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Abstract 
 

The purpose of this essay is to examine why some countries in the world decided to support 

Kosovo’s declaration of independence in 2008, while others did not. The essay is a type of 

case study, with Kosovo’s independence as the main focus. For the purpose of the essay, main 

focus will be on the United States of America, Russia, China and Serbia. The countries’ ac-

tions will be examined through the theoretical perspectives presented in the book Essence of 

Decision: Rational Actor Model, Organizational Behavior and Governmental Politics.  

The conclusion drawn is that countries put their own interests before the good of the interna-

tional community, sometimes putting other countries at risk of conflict or war, to achieve their 

own goals. This can be seen in the cases of Russia and China especially, as they did not ac-

cept Kosovo’s independence partly because they have similar conflicts in their own states to 

that of Serbia’s with Kosovo.  

 

Key words: Kosovo, Essence of Decision, declaration of independence, EU & UN  
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1. Kosovos historia, konflikten & Förenta Nationerna 
 

Kosovo har länge varit en källa till bitterhet och hat mellan serber och albaner. Konflikten går 

långt tillbaka i tiden, men blev under slutet av 1990-talet mycket mer kritisk. Både serber och 

albaner anser att området tillhör dem, med olika anledningar till detta. Serberna anser att Ko-

sovo är den främsta källan till deras kultur och religion och ser på området som deras heliga 

land, och det finns många monument i området som serberna ogärna skiljs från. Kosovo-

albanerna å andra sidan anser sig tillhöra ätten Illyrer, och menar därmed att de fanns i områ-

det innan serberna kom dit, alltså tillhör landet dem.
1
 Utöver detta menar Kosovo-albanerna 

på att invånarna i området till större del är Kosovo-albaner, vilket i samband med deras histo-

ria i området också berättigar dem till det. Dessa meningsskiljaktigheter har lett till konflikter 

och krig i århundraden, något som eskalerade i slutet av 1990-talet, och slutade med att Ko-

sovo förklarade sig självständigt från Serbiens styre den 17 februari 2008.  

FN som internationell aktör tog över kontrollen över Kosovo efter slutet på kriget 1999, där 

NATO fick gå in under företexten om en ”humanitär intervention”, trots att säkerhetsrådet 

inte hade fattat ett beslut som legitimerade denna handling
2
 
3
. Vid den här tiden hade den ko-

sovo-albanska befolkningen fått utstå massaker och etnisk rensning sedan mars 1998.
4
 Den 

dåtida ledaren i Serbien, Slobodan Milosevic (president över Serbien1989-1997 och president 

över Jugoslavien år 1997-2000)
5
 ska ha sagt till General Wesley Clark, NATOs militära chef i 

Europa, att han visste hur han skulle hantera den albanska befolkningen, och att de hade tagit 

hand om dem förut, i Drenica, då de hade dödat dem alla.
6
 Serbisk militär och polis massakre-

rade och fördrev den kosovo-albanska befolkningen från sina hem, i det som kallas för etnisk 

rensning, då måltavlorna främst var albaner.
7
 Enligt Kosovos statliga hemsida Republic of 

Kosovo
8
, ska fler än 10 000 människor ska ha dödats i denna massaker (ca tre tusen av dessa 

är fortfarande spårlöst försvunna) och ungefär 800,000 albaner tvingades bort från sina hem 

under denna tid.  

                                                           
1
 Gallagher, Tom (2005) The Balkans in the new millennium: in the shadow of war and peace, s. 20 

2
 Chomsky, Noam (1999) The new military humanism: lessons from Kosovo, s. 152 

3
 Bring, Ove (2002) FN – stadgan och världspolitiken: om folkrättens roll I en föränderlig värld, s. 304 

4
 Bring (2002), s, 304 

5
 Notable Biographies – Slobodan Milosevic 

6
 Gallagher (2005), s. 23 

7
 Chomsky, Noam (2000)  Skurkstater s. 47 

8
 Republic of Kosovo homepage –  Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kosovo  
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Den dåvarande Federala Republiken Jugoslavien gick till den internationella domstolen med 

anklagelser mot tio stater inom NATO (bland andra USA, Spanien, Storbritannien, Tyskland 

och Frankrike) om att de hade brutit mot många av FN:s stadgar, bland andra stadgorna om 

”våldsförbund, non-interventionsprincipen, suveränitetsprincipen, krigets lagar samt 1948 års 

folkmordskonvention”
9
 Ove Bring, författare till FN-stadgan och världspolitiken, lägger fram 

anklagelserna om att NATO-länderna hade brutit mot FN-stadgans artikel 53, som krävde att 

organisationer som använder våld har klartecken från säkerhetsråden innan handlingen utförs. 

Säkerhetsrådet kunde i detta fall inte fatta ett beslut, då både Kina och Ryssland hotat med att 

lägga in sitt veto mot förslaget. Den internationella domstolen beslutade att gällande USA och 

Spanien så fanns det inte tillräckliga underlag, men accepterade att resterande länder som ska 

ha brutit mot FN-stadgan hade gjort fel.
 10

  

Den 10 juni 1999
11

, då situationen i Kosovo ansågs vara fortsatt hotfull mot freden och säker-

heten i området togs Resolution 1244 vid. Det ansågs finnas mandat för internationell civil 

närvaro samt internationell säkerhetsnärvaro.
12

  Syftet med Resolution 1244 var att ”demilita-

risera Kosovo, främja mänskliga rättigheter och säkra en utveckling mot autonomi och själv-

styre i området”.
13

 
14

 Utöver detta var målet med resolutionen också att försäkra sig om ett 

säkert sätt för alla flyktingar att ta sig hem, fördöma all typ av våld mot Kosovos population, 

samt att försöka förhindra alla typer av terroristhandlingar av någon part.
15

  

2. Disposition  

Denna uppsats börjar med en inledning där Kosovo-konflikten kortfattat förklaras. I denna 

inledning förklaras också FNs och NATOs handlingar, samt vad Resolution 1244 innebär. 

Sedan presenteras syfte och frågeställning, med teori och tidigare forskning tätt därefter. När 

det kommer till teorin presenteras varje teoretiskt perspektiv som skall användas för analysen 

var för sig. Efter detta kommer metod-delen av uppsatsen, följt av en material-del där också 

källhänvisning och definitioner av vissa begrepp förekommer. Därefter följer själva analysen, 

där fallet Kosovo analyseras utifrån de tre perspektiven som tas upp i boken Essence of Decis-

ion, var för sig perspektivs-mässigt och aktörsmässigt. Sedan förs en slutdiskussion och slut-

                                                           
9
 Bring (2002) s. 296 

10
 Bring, (2002) s. 296 

11
 UNMIK online, Resolution 1244  

12
 Bring, (2002) s. 307 

13
 Bring, (2002) s. 308 

14
 Independent international commission on Kosovo (2000) The Kosovo Report: conflict, international response, 

lessons learned, s. 99 
15

 UNMIK online, Resolution 1244 
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satser om frågeställningen dras. Till sist framkommer en liten del om möjlig framtida forsk-

ning kring ämnet.  

3. Syfte & Frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att försöka fastställa på vilka grunder de ingripande länderna fattade 

beslut om att stödja eller inte stödja Kosovos självständighetsdeklaration, med avsikt att för-

söka förstå varför länder agerar som de gör i internationell politik.  

Den frågeställning som uppsatsen har för avsikt att besvara är: 

- Vilka anledningar hade USA, Ryssland, Kina och Serbien till att godkänna eller inte 

godkänna Kosovos självständighetsdeklaration?  

4. Teori 

4.1.  Tidigare forskning  

Mycket har skrivits om Kosovo-konflikten, i tryck såsom på nätet, i tidningsartiklar och i de-

batter. De flesta böckerna om Kosovo handlar dock inte om självständighetsdeklarationen i 

sig, utan ger mer eller mindre grundläggande förklaringar till varför konflikten uppstod, och 

talar om Kosovos historia, Serbiens historia, och hur kriget i slutet på 90-talet utformades, 

samt vilken roll speciellt FN hade i detta. FNs insatser, och NATOs i samband med detta, 

bedöms inte ha hjälpt det kritiska läget nämnvärt, utan det påvisas ofta att NATOs handlingar 

faktiskt bidrog till att fler människor dog och att det hela eskalerade under den tid som följde 

efter deras inblandning.
16

 
17

 Många tolkningar sker av samhällsvetare såsom Ove Bring, Tim 

Judah och Tom Gallagher, som också kommer att bidra till denna uppsats (de böcker som 

skrivits av dessa författare och har varit till användning i uppsatsen står i källförteckningen).  

Utöver detta har jag under mina undersökningar stött på ett stort antal böcker som behandlar 

ämnet Kosovo, men även här framkommer främst historiska analyser av Kosovo-konflikten (i 

till exempel The Kosovo Report: conflict, international response, lessons learned som är utgi-

ven av Independent International Commission on Kosovo, och finns med i källförteckningen), 

och vad som följde efter detta, samt spekulationer om Kosovos framtida utveckling och möj-

liga position i den internationella politiken. Utöver detta har jag stött på många tidningsartik-

lar där olika journalister rapporterar om speciellt självständighetsdeklarationen och förväntade 

reaktioner på densamma. Eftersom det inte finns så mycket forskning kring hur olika länder 

                                                           
16

 Independent international commission on Kosovo (2000), s. 164 
17

 Chomsky (2000), s. 47, 48 
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reagerade på självständighetsdeklarationen och vilka följder Kosovos erkännande som stat 

faktiskt kan få för andra konfliktdrabbade områden i världen, har detta valts som forsknings-

område.  Eftersom det redan finns så mycket forskning kring just Kosovo, måste denna analys 

till viss del basera sig på andra studier, så att en djupare analys ska kunna göras.  

4.2. Essence of Decision 

För att kunna genomföra en analys av det slaget som uppsatsen avser är det viktigt att först 

försöka förstå varför aktörer rent generellt agerar så som de gör, och på så vis ha teoretiska 

belägg för de idéer och perspektiv som kommer att påverka analysen. Graham Allison & 

Phillip Zelikow har skrivit Essence of Decision, där de analyserar Kuba-krisen efter andra 

världskriget. Författarna tar upp tre olika perspektiv som enligt dem gör det möjligt att analy-

sera aktörers agerande på den internationella arenan. Dessa perspektiv är Rational Actor Mo-

del (RAM), Organizational Behavior och Governmental Politics, och förklaras mer ingående 

nedan. De tre olika perspektiven används som komplement till varandra och anses av förfat-

tarna ta hänsyn till alla vinklar i staters, institutioners och personers agerande
18

. Därför är det 

viktigt att ta hänsyn till alla tre perspektiven, och inte fokusera på ett av dem när en analys av 

en aktörs agerande görs.  

Nedan följer en kort sammanfattning av vad de tre perspektiven som presenteras av Allison & 

Zelikow betonar och framhåller när det kommer till aktörers agerande på den internationella 

arenan. Därefter ska alla dessa teorier och perspektiv appliceras på de beslut som fattades av 

olika aktörer i olika moment gällande Kosovos självständighetsdeklaration 2008. 

4.3. Rational Actor Model 

Den första modellen som Allison & Zelikow tar upp är Rational Actor Model, som är den 

modell som används mest när det gäller att analysera staters agerande i politik.
19

 Rational 

Actor Model ser på stater som de huvudsakliga aktörerna inom internationell politik, och an-

ser att stater medvetet agerar utifrån ett rationellt och strategiskt tankesätt, med fokus på vilka 

mål, val, och alternativ de har att välja mellan i olika situationer, samt vilka konsekvenser ett 

visst agerande kan få för den egna staten.
20

 Enligt Rational Actor Model handlar aktörer alltså 

kalkylerande utifrån egenintresse, med målet att nyttomaximera den egna staten så mycket 

                                                           
18

 Allison & Zelikow (1999) Essence of Decision, s. 392 
19

 Allison & Zelikow (1999), s. 27 
20

 Allison & Zelikow(1999), s. 18 
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som möjligt, deras handlingar är inte bara ”något som händer”
21

. Antagandet att aktörer agerar 

medvetet rationellt kan vara missvisande i de fall som berör det som kallas ”bunden rat-

ionalitet”, som betyder att aktörer gör val utifrån den information de har tillhanda, inte all den 

information som faktiskt existerar. Alltså kan det vara så att en situation missuppfattas, och 

som en konsekvens av detta kan ett irrationellt beslut fattas.
22

 

4.4. Organizational Behavior 

Det andra perspektivet som framkommer i Essence of Decision är Organizational Behavior, 

som fokuserar på det faktum att organisationer ofta motverkar aktörers rationella tänkande 

och agerande. Modellen framhåller att aktörer inte agerar utifrån ett rationellt perspektiv, utan 

att det i själva verket är stora och komplexa organisationer som styr deras handlande i inter-

nationell politik. Detta betyder att staters agerande är ett resultat av dessa organisationers 

”output”.
23

 Organisationerna i fråga har sina egna värderingar och normer, som har kommit 

till av ett handlingsmönster som upprepar sig, en så kallad spårbundenhet, eller ”path-

dependency”.
24

 Denna spårbundenhet är också sammakopplad med Standard Operating Pro-

cedures (SOP)
25

 som organisationerna i fråga följer. Organisationerna agerar efter egna in-

tressen och rutiner, och mer eller mindre ”lever sitt eget liv”
26

, och har egna mål när det gäller 

internationell politik och den internationella arenan. I demokratiska stater delegeras beslut till 

mindre organisationer, vilket leder till att beslut i många fall fattas av organisationsledare, 

som agerar utifrån den egna organisationens intressen och det organisationen tjänar på mest. I 

vissa fall kan detta mål och detta handlande gå emot vad aktörer står för och tjänar på.  

4.5. Governmental Politics 

Det tredje perspektivet som Allison & Zelikow tar upp är Governmental Politics, som fokuse-

rar på personerna i ledningen, beslutsfattarna. Likt Organizational Behavior anser Govern-

mental Politics att det inte finns en enhetlig aktör (såsom Rational Actor Model beskriver det) 

utan menar på att det är flera olika aktörer som interagerar. Governmental Politics menar på 

att det är beslutsfattarna och deras intressen som påverkar organisationerna. Fokus ligger på 

hur aktörer interagerar och samspelar, och hur de tillsammans bildar ett sorts spindelnät som 

                                                           
21

 Allison & Zelikow (1999), s. 16 
22

 Allison & Zelikow (1999), s. 20 
23

 Allison & Zelikow (1999), s. 143 
24

 Marsh, David & Stoker, Gerry (2010) Theory and Methods in Political Science, s. 41 
25

 Allison & Zelikow (1999), s. 147 
26

 Allison & Zelikow (1999), s. 143 
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leder fram till ett beslut.
27

 Trots att aktörerna kanske har samma mål, kan det ibland vara så att 

deras metoder skiljer sig åt, och fastän den som har det slutgiltiga order i beslutsfattandet är 

den som faktiskt fattar beslutet, måste denne person komma fram till en konsensus med sina 

medarbetare i ledningen, för att kunna säkerställa att beslutet som fattas faktiskt är ”det 

rätta”.
28

 Alltså går det att säga att Governmental Behavior menar på att besluten som fattas i 

politik är ett resultat av hur olika ledare interagerar i grupp, och hur denna relation påverkar 

beslutsprocessen och kvalitén på beslutet.
29

 Beslutsfattandet påverkas också av maktstrukturer 

i ett land. I ett så kallat slutet system, till exempel i en diktatur, där det är en person som fattar 

alla besluten, är det lätthänt att fel beslut fattas. I ett mer öppet politiskt system, till exempel 

USA, där flera personer kommer fram till det bästa beslutet i en given situation
30

, är det ofta 

ett mer rationellt beslut som fattas. Det negativa med Governmental Politics är att det ofta 

uppstår problem i beslutsfattandet när det är grupper av människor som ska fatta ett beslut 

tillsammans. Många gånger är det så att flera personer i en grupp inte vågar ge uttryck för sin 

åsikt i en fråga, då de är för rädda för att gå emot ledarens åsikter i samma fråga, eller för att 

de faller för något som kan liknas vid grupptryck. I dessa fall kan det vara lätthänt att missför-

stånd uppstår i gruppen
31

, vilket kan leda till att ”fel” beslut fattas, eftersom personerna i 

gruppen inte agerar på ett rationellt sätt.  

5. Metod 

Uppsatsen är utformad som en typ av jämförande fallstudie där olika teorier tas i beaktande 

för att kunna analysera fallet Kosovo och landets självständighetsdeklaration utifrån flera län-

ders ställningstagande till deklarationen. Fallstudiemetoden används när det kommer till in-

tensiva granskningar av enstaka fall
32

, vilket här är Kosovo. David Marsh & Gerry Stoker, 

författarna till Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad menar på 

att ”slutsatser om orsak och verkan kräver jämförelse”
33

 vilket enligt dem också betyder att de 

flesta studier egentligen är jämförande studier av någon form. Enligt detta skulle det kunna gå 

att argumentera för att denna uppsats är en jämförande fallstudiestudie som avser att utröna 

skillnaderna i ställningstagande mellan flera länder i ett visst fall. Jag skulle vilja hävda att 

                                                           
27

 Marsh & Stoker (2010) s. 64 
28

 Allison & Zelikow (1999) s. 258 
29

 Allison & Zelikow (1999) s. 264 
30

 Marsh & Stoker (2010) s. 64, 258 
31

 Marsh & Stoker (2010) s. 304 
32

 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena (2007) Metodpraktikan – konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, s. 121 
33

 Esaiasson mfl. (2007), s. 121 
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fördelen med en fallstudie är att forskaren får sig en klar och mer insiktsfull insyn i alla 

vinklar av fallet, de bra och de dåliga. En nackdel skulle kunna vara är att eftersom forskaren 

blir så insatt i just en situation, kan det vara så att partiskhet framkommer, eller att vissa vari-

abler framställs som mer viktiga än andra, fastän detta rent objektivt kanske inte stämmer. 

Kort sagt, kan det vara svårt för författaren att behålla sin objektivitet när denne gör en studie 

av ett enskilt fall. Detta är en risk som jag anser sammanfaller med jämförande studier också, 

då jag tror att det i jämförande studier ibland kan vara svårt för författaren att vara objektiv, 

ibland kanske för att det finns ett personligt intresse inblandat, eller helt enkelt för att den in-

formationen samlas ihop och används för en studie är partisk.  Därför är det som tidigare på-

pekats viktigt att vara källkritisk som bara möjligt mot all typ av information som används för 

en uppsats.  

Denna uppsats grundar sig på teori och baserar sig inte på empiriska resultat (enkätundersök-

ningar, intervjuer etc.), utan på de teorier som har tagits fram och använts för att försöka 

uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningen.  Då det inte handlar om en empirisk 

undersökning med kvantitativ data som ska samlas in eller något sådant, skulle jag vilja påstå 

att uppsatsen är med kvalitativ än kvantitativ. De teorier som har använts är de tre perspektiv 

som presenteras av Allison & Zelikow i Essence of Decision: Rational Actor Model, Organi-

zational Behavior och Governmental Politics.  

Enligt Gilje & Grimen i Samhällsvetenskapernas förutsättningar, måste samhällsvetare “för-

hålla sig till en värld som redan är tolkad av de sociala aktörerna”.
34

 Gilje & Grimen diskute-

rar också kriterierna för att något ska vara värt att tolkas över huvud taget. I detta kommer 

termen hermeneutik fram, då avsikten blir att förklara att problem med tolkning och förståelse 

alltid uppstår när samhällsvetare försöker tolka och förstå humanistiska vetenskaper och sam-

hällsvetenskaper.
35

 Det som är viktigast för att något ska klassas som värdefullt att tolkas är 

att det är meningsfullt. Är ett objekt eller ett fenomen inte meningsfullt, så finns det ingen 

anledning med att försöka tolka det. Sökandet efter mening och förklaringar hos sociala fe-

nomen består enligt författarna av två delar: ”en beskrivning av explanadum (det som ska 

förklaras) och en beskrivning av explanans (det som förklarar)”.
36

 Gilje & Grimen skiljer mel-

lan tre olika typer av förklaringar; ändamålsförklaringar, orsaksförklaringar och funktionella 

                                                           
34

 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 175 
35

 Gilje & Grimen (2007) s. 190 
36

 Gilje & Grimen (2007) s. 129 
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förklaringar.
37

 Dessa förklaringar kommer i texten att koppas samman med de teorier som 

presenteras i Essence of Decision och skall användas i analysen.  

 

I uppsatsen kommer fokus att ligga på ändamålsförklaringar då dessa beskriver handlande 

genom att ta hänsyn till avsikterna bakom det.
38

 
39

 I uppsatsen kommer ändamålsförklaringar 

bidra till förståelse om varför länderna som analyseras valde att godkänna eller inte godkänna 

Kosovos självständighet, genom att komma fram till vad de själva hade för bakomliggande 

avsikter, och vilket val de skulle tjäna mest på. Ändamålsförklaringar används ofta för att 

förklara varför något startade när det startade
40

, alltså till exempel vad det skulle kunna finnas 

för anledning att fatta ett visst beslut vid en tidpunkt. Detta är relevant på individnivå, men jag 

anser att det i högsta grad även skulle kunna appliceras på stater och deras agerande i internat-

ionell politik, speciellt då ändamålsförklaringar, som jag påpekade ovan, används för att för-

söka få fram bakomliggande avsikter med ett speciellt agerande.  

 

5.1.     Val av länder 

De länder som ska analyseras i uppsatsen, alltså USA, Ryssland, Kina och Serbien, har valts 

ut då dessa länder av författaren anses bäst förklara på vilket sätt länder agerar utifrån egenin-

tressen. USA valdes ut då det av många, inklusive mig själv, anses vara ett av världens största 

stormakter. Efter Andra Världskriget spelade USA (som en dominant, hegemonisk makt) en 

viktig roll i etablerandet av nya internationella strukturer, bland andra många internationella 

organisationer, såsom FN oh NATO.
41

 Jag anser att det sätt som USA väljer att agera i den 

internationella politiken i högsta grad påverkar hur andra länder världen över agerar. Utöver 

detta har USA, enligt Noam Chomsky i Skurkstater, vid flera tillfällen visat att landet inte 

respekterar andra institutioner och deras auktoritet, utan handlar efter sina egna intressen. 

Chomsky refererar till USAs sanktioner mot Kuba och säger att ”När EU på Världshandelsor-

ganisationens (WTO) möte 1997 anklagade Förenta staterna för uppenbar, flagrant kränkning 

av organisationens regler i samband med embargot, förnekade USA WTO:s auktoritet, vilket 
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inte är så konstigt eftersom det generellt underkänner alla internationella organs auktoritet” 
42

 

USA gjorde alltså som landet själv ville, och handlade efter det som gynnade landet själv, och 

förkastade de internationella reglerna. Anledningen till att Ryssland och Kina också valdes ut 

är att de och USA enligt mig tillsammans utgör världens stormakter. I International Organi-

sations: the politics and processes of global governance, skriven av Margaret P. Karns och 

Karen A. Mingst menar författarna att Kina är en huvudaktör i internationell politik bland 

annat eftersom landet har världens största population, tillgång till kärnvapen, och är en av 

världens största ekonomier (fjärde största år 2007).
43

 

De är även alla tre permanenta medlemmar i säkerhetsrådet och har också alla tre därmed 

veto-rätt. Enligt Ove Bring har säkerhetsrådet ett stort ansvar. Han menar att ett ”dynamiskt 

FN kräver att medlemsstaterna kan identifiera sig med organisationen och dess fredsbeva-

rande och fredsframtvingande aktioner”
44

 Veto-rätten skulle kunna ses som ett stort övertag i 

den internationella politiken, då ett nej i en omröstning kan förhindra ett visst agerande som 

kan påverka andra länder än det land som röstade nej på ett negativt sätt, vilket i sin tur skulle 

kunna påverka den internationella politiken mer negativt än vad som kan antas från första 

början, speciellt då säkerhetsrådets makt inte får ”missbrukas så att nya spänningar uppkom-

mer istället för de gamla”
45

. Frankrike och Storbritannien, som också är permanenta med-

lemmar i säkerhetsrådet, valdes bort från analysen då dessa länder har mindre betydelse på 

grund av deras medverkan i den Europeiska Unionen och dennas starkare roll på den internat-

ionella arenan. USA och Ryssland var även intressanta länder att ha med i analysen då de ofta 

står på motsatta sidor av konfliker i internationell politik, och det är just USA och Ryssland 

som analyseras i Allison & Zelikows Essence of Decision, som har en nyckelroll i denna upp-

sats. Utöver USA, Kina och Ryssland valdes också Serbien, som kan tyckas vara ett uppen-

bart val, då det är Serbien som Kosovo förklarade sig självständigt från, och det blir intressant 

att se till vilka anledningar Serbien har att inte vilja släppa ifrån sig Kosovo, och kanske riske-

rar att inte få medlemskap i den Europeiska Unionen på grund av detta. De länder som valdes 

för analysen valde alla, förutom USA, att inte godkänna Kosovos självständighetsdeklaration. 

Jag anser att det är mer intressant att se till vilka anledningar länderna har till att inte god-

känna en stat, än till vilka anledningar de har att faktiskt göra det, då ett negativt val är mer 

kraftfullt ställningstagande än ett positivt. Å andra sidan skulle det kunna gå att hävda att ett 
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positivt ställningstagande också är ett kraftigt sådant, men för att se vad som förhindrar aktö-

rers samarbete på den internationella politiska arenan tror jag ändå att de negativa aspekterna 

är av större vikt. 

6. Material 

För att genomföra uppsatsens avsedda analys kommer Allison & Zelikows bok Essence of 

Decision användas, då författarna lägger fram tre alternativ till varför aktörer agerar som de 

gör inom internationell politik: Rational Actor Model, Organizational Behavior och Govern-

mental Politics. Utöver detta har tidningsartiklar, intervjuer och andra elektroniska källor i 

samband med många böcker som berör fallet Kosovo använts för att försöka komma fram till 

ett svar på frågeställningen och för att uppsatsens syfte ska kunna nås.  

        6.1.       Källkritik 

När det kommer till källkritik finns det fyra klassiska regler som bidrar till en bättre bedöm-

ning av en källas sanningsenlighet: äkthet, oberoende, samtidighet, tendens.
46

 Äkthet är ett 

grundläggande krav på källmaterialet som samlas in, och syftar till om källan faktiskt ”har 

producerats vid den tidpunkt, i det sammanhang och av den eller de personer som anges”. 
47

 

Regeln om oberoende menar på att ”primärkällor (förstahandskällor) är mer trovärdiga än 

sekundärkällor (andrahandskällor)”.
48

 Kriteriet om samtidighet betonar att det är viktigt att 

tiden för en källas nedtecknande sammanfaller med händelseförloppet i fråga.
49

 Det sista kri-

teriet är tendens, och syftar till om källan kan ha förvanskats eller på något annat sätt ha sned-

vridits
50

, något som till exempel bör has i åtanke när det gäller organisationers hemsidor och 

är därför högst aktuellt i denna uppsats.  

De källor som har använts för uppsatsens syfte är först och främst sekundärkällor, då det inte 

finns tillgång till primärkällor. Detta betyder att många av de källor som används kan ha på-

verkats, och den information som de valt att ta fram och upplysa kan ha färgats av egenintres-

sen i ämnet. Exempel på sådana källor som nämns ovan är olika institutioners hemsidor och 

utgivna böcker, där de självfallet försöker få den egna institutionen att framstå så bra som 

möjligt. Dessa källor är därför självfallet mindre pålitliga. För att försöka minska risken för 

subjektivitet, har institutionernas hemsidor tagits in i undersökningen, i ett försök att åter-
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spegla allas perspektiv av situationen, och därmed också minska risken för selektivitet vid 

insamlingen av data. Detta leder också till en högre tillförlitlighet när det kommer till inform-

ationskällorna. Dock skulle många av de källor som använts för uppsatsen kunna klassas som 

”objektiva” källor, och är resultat från objektiva utredningar och rapporter, vilket gör dessa 

källor mer pålitliga. Utöver detta förekommer även användandet av vetenskapliga artiklar och 

tidningsartiklar. Elektroniska källor har använts i lika hög grad som litterära, mycket för att de 

båda ska styrka varandra och öka uppsatsens tillförlitlighet. Utöver detta framkommer all in-

formation i flera olika informationskällor, det är en ytterst liten del av informationen som åter-

finns i bara en källa. Detta gjordes medvetet för att öka tillförlitligheten till informationen; 

något som påverkar analysen avsevärt.  

6.2. Definitioner av begrepp 

För att uppsatsen och analysen ska vara så förståelig som möjligt, kan det vara bra att defini-

era vissa betydande begrepp. När det i uppsatsen talas om FN och deras ställningstagande så 

är det generalförsamlingen och säkerhetsrådet som det syftas på. Det är deras råd och rekom-

mendationer som tas i beaktande. Detta skulle kunna ge en snedvriden bild av alla medlems-

länders synpunkter i olika frågor, då alla länder självfallet inte har samma ståndpunkt i en 

fråga. Dock är det slutgiltiga beslutet det som är intressant och relevant för denna uppsats, 

alltså får besluten betänkas som representativa för studiens analys.  

När det kommer till EU och den Europeiska Unionens ställningstagande som enhetlig aktör, 

är det åter igen en generalisering av de olika medlemsländernas gemensamma beslut, och ak-

törens avsikter och mål med de beslut som fattas. EU och FN hör båda samman med NATO i 

och med att många länder som är med i NATO även är medlemmar i EU och FN, så dessa 

institutioner påverkar till viss grad varandra genom medlemsländernas inblandning i båda. 

Detta betyder dock inte att NATO, EU och FN är likvärdiga, så när NATOs handlingar förkla-

ras och analyseras, är det representativt för de länder som är med i NATO.  

När det gäller de olika länderna som används som exempel i uppsatsen, handlar det återigen 

om en generalisering och ett representativt ställningstagande, fastän inte alla i landet i fråga 

har samma ståndpunkt. Det är ännu en gång det slutgiltiga beslutet, och avsikterna samt kon-

sekvenserna av detta, som är relevant för undersökningen. 
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7. Analys 

Den 17 februari 2008 hölls ett parlamentariskt möte i Kosovos huvudstad Pristina och senare 

den dagen förklarade sig provinsen Kosovos parlament unilateralt självständiga från Serbien, 

och etablerade republiken Kosovo. Detta betydde slutet på ett decenniums tids förhandlingar 

gällande provinsen och dess slutgiltiga status. Och trots att Kosovo i framtiden med största 

säkerhet kommer att vara beroende av internationellt stöd, ekonomiskt såväl som politiskt, så 

markerade denna självständighetsdeklaration slutet på de Förenta Nationernas administration i 

landet.
51

. 

Daniel Silander har skrivit United Nations Interim Mission in Kosovo, där han framhåller att 

Kosovo var tvunget att utropa sig självständigt, då de krav som ställdes på landet för att FN 

skulle kunna fatta ett beslut gällande landets framtid, och för att det skulle kunna bli en suve-

rän stat var krav som i praktiken var omöjliga att uppfylla om landet inte redan var suveränt: 

det var ett så kallat Catch 22
52

, eller en ond cirkel. Alltså var FNs agerande i Kosovo, enligt 

Silander, dömt redan från början, och landet fick aldrig en riktig chans till att uppfylla kraven 

som ställdes på det.
53

  

Det var länge en fråga om huruvida Kosovo kränkte internationell rätt genom att unilateralt 

förklara sig självständigt från Serbien. Den internationella domstolen i Haag höll 2010 ett 

stort möte där just detta diskuterades, för att slutligen bestämma om landet skulle ses som 

suveränt eller inte, och om självständighetsdeklarationen skulle betraktas som giltig eller inte. 

Domstolen kom fram till beslutet att Kosovo inte kränkte internationell rätt då de utropade sig 

självständiga
54

, och området har sedan dess fått behålla sin suveränitet, i varje fall enligt de 

länder som godkände den som legitim. 

Frågeställningen som skall försöka besvaras i denna uppsats lyder: Vilka anledningar hade 

USA, Ryssland, Kina och Serbien till att godkänna eller inte godkänna Kosovos självständig-

hetsdeklaration?  

När Kosovo 2008 utropade sig självständigt, fick det blandade reaktioner från världens stater. 

Några, däribland USA och Afghanistan godkände landet som en stat direkt, medan andra, 

däribland Ryssland och Kina, kraftfullt motsatte sig deklarationen. Dessutom finns den del av 
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stater som ännu inte har fattat beslut om de skall godkänna landet som självständigt eller inte 

var av vilka fem är medlemsländer i EU. Det kan tyckas intressant att försöka förstå varför 

några stater godkände landet, medan andra så kraftfullt motsatte sig beslutet om självständig-

het. Kan det vara så att dessa länder fattar ett beslut om att godkänna eller inte godkänna 

främst baserat på vad de själva skulle tjäna på Kosovos självständighet, utan en stor tanke på 

vad den internationella politiken tjänar på? Nedan följer en genomgående analys av fyra ut-

valda länder: USA, Ryssland, Kina och Serbien, som bäst förklarar på vilka sätt länders per-

sonliga intressen kan påverka beslutsfattandet i internationell politik. Dessa länder analyseras 

utifrån Rational Actor Model, som framställs av Allison & Zelikow i Essence of Decision.  

7.1.      USA accepterar 

USA var ett av de första länderna som accepterade och godkände Kosovo som en suverän 

stat. USA hade naturligtvis många anledningar till att göra detta. Först och främst så har USA 

sin största militära bas utanför Nordamerika just i Kosovo: Camp Bond Steel
55

. Alltså tjänar 

landet på att Kosovo är självständigt, då USAs accepterande gör Kosovos ledning, och även 

dess population, mer positivt inställda till landet, vilket i sin tur leder till bättre framtida poli-

tiskt samarbete. President George W. Bush skrev ett brev till Kosovos dåtida president, Fatmir 

Sejdiu, där han personligen skrev att han accepterade Kosovo som en självständig och suve-

rän stat. I detta brev utlovade han även ett partnerskap och en vänskap mellan USA och Ko-

sovo, och utöver detta även en amerikansk diplomatisk representation i Kosovo, och menade 

att också Kosovo var välkommet att representera sig själv i USA.
56

 President Bush ställer 

även krav i detta brev, och menade på att Kosovo genom att utnämna sig självständigt nu del-

vis får stå på egna fötter, samtidigt som det ledsagas av det internationella samfundet.
57

 Då 

president Bush på demokratisk väg har valts som företrädare för den amerikanska population-

en och deras åsikter, är detta ett stort steg för att visa hur mycket USA stödjer självständig-

hetsdeklarationen. Jag anser också att det är ett klart besked om vad USA förväntar sig i ut-

byte mot sitt godkännande: lydnad, och till viss del underkastelse inför högre makter. USAs 

och president Bushs godkännande, speciellt i och med presidentens personliga brev, anser jag 

kan ses som en garanti för landet, och det utnämner sig halvt som Kosovos beskyddare och 

allierade, vilket gör att landets åsikter kan komma att väga tungt, tyngre än andra länders, i 

framtida politiska situationer, och är ett mycket nyttokalkylerande drag från USAs sida. 
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USA kan utöver detta ha nytta av Kosovos utbud av stora naturtillgångar, främst gruvor med 

mineraler i de norra delarna av området. Landet har också en god jordbrukstradition, och in-

tressant landskap med stora förutsättningar för framtida inkomster genom turism.
58

 Utöver 

detta har landet den yngsta populationen i Europa, med en medelålder på 25 år och en popu-

lation som dessutom är flerspråkig. Därtill finns det stora möjligheter att investera bland annat 

i textil- och konstruktionsverksamhet.
59

 USA sparar även mycket pengar på att inte bli in-

dragna i ett nytt krig, och speciellt ett som troligtvis skulle ha blivit ett mycket påkostat så-

dant. Allison & Zelikow menar på att utsikten av minskade kostnader för en handling ökar 

sannolikheten för att ett alternativ väljs av en aktör.
60

 Om man ser det ur ett ekonomiskt per-

spektiv, framhåller jag att det i det långa loppet ändå kan visa sig vara ett bättre och framför 

allt billigare alternativ är att spendera miljarder på en konflikt som går att lösa på mer eller 

mindre ”fredlig” väg. Detta går ihop med den nyttokalkylerande och nyttomaximerande vin-

keln av Rational Actor Model som Allison & Zelikow tar upp i Essence of Decision. USA 

bokstavligen tjänar (ekonomiskt sett) på att godkänna Kosovos självständighetsdeklaration, 

istället för att lägga ut vad som kan tyckas vara onödiga summor på en konflikt som kan lösas 

på annat vis, vilket av författarna också påpekas minskar en aktörs önskan att välja ett alterna-

tiv.
61

 

Sist men inte minst får USA inflytande i Balkan genom att acceptera Kosovos självständighet 

som äkta, en fördel som Ryssland redan hade genom sitt goda samarbete med Serbien. USA 

och Ryssland var som bekant oftast på motsatta sidor när det kommer till konfliker, speciellt 

inom säkerhetsrådet
62

. Dock var inte statssekreteraren Nicholas Burns orolig då ha sa att rys-

sarna inte kommer att vara förvånade över USA:s ståndpunkt i frågan, och även menade på att 

han inte förväntade sig någon typ av kris med Ryssland på grund av meningsskiljaktigheter i 

frågan.
63

 

Enligt Rational Actor Model som Allison & Zelikow tar upp agerade USA väldigt rationellt, 

kalkylerande och nyttomaximerande för den egna statens bästa. Landet tjänar både ekono-

miskt och politiskt på att stödja och godkänna Kosovos självständighetsdeklaration. Ur den 

ändamålsförklarande synvinkel som Gilje & Grimen lägger fram går det klart och tydligt att 

se varför USA skulle tjäna på att godkänna Kosovo som en självständig stat, och vilka avsik-
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ter de hade med sitt handlande. Genom att godkänna Kosovos självständighet får USA infly-

tande i Balkanområdet, landet investerar i framtiden samtidigt som det sparar pengar och mili-

tär makt i nutiden. Landet har dessutom redan en etablerad militär bas i området som de inte 

vill ska falla i händerna på någon annan, till exempel Ryssland.  

7.2. Ryssland nekar 

Ryssland har alltid haft nationalistiska tendenser i sin politiska ståndpunkt.
64

 Detta går i 

högsta grad ihop med Rational Actor Model, som Allison & Zelikow talar om. I International 

Organizations: the Politics and Process of Global Governance, skriven av Margaret P. Karns 

och Karen A. Mingst, pekar författarna ut det faktum att Ryssland år 2008 drog sig ut för-

handlingar om att gå med i världshandelsorganisationen WTO
65

, och menar på att Ryssland 

istället för att integrera sig i det globala ekonomiska systemet, signalerade för världen att lan-

det skulle föredra att få vara en regional makt som kan erbjuda alternativa ekonomiska och 

militära institutioner.
66

 Författarna pekar även på det faktum att Ryssland många gånger har 

använt sin makt och Veto-rätt i Säkerhetsrådet för att blockera västvärldens intressen och 

skydda sina egna, samt att Rysslands ståndpunkt ofta krockade med USAs ståndpunkt just i 

Säkerhetsrådet.
67

 Detta är också fallet med Kosovos självständighetsdeklaration: USA god-

känner och förespråkar det, medan Ryssland förkastar självständigheten som ogiltig. Det in-

tressanta här är att Ryssland stödde beslutet om att NATO skulle gå in och bomba Serbien 

1999
68

, men sedan vägrade att stödja Kosovos självständighet
69

, vilket inte är ett uppvisande 

av irrationellt agerande.  

Rysslands vägran att acceptera Kosovo som självständigt kan förklaras ur ett Rational Actor 

Model perspektiv då Ryssland och Serbien har mycket gemensamt, mycket mer än vad Ko-

sovo och Ryssland har gemensamt, vilket självklart leder till att Ryssland stödjer Serbien i 

denna situation. Ryssland och Serbien härrör från samma folkslag – slaverna – de delar 

samma tro, bådas språk har rötter i det slaviska språket, och har samma alfabet: det kyrilliska 

alfabetet. Denna historia i samband med Rysslands vägran att acceptera Kosovos självstän-

dighet anser jag ockå kan kopplas till ”logic of appropriateness”
70

 (trots att ”logic of appro-
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priateness” oftast kopplas till Organizational Behvaior perspektivet), då det som situationen 

länderna emellan var, var det lämpliga sättet att agera på.  

Ryssland har även uttryck en rädsla för att ett Kosovo-erkännande kan leda till att andra kon-

flikt-drabbade områden skulle kunna se på Kosovo som ett exempel på att det går att göra 

revolt och försöka slå sig fria, vilket skulle leda till kaos för många länder, och problem för 

väldspolitiken och den globala arenan.
71

 Exempel på sådana områden är Abkhazien i Kauka-

sien, Södra Ossetien i Georgien och Transnistrien i Moldavien, vilka alla stöttas av Ryssland, 

och är något som landet inte skulle vilja se förändrat.
72

 Många forskare har även antytt att 

ryska ledare anser att de existerande multilaterala institutioner, exempelvis säkerhetsrådet och 

OSCE, endast finns till för att stärka USAs intressen, samt USAs europeiska allierades intres-

sen. Därför är det en möjlighet att landet också gör uppror mot dessa institutioner genom att 

neka Kosovo sin självständighet, trots att Ryssland faktiskt har stort inflytande i dessa institut-

ioner.
73

 Det skulle kunna ses som ett desperat försök av Ryssland att hävda irrationalism av 

andra institutioner i deras godkännande av Kosovo och ett försök att vidmakthålla sina egna 

intressen genom att förringa andras. Utöver detta vill jag framhäva att det skulle ha verkat 

hypokritiskt Ryssland att godkänna Kosovos självständighetsdeklaration då landet stödjer 

situationerna i Georgien och Moldavien som den är nu.
74

 Ska Ryssland då godkänna att ett 

område slår sig fritt, men vägra detsamma när det kommer till de områden som landet själv 

har större intresse i? Detta skulle vara synnerligen ologiskt och irrationellt, vilket inte går ihop 

med Allison & Zelikows teori om att agerar länder rationellt utifrån nyttomaximerande per-

spektiv.
75

  

Om Rysslands nekande ses ur ett ändamålsförklarande perspektiv skulle jag vilja hävda att det 

framkommer att avsikterna med nekandet av Kosovo var att stärka de redan existerande ban-

den med Serbien, samtidigt som de till viss del kan ha hoppats på att minska USAs inflytande 

genom att försöka överta Camp Bond Steel, som är beläget på Kosovos territorium. Utöver 

detta kan Rysslands stärkta relation med Serbien leda till framtida inkomster från mineralerna 

som finns i området, ett finansiellt fördelaktigt drag av Ryssland, som även följer tanken i 

Essence of Decision om att aktörer väljer det mest ekonomiska alternativet
76

. Rysslands alter-

nativ om att godkänna Kosovo skulle ha kunnat leda till att samarbetet med Serbien hade för-
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sämrats avsevärt, Georgien och Moldavien skulle med störta säkerhet också rasa, och ännu 

fler länder skulle hypotetiskt sett kunnat inspireras av Kosovos självständighetsdeklaration. 

Inget av detta är något som Ryssland, även i ett hypotetiskt scenario, skulle tjäna på, på något 

sätt, alltså verkar det som ett synnerligen rationellt och strategiskt val, politiskt såväl som fi-

nansiellt, att inte godkänna deklarationen.  

7.3. Kina nekar 

Kina har sina egna anledingar till att inte acceptera Kosovo som en självständig stat, och för-

nekade alltså deklarationens giltighet. Kina, liksom Ryssland, har också ett konfliktdrabbat 

område som försöker att slå sig fria: Tibet. Området Tibet har länge kämpat för sin egen stat, 

men Kina vägrar att släppa ifrån sig det.
77

 Jag skulle vilja påstå att det skulle vara ytterst 

konstigt om Kina skulle godkänna Kosovos självständighet, då detta skulle kunna leda till 

uppror i Tibet för denna dubbelmoral, samt kanske även påtryckningar från världen om att de 

ska ”släppa” Tibet, något som Kina uppenbarligen inte vill.  

Kina definieras fortfarande inte som en demokrati, och det anses fortfarande vara ett utveckl-

ingsland, men är trots detta ett mäktigt land i den internationella politiken, och anses vara en 

av de viktigaste internationella aktörerna.
78

 I International Organizations: the Politics and 

Processes of Global Government, menar författarna att Kina enligt forskare är ett land som 

med största säkerhet inte kommer att rätta sig efter internationella normer och regler, detta 

med tanke på landets historia och kulturella traditioner, samt dess makt. Författarna menar 

även att Kina inom FN tidigt visade att landet inte var positivt inställt till samarbete; landets 

agerande visade enligt författarna på att Kina var motvilliga till att bli alltför inblandade i po-

litik eller internationella organisationer, och landets närvaro var ofta mer symbolisk än väsent-

lig. Kina ska även ha visat lite intresse för normerna och principerna i de organisationer landet 

gick med i.
 79

 Sammanfattningsvis påpekar författarna också att Kina är en väldigt auktoritär 

stat som är mån om att behålla sin suveränitet när det gäller interna affärer. Att exempelvis 

acceptera Tibet som en suverän stat skulle gå emot detta mål. Dessutom har Kina medvetet 

försökt hindra Taiwans framgång i den internationella politiken då området anses vara en del 

av ett enhetligt Kina. I och med att landet febrilt kämpar med sina egna ”problemområden”, 

går det att se till Kinas nekande av deklarationen som rationellt och nyttokalkylerande, precis 

som Allison & Zelikov föreskriver i Essence of Decision. Jag skulle vilja hävda att det ur ett 
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Rational Actor Model perspektiv skulle det vara ett ytterst irrationellt drag av Kina att god-

känna Kosovos självständighetsförklaring.
80

 

Ur ett ändamålsförklarande perspektiv går det att se att det inte skulle finnas några som helst 

avsikter för Kina att godkänna Kosovo. Kina har inget intresse i landet, de har sina egna na-

turtillgångar, och de intresserar sig i allmänhet inte för Balkanområdet över huvud taget. Av-

sikten med att neka Kosovos självständighet kan ha varit att behålla lugnet i det egna ladet, 

något de är väldigt måna om, speciellt i och med att Tibet försöker slå sig fritt.
81

 Vad finns det 

för logik i att godkänna en självständighet för ett land som de inte har ett intresse i, när de 

bara kan komma att leda till problem i det egna landet? Svaret är ingen logik alls. Kina agerar 

här väldigt likt Ryssland, av delvis samma anledningar: egenintressen i konfliktdrabbade om-

råden som påverkar det egna landet positivt mer än vad ett erkännande av Kosovo skulle 

gynna dem. Även här syns det klart och tydligt att stater agerar efter en nyttomaximerande 

vinkel, med den egna staten som främsta intresse, precis som Allison & Zelikow hävdar i Es-

sence of Decision
82

. 

7.4. Serbien nekar  

Serbien har inte godkänt Kosovos självständighetsdeklaration 
83

, och framhöll även innan 

självständighetsdeklarationen att det inte hade för avsikt att göra det
84

. Serbien anser att Ko-

sovo är dess ”hjärta”, och att det finns alldeles för mycket kulturellt arv i området för att det 

inte ska tillhöra Serbien; arv så som kyrkor och gamla monument.
85

 Serbien är, likt Ryssland, 

också väldigt nationalistiskt, och med en politiker som Milosevic i ledningen, stärktes den 

nationella nationaliteten, något som Milosevic avsiktligt försökte få till.
86

  

Serbien vill bli medlem i Europeiska Unionen, men det kan komma att bli ett problem om inte 

Kosovofrågan löses, både för Serbien och för Kosovo, som också aspirerar på att en dag till-

höra den Europeiska Unionen. Enligt Teresa Küchler, reporter för Svenska Dagbladet, har 

varje möte mellan Serbien och den Europeiska Unionen sedan Kosovos självständighetsdekla-

ration 2008 ”kidnappats av frågan om utbrytarprovinsens status, en konflikt som gör den ser-
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biska färden mot EU-medlemskap vinglig.” 
87

 Bozidar Djelic, Serbiens EU-minister, menar i 

artikeln Kosovo i vägen för Serbiens EU- medlemskap
88

 att Serbien har det bra finansiellt sett, 

trots den ekonomiska krisen som härjar i världen, och hävdar att hela 80 % av landets till-

gångar kommer från Europeiska länder, inte från Ryssland som de flesta tycks tro. Trots detta 

kan det för Serbien verka mer rationellt att välja Kosovo framför EU i nuläget, eftersom lan-

det skulle tjäna på det rent ekonomiskt i och med Kosovos naturresurser. Om de skulle be-

höva välja det ena eller det andra vill säga. En anonym serbisk regeringstjänsteman säger 

dock i samma artikel att det vore en dålig idé att försöka tvinga in Serbien i ett hörn där de 

skulle vara tvungna att välja mellan Kosovo och EU, då detta skulle vara ett omöjligt val.
89

  

Serbien har också ett annat område som vill bryta sig fritt, nämligen Vojvodina, och om de 

skulle acceptera att Kosovo inte längre tillhörde dem, så skulle det blir svårt att hålla fast vid 

Vojvodina. Serbien reagerade mycket starkt på att Kosovo erkändes av många länder. Till 

exempel utvisades Makedoniens ambassadör i Belgrad efter att Makedonien erkänt Kosovo 

som en suverän stat.
90

 Utöver detta angreps USA:s ambassad i Belgrad den 21 februari 2008 

av demonstranter som var upprörda över att USA hade erkänt Kosovos självständighet.
91

 Ser-

biens utrikesminister Vuk Jeremic sade efter den internationella domstolens beslut om att Ko-

sovo inte kränkte internationell rätt att ”Serbien kommer aldrig att erkänna Kosovos ensidiga 

självständighetsdeklaration”
92

; ett yttrande som känns väldigt definitivt. Utöver detta skulle 

jag vilja hävda att eftersom Serbien i samband med det splittrade före detta Jugoslavien förlo-

rade så mycket territorium och ekonomisk grund, så måste det vara svårt att tänka sig att för-

lora ännu mer.  Om man ser till två kartor som demonstrerar hur Balkanområdet såg ut 1950 i 

jämförelse med hur det såg ut år 2000, går det att se en markant förminskning av före detta 

Jugoslaviens kontroll över området.
93

 

Sammanfattningsvis går det i detta kapitel att se att alla länderna som har tagits som exempel 

för denna analys, valde att stödja eller inte stödja Kosovos självständighetsdeklaration baserat 

på vad den egna staten tjänar på, eller i de flesta fallen inte tjänar på det. I de fall då länderna 

har kommit fram till beslut om att inte godkänna landet som själständigt, har det varit på 

grund av interna konflikter som riskerade att blossa upp ifall ett erkännande av staten gavs 
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(speciellt i fallen Ryssland och Kina), eller av politiska och finansiella orsaker, det vill säga 

att aktörerna, som Allison & Zelikow förespråkar, sannolikt väljer det billigaste av två alter-

nativ.
94

 Endast USA (av de valda länderna för analysen) valde att godkänna deklarationen, 

och även det var på grund av egna nyttomaximerande mål och förhoppningar, inte för att lan-

det skulle vara till hjälp för Kosovo som stat. Slutsatsen som dras är alltså att länder i den in-

ternationella politiken agerar efter vad som gagnar det egna landet bäst, med en nationalistisk 

anda i samband med detta, något som är speciellt tydligt när det gäller Kina och Ryssland.  

7.5. EU, FN & NATO 

Den Europeiska Unionen och de Förenta Nationerna är institutioner som i högsta grad påver-

kar den internationella politiken, speciellt inom Europas gränser. Då Kosovo ligger i Europa, 

påverkas också dessa olika institutioner av vad som pågår i landet, ekonomiskt såväl som po-

litiskt. Allison & Zelikow menar på att institutioner har begränsad kontroll över organisering-

en av beslutsprocessen, begränsad kontroll över det gemensamma målet, och har många ex-

terna såsom interna lagar och regler som vägleder deras agerande och administrativa procedu-

rer.
95

 Detta betyder dock inte att dessa regler aldrig bryts. 

Som det går att se i Kosovos självständighet var det många EU-länder som godkände staten 

som legitim, medan andra tvekade.
96

 Många av de länder som tvekade i början godkände dock 

landet efter att den internationella domstolen i Haag tillkännagivit att Kosovo inte kränkte den 

internationella rätten.
97

 Det kan även vara så att dessa länder kände att de kanske borde god-

känna landet, då många EU-länder redan gjort det, vilket betyder att EU och FN som institut-

ioner har stor påverkan på sina medlemsländer, vilket är ett stort antal länder. EU och FN är 

dessutom sammakopplade till viss del då de har ett stort antal medlemsländer gemensamt, 

sänder som de som institutioner tillsammans kan utöva press på om det skulle behövas. Ett 

exempel på detta inflytande kan vara NATO, och det faktum att NATO redan var aktivt i Ko-

sovo när deklarationen tillkännagavs. Många aktiva länder inom FN hade trupper i Kosovo 

redan innan, och det kan verka ologiskt och irrationellt att stödja ett land med militära styrkor, 

men att inte vilja ge samma land möjligheterna att utvecklas som en suverän stat samtidigt 

som det egna landet tjänar på det rent militärt. I det här fallet påverkar institutionerna även 

nationerna till att agera på ett visst sätt genom det som av Allison & Zelikow förklaras som 
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”logic of appropriateness”
98

, vilket betyder att beslut fattades utefter det lämpligaste sättet att 

agera på i den givna situationen, alltså att godkänna deklarationen om nationen redan hade 

NATO trupper i området.  

EU som enhetlig aktör kan inte godkänna Kosovos självständighet utan alla länder medgi-

vande. Detta är något som kan komma att ta tid och kräva mycket, speciellt i och med säker-

hetsrådets medlemmar med veto-rätt, vilket gör att de kan förhindra ett lands medlemskap 

med ett enkelt nej. Europaparlamentet uppmanade de fem länderna i EU som fortfarande inte 

godkänt Kosovo (Spanien, Rumänien, Slovakien, Cypern och Grekland) att göra detta.
99

 Men 

betyder det att länderna i fråga måste eller kommer att göra detta? Det är ytterst tveksamt att 

dessa länder godkänner deklarationen, eftersom ingen av dem tjänar på det, och det är först 

och främst de egna intressena länder tar hänsyn till när det kommer till beslutsfattande, även 

om institutioner har möjlighet att påverka avsevärt. De EU-länder som inte har godkänt har 

egna intressen, och vad EU behöver som enhetlig aktör är av mindre vikt än vad som gynnar 

den egna, enskilda staten. EU och FN som institutioner har egna värderingar och normer, och 

framför allt egna mål när det kommer till den internationella politiken, vilket också framkom 

när FN beslutade att sända NATO till Serbien, trots att inte alla medlemsstater godkände 

denna handling.  Detta betyder alltså att, som Allison & Zelikow framhåller i Essence of De-

cision, aktörer inte bara agerar utifrån ett rationellt perspektiv, utan att det i själva verket är 

stora och komplexa organisationer som styr deras handlande i internationell politik.
100

 

Institutioner i dagens samhälle utgör grunden för samhället och även den politiska arenan. EU 

som institution bidrar till exempel med EULEX som deras civila insats i Kosovo. EULEX 

syfte är att ”stärka landet i dess uppbyggnadsfas genom att bidra med poliser, domstolar, kri-

minalvård, tullväsende m.m. för att skapa ett väl fungerande rättsväsende”.
101

 Syftet är att 

Kosovos institutioner ska få hjälp av EULEX genom överseende, handledning och förord-

an.
102

 Genom denna institution tror jag att EU för framtiden hoppas kunna skapa en bra grund 

för Kosovo att stå på, så att landet möjligtvis kan klara sig själv om ett antal år (eller årtion-

den, om det skulle gå så långt).   
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7.6. Beslutsfattande i ledningen 

Governmental Politics perspektivet som läggs fram av Allison & Zelikow berör som bekant 

ledningen i stater och organisationer (se teori & Essence of Decision). Enligt perspektivet 

kommer beslutsfattarna i ledningen att analyseras, för att se vilka orsaker de hade till att för-

söka leda aktörerna i en riktning: godkännande eller icke godkännande av Kosovos självstän-

dighetsdeklaration. De ledare som skall analyseras är Hashim Thaqi, Kosovos premiärmi-

nister; George W. Bush, USAs president; Vladimir Putin, Rysslands premiärminister; Hu Jin 

Tao, Kinas president; och sist men inte minst Slobodan Milosevic, Serbiens president. 

Hashim Thaci har anklagats för mycket, bland annat för samröre med organiserad brottlig-

het
103

 såsom illegal människohandel och organhandel, droghandel, samt krigsbrott av diverse 

slag. Han var ledare för UÇK/KLA (Ushtria Çlirimtare e Kosoves/Kosovo Liberation Army) 

och rörelsens Drenica-grupp i Kosovo-kriget, och har även stått till svars inför den internat-

ionella domstolen i Haag för detta.
104

 Utöver detta anklagades hans parti för valfusk.
105

 Ko-

sovo ska innan detta, enligt James Hopper, före detta Balkan-specialist åt USAs regering, ha 

”förvirrat det internationella samfundet… genom att avhålla sig från ett nationellt befrielsek-

rig och istället omfatta den icke-våldsansats som hyllades av Kosovos ledande intellektuelle, 

Ibrahim Rugova, och bygga ett civilt samhälle”
106

 Detta ledde till att Kosovo-situationen ute-

slöts från Daytonförhandlingarna i november 1995 (där Kroatien fick hjälp med att jämna ut 

terrorn i området) och belöningen för den ”icke-våldsliga” politiken som Rugova förde var 

internationell likgiltighet för Kosovo-albanernas situation.
107

 Detta kan ha lett till att Hashim 

Thaqi, när han hade makten, ansåg att han var tvungen att ta till handlingar, hur våldsamma de 

än må ha verkat, för att faktiskt få världen att inse hur situationen i Kosovo såg ut, och ut-

märka sig som politiker och ledare. Alltså hade Thaqi allt att vinna på att försöka uppnå Ko-

sovos självständighet, som befolkningen har kämpat för i århundraden. I och med detta blev 

han en legend för den albanska befolkningen, och kommer inte att bli ihågkommen som man-

nen som var inblandad i organiserad brottlighet, utan som mannen som bidrog till Kosovos 

länge väntade självständighet. Jag skulle vilja hävda att det, i alla fall delvis, var Thaqis in-

blandning i Kosovos självständighetsdeklaration som kan ha lett till att provinsen faktiskt 

förklarade sig självständig. Dessutom anser jag att om Kosovos ledning möjligtvis redan tidi-
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gare hade uppvisat ett mål om självständighet, så hade landet kanske deklarerat den tidigare, 

eller så hade provinsen möjligtvis nått någon form av fred i och med Daytonförhandlingarna 

som nämns ovan. 

George W. Bush hade många personliga anledningar till att godkänna Kosovos självständig-

het. Bland annat hade han och hans regerings beslut om att föra krig i Irak hade bidragit till att 

många oskyldiga, civila människor dog, och det kan antas att den amerikanska befolkningen 

inte vara glada över utsikten om att behöva skicka iväg sina män i strid i fjärran land, då det 

var mycket osäkert huruvida de skulle komma tillbaka.  Det var Bushs andra mandatperiod, så 

han skulle inte få sitta i makten länge till, så jag tror att han tänkte att det var ett bra drag att 

avsluta sin tid som president med en ”bra” handling (ordet bra används här i en relativ me-

ning). Vilken man vill skrivas om i historieböckerna som den man som skickade iväg ameri-

kanska soldater till en nästan säker död, istället för en man som också bidrog till en hel be-

folknings ”räddning”? För att ”rätt beslut” ska fattas i internationella sammanhang, ska Bush 

som ledare enligt Governmental Politics fatta beslut i enlighet med sina medarbetare i led-

ningen
108

, något han inte gjorde. Han valde att ta saken i egna händer redan 1999, då han be-

ordrade NATOs bombningar av Serbien, och han tog saken i egna händer när han gav klar-

tecken till Kosovos ledning om att deklarera självständighet, och bekräftade att USA skulle 

stödja dem
109

, utan vidare synbara bekymmer om vad resten av de internationella aktörerna 

skulle säga. Allison & Zelikow hävdar att mer demokratiska och öppna politiska system, så 

bör ett mer rationella beslut fattas
110

, vilket inte direkt går ihop med Bushs agerande som le-

dare i en demokratisk stat.   

Vladimir Putin, Rysslands premiärminister, har en bakgrund i ryska KGB, och är ytterst nat-

ionalistisk, vilket också har bidragit till hans popularitet i Ryssland, som redan innan i uppsat-

sen har påpekats vara väldigt nationalistiskt som stat. Utöver detta var det under hans tid som 

ledare som Ryssland än igen säkrade sin plats i det internationella samfundet, och även för-

sökte förminska USAs inflytande i detsamma. 
111

 Madeleine Albright, USAs före detta stats-

sekreterare, skriver i TIME Specials Leaders and revolutionaries – Vladimir Putin att Putin 

har haft tur med tiden för sitt ämbete, då han har haft höga oljepriser på sin sida under den tid 

han har suttit vid makten.  Hon menar även på att Putin kommer att fortsätta vara en nagel i 

ögat på NATO; en uppdelningskälla i Europa; och ännu en anledning för västvärlden att för-
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söka sluta förlita sig på fossila bränslen.
112

 Det har redan framgått att Ryssland och Serbien 

har en bra relation länder emellan, med en ömsesidig respekt för varandra. Denna respekt exi-

sterar inte bara på ett nationellt plan, utan också på ett personligt sådant, då premiärminister 

Putin och Serbiens president Boris Tadic (president från 2004 till april 2012, då Tomislav 

Nikolic röstades fram som den nye presidenten
113

), är goda vänner och har höga tankar om 

varandra. Denna respekt fanns även mellan Putin och Serbiens före detta president Slobodan 

Milosevic. Vad finns det då för anledningar för Rysslands premiärminister att välja att god-

känna Kosovo som en självständig stat, när det skulle betyda att han och hela den ryska nat-

ionen mister en stark allierad? Svaret är att det inte finns några anledningar alls, och Putin 

hade inget alls att tjäna på att godkänna Kosovo. Tvärtom tror jag att han skulle förlora myck-

et, bland annat den höga graden av respekt han erhöll från Rysslands befolkning för sin nat-

ionalistiska personlighet och lojalitet mot det jugoslaviska folket, till vilket också serberna 

tillhör. Ryssland som nation tjänar på att stå på Serbiens sida och inte stödja Kosovo, vilket 

också råkar gynna Putin personligen.  

Boris Tadic, Serbiens president vid tidpunkten för självständighetsdeklarationen, och hans 

regering motsatte sig också Kosovos självständighetsdeklaration, och reagerade mycket starkt 

på den.
114

 Serbien anser sig ha egenmäktig rätt till området Kosovo, då det i vissa perioder 

formellt sett tillhört landet. Tadic ses av många som en representant för majoriteten av den 

serbiska befolkningen, och många av hans handlingar beskrivs i folkmun som det serbiska 

folkets vilja. Den serbiska befolkningen vill inte lämna ifrån sig Kosovo, och det ville inte 

Tadic heller, alltså var det enda logiska valet att inte godkänna Kosovos som en suverän stat. 

Varken Tadic som president eller Serbien som nation skulle ha tjänat på att godkänna dekla-

rationen. Serbiens nye president Tomislav Nikolic är känd för att vara väldigt nationalistisk 

och väldigt anti mot ett Kosovo-godkännande
115

, och i Kosovo viktigare än Europa för Serbi-

ens nye president menar Gunilla Davidsson att ”Han har varit emot EU, han har varit emot all 

integration med andra länder förutom möjligtvis Ryssland, och han har framför allt varit emot 

Kosovos självständighet.”
 116

 Författaren menar också att Nikolics regering har varit tydliga 

med att de aldrig kommer att godkänna Kosovos självständighet. 
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Kinas ledare Hu Jin Tao hade inget intresse i Kosovo egentligen, men att gå med på att er-

känna Kosovo skulle bli knepigt då Kina, som tidigare nämnts, som stat själva har problem 

med konfliktområdet Tibet, som också vill deklarera sin självständighet. Om Kosovos er-

känns, blir det en form av dubbelmoral, då det egna landets konfliktdrabbade område kan bli 

inspirerade att kräva självständighet det med. Det vore inte logiskt för Kinas ledare att före-

språka självständighet för ett annat land, medan det fortsätter att motsätta sig Tibets självstän-

dighetförfrågan. Detta skulle senare ha kunnat leda till konflikter i beslutsfattningsprocessen i 

Kina, och Jin Tao hade kanske ifrågasatts som ledare och möjligtvis tvingats avgå med anled-

ningen att hans beslutsfattande inte gynnar landet. Utöver detta hade Kina inte några intressen 

i Kosovo, så landet skulle inte tjäna på att godkänna Kosovos självständighet. Det enda rat-

ionella valet var att neka Kosovos självständighet.  

Sammanlagt för alla personer som är i en maktposition i de länderna som analyserats går att 

säga att de allesammans agerade utifrån ett egenintresse, med en baktanke om vad de som 

politiska personer tjänade på, och inte bara på vad landet de representerar tjänar på. Detta be-

tyder också att dessa personer, som skall analyseras utifrån ett nyttomaximerande och kalkyle-

rande perspektiv kanske egentligen inte hade så stor makt i sina regeringar, då det ofta är flera 

personer som är med i beslutsfattningsprocessen. Enligt Allison & Zelikow är grupptänk far-

ligt då det kan leda till att vissa individer i gruppen inte vågar få fram sina åsikter, utan istället 

strävar efter att nå ett unisont beslut, baserat på gemensamma realisationer som främjar det 

minst förkastliga alternativet
117

, vilket inte nödvändigtvis är det rätta alternativet i en given 

situation. Det kom i den här delen av analysen också fram att många ledare agerade utifrån 

egna intressen, och speciellt med tanke på vad framtiden skulle kunna komma att föra med sig 

för dem personligen, vilket exempelvis går att se på George W. Bush, Hashim Thaqi, och 

Vladimir Putin.  

8. Slutdiskussion & Sammanfattning 

Uppsatsens frågeställning lyder: Vilka anledningar hade USA, Ryssland, Kina och Serbien till 

att godkänna eller inte godkänna Kosovos självständighetsdeklaration? För att besvara frågan 

analyserades USA, Ryssland, Kina och Serbien ur Rational Actor Model som Allison & Ze-

likow tar upp i Essence of Decision. Resultatet visar på att länder inte reflekterar mycket på 

den internationella politiken och konsekvenserna deras handlingar kan få för den politiska 

arenan, utan fattar beslut till stor del baserade på vad som gagnar det egna landet bäst. Detta 
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syns speciellt på de länder som inte godkände Kosovos självständighetsdeklaration med tanke 

på sina inhemska konflikter, som likar den konflikt Kosovo hade med Serbien – om ett territo-

rium som vill slå sig fritt, och bli en suverän stat. Ryssland fick ta hänsyn till Abchazien, Kina 

var tvungna att se till sitt konfliktdrabbade område Tibet. Serbien är inblandat i själva Kosovo 

konfliken. Deras nekande var förväntat, och därmed inte chockerande. USA godkände Koso-

vos självständighet, men det gör inte landet till en mindre nyttomaximerande och kalkyle-

rande nation. USA valde att acceptera Kosovo som en suverän stat, då de själva tjänade på det 

(ekonomiskt såväl som politiskt), eftersom de först och främst fick in en fot i Balkanområdet; 

de fick mer tillgång till Kosovos naturtillgångar; och sist men inte minst eftersom landet har 

sin största militära bas utanför Nordamerika i just Kosovo, och ville ha den i sin makt, istället 

för att Kosovo skulle vara en semi-autonom region under Serbiens styre. För alla länder som 

har valts, går det alltså att dra slutsatsen att de i högsta grad påverkas av interna faktorer när 

det kommer till selektivt beslutsfattande i internationell politik; det är dessa bakomliggande 

orsaker som avgör hur stater agerar på den internationella politiska arenan. 

Gällande Governmental Politics framkom det i uppsatsen att institutioner såsom EU, FN och 

NATO har stor makt över de statliga aktörerna i den internationella politiken, detta på grund 

av världens länders medlemskap i dessa olika institutioner, som har egna värderingar, normer 

och mål med den internationella politiken, och ser till att försöka agera därefter, precis som 

NATO gjorde 1999 när de bombade Serbien, utan samtyckte från alla FNs medlemsländer. Å 

andra sidan hade de stöd från både USA och Ryssland, två av världens mäktigaste stater, som 

också råkar sitta i säkerhetsrådet i FN, och även har veto-rätt, och tekniskt sett hade kunnat 

försöka hindra NATO genom att lägga in sitt veto mot handlingen. Dock gjorde ingen av dem 

det, och jag anser att det är väldigt chockerande i Rysslands fall då Ryssland annars har stöttat 

Serbiens i landets ställningstagande gentemot Kosovo. Kan det vara så att Ryssland gjorde ett 

medvetet val om att se till det internationella intresset istället för det egna landets intressen 

genom att inte motsätta sig NATOs handlingar? Det kan jag inte med säkerhet säga.  

Det framkom även att de politiker som satt i ledningen under tiden för självständighetsdekla-

rationen agerade ur ett personligt perspektiv, med tankar om vad som skulle gagna dem själva 

och deras anseende i den politiska arenan, främst inom och för det egna landet, vilket går att 

se speciellt mycket i Vladimir Putins, Slobodan Milosevis och Hashim Thaqis agerande som 

ledare.  
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Slutligen skulle jag vilja säga att jag anser att det är sorgligt att länder i svåra situationer är 

beroende av mäktigare länder som främst ser till sina egna interna affärer istället för att visa 

större hänsyn till de konfliktdrabbade områdena vars öde vilar i deras händer. Vidare tror jag 

heller inte att det är bra för den internationella politiken att så många länder främst ser till sina 

egna intressen, och inte vad som gagnar det internationella samfundet.  Om vi ser till de tre 

perspektiven som presenteras i Essence of Decision, så skulle det kunna hävdas att Serbien 

möjligtvis skulle erkänna Kosovos självständighetsdeklaration om landet själv tjänade mer på 

att släppa ifrån sig området än på att hålla fast vid det. Länder som internationella aktörer age-

rar, som vi redan fastställt enligt Rational Actor Model, efter nyttomaximerande och kalyre-

rande perspektiv. Som det är nu står Kosovo i vägen för Serbiens medlemskap i EU
118

, något 

som skulle kunna användas för att få fram en överenskommelse mellan de båda länderna och 

det internationella samfundet, eller? Om det inte gagnar Serbien att släppa ifrån sig Kosovo, 

och om det inte gagnar Kosovo att börja samarbeta med Serbien, tror jag inte att en kompro-

miss kommer att kunna nås, då båda områdena för tillfället agerar efter egenintressen. Och jag 

tror inte att denna typ av onda cirkel gäller bara i det här fallet, det finns många andra länder i 

liknande situation som Kosovo var i, hur ska det gå för dem om inte det internationella sam-

fundets aktörer börjar intressera sig för dem också, och inte bara sig själva? 

      8.1.      Framtida forskning 

Framtida forskning skulle kunna vara intressant om det i framtiden visar sig att fler och fler 

konfliktdrabbade områden väljer att ta Kosovos exempel och unilateralt förklara sig självstän-

diga. Det skulle då kunna vara intressant att försöka göra en jämförelse mellan dessa länder 

och Kosovo, alternativt ta ett av länderna och jämföra det med Kosovo, för att se om kraven 

på självständighet har ändrats, och hur den internationella rätten tolkas, samt vilka länder som 

accepterar självständigheterna.  

Frågan är huruvida Kosovo egentligen var ett speciellt fall och hur avvikande det är från andra 

konfliktdrabbade områden i världen. Detta är också något som skulle kunna analyseras vidare 

i en typ av jämförande studie. Till exempel skulle Kosovo och Serbien kunna jämföras med 

Baskien och Spanien, för att se till vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa, och 

vad som gjorde att Kosovo kände att det kunde utropa sig självständigt utan konsekvenser, 

och få med sig många av världens länder i processen, medan Baskien för tillfället ”nöjer sig” 

med sin separatiströrelse ETA. 
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