunna få med samtliga regioner utan att det materiella 

underlaget blev för stort. Sådana nedslag kan vara problematiska eftersom att skillnader som 

beror på skiftningar i det säkerhetspolitiska klimatet då inte kan räknas bort. Därför ligger fokus 

i denna undersökning på en sammanhängande tidsperiod. 

Materialet kommer efter analys att delas in i sex förutbestämda kategorier. Dessa utgörs av de 

fem säkerhetssektorer som diskuterats ovan och den generella kategorin. Denna typ av 

kategorisering är en förutsättning för att tillvägagångssättet ska utgöra en innehållsanalys, och 

tydliga kategorier bidrar till att stärka studiens tillförlitlighet, genom att den blir möjlig att 

återskapa. De kategorier som används här ger distinkta gränser, och en säkerhetsventil för 

oklara tolkningssituationer ges i den generella kategorin.52 

En kvalitativ innehållsanalys är fördelaktig eftersom att den ger möjlighet till att hitta mönster 

i den typ av större textmassor som analyseras i denna studie, utan att exkludera implicita uttryck 

och sammanhang.53 En avvägning måste dock göras mellan detta och hur analysschemat 

utformas, eftersom att det är detta som påverkar studiens tillförlitlighet. Ett för strikt 

analysschema riskerar att utesluta dessa implicita uttryck, men ett otydligt analysschema gör att 

studien blir svår att återskapa. För att lösa detta problem genomfördes en pilotstudie i början av 

arbetet, där delar av materialet genomlästes och det tänkta analysschemat testades.54 Detta 

                                                 
51 Buzan & Waever, 2010, s. 247f. 
52 Boréus och Bergström, 2005, s. 48ff. 
53 Boréus och Bergström, 2005, s. 45 och s. 77. 
54 Boréus och Bergström, 2005, s. 77f. 
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medförde dels reflektionen att situationer där implicita uttryck använts förekom väldigt sällan 

samt att analysschemat och de förutbestämda kategorierna fick modifieras något för att anpassas 

till materialet, för att innefatta de situationer som kunde uppstå. 

Det tydliga analysschemat ger en möjlighet för andra att återskapa studien, utan att ge avkall på 

att studien på ett korrekt sätt besvarar frågeställningen. Även detta är vanligt förekommande 

kritik gällande innehållsanalyser. Den tydligt avgränsade, och i sin omfattning relativt 

begränsade, frågeställning som den empiriska undersökningen avser mäta gör att 

innehållsanalysen är ett passande metodval. Denna tydliga avgränsning ska dock inte anses göra 

studien överflödig, eftersom att en stor del av uppsatsens ansats ligger i att försöka förklara och 

analysera resultaten.55 

Ett alternativt metodval hade varit att enbart genomföra en kvantitativ studie, där förekomsten 

av vissa begrepp, exempelvis ”regionala organisationer”, räknas utifrån materialet. Ett sådant 

tillvägagångssätt kan ge inblick i hur centrala eller icke-centrala organisationerna är som 

säkerhetspolitisk aktör enligt Säkerhetsrådet.56 Den valda metoden har vissa kvantitativa inslag, 

men det är inte förekomsten av begreppet regionala organisationer som är intressant för studien, 

eftersom att detta inte kan säga någonting om hur organisationerna använts. De sammanhang 

som organisationerna nämns i, och eventuella implicita uttryck, missas av en enbart kvantitativ 

studie, och en enbart kvantitativ metod kan därför ge en felaktig bild av verkligheten i 

förhållande till den frågeställning som studien i detta fall försöker besvara.57 Vidare är det också 

svårt att kombinera en kvantitativ studie med en induktiv ansats till begreppet regionala 

organisationer, eftersom att det är svårt att på förhand avgöra vilka begrepp som ska räknas.58 

Studien är teorikonsumerande i den aspekt att den använder Barry Buzan och Ole Waevers teori 

om regionala säkerhetskomplex som analytiskt ramverk och avser att försöka utnyttja den som 

en förklaringsmodell till den empiriska studiens resultat. 

Studiens fokus ligger på Säkerhetsrådets vilja att använda sig av regionala organisationer, 

eftersom att det är de som beslutar om tillämpningen av kapitel VIII i FN-stadgan. Detta medför 

vissa begränsningar i studiens förklaringsmöjlighet, och det ska påpekas att studien inte avser 

att vara fördjupande avseende de regionala organisationernas engagemang eller hur effektivt de 

kunnat leva upp till de uppgifter de tilldelats av Säkerhetsrådet. Även dessa frågor är ytterst 

                                                 
55 Boréus och Bergström, 2005, s. 78ff. 
56 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, Norstedts Juridik, 2007, s. 223f. 
57 Boréus och Bergström, 2005, s. 44f. 
58 Esaiasson, et al., 2007, s. 230f. 
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intressanta, men täcks, som diskuterats ovan, till viss del redan av tidigare forskning och lämnas 

därmed utanför ramarna för denna uppsats. Inte heller avser uppsatsen att visa på om 

inkludering och legitimitet faktiskt uppnåtts genom användningen av regionala organisationer, 

och i sådana fall hur, utan enbart hur FN:s uttalade strävan efter dessa mål kan ses reflekterade 

i användningen av regionala organisationer. 

En induktiv ansats kommer att tas i förhållande till regionala organisationer inom ramen för 

kapitel VIII. Som nämnts ovan så finns ingen definition på vilka organisationer och 

arrangemang som omfattas av kapitlet, och uppfattningar varierar mellan forskare och berörda 

organisationer angående vilka, om några, kapaciteter som krävs för att kunna utgöra en så 

kallad ”kapitel VIII-organisation”.59 Uppfattningar varierar också rörande hur sådana 

organisationer utses. Lind har gjort en ansats till att försöka klassificera vilka organisationer 

som otvivelaktigt kan anses utgöra sådana organisationer, men denna är närmare tolv år 

gammal. Dessutom är den strikt i den mening att den bara tar med de självklara fallen, såsom 

NATO och Afrikanska unionen, och lämnar ute ett flertal organisationer som skulle kunna 

komma att klassas som sådana.60 Denna splittrade uppfattning av kapitel VIII och regionala 

organisationer gör att en induktiv ansats är bäst lämpad för denna studie, då en sådan täcker in 

mycket och ger möjlighet till en heltäckande bild. Detta ligger också i linje med att kapitlet inte 

har någon definition för sådana organisationer, för att det ska ha en bred tillämpbarhet och 

kunna anpassas efter vad situationen kräver.61 

I studien kommer begreppen intern och extern regional organisation att användas. Detta är en 

egen begreppsutveckling, som används för att belysa eventuella mönster kring hur 

organisationer använts. Med en intern regional organisation menas en organisation som härrör 

från regionen. En extern regional organisation är en regional organisation som använts i en 

region som den inte härrör från.  

 

3.1 Material 

Materialet som kommer att studeras utgörs av de av Säkerhetsrådets resolutioner som under 

tidsperioden från år 2011 till och med år 2016 berör de två valda regionerna. Denna tidsperiod 

infaller efter den rapport från FN:s generalförsamling som släpptes år 2000, där vikten av att i 

framtiden utnyttja regionala organisationer uttrycktes. Vidare är det viktigt med en 

                                                 
59 Lind, 2004, s. 31ff. 
60 Lind, 2004, s. 42ff. 
61 Boutros Ghali, 1992, p. 61. 
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sammanhängande tidsperiod eftersom att sammansättningen i Säkerhetsrådet varierar, och detta 

skulle kunna påverka det säkerhetspolitiska läget i världen och de beslut som fattas. För att 

kunna bli lämplig för denna studie måste tidsperioden också innefatta resolutioner som berör 

samtliga av de valda regionerna, vilket ovanstående tidsperiod gör. 

Eftersom det är Säkerhetsrådets användning av regionala organisationer som ligger i fokus för 

studien så bortses från övriga FN-organ, eftersom att deras eventuella samarbeten med 

regionala organisationer faller utanför studiens ramar. Resolutionerna ger uttryck för 

Säkerhetsrådets officiella uppfattning och vilja i ett ärende, och det är i dessa som de åtgärder 

rådet vill vidta för bevarandet av den internationella freden och säkerheten uttrycks, bland annat 

vad gäller samarbeten och vädjanden till regionala organisationer.62 

Det är viktigt att påpeka att Säkerhetsrådet inte har mandat att påtvinga en regional organisation 

att agera i en konflikt. Organisationerna är bundna att följa FN-stadgans regler, men de kan likt 

medlemsstaterna inte tvingas att, till exempel, vara medlare i en konflikt mellan två andra 

parter.63 Säkerhetsrådet kan dock uppmuntra och vädja till dem att vidta de åtgärder som 

resolutionerna ger uttryck för. 

En svaghet i materialet är att det inte alltid uttrycks explicit i resolutionstexterna att det är 

kapitel VIII som tillämpas. Detta behöver dock inte utgöra ett problem, eftersom att kapitlet har 

ett brett användningsområde. Det omfattar både organisationernas agerande på egen hand i en 

konflikt före den tas upp av Säkerhetsrådet, och organisationernas rätt att agera efter att 

Säkerhetsrådet har beslutat att vidta åtgärder. I denna uppsats görs antagandet att det är kapitel 

VIII som utnyttjas när regionala organisationer av Säkerhetsrådet ombeds eller uppmuntras att 

använda sina kapaciteter till säkerhetsfrågor som anses gälla internationell fred och säkerhet, 

eftersom att det är dessa ageranden som omfattas av kapitlet. 

Alternativt material hade kunnat utgöras av rapporter från generalsekreteraren eller 

generalförsamlingen, för att undersöka användningen av regionala organisationer. Fokus för 

studien hade då inte legat på Säkerhetsrådet och hur de vill använda sig utav organisationerna, 

utan på hur detta användande faktiskt tagit sig uttryck i verkligheten. Dessa organ släpper 

årligen rapporter och resolutioner rörande det konkreta arbetet mellan FN och regionala 

organisationer i denna typ av frågor.64 Med ett sådant fokus skulle studien bli mer fördjupande, 

men det skulle även ändra naturen av studien till en fallstudie, eftersom att materialet skulle bli 

                                                 
62 Förenta Nationerna, ”Security Council Resolutions”, 9/11 2015. 
63 Lind, 2004, s. 19ff. 
64 Lind, 2004, s. 38. 
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övermäktigt att hantera med samma metod. En sådan studie skulle kunna ge intressanta resultat 

rörande hur samarbetet mellan FN och regionala organisationer fungerar, men har inte möjlighet 

att ge den överblick över samarbetet som eftersträvas i denna studie. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

För att genomföra innehållsanalysen används ett analysinstrument bestående av ett kodschema. 

Schemat utgörs av strukturerade frågor, och dessa ger ramen för hur kartläggningen ska ske. 

Dessa frågor besvaras efter noggrann genomläsning av materialet. För tveksamma 

bedömningsfall finns vidare instruktioner och exempel i en kodningsinstruktion.65 Denna 

återfinns som bilaga. 

Analysenheten som behandlas är Säkerhetsrådets resolutioner under den valda tidsperioden. I 

detta material eftersöks kodningsenheter, vilka utgörs av regionala organisationer och 

säkerhetsuppgifter. Regionala organisationer kan antingen benämnas specifikt vid namn eller 

utan, då som regionala organisationer. Säkerhetsuppgiften kan nämnas specifikt som social, 

militär, ekonomisk, ekologisk eller politisk säkerhet, eller enbart generellt, i enlighet med de 

tidigare uppställda kategorierna.66 

Resolutionstexterna upprepar ofta vad som sagts i tidigare resolutioner för samma konflikt. För 

att undvika att detta ger felresultat i hur organisationerna använts så läses samtliga texter som 

berör samma konflikt efter varandra. En enhetlig bild kan då ges, och upprepningar i 

resolutionen om säkerhetsuppgifter som tidigare noterats resulterar inte i nya noteringar. 

I en resolution kan en organisation nämnas för flera olika typer av säkerhetsarbete. Detta ger då 

en notering i alla motsvarande kategorier.67 

Varje resolution läses noggrant och sedan appliceras kodschemat på texten. Resultaten noteras 

i en kodmall. Samtliga resolutioner som utgjort material till den empiriska undersökningen, 

inklusive de som inte resulterat i någon notering, återges nedan i bilaga C. 

 

 

 

                                                 
65 Boréus & Bergström, 2005, s. 49. 
66 Boréus & Bergström, 2005, s. 49f. 
67 Esaiasson, et al., 2007, s. 234. 
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 3.2.1 Kodschema 

 

3.2.2 Kodmall 

Organisationerna återges i kodmallen med sina officiella förkortningar. En lista på dessa 

förkortningar återfinns i början av arbetet. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 
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4 Konfliktformationen Mellanöstern 

I Mellanöstern pågår ett stort antal konflikter. Under den aktuella tidsperioden har 

Säkerhetsrådet släppt 81 resolutioner som rör regionen, fördelat på nio olika situationer. 

Nedan följer en framställning av resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen av dessa 

resolutioner. 

 

4.1 Resultat 

Resultaten presenteras nedan sektorsvis. Efter varje sektor följer en kort sammanställning av 

resultaten. I denna har det fokuserats på vilka organisationer som tilldelats roller inom sektorn, 

hur fördelningen ser ut mellan interna och externa organisationer, vad rollerna har inneburit 

samt om uppgifterna varit konkreta eller ospecifika, stödjande eller överlappande. 

Inom den politiska sektorn har resultaten sett ut som nedan. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

EU (extern) - Främja dialog i krisen i Libyen (S/RES/2095 

(2013)) 

- Diplomatisk insats rörande Irans 

kärnvapenprogram (S/RES/2231 (2015)) 

GCC (intern) - Upprätta strategi för politisk lösning i Jemen 

(S/RES/2014 (2011)) 

OIC (intern) - Främja dialog i krisen i Libyen (S/RES/2095 

(2013)) 

AU (intern) - Upprätta kommitté för att etablera dialog i 

krisen i Libyen (S/RES/1973 (2011)) 

LoAS (intern) - Främja dialog i krisen i Syrien (S/RES/2042 

(2012)) 

- Främja dialog i krisen i Libyen (S/RES/2174 

(2014)) 

Ospecificerad - Medla i den politiska krisen i Jemen 

(S/RES/2014 (2011)) 
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Inom den politiska sektorn i Mellanöstern så har uppgifterna fördelats på ett stort antal olika 

regionala organisationer. Uppgifterna har till stor del varit relativt abstrakta, där organisationer 

getts i uppgift att, till exempel, främja dialog eller medling. 

Uppgifterna har till störst del tilldelats ett stort antal olika interna regionala organisationer. EU, 

som är en för regionen extern organisation, har förvisso getts vissa uppgifter, men det får ändå 

ses som en marginell roll sett till antalet interna organisationer. 

Uppgifterna har främst rört främjandet av dialog i krisen i Libyen, där såväl de interna som den 

externa organisationen getts samma uppgift. En mer konkret uppgift tilldelades GCC, som fick 

i uppgift att upprätta en strategi för en politisk lösning i krisen i Jemen. 

I den samhälleliga sektorn har resultaten sett ut enligt följande. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

EU (extern) - Hantera migrationsströmmar i Libyen genom 

insats med organet FRONTEX (S/RES/2240 

(2015)) 

Ospecificerad - Bidra med humanitär assistans till flyktingar 

i Syrien (S/RES/2139 (2014)) 

- Bidra med hanteringen av 

migrationsströmmar i Libyen (S/RES/2240 

(2015)) 

 

Inom den samhälleliga sektorn så har uppgifterna som tilldelats varit av en konkret natur, främst 

i form av insatser och humanitär assistans. Inom denna sektor så är det enbart EU, en extern 

organisation, som tilldelats en uppgift direkt, då i form av en insats genom organet FRONTEX. 

I övrigt har uppgifterna tilldelats ospecificerade organisationer och uppgifterna har då gått ut 

på humanitär assistans i Syrien och hantering av migrationsströmmar i Libyen. Hanteringen av 

migrationsströmmar i Libyen överlappar dock EU:s roll inom ramen för FRONTEX-insatsen, 

varför man kan dra slutsatsen att det inom denna sektor getts ett stort ansvar till en extern 

organisation. 
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I den militära sektorn gav undersökningen dessa resultat. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

EU (extern) - Stärka gräns i Libyen genom insatsen 

EUBAM Libyen (S/RES/2144 (2014)) 

LoAS (intern) - Upprätta förslag om hantering av militär 

aktivitet i Syrien (S/RES/2042 (2012)) 

- Koordinerande roll för flygförbudszonen 

över Libyen (S/RES/1973 (2011)) 

Ospecificerad - Upprätta flygförbudszon över Libyen 

(S/RES/1973 (2011)) 

 

Även inom den militära sektorn har de tilldelade uppgifterna varit av en mer konkret natur. I 

S/RES/1973 (2011) tilldelar Säkerhetsrådet en ospecificerad regional organisation uppgiften att 

upprätta en flygförbudszon över Libyen. Denna regionala organisation utgjordes av NATO, och 

även om Säkerhetsrådet valde att inte nämna organisationen vid namn torde det ha stått klart 

redan innan att det skulle bli NATO som upprättade flygförbudszonen.68 Detta medför att 

externa organisationer, det vill säga EU och NATO, tilldelats störst roll i denna sektor. Förvisso 

har även LoAS tilldelats en uppgift, men denna har enbart varit stödjande i förhållande till 

NATO:s uppgift. De externa organisationerna har därmed getts störst utrymme i denna sektor. 

Resultaten för den ekonomiska sektorn ser ut som följande.  

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

EU (extern) - Bidra till förhindrandet av vapen- och 

drogsmuggling i Libyen (S/RES/2240 

(2015)) 

- Bidra till att slå ut smugglingsrutter från 

Libyen genom insatsen EUNAVFOR Med 

(S/RES/2292 (2016)) 

- Bidra till upprätthållandet av Säkerhetsrådets 

vapenembargo genom fartygsinspektioner 

(S/RES/2292 (2016)) 

                                                 
68 NATO, ”NATO and Libya – Operation Unified Protector”, 5/1 2016. 
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GCC (intern) - Bidra med pengar till krisen i Jemen 

(S/RES/2140 (2014)) 

Ospecificerad - Bidra till upprätthållandet av Säkerhetsrådets 

vapenembargo genom fartygs- och 

hamninspektioner (S/RES/1973 (2011)) 

- Bidra till förhindrandet av vapensmuggling i 

Libyen (S/RES/2017 (2011)) 

- Assistera Libyens regering med upprättandet 

av infrastruktur för att möjliggöra kontroll av 

krigsmateriel (S/RES/2095 (2013)) 

- Bidra med pengar till krisen i Jemen 

(S/RES/2140 (2014)) 

 

Inom den ekonomiska sektorn har uppgifterna främst tilldelats EU och ospecificerade regionala 

organisationer. Uppgifterna är främst konkreta, i form av insatser och upprätthållande av 

vapenembargo genom fartygsinspektioner. GCC, en intern organisation, har fått i uppgift att 

bidra med pengar till krisen i Jemen. Även inom denna sektor har en extern organisation därmed 

fått störst utrymme. EU:s uppgifter är även mer omfattande och specifika till sin natur, med en 

stor ansvarsdelegation från Säkerhetsrådets sida. 

Inom den generella sektorn gavs dessa resultat. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

Ospecificerad - Bidra med information till FN:s expertpanel i 

Libyen (S/RES/1973 (2011)) 

- Bidra med information till FN:s expertpanel i 

Jemen (S/RES/2140 (2014)) 

- Bidra till återlokaliserandet av försvunna 

personer och kvarlevor till anhöriga i Irak 

(S/RES/2169 (2014)) 

 

I den generella sektorn har Säkerhetsrådet enbart hänvisat till ospecificerade organisationer, så 

det är inte möjligt att uttala sig om uppgiftsfördelningen mellan interna och externa 

organisationer. Det är inte omöjligt att dessa uppgifter riktar sig till samtliga organisationer som 

är aktiva, vilket är både interna och externa. I övrigt är uppgifterna av relativt enkel natur, främst 
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i form av att bidra med information till FN:s expertpaneler. 

 

 4.1.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så visar resultaten från Mellanöstern på störst spridning av olika regionala 

organisationer inom den politiska sektorn, där de interna organisationerna varit tongivande och 

tilldelats flest roller. I de övriga sektorerna och främst i den samhälleliga och ekonomiska, har 

externa organisationer tilldelats det största ansvaret, ofta med komplicerade och omfattande 

uppgifter. Konkreta uppgifter, i form av exempelvis insatser, tilldelas främst externa 

organisationer. Mer abstrakta och enklare uppgifter, såsom främjande av dialog, tilldelas gärna 

interna organisationer. 
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5 Säkerhetsregimen Västafrika 

I Västafrika pågick fem konflikter som genererat resolutioner från Säkerhetsrådet under den 

aktuella tidsperioden. Två resolutioner har också släppts om sjöröveri i Guineabukten, 

innanför territorialvatten som tillhör stater i komplexet. Dessa två resolutioner har ingen 

koppling till någon av de övriga fem pågående konflikterna men utgör ett säkerhetsproblem 

för regionen och har därför inkluderats. Sammanlagt har detta resulterat i 55 resolutioner. 

 

5.1 Resultat 

Resultaten presenteras nedan sektorsvis. Efter varje sektor följer en kort sammanställning av 

resultaten. I denna har det fokuserats på vilka organisationer som tilldelats roller inom sektorn, 

hur fördelningen ser ut mellan interna och externa organisationer, vad rollerna har inneburit 

samt om uppgifterna varit konkreta eller ospecifika, stödjande eller överlappande. 

Inom den politiska sektorn har regionala organisationer använts på följande vis. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

AU (intern) - Främja dialog i krisen i Elfenbenskusten 

(S/RES/1975 (2011)) 

- Främja dialog och medling efter militärkupp 

i Guinea-Bissau (S/RES/2048 (2012)) 

- Upprätta en strategi för politisk reform i 

Guinea-Bissau (S/RES/2048 (2012)) 

- Främja medling efter militärkupp i Mali 

(S/RES/2056 (2012)) 

- Införa sanktioner mot kuppdeltagare i Mali 

(S/RES/2056 (2012)) 

- Främja dialog i krisen i Sierra Leone 

(S/RES/2065 (2012)) 

- Organisera val i Mali (S/RES/2100 (2013)) 

- Förhandla fram vapenvila i Mali 

(S/RES/2164 (2014)) 

ECOWAS (intern) - Främja dialog i krisen i Elfenbenskusten 

(S/RES/1975 (2011)) 

- Återuppbygga samhällsfunktioner i Guinea-

Bissau genom upprättande av pensionsfond 
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(S/RES/2030 (2011)) 

- Främja dialog och medling i Guinea-Bissau 

(S/RES/2048 (2012)) 

- Upprätta strategi för politisk reform i Guinea-

Bissau (S/RES/2048 (2012)) 

- Främja medling i Mali (S/RES/2056 (2012)) 

- Införa sanktioner mot kuppdeltagare i Mali 

(S/RES/2056 (2012)) 

- Upprätta strategi för återuppbyggande av 

samhällsfunktioner i Mali (S/RES/2056 

(2012)) 

- Organisera val i Mali (S/RES/2056 (2012)) 

- Främja dialog i krisen i Sierra Leone 

(S/RES/2065 (2012)) 

- Organisera val i Guinea-Bissau (S/RES2103 

(2013)) 

MRU (intern) - Främja dialog i krisen i Sierra Leone 

(S/RES/2065 (2012)) 

EU (extern) - Upprätta strategi för politisk reform i Guinea-

Bissau (S/RES/2048 (2012)) 

- Organisera val i Mali (S/RES/2100 (2013)) 

- Främja medling i Mali (S/RES/2100 (2013)) 

- Bygga upp rättssystem i Mali (S/RES/2100 

(2013)) 

- Främja dialog i Guinea-Bissau (S/RES/2267 

(2016)) 

OIC (intern) - Främja medling i Mali (S/RES/2085 (2012)) 

Ospecificerad - Organisera val i Mali (S/RES/2100 (2013)) 

 

Inom den politiska sektorn i Västafrika har några uppgifter varit enkla och abstrakta, i form av 

främjande av dialog och medling, men den största andelen av de tilldelade uppgifterna har varit 

konkreta. De interna organisationerna, främst AU och ECOWAS, är tongivande och ges bland 

annat strategiutvecklande, organiserande och förhandlande roller. EU, en för regionen extern 

organisation, har tilldelats samma uppgifter som AU och ECOWAS vad gäller 

strategiutveckling i Guinea-Bissau och organiserande av val i Mali, men i övrigt har de inga 

överlappande uppgifter. EU har dock ensamt fått i uppgift att bygga upp rättssystemet i Mali. 
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Det är dock tydligt att ansvaret inom den politiska sektorn legat främst på interna regionala 

organisationer i Västafrika. 

Inom den samhälleliga sektorn har resultaten istället sett ut såhär. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

AU (intern) - Bekämpa organiserad brottslighet i Guinea-

Bissau (S/RES/2030 (2011)) 

- Bidra med medicinsk personal till 

bekämpningen av Ebola i Liberia 

(S/RES/2176 (2014)) 

ECOWAS (intern) - Upprätta strategi för bekämpning av 

sjöröveri i Guineabukten (S/RES/2018 

(2011)) 

- Patrullera vatten i Guineabukten för 

bekämpning av sjöröveri (S/RES/2018 

(2011)) 

- Bekämpa organiserad brottslighet i Guinea-

Bissau (S/RES/2030 (2011)) 

- Bidra med medicinsk personal till 

bekämpningen av Ebola i Liberia 

(S/RES/2176 (2014)) 

- Upprätta strategi för hanteringen av statslösa 

i Elfenbenskusten (S/RES/2226 (2015)) 

MRU (intern) - Bidra till bekämpning av Ebola i Liberia 

(S/RES/2176 (2014)) 

EU (extern) - Bekämpa organiserad brottslighet i Guinea-

Bissau (S/RES/2030 (2011)) 

- Utbilda för att stärka mänskliga rättigheter i 

Mali (S/RES/2100 (2013)) 

- Utbilda polis och nationalgarde i Mali 

(S/RES/2164 (2014)) 

- Bidra med medicinsk personal, utbildning 

och logistik till bekämpningen av Ebola i 

Liberia (S/RES/2177 (2014)) 

- Utreda förekomsten av kränkningar av 

mänskliga rättigheter i fängelsemiljön i 
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Elfenbenskusten (S/RES/2226 (2015)) 

ECCAS (intern) - Upprätta strategi för bekämpning av 

sjöröveri i Guineabukten (S/RES/2018 

(2011)) 

- Patrullera vatten i Guineabukten för 

bekämpning av sjöröveri (S/RES/2018 

(2011)) 

Gulf of Guinea Comm. (intern) - Upprätta strategi för bekämpning av 

sjöröveri i Guineabukten (S/RES/2018 

(2011)) 

- Patrullera vatten i Guineabukten för 

bekämpning av sjöröveri (S/RES/2018 

(2011)) 

MOWCA (intern) - Upprätta strategi för bekämpning av 

sjöröveri i Guineabukten (S/RES/2018 

(2011)) 

- Patrullera vatten i Guineabukten för 

bekämpning av sjöröveri (S/RES/2018 

(2011)) 

Ospecificerad - Bekämpa organiserad brottslighet i Mali 

(S/RES/2071 (2012)) 

- Utbilda för att stärka mänskliga rättigheter i 

Mali (S/RES/2100 (2013)) 

 

Även inom den samhälleliga sektorn så har de interna organisationerna tilldelats störst ansvar. 

Uppgifterna är till stor del specifika, och rör främst Ebolabekämpning i Liberia och 

bekämpningen av sjöröveri i Guineabukten. Vad gäller bekämpningen av sjöröveri, som tagit 

sig uttryck genom en insats, så har enbart interna organisationer tilldelats uppgifter inom detta 

ansvarsområde.  

Även om de interna organisationerna är tongivande så har EU tilldelats en del uppgifter, och 

tillika uppgifter som inte överlappar någon uppgift som de interna organisationerna fått en roll 

inom, bland annat genom utbildandet av polis och nationalgarde i Mali och uppgifter som rör 

utbildning och utredning av mänskliga rättigheter. EU har därmed vissa egna ansvarsområden. 

I övrigt överlappar EU:s uppgifter de som tilldelats andra interna organisationer. 

Inom den militära sektorn har resultaten fördelats på följande vis. 
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Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

AU (intern) - Utbilda militären i Mali (S/RES/2071 

(2012)) 

- Skicka stabiliserade styrka till Mali i syfte att 

bekämpa terrorism och bevaka gräns 

(S/RES/2085 (2012)) 

- Utveckla insatsstyrka för Västafrika 

(S/RES/2227 (2015)) 

ECOWAS (intern) - Skicka stabiliserade styrka till Mali i syfte att 

bekämpa terrorism och bevaka gräns 

(S/RES/2085 (2012)) 

- Utbilda militären i Guinea-Bissau 

(S/RES/2103 (2013)) 

EU (extern) - Utbilda militären i Mali genom insatsen 

EUTM Mali (S/RES/2071 (2012)) 

- Bidra med militär utrustning, underrättelser 

och logistik till insats i Mali (S/RES/2100 

(2013)) 

Group of 5 for Sahel (intern) - Upprätta strategi för säkerhetssamarbete i 

form av militära insatser i Västafrika 

(S/RES/2227 (2015)) 

Ospecificerad - Utbilda militären i Mali (S/RES/2071 

(2012)) 

- Bekämpa terrorism och väpnade grupper i 

Mali (S/RES/2100 (2013)) 

- Avväpna och återintegrera kombattanter i 

Elfenbenskusten (S/RES/2226 (2015)) 

 

Även inom den militära sektorn så är det främst AU och ECOWAS som varit ledande, men här 

går det att urskönja ett större ansvar för EU i förhållande till dessa organisationer. Rollerna har 

varit konkreta, i form av militära insatser och utbildningar. Fördelningen mellan interna och 

externa har lutat åt interna, och rollfördelningen har till stor del inte inneburit en fördelning av 

samma uppgifter. AU och ECOWAS har bidragit men en stabiliserande styrka i Malis 

gränsområden i syfte att bekämpa terrorism, medan EU genomfört en insats i syfte att utbilda 

Malis militär och bidragit med utrustning och logistik. Även AU har bidragit till denna 

utbildning. I övrigt har såväl AU som Group of 5 for Sahel getts i uppgift att utveckla det 
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militära säkerhetssamarbetet i Västafrika, inklusive genom uppbyggnaden av en insatsstyrka 

bestående av bidrag från regionens medlemsländer. 

Nedan följer resultaten för den ekonomiska sektorn.  

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

AU (intern) - Bekämpa drogsmuggling i Guinea-Bissau 

(S/RES/2030 (2011)) 

ECOWAS (intern) - ECOWAS-konventionen om 

vapensmuggling åberopas i konflikten i 

Elfenbenskusten (S/RES/1980 (2011)) 

- ECOWAS-konventionen om 

vapensmuggling åberopas i konflikten i 

Sierra Leone (S/RES/2005 (2011) 

- ECOWAS-konventionen om 

vapensmuggling åberopas i konflikten i 

Liberia (S/RES/2008 (2011)) 

- ECOWAS-konventionen om 

vapensmuggling åberopas i konflikten i Mali 

(S/RES/2100 (2013)) 

- Upprätta strategi för att bemöta 

vapensmuggling i Liberia (S/RES/2008 

(2011) 

- Upprätta strategi för att bemöta 

vapensmuggling i Elfenbenskusten 

(S/RES/2062 (2012)) 

- Bekämpa drogsmuggling i Guinea-Bissau 

(S/RES/2030 (2011)) 

MRU (intern) - Upprätta strategi för att bemöta 

vapensmuggling i Elfenbenskusten 

(S/RES/2062 (2012)) 

- Upprätta strategi för att bemöta 

vapensmuggling i Liberia (S/RES/2066 

(2012)) 

EU (extern) - Bekämpa drogsmuggling i Guinea-Bissau 

(S/RES/2030 (2011)) 

Ospecificerad - Bekämpa vapensmuggling i Mali 
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(S/RES/2071 (2012)) 

 

ECOWAS har tilldelats ett stort utrymme inom den ekonomiska sektorn i och med 

organisationens konvention om vapensmuggling som åberopats av Säkerhetsrådet i flertalet 

konflikter. Organisationen har även tilldelats ett antal strategiutvecklande uppgifter, i syfte att 

bemöta smuggling. Dessa uppgifter delas med MRU, som är en intern organisation.  

I övrigt har uppgifterna utgjorts av bekämpning av smuggling. Dessa uppgifter delas mellan 

ECOWAS, AU och EU. Givet detta har de interna organisationer getts störst utrymme även 

inom den ekonomiska sektorn. 

Nedan följer resultaten för den generella sektorn. 

 

Regional organisation (intern/extern) Roll (resolution) 

AU (intern) - Bidra med information angående mord i 

Guinea-Bissau (S/RES/2030 (2011)) 

ECOWAS (intern) - Bidra med information angående mord i 

Guinea-Bissau (S/RES/2030 (2011)) 

EU (extern) - Bidra med information angående mord i 

Guinea-Bissau (S/RES/2030 (2011)) 

Ospecificerad - Bidra med information till FN:s 

sanktionskommitté i Guinea-Bissau 

(S/RES/2048 (2012)) 

 

I den generella sektorn så har uppgiftsfördelningen varit jämn mellan AU, ECOWAS och EU. 

Uppgifterna har dessutom varit överlappande, i form av bidragande med information till FN:s 

sanktionskommitté i Guinea-Bissau. 

 

 5.1.2 Sammanfattning 

I Västafrika har de interna regionala organisationerna tilldelats störst utrymme av 

Säkerhetsrådet. Enbart inom den militära och den generella sektorn går det att utläsa en jämn 

fördelning mellan interna och externa organisationer. Även i den samhälleliga sektorn har den 

externa organisationen EU tilldelats ett stort ansvar, men flest uppgifter har ändå getts till de 
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interna organisationerna. 

Uppgifterna är ofta överlappande mellan interna och externa organisationer, men både de 

interna och externa organisationerna har tilldelats egna uppgifter och ansvarsområden. 
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6 Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer ovanstående resultat analyseras och diskuteras utifrån uppsatsens 

inledande frågeställningar. Syftet är att hitta likheter mellan komplextyperna och förklara 

eventuella skillnader. Resultaten kommer sedermera kunna säga något om hur FN:s uttalade 

strävan efter legitimitet och inkludering speglats i den faktiska rollfördelningen mellan 

regionala organisationer, samt vilka eventuella hinder som föreligger för att få genomslag i 

denna strävan.  

Resultaten visar att den politiska sektorn är den sektor som regionala organisationer tilldelats 

roller inom flest gånger. Detta gäller för båda komplextyperna. Detta medför att den politiska 

säkerheten är den vanligaste typen av säkerhet att utnyttja regionala organisationer till. Vidare 

framgår det av resultaten att den generella sektorn är den minst förekommande sektorn. Även 

detta gäller för båda komplextyperna.  

Om man betraktar resultaten enbart utifrån komplextyp så framgår det att säkerhetsregimen är 

den komplextyp där regionala organisationer använts flest gånger av Säkerhetsrådet. Likväl är 

det i säkerhetsregimen som den största användningen av interna regionala organisationer skett. 

Även om användningen av externa regionala organisationer förekommer i säkerhetsregimen så 

är det mer utav ett undantag än en regel. Att undersökningen i detta hänseende skulle presentera 

dessa resultat är föga förvånande. Det ligger i linje med den regionala säkerhetskomplexteorins 

idé om graden av vän- och fiendskap i säkerhetsregimer respektive konfliktformationer att 

säkerhetsregimens högre grad av vänskap kommer medföra mer invecklade samarbeten, högre 

tillit och uppkomsten av fler kapacitetsstarka regionala organisationer än vad som är möjligt i 

konfliktformationer. 

Av resultaten framgår även att det är vanligare att Säkerhetsrådet hänvisar till ospecificerade 

organisationer i konfliktformationen än vad de gör i säkerhetsregimen, detta trots att 

användning av regionala organisationer generellt sett är större inom säkerhetsregimen. 

Möjligen kan detta tyda på en bristande vilja eller kapacitet gällande regionala organisationer 

inom konfliktformationen. 

Om man granskar resultaten utifrån respektive sektor och komplextyp så kan man se vilka 

likheter och skillnader som föreligger i hur de regionala organisationerna har använts. Att 

betrakta resultaten utifrån dessa två variabler samtidigt redogör för vilka sektorer som varit 

mest prioriterade av Säkerhetsrådet för användning av regionala organisationer. I 

konfliktformationen har den politiska och ekonomiska sektorn varit mest förekommande att 
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utnyttja regionala organisationer inom, därefter kommer den militära, samhälleliga och till sist 

den generella sektorn. I säkerhetsregimen är det också den politiska sektorn som varit mest 

förekommande, därefter den samhälleliga, den ekonomiska, den militära och till sist den 

generella sektorn. I båda komplextyperna har alltså den politiska sektorn varit den där regionala 

organisationer använts mest av Säkerhetsrådet.  

För att nyansera bilden ytterligare bör man dock även se till fördelningen mellan interna och 

externa regionala organisationer. Det är först då det blir möjligt att urskilja hur FN:s strävan 

efter legitimitet och inkludering speglas i användningen av regionala organisationer. Om man 

betraktar resultaten utifrån hur de externa organisationerna använts i respektive komplextyp 

framkommer att dessa använts främst i den samhälleliga sektorn i konfliktformationen, därefter 

i den ekonomiska, den politiska och sist den militära sektorn. Om man dock, som diskuterats 

ovan, räknar den ospecificerade organisationen i den militära sektorn i konfliktformationen som 

NATO, så medför detta att externa organisationer använts i högre grad i den militära sektorn än 

i den politiska sektorn i konfliktformationen. Gällande den generella sektorn så har enbart 

ospecificerade organisationer hänvisats till inom den, därmed tas den inte upp i denna 

uppräkning.  

I säkerhetsregimen har externa organisationer använts främst i den samhälleliga sektorn, 

därefter den militära, den politiska och till sist den ekonomiska sektorn. Gällande både 

konfliktformationen och säkerhetsregimen har de externa organisationerna därmed använts på 

ett annat sätt än om man ser till hur regionala organisationer använts överlag inom respektive 

komplextyp.  

I både konfliktformationen och säkerhetsregimen är det alltså den samhälleliga sektorn som de 

externa organisationerna tilldelats störst utrymme inom. Den samhälleliga sektorn medför 

många kapacitets- och resurskrävande uppgifter som de interna organisationerna kanske inte 

har, vilket kan vara en förklaring. Även inom den militära sektorn har externa organisationer 

tilldelats ett stort ansvar i båda komplextyperna. Även där föreligger många resurskrävande 

uppgifter. 

Om man istället betraktar hur de interna regionala organisationerna använts så ser man att de 

har använts mycket inom den politiska sektorn. Detta gäller för båda komplextyperna. 

Användningen av interna organisationer sammanfaller därmed med regionernas främsta 

problemområden som regionala organisationer överlag fått i uppgift att agera inom. Givetvis 

kan det dock finnas andra mer akuta problemområden som inte angripits genom användning av 

regionala organisationer. Om det är inom den politiska sektorn som den största användningen 
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av interna organisationer skett är det också här FN:s strävan efter inkludering och legitimitet 

fått störst genomslag. Minst genomslag har denna strävan fått inom den samhälleliga och 

militära sektorn. 

Förekomsten av externa regionala organisationer som aktörer utgör ett intressant fenomen. En 

oroande tendens som går att utläsa från resultaten är att när de interna regionala 

organisationernas kapacitet eller vilja saknas så vänder sig Säkerhetsrådet till externa regionala 

organisationer för hjälp. I såväl Mellanöstern som Västafrika har EU tilldelats en stor roll inom 

samtliga sektorer, med många varierande och ansvarsfyllda uppgifter. I Mellanöstern har även 

NATO getts en roll. Både EU och NATO är regionala organisationer som härstammar från en 

säkerhetsgemenskap, Västeuropa, och besitter stor kapacitet. Det är möjligt att graden av 

samarbete och integration i Västeuropa har nått ett stadie där det, på grund av den stabila 

vänskapen staterna emellan, bildats ett säkerhetsöverskott inom regionen. Detta 

säkerhetsöverskott leder därmed till en säkerhetsexport till andra regioner, i detta fall 

Mellanöstern och Västafrika. Det är viktigt att beakta vad en sådan säkerhetsexport riskerar att 

få för konsekvenser för legitimitets- och inkluderingstanken. Även om Säkerhetsrådet 

fortfarande använder sig av en regional organisation när de tilldelar EU uppgifter inom den 

militära sektorn i Mellanöstern så är det knappast en sådan användning av regionala 

organisationer i syfte att uppnå legitimitet och inkludering som FN strävar efter. Det är möjligt 

att en sådan användning tvärtom riskerar att underminera denna strävan, om Säkerhetsrådet 

frekvent väljer att förlita sig på kapacitetsstarka externa regionala organisationer istället för att 

inkludera svagare interna regionala organisationer i syfte att stärka dem. 

Det står klart att möjligheten för inkludering och legitimitet att implementeras i användningen 

av regionala organisationer påverkas starkt av den aktuella regionens interna säkerhetsmiljö. I 

takt med att graden av vän- och fiendskap ökar förekommer fler regionala organisationer och 

organisationerna skaffar sig bredare kapaciteter och resurser. Detta medför att de blir mer 

användbara för Säkerhetsrådet, och genom att utnyttja dessa implementeras då FN:s tankar om 

inkludering och legitimitet. I instabila regioner av konfliktformationstyp är det lättast att satsa 

på att använda interna organisationer inom den politiska sektorn, och i mer stabila regioner av 

säkerhetsregimstyp är samtliga sektorer tillgängliga, men det kan vara något svårare att nå 

genomslag i den samhälleliga och militära sektorn. I de mer svårtillgängliga sektorerna har 

Säkerhetsrådet då valt att till stor del förlita sig på externa aktörer. Detta medför dock en risk 

för att tanken om inkludering och legitimitet undermineras, eftersom den grundar sig i att 

regionen själv ska hantera sin säkerhet. På så sätt riskerar Säkerhetsrådet att skicka dubbla 
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budskap till regionens medlemmar om de då istället bjuder in externa aktörer. 

Denna uppsats tar avstamp i FN:s uttalade strävan efter att utnyttja regionala organisationer 

som konfliktlösare i syfte att uppnå inkludering och legitimitet för olika insatser. Uttalandet 

bygger på att inkludering av regionala aktörer även medför legitimitet. Detta behöver dock 

nödvändigtvis inte stämma. Interna regionala organisationer kan ju sakna legitimitet på det 

lokala planet och inom lokala grupperingar. Om de interna organisationerna dessutom främst 

tilldelas uppgifter av mer abstrakt natur, vilket kan urskiljas i konfliktformationen, så väcks 

frågan om inkluderingen av interna organisationer i dessa fall medfört legitimitet. Det framstår 

som något riskfyllt att sätta likhetstecken mellan inkludering och legitimitet vid användning av 

regionala organisationer, om interna organisationer enbart inkluderas för syns skull och externa 

organisationer istället utför det konkreta, faktiska konfliktlösande arbetet. FN har uttryckt att 

en ökad användning av regionala organisationer är eftersträvansvärt och i den mån är det 

välkommet att regionala organisationer inkluderas, men det är något tveksamt om denna typ av 

inkludering nödvändigtvis medför legitimitet. 

Det framstår som att idén om inkludering och legitimitet grundar sig på en inbyggd paradox, 

som tydliggörs med hjälp av den regionala säkerhetskomplexen. I de regioner där det försiggår 

flest konflikter, och det därmed är som viktigast att implementera idén om inkludering och 

legitimitet, är det också svårast att uppnå dessa mål på grund av bristande samarbete och 

integration. På grund av detta får externa regionala organisationer, som härstammar från 

regioner med ett säkerhetsöverskott, ett stort utrymme inom dessa regioner och bidrar därmed 

till icke-inkludering. Med detta i åtanke är det viktigt att Säkerhetsrådet beaktar denna paradox, 

och är vaksamma i sin användning av regionala organisationer. Risken är att den nuvarande 

användningen inte bara medför att idén om inkludering och legitimitet inte kan uppnås, utan att 

den till och med undermineras av Säkerhetsrådet själv. 

 

6.1 Slutsatser 

För att sammanfatta ovanstående analys och diskussion kan det konstateras att det föreligger en 

skillnad i hur interna och externa organisationer används. Interna regionala organisationer 

tilldelas störst ansvar inom den politiska sektorn, oavsett komplextyp. I såväl 

konfliktformationen som i säkerhetsregimen har det varit i denna sektor som tanken om 

inkludering och legitimitet bäst kunnat tillämpas. Motsatt så är det i den samhälleliga och i den 

militära sektorn som denna tanke fått sämst genomslag. I konfliktformationen har det största 
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ansvaret inom denna sektor tilldelats externa organisationer, och i säkerhetsregimen är det inom 

samma sektor som externa organisationer har givits störst ansvar i förhållande till de interna.  

Även om det är enklare att implementera tanken om inkludering och legitimitet i 

säkerhetsregimen än i konfliktformationen så föreligger ändå svårigheter. Det kan vara 

fördelaktigt att utnyttja externa regionala organisationer, särskilt kapacitets- och resursstarka 

sådana från säkerhetsgemenskaper, för att undgå dessa svårigheter, men det är av stor vikt att 

fortsätta sträva efter att använda interna regionala organisationer i den mån det går om tanken 

om inkludering och legitimitet ska kunna uppnås. Externa regionala organisationer bör enbart 

ses som ett komplement och stöd till de interna organisationernas verksamhet. 
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7 Utblick 

I denna uppsats har regionala organisationer betraktats i sin roll som säkerhetsaktörer i olika 

komplextyper. Undersökningen utformning har avgränsats genom tre huvudsakliga variabler: 

förekomsten av regionala organisationer, ett visst tidsspann och två komplextyper. Att dela in 

regioner i komplex är en del av del regionala säkerhetskomplexteorin, men också en något 

förenklad del. Komplexen i sig är utformade på olika vis och förekommer i centrerade och 

standardformer, beroende av maktstrukturen inom regionen och dess förhållande till andra 

aktörer. Om hänsyn skulle tas till dessa faktorer är det möjligt att man skulle få en mer fördjupad 

bild av hur regionala organisationer använts och inte använts. Vidare har det i denna uppsats 

inte fokuserats djupare på hur de regionala organisationerna genomfört sina tilldelade uppgifter, 

vilket skulle kunna bidra till bilden av hur framgångsrika organisationerna varit i sitt 

ansvarstagande. Här finns möjlighet till vidare forskning, och en möjlighet till att betrakta 

utvecklingen av regionala organisationer ur andra perspektiv. Oavsett hur forskningen kring 

regionala organisationer ser ut i framtiden framstår det som klart att regionala organisationer 

blir allt fler till antalet och att de kommer få allt större inflytande inom säkerhetspolitiken.  
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Bilaga A: Kartor över komplexen 
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Bilaga B: Kodningsinstruktion 

Huvudfrågorna i kodschemat utgörs av frågan om regionala organisationer nämns i 

resolutionstexten samt om organisationen tilldelas eller nämns i samband med en roll eller 

uppgift. Nedan följer två exempel på hur dessa frågor besvarats genom kodningsschemat. 

 

Exempel 1: nämns regionala organisationer?  

I S/RES/2203 (2015) rörande situationen i Guinea-Bissau uttrycks ”Reaffirming that Guinea-

Bissau’s partners should continue to actively and closely coordinate their actions in support of 

the Government’s efforts to address the country’s political, security and development 

challenges, and in this regard, welcoming the coordinated support provided by the country’s 

partners, namely those in the UN system, the European Union, the World Bank, the African 

Union, the Economic Community of West African States, the Community of Portuguese 

Countries and the African Development Bank, to the Government to organize the International 

Donor Conference for Guinea-Bissau on 25 March 2015 in Brussels and taking note of the 9 

February final communiqué of the Preparatory Meeting on Guinea-Bissau International Donors’ 

Conference in Accra, Ghana”. Denna resolution har lett till en vidare genomgång i kodschemat 

för EU, AU och ECOWAS. De övriga organisationerna som nämns i stycket; FN, Världsbanken, 

the Community of Portuguese Countries och the African Development Bank, är internationella 

organisationer snarare än regionala och har därmed inte lett till en vidare genomgång i 

kodschemat. 

 

Exempel 2: om vid namn/om utan namn, nämns en roll eller uppgift inom säkerhet?  

I S/RES/2216 (2015) rörande situationen i Jemen uttrycks ”Recalling the resolution of Summit 

XXVI of the League of Arab States on the developments in Yemen” I denna resolutionstext 

nämns uttryckligen Arabförbundet, vilket leder till att den första frågan i kodschemat, om 

regionala organisationer nämns, besvaras med ett ja. Däremot nämns ingen roll eller uppgift 

inom säkerhet för Arabförbundet i detta stycke, vilket leder till att ingen notering görs. 

Säkerhetsrådet tilldelar inte Arabförbundet någon uppgift, utan erinar sig endast om att 

Arabförbundet tidigare diskuterat situationen i Jemen. 
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Bilaga C: Resolutionsgenomgång 

I denna bilaga återges samtliga resolutioner från Säkerhetsrådet som ingått i den empiriska 

undersökningen. De redovisas nedan indelade efter region och i kronologisk ordning. 

 

Resolutioner om Mellanöstern 

UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 1970 on Peace and Security 

in Africa, S/RES/1970 (2011). UN Security Council, United Nations Security Council 

Resolution 1973 on Libya, S/RES/1973 (2011). UN Security Council, United Nations Security 

Council Resolution 1979 on Western Sahara, S/RES/1979 (2011). UN Security Council, United 

Nations Security Council Resolution 1994 on the Middle East, S/RES/1994 (2011). UN 

Security Council, United Nations Security Council Resolution 2001 on Iraq, S/RES/2001 

(2011). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2004 on the Middle 

East, S/RES/2004 (2011). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 

2009 on Libya, S/RES/2009 (2011). UN Security Council, United Nations Security Council 

Resolution 2014 on the Middle East, S/RES/2014 (2011). UN Security Council, United Nations 

Security Council Resolution 2016 on Libya, S/RES/2016 (2011). UN Security Council, United 

Nations Security Council Resolution 2017 on Libya, S/RES/2017 (2011). UN Security Council, 

United Nations Security Council Resolution 2022 on Libya, S/RES/2022 (2011). UN Security 

Council, United Nations Security Council Resolution 2028 on the Middle East, S/RES/2028 

(2011). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2040 on Libya, 

S/RES/2040 (2012). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2042 

on the Middle East, S/RES/2042 (2012). UN Security Council, United Nations Security Council 

Resolution 2043 on the Middle East, S/RES/2043 (2012). UN Security Council, United Nations 

Security Council Resolution 2044 on Western Sahara, S/RES/2044 (2012). UN Security 

Council, United Nations Security Council Resolution 2051 on the Middle East, S/RES/2051 

(2012). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2052 on the Middle 

East, S/RES/2052 (2012). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 

2059 on the Middle East, S/RES/2059 (2012). UN Security Council, United Nations Security 

Council Resolution 2061 on Iraq, S/RES/2061 (2012). UN Security Council, United Nations 

Security Council Resolution 2064 on the Middle East, S/RES/2064 (2012). UN Security 

Council, United Nations Security Council Resolution 2084 on the Middle East, S/RES/2084 

(2012). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2095 on Libya, 
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S/RES/2095 (2013). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2099 

on Western Sahara, S/RES/2099 (2013). UN Security Council, United Nations Security Council 

Resolution 2105 on Non-proliferation/Iran, S/RES/2105 (2013). UN Security Council, United 

Nations Security Council Resolution 2107 on the Situation between Iraq and Kuwait, 

S/RES/2107 (2013). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2108 

on the Middle East, S/RES/2108 (2013). UN Security Council, United Nations Security Council 

Resolution 2110 on Iraq, S/RES/2110 (2013). UN Security Council, United Nations Security 

Council Resolution 2115 on the Middle East, S/RES/2115 (2013). UN Security Council, United 

Nations Security Council Resolution 2118 on the Middle East, S/RES/2118 (2013). UN 

Security Council, United Nations Security Council Resolution 2131 on the Middle East, 

S/RES/2131 (2013). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2139 

on the Middle East, S/RES/2139 (2014). UN Security Council, United Nations Security Council 

Resolution 2140 on the Middle East, S/RES/2140 (2014). UN Security Council, United Nations 

Security Council Resolution 2144 on Libya, S/RES/2144 (2014). UN Security Council, United 

Nations Security Council Resolution 2146 on Libya, S/RES/2146 (2014). UN Security Council, 

United Nations Security Council Resolution 2152 on Western Sahara, S/RES/2152 (2014). UN 

Security Council, United Nations Security Council Resolution 2159 on Non-proliferation/Iran, 

S/RES/2159 (2014). UN Security Council, United Nations Security Council Resolution 2163 

on the Middle East, S/RES/2163 (2014). UN Security Council, United Nations Security Council 

Resolution 2165 on the Middle East, S/RES/2165 (2014). UN Security Council, United Nations 

Security Council Resolution 2169 on Iraq, S/RES/2169 (2014). UN Security Council, United 

Nations Security Council Resolution 2172 on the Middle East, S/RES/2172 (2014). UN 

Security Council, United Nations Security Council Resolution 2174 on Libya, S/RES/2174 
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