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Abstract 

The CIA has since its inception conducted covert actions that constitute use of military force. 

This paper examines the use of covert military force by the CIA in Nicaragua and the use of 

targeted killing by CIA drones and paramilitaries against Islamic terrorists in countries 

outside the declared warzones of Afghanistan and Iraq. This research utilizes a case study 

framework viewed from a perspective grounded from theories of just war and international 

law. Furthermore, this research use three theories from international relation studies to explain 

why the use of covert military action by the CIA is likely to continue due to the nature of 

international system.    

International law and theories of just war explains in great detail what constitutes legitimate 

and illegitimate use of force, however, they do not consider the broad implications and 

consequences of the use of covert actions. A central component of just war is the need for 

states to justify their actions, which isn’t the case when they conduct their actions covertly. 

The material relies heavily on reports from American national security experts and historians.  

The results show that there are several factors within the international political system that 

enables the use of covert action and I put forward suggestions trying to mitigate the harm and 

desirability of the utilization of covert military action.  

Keywords: Covert military action, CIA, just war, international law, international relation 

studies, case-study, drones, targeted killing  

 

 

 

 

 

 



Begrepp: 

AQAP:   Al Qaeda på den Arabiskahalvön   

Contras   Rebellgrupper i Nicaragua som stöddes av USA 

Double-tap:   Uppföljnings-attack 

High-value-targets:   Strategiskt viktiga måltavlor 

ICJ:   Den internationella domstolen i Haag 

JSOC:   Kontraterrorism-specialförband gruppering 

Jus ad bellum  Rättvist krig 

Jus in bello   Rättvist krigsutövande 

Sandinister   Dåvarande regeringen i Nicaragua  

Signature-strike:  Mönster-attack 

Special Activites Division:  Paramilitär specialförband inom CIA  

Targetet killing:  Riktat dödande  

UAV   Obemannad luftfarkost, mer känt som drönare 
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Inledning 

Mänsklighetens historia har präglads av konflikt och krig mellan olika aktörer av diverse 

anledningar. Krig brukar inkludera en diskussion bland krigsutövarna gällande vem som är 

rättfärdigad. Vissa har erövrat i kristendomens namn och nu i modern tid har väst störtat 

auktoritära regeringar i demokratins namn. Men det finns en annan typ av våld som 

regeringarna gärna undviker att tala om, vilket är dolda handlingar.    

Den amerikanska underrättelsemyndigheten the Central Intelligence Agency (CIA) har sedan 

sin uppkomst haft stor inverkan på USA:s utrikes politik. Från deras roll i statskuppen i Iran 

1953 ,invasionen av Kuba 1961, deras roll under det Afghansk-sovjetiska kriget, träning och 

finansiering av rebellgrupper i Nicaragua under Ronald Reagan till idag där de erhåller en stor 

roll i kampen mot islamistisk terrorism genom användandet av drönare, finansiering av 

Somaliska krigshärar med mera (Mazzetti, s. 138).  

CIA har en lång erfarenhet utav att störta regeringar men de har inte alltid varit 

framgångsrika, vilket var fallet i Nicaragua. Trots att CIA är en civil myndighet har de 

onekligen en direkt militär roll i USA:s utrikes politik men tillskillnad från militären erhåller 

CIA större frihet och utstår inte samma mån av granskning från media och allmänheten 

(Mazzetti, s. 317-318). 

Medtanke på skalan av USA:s krig mot terror och underrättelsetjänsters direkta involvering är 

det viktigt att de hålls till svars under etablerade normer om rättfärdig krigsföring samt att det 

finns någon mån av granskning som ser över deras militära verksamhet utomlands. USA har 

undgått från att hållas till svars för sin användning av drönare för att döda människor i länder 

som Jemen och Pakistan, områden som de inte öppet tilltjänarger att de utför militära 

handlingar. Det här är ett väldigt problematiskt område inom internationell politik eftersom att 

stater har rätt till att tillhandahålla viss information hemlig samt att underrättelsetjänster som 

CIA erhåller en viktig roll, men det är ett faktum att myndigheter som CIA har brutit mot 

internationella lagar vid flera tillfällen vilket sannolikt kommer att fortsätta att inträffa i 

framtiden. 

 Det finns redan etablerade teorier om vad som anses vara rättfärdig krigsföring men trots det 

förekommer statligt våld som inte är tillåtet under internationella lag, t.ex. CIA:s användning 

av riktat dödande som har kritiserats på grund av antalet civila dödsoffer (Amnesty 

International 2012). 



1.1 Bakgrund  

Det finns en lång historia av vad som anses vara rättfärdigt i krig; Thomas Aquinas var en 

person som tidigt lade fram flera principer om jus ad bellum (när det är tillåtet att gå med i 

krig). Det här arbetet utgår från den teorin som Michael Walzer lade fram om rättfärdigt krig i 

hans bok Just and Unjust Wars men även hans mer moderna texter som Arguing on War  där 

han behandlar modern krigsföring i relation till kampen mot islamistisk terrorism.  

Två av de övergripande tre principerna inom teorin om rättfärdigt krig är centrala för arbetet; 

(1) först och främst jus in bello som berör vad som anses vara rättfärdigt i stridssituationer, (2) 

just ad bellum som berör när det är rättfärdigt att gå med i krig och (3) jus post bellum som är 

ett relativt modernt koncept som innefattar de skyldigheter som den vinnande parten har till 

dem som de har besegrat, vilket inte behandlas i arbetet.  

I jämförelse med debatten om rättfärdigt krig är CIA väldigt ung då det grundades år 1947. 

Det hela började 1941 då Winston Churchill skickade amiral John Godfrey och hans 

medhjälpare örlogskapten Ian Fleming (James Bond författaren) för att ge Franklin Roosevelt 

ett viktigt meddelande vilket var att USA behövde en modern underrättelsetjänst (Kinzer, 

2015, s. 62). Den 11 Juni 1941 lade Bill Donovan (en krigsveteran och bolagsjurist) fram en 

rapport om vikten av ”resistance, sabotage and covert operations” vilket övertygade Roosevelt 

som sedan gav Donovan i uppdrag att skapa en myndighet kallad the Coordinator of 

Information med en budget på 100-miljoner dollar(Kinzer, 2015, s.62).  

Donovan hade ett kontaktnät med många högt uppsatta människor, varav en var Allen Dulles 

vars morfar John Watson Foster var statssekreterare vilket Allens äldre bror John Foster 

Dulles kom att bli när Allen var direktör för CIA. Det är värt att notera att deras morfar var 

den första statssekreteraren som var ansvarig för att störta en utländsk regering, vilket han 

gjorde i Hawaii år 1892, vilket Dulles bröderna själva kom att göra 60 år senare under 

president Eisenhower (Kinzer, 2015, s. 11).   

Allen Dulles hade tidigare jobbat som diplomat för USA i Schweiz under första världskriget 

där han jobbade med underrättelsearbete och han kom senare att jobba för världens största 

advokat firma Sullivan & Cromwell (Kinzer, 2015, s. 51). Han jobbade för den firman 

tillsammans med sin bror John Foster Dulles  som precis som Allen gick på Princeton när 

Woodrow Wilson var rektor över universitetet (Kinzer, 2015, s. 50-52). Sullivan & 

Cromwells jobbade bland annat med att hjälpa amerikanska företag etablera sig i 

utvecklingsländer där de förhandlade fram fördelaktiga avtal.  



Båda bröderna Dulles spelade en stor roll i störtandet av Irans regering 1953; John Foster som 

utrikesminister förespråkade att hjälpa Storbritannien att genomföra statskuppen med hjälp av 

CIA som leddes utav Allen Dulles (Kinzer, 2007, s. 123 ). Efter statskuppen då Anglo-Persian 

oil company återigen fick monopol på Irans olja förhandlade John Foster genom Sullivan & 

Cromwell ett avtal som gav både USA och Storbritannien 40 % var av inkomsten från oljan 

(Kinzer, 2007, s. 201). 

Anledning till statskuppen var att det påverkade amerikanska oljebolag i Mellanöstern och det 

var av liknande anledningar som John Foster gav order om att utföra en statskupp i Guatemala 

1954 (Kinzer, 2007, s. 4). I det fallet var det inte på grund av olja men istället för att hjälpa 

det amerikanska företaget United Fruit som utmanades allt mer av nationalister i den 

guatemalanska regeringen.  

I fallet Nicaragua v. U.S anklagade Nicaragua USA för att kränka landets rättigheter då USA 

gav stöd till rebellgrupper, vilket de hade försett med träning, krigsutrustning och pengar 

genom CIA. USA argumenterade att de hade agerat utifrån rätten till självförsvar och 

hänvisade till att de hade ämnat hjälpa Honduras och andra allierade från Nicaragua (Gray, 

2013, s. 76-78).    

CIA:s verksamhet idag kännetecknas kanske mest av deras roll i kampen mot terrorism. I en 

artikel från the New York Times om drönare refererar de till en talesman för Pentagon som 

menar att drönare är deras mest effektiva vapen mot Al Qaeda (Drew 2009). De obemannade 

flygfarkosterna (UAV) mer kända som drönare har varit blivit ett populärt verktyg som 

möjliggör spaning samt eliminering av individuella måltavlor. Drönaren styrs av en pilot som 

kan befinna sig långt bort från slagfältet vilket har inneburit att USA kan utföra militära 

uppdrag utan att riskera att soldater far illa.      

1.2 Syfte:    

Syftet med uppsatsen är att få djup förståelse för hur CIA:s användning av dolda militära 

handlingar förehåller sig till etablerade normer om rättfärdigt krig, internationella lagar samt 

hur de kan förklaras utifrån de teoretiska perspektiven neorealism, neorealism och 

socialkonstruktivism inom internationella relationsstudier. Om de nuvarande teorierna om 

rättfärdigt krig inte är lämpade för att behandla dolda militära handlingar  bör de modifieras 

för att bättre kunna hantera modern krigsföring förd i det dolda. Uppsatsen innefattar ett 

avsnitt som går genom internationella lagar som är relevanta för att förstå när användningen 



av våld är förbjudet samt när det är tillåtet och huruvida dolda handlingar påverkar eller 

påverkas av internationella lagar. De tre internationella relationsteorierna ämnar till att 

förklara hur man kan förstå varför stater väljer att använda dolda handlingar för att 

komplettera det moraliska och juridiska perspektivet som rättfärdigt krig teori och 

internationell rätt utgör.      

Frågeställningar:  

- Hur förhåller sig teorin om rättfärdigt krig till CIA:s användning av dolda militära 

handlingar?  

- Hur förhåller sig internationella lagar till dolda militära handlingar?  

- Hur kan CIA:s användning av dolda aktioner förklaras utifrån teoriinriktningarna 

neorealism, neoliberalism och socialkonstruktivism inom internationella 

relationsstudier? 

1.3 Metod:  

Arbetet är en teoriprövande fallstudie som undersöker hur teorin om rättfärdigt krig samt 

internationell lag förhåller sig till CIA:s användning av dolda militära handlingar. Teorierna 

neorealism, neoliberalism samt socialkonstruktivism inom internationella relationsstudier 

tillämpas för att förklara varför dolda handlingar används av CIA. Teoriprövande fallstudie är 

en typ av förklarande studie där teorier testas mot empiriskt material vilket innebär att valet av 

fall blir väldigt viktigt (Esaiasson et al, 2012, s. 40). Slutsatsen visar sedan om det finns stöd 

för teorin. I mitt fall betyder det att jag skall undersöka hur väl teorin om rättfärdigt krig är 

lämpad för att behandla fall där stater använder sig av dolt militärt våld.  

Jag har valt två fall där CIA har använt sig utav dolt våld i länder där USA inte öppet har 

tillkännagett att sin närvaro. Det innebär att arbetet inte kommer att beröra våld i länder som 

Irak och Afghanistan där USA är öppna med sin närvaro. 

Anledningen till att jag valde just fall som berör CIA är dels för att det är aktuellt i och med 

deras involvering i främst Pakistan och Jemen men även för att det finns mycket 

medierapporter från tidningar som New York Times samt Washington Post. På grund av att 

mycket av CIA:s verksamhet inte tillkännages öppet finns det ett begränsat antal fall vilket 

har inneburit att jag har valt ut väldokumenterade fall. Fallet i Nicaragua har behandlats av 



både journalister, historiker samt av ICJ i domen Nicaragua v. United States, vilket gör att det 

finns mycket material att välja mellan.  

Gällande fall 2, som berör CIA:s användning av riktat dödande i Pakistan och Jemen, finns 

det mycket rapporter från tidningar som New York Times samt Washington Post men även 

människorättsorganisationer som Amnesty International och nyhetsorganisationen Bureau of 

Investigative Journalism som bland annat för statistik på drönarattacker. Man kan säga att jag 

har gjort ett strategiskt urval utifrån ”most-similar” fall, där den viktiga gemensamma 

variabeln är förekomsten av dolda våldshandlingar (George & Bennett, 2005, s. 50).    

Det är viktigt att påpeka att användandet av dolda handlingar inte är något exklusivt för 

varken CIA eller andra amerikanska underrättelsetjänster och att arbetet lika gärna hade 

kunnat undersöka t.ex. ryska, brittiska, israeliska och svenska motsvarigheter.  

1.4 Material 
På grund av att fallen berör handlingar som USA:s regering inte talar öppet om  blir det svårt 

att tillhandahålla tillförlitlig information vilket gör att jag måste förlita mig på främst 

utredande journalister och historiker. Just i fallet om Nicaragua förlitar jag mig främst på Tim 

Weiner som var en reporter på the New York Times samt Greg Gardin som är en lärare i 

Latinamerikansk historia på New York University. 

 I sin bok Legacy of Ashes berättar Weiner om hela CIA:s historia helt baserat på 

förstahandkällor från personer som har jobbat inom CIA (2008 ,s.xxii). Eftersom att han 

använder sig av förstahandskällor som talar öppet och som inte döljer sin identitet anser jag 

att hans information är tillförlitlig, dock bör det nämnas att han ställer sig väldigt kritiks mot 

CIA:s kompetens vilket bör beaktas(2008,xvii). Greg Grandins bok Empire’s Worskshop: 

Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism kommer att användas 

för att få en djupare inblick i CIA:s involvering i Nicaraguas inbördeskrig och de krigsbrott 

som begicks. 

Två av böckerna som används är Overthrow: America’s Century of Regime Change From 

Hawaii to Iraq samt The Brothers som är skrivna utav Stephen Kinzer som är en journalist för 

New York Times som bland annat rapporterade från Nicaragua under dess inbördeskrig. 

Overthrow ger en historisk överblick i CIA:s försök till att störta regeringar genom att bland 

annat träna och förse rebeller med vapen samt finansiering och The Brothers används för att 

förklara CIA:s uppkomst och dess kopplingar till den privata sektorn.  



 Boken The Way of the Knife: The CIA, A secret Army, and War at the Ends of the Earth är 

skriven utav Mark Mazzetti som är en journalist för New York Times som främst inriktar sig 

på nationell säkerhet. Boken ger inblick i hur CIA har förändrats sedan 9/11 attackerna genom 

att ta en allt mer direkt militär roll i USA:s utrikespolitik genom användandet utav drönare 

samt den paramilitära grenen Special Activities Division. Jag använder mig även av artiklar 

som han har skrivit i New York Times.  

Jag använder mig utav nyhetsartiklar från New York Times samt Washington Post som berör 

rollen som CIA spelar i kriget mot terror i Pakistan och Jemen samt artiklar som berör civila 

dödsoffer av drönare. Båda är välkända amerikanska tidningar som under åren har ställt sig 

kritiska  mot amerikanska regeringar. Washington Post är kanske mest kända för deras 

utredande  rapporteringar om Watergateskandalen (Lewis 1972) och New York Times för 

deras avslöjande av Bush regeringens olagliga övervakning av telefonkommunikation (Risen 

& Lichtblau 2005). Organisationen the Bureau of Investigative Journalism och Amnesty 

International har skrivit rapporter om drönarattacker som utgör krigsbrott vilket refereras i det 

andra fallet som berör riktat dödande. 

1.5 Tidigare forskning  
Det finns mycket forskning som förklarar statligt våld samt när och om det är befogat, 

däremot finns det lite forskning som behandlar just dolda handlingar och dess implikationer. 

En person som har skrivit om ämnet är Alexandra H. Perina som var rådgivande advokat för 

USA:s utrikesdepartement. I Columbia Journal of Transnational Law skrev Perina Black 

Holes and Open Secrets: The Impact of Covert Action on International Law där hon tar upp 

hur dolda handlingar förhåller sig till/samt påverkar internationell lag. Perina har hjälpt mig 

oerhört för att förstå dolda handlingars förhållande till internationella lagar vilket jag 

behandlar i teoriavsnittet.  

2. Teoretiskt ramverk 

Det här avsnittet behandlas de teorier som utgör grunden för analysen. Teorierna behandlas 

översiktligt för att sedan ta upp begrepp som är väsentliga för analysen.    



2.1 Michael Walzers teori om rättfärdigt krig 

Mänsklighetens historia har präglats utav krig vilket förstås betyder att det har skrivits en del 

om dess innebörd och vad som är tillåtet i krig. Cicero är en av de tidigaste filosoferna som 

lade fram teorier om rättfärdigt krig, vilket han gjorde under århundradet innan Kristus 

födelse (Harrer, s. 25). Precis som många moderna filosofer ställer sig Cicero kritisk till 

användandet av våld, "Rashly to engage in line of battle and hand to hand to fight with an 

enemy is somehow monstrous, and like the actions of wild beasts”; trots att sättet vi utövar 

krig har förändrats är synen i stort sätt likadan, då det som bäst ses som ett nödvändigt ont 

(Harrer, s. 26).  

I sin bok Just and Unjust Wars beskriver Michael Walzer i djup detalj sin teori om rättfärdigt 

krig som bland annat behandlar lag och ordning inom det internationella systemet, staters 

suveränitet, preempitive strikes (förebyggande attack i syfte att förhindra en fiende från att 

attackera), civilas rättigheter och humanitär intervention.  

Just ad bellum & Jus in Bello 

De två mest övergripande begreppen inom teorin om rättfärdigt krig är jus ad bellum samt jus 

in bello. Jus ad bellum berör när det är befogat att förklara krig vilket teoretikern Hugo 

Grotius menade krävde en ärofull och nobel avsikt (May, 2007, s. 55). Grotius ansåg att 

soldater och krigsutövare borde upprätthålla en typ av gentlemans kod av ära som ämnade 

motverka användningen av obefogat våld, vad vi kan kalla övervåld vilket är det som jus in 

bello berör. Man kan tycka att det är en underlig standard att hålla soldater till när de är i 

stridssituationer men nödvändighet och återhållsamhet är centralt för jus in bello.     

Walzer kallar olaglig användning av våld för aggression, vilket han beskriver på följande 

sätt;” We know the crime because of our knowledge of peace it interrupts- not the mere 

absence of fighting, but with peace rights, a condition of liberty and security that can only 

exist in the absence of aggression itself”, aggression beskrivs som en handling som bryter mot 

individers rätt till frihet och fred vilket är rättigheter som utgör grunden för vad det innebär att 

vara människa (Walzer, 2006 s. 51). Våld är oacceptabelt menar Walzer för att det tvingar 

människor att antingen slås för sina rättigheter eller kapitulera och gå med på erövrarens 

villkor. Eftersom aggressivitet är illegitimt blir det därför legitimt att använda våld för att 

försvara sig, vilket Walzer menar är den ända typen av legitimt våld. 

 Principen om proportionalitet 



När en stat väl befinner sig i krig finns det flera principer som finns till för att lindra den 

potentiella skadan mot soldater och främst civila.  En av de mest centrala principerna inom jus 

in bello är principerna om nytta (utility på engelska) samt proportionalitet, som finns till för 

att begränsa överdriven användning av våld. Walzer menar att allt våld som inte ämnar föra 

kriget närmare mot sitt slut (målet med ett rättfärdigt krig bör vara att bevara fred) inte är 

tillåtet (2006, s. 129). Militära handlingar som är nödvändiga för att föra krig mot sitt slut 

benämns som militär nödvändighet inom rättfärdigt krigs teori. Proportionalitet syftar till att 

väga upp den förutspådda nyttan mot den förutspådda skadan den gör. Principer är därför 

väldigt svår att tillämpa under stridssituationer i  praktiken och precis som Walzer påpekar 

kan man inte beskylla soldater för de handlingar de utför under stridssituationer (2006, s. 

129).  

Förebyggande försvar 

 Ett problematiskt område inom rättfärdigt krig är konceptet om förebyggande attacker 

(preemptive attacks), vilket är attacker som är menade att motverka en ankommande 

aggression; om en stat har som avsikt att attackera en annan stat är det legitimt att attackera 

staten innan attacken sker (Walzer,2006 s.74).  Enkelt förklarat kan man säga att det är en 

sista utväg då det inte finns utrymme för att hindra attacken med andra medel som diskussion 

och förhandling. Det blir problematiskt menar Walzer då det är svårt att dra linjen när hotet är 

på väg att bli verklighet eftersom att det oftast finns utrymme för att lösa potentiella hot 

genom fredliga medel (2006, s. 75). Han menar att alla hot utvecklas över en tid som 

möjliggör förhandlingar, vare sig det gäller timmar, dagar eller veckor; som han själv säger 

skulle inte ens en fiende påstå att en stat skall behöva stå still och ta mot ett slag innan det är 

legitimt att försvara sig själv.  

Konceptet om förebyggande attacker har fått väldigt stor innebörd i USA:s krig mot terrorism, 

där Obamas regering har använt sig av en väldigt bred tolkning av som anses vara ett 

”imminent” hot där en person som tros planera en terrorattack alltid utgör ett imminent hot 

vare sig attacken ligger nära eller långt bort i tiden (Washington Post, 2012). Enligt den 

tolkningen är det därför irrelevant om man har detaljerad information om deras planer då de 

alltid antas göra hot vilket gör det legitimt att döda dem om de inte har möjlighet till att fånga 

dem.  

Deras tolkning skiljer sig därför avsevärt från vad Walzer anser vara legitim användning av 

våld då det fanns möjlighet till förhandling eftersom att det inte fanns något täcken om en 



pågående attack. Med en sådan bred tolkning är det missvisande att använda ordet imminent, 

precis som civilrätts advokaten Greenwald påpekar i the Guardian”… the president’s 

assassination power ’does not require that the US have clear evidence that a specific attack… 

will take place in the immediate future’”  ( Greenwald 2013).   

Konceptet om ”Supreme emergency” benämner situationer som under andra världskriget då 

staters existens stod på spel. Den brittiska statsministern Stanley Baldwin skrev 1932 om 

terror bombning: att om ett land har tillgång till ett vapen så är det orimligt att tro att de inte 

kommer att använda det om stor mot en fiende med ”ryggen mot vägen” (Walzer, 2006, s. 

252). Man kan säga att extrema metoder är tillåtna endast under situationer där landet riskerar 

att förlora ett krig. Walzer menar att det här innebär att individer som har gjort ett aktivt val 

att vara delaktig i krigföring (soldater och politiker) inte har rätt till att bryta krigslagar mot 

oskyldiga för att rädda sig själv. 

Hur förhåller sig terrorism till rättfärdigt krig kan man fråga sig. Walzer beskriver terrorism 

på följande sätt ”Terrorism is the deliberate killing of innocent people, at random, in order to 

spread fear” (2004, s. 130). Det är rättfärdigt att använda våld i självförsvar, men det för oss 

till problemet som Walzer pekar på, ”In fighting against terrorists, we must not aim at 

innocent people” (2004, s. 136). Det är just det som är det största problemet i kriget mot 

terror; för att bekämpa terrorister måste man se det som brottsbekämpning, dvs. att man måste 

undvika att civila far illa.        

2.2. Internationella lagar och användning av våld  

När USA förklarade krig mot terrorism skapade det en viss problematik gällande hur det 

förhåller sig till internationella lagar. Historiskt sätt har stater förklarat krig mot andra stater 

där slagfälten har varit väldigt tydliga och det fanns tydliga handlingsalternativ för att få slut 

på konflikten vare sig det var genom militär vinst eller genom förhandlingar om fred. Kriget 

mot terrorism framstår som ett ändlöst krig dels för att det inte är ett särskilt konkret begrepp. 

I International Law and the Use of Force påpekar Christine Gray att ”the war on terror is not 

a legal term”, och att det egentligen är ett lagbrott som bör ses som en brottsbekämpande 

uppgift som har målat upp som ett överdrivet hot (Gray 2013, s. 1). 

Gray menar att det största problemet som kriget mot terrorism har skapat är att det har gett 

stater som USA möjlighet till att rättfärdiga användningen av våld och förebyggande attacker 

i länder som de påstår utgöra en fara för staten trots att de kränker staters suveränitet (Gray 



2013, s.2). USA hade legitima anledningar att invadera Afghanistan eftersom att Al Qaeda 

hade både planerat och utfört träning i landet vilket förklarar varför det fanns ett mycket större 

stöd internationellt för en invasionen jämtemot invasionen i Irak som var väldigt 

kontroversiell.  

Gray pekar på artikel 2(4) ur FN:s lagstadga som startpunkten för ”the prohibition of the use 

of force”, vilket kom som ett svar till de mellanstatliga konflikterna under andra världskriget 

och den säger att, 

” All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force 

against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner 

inconsistent with the Purposes of the United Nations” – (Grey, 2013, s. 6-7) 

Lagen var väldigt kontroversiell på grund av  att medlemsstaterna i FN var oeniga gällande 

vad som innefattade användning av våld. Oenigheten var mellan väst, öst samt tredjevärlden 

under Kalla kriget och de var oeniga gällande hur långt rätten till självförsvar sträcker sig.  

Frågor som om ekonomiska påtvingningar anses utgöra användning av våld ; är det tillåtet att 

använda våld för att bli en självständig stat och om det var tillåtet för stater att lägga sig i 

inbördeskrig (Gray, 2013, s. 7).   

I fallet Nicaragua v. United States kom den internationella domstolen i Haag fram till att 

aggressiva handlingar som inte utgör direkta militära attacker är öppna för ”dynamic 

interpretation” under artikel 2(4) (Grey, 2013, s. 8). De kom även fram till att det var möjligt 

att nya lagar kunde införas för att tillåta undantag för staters användning av våld mot andra 

stater.  

Det råder en viss kontrovers gällande om användandet av fördömanden från säkerhetsrådet 

pekar på illegalitet. Vissa menar på att säkerhetsrådets vetorätt har möjliggjort missbruk av 

våld bland medlemsstaterna i så kallade humanitära-interventioner och speciellt efter 9/11 i 

kriget mot terrorism. Gray menar på att om säkerhetsrådet avstår från att fördöma sådana 

handlingar  tyder det på att det uppfattas som godtagbart beteende  samt att de i så bör ses som 

nya juridiska normer inom internationell lag (Gray, 2013, s. 23).        

Det är ovanligt att stater endast hänvisar till internationella lagar för att rättfärdiga 

användningen av våld. De använder sig ofta av politiska förklaringar, kritik och rättfärdigande 

retorik. Det är dock ovanligt att stater inte använder sig av argument styrkta utav 

internationella lagar vilket Storbritannien gjorde efter invasionen av Irak efter stort tryck från 



allmänheten, vilket USA också gjorde fast i deras fall var det på grund utav internationellt 

tryck (Gray, 2013, s. 28).  

The White Papers  

Mycket av problematiken kring användandet av riktat våld har att göra med faktumet att 

USA:s regering inte har lagt fram juridiska argument som stöd för sina handlingar. År 2013 

läckte dokument från USA:s regering som behandlade i detalj när det är tillåtet enligt lag att 

döda amerikanska medborgare; vilket blev en kontroversiell fråga efter att Anwar Al-Awlaki 

blev dödad av en drönare 2011 (Savage & Shane 2013). Dokumentet förklarar att det är 

tillåtet att döda under extraordinära omständigheter, de hänvisar till exempel som Pearl 

Harbor och 9/11 attackerna som tillfällen när dödligt mot amerikaner skulle anses vara 

befogat.  

Det klargör dock inte i detalj vad extraordinära omständigheter innefattar, vilket är väldigt 

problematiskt med tanke på Obama regeringens historia av bredda definitioner (Savage & 

Shane 2013). Deras tolkning för vad som utgör ett imminent hot visar på att deras tolkning 

kan skilja sig avsevärt från vad man kan förvänta sig att det betyder.   

Ett år innan the White Papers släpptes rapporterade the Washington Post om ett uttalande från 

justitieministern Eric Holder som fastställde att regeringen ansåg att det finns lagligt stöd för 

att döda amerikanska medborgare som har gått med i terroristorganisationer utomlands (Finn 

& Horwitz 2012).  

Dolda handlingar riktade mot stater  

Det finns ett utbrett regelverk för hur stater ska förhålla sig till varandra under fred- samt 

krigstider och staters skyldigheter till civilbefolkningen i världen. Dessa lagar tar dock inte 

ställning till dolda handlingar (covert action) och därför döms all statlig användning av våld, 

dold som öppen, av samma lagar. När stater utför handlingar som de inte öppet erkänner för 

det med sig flera problem, kanske det viktigaste är att det påverkar synen på huruvida legitima 

lagarna är. Alexandra Perina påpekar att dolda handlingar ofta upplevs som att de bryter mot 

lagar (varför skulle annars vara dolda?), men precis som hon påpekar så behöver inte 

handlingarna bryta mot några lagar enbart för att de är dolda (Perina, 2015, s. 511).   

Eftersom att det inte finns några lagar som tvingar stater att redovisa varken hur deras 

underrättelsetjänster och militär agerar blir det väldigt svårt att veta om stater verkligen följer 



internationella lagar. Vi kan återknyta till fallet Nicaragua v. United States inför ICJ där USA 

anklagades för att bryta mot internationella lagar genom att stödja Contra rebellgrupper i 

Nicaragua. USA valde att inte delta vilket gjorde det svårare för rätten att få en helbild utav 

händelsen, men de kom tillslut fram till att USA hade brutit mot internationella lagar (Perina, 

2015, s. 550).  

Just det fallet visade på hur svårt det är att påvisa skuld när en stat väljer att inte kommentera 

fallet trots att det fanns överväldigande bevis. Det som möjliggjorde domen var uttalande från 

CIA anställda om deras involvering; rapporteringar från journalister ansågs inte vara 

tillräckligt för en fällande dom (Perina, 2015, s. 552). USA pekade på rätten till självförsvar i 

anknytning till deras allierade El Salvador, Honduras och Costa Rica som ett försvar men de 

gav aldrig några konkreta argument för det i rättegången (Perina, 2015, s 558). USA har 

använt sig utav liknande argument, dvs. att de lägger fram argument med generella riktlinjer 

utan att gå in i detalj i specifika fall. Perina pekar på uttalanden kring ”the white paper”, som 

behandlar när det är tillåtet att döda amerikanska medborgare utomlands vilket de gjorde i 

anknytning till drönarattacken mot Anwar al-Awlaqi, där USA kunde diskutera fallet generellt 

utan att direkt erkänna deras medverkan (Perina, 2015, s 558). 

En stat kan fällas för en handling utförd av en allierad stat eller aktör beroende på deras grad 

av involvering menar Perina,  

”Although international law prescribes no general duty to inquire about the legality of conduct 

assisted, assisting states could be culpable for aiding and assisting unlawful conduct, may 

have domestic requirements that mandate compliance with certain laws, or may assess legality 

simply as a matter of prudence”. 

 Det betyder att om en allierad stat till USA bad om t.ex. underrättelsehjälp så är de skyldiga 

att se till att deras stöd inte leder till en olaglig handling som ett mordattentat (Perina, 2015, s 

563). I fallet Nicaragua v. United States kan man peka på att USA tränade och försörjde 

rebeller med vapen samt andra resurser som sedan möjliggjorde krigsbrott. 

2.3 Neorealism  

Neorealism har sitt ursprung från realismen som har en rik historia med inspirationskällor  

som Niccolo Machiavelli och Thomas Hobbes. Moderna realister har en väldigt cynisk bild 

utav människans natur. Realism menar på att människor i första hand ser efter sina 

egenintressen vilket innebär att människor sannolikt kommer att hamna i konflikt med andra 



individer. Hobbes och Machiavelli ansåg att människor behövde någon form av maktutövning 

över sig för att de inte skulle drivas till vad Hobbes kallar för ett naturtillstånd, ”allas krig mot 

alla” (Heywood, s.58).  

Det behövdes alltså en central auktoritet som såg till att människor skötte sig. Realister ser 

den internationella politiken på samma sätt, dvs. att det är ett anarkistiskt planfält eftersom att 

det inte finns en absolut central auktoritet. Realister ser på stater precis som Hobbes och 

Machiavelli såg på individer, dvs. att de drivs av egoism och därför är internationella 

relationer i sin natur instabil och farlig; Hans Morgenthau uttryckte det väldigt tydligt då han 

sade ”the social world is but a projection of human nature onto the collective plane” 

(Heywood, s. 58, 60).  

Morgenthau är en utav de kanske mest kända tänkarna inom realism som hänvisade på vikten 

utav statsmannaskap inom internationell politik. Han menade att man dels behövde se på 

staters intressen sätt utifrån ett maktperspektiv samt att synen på vad som är moraliskt rätt 

dels skiljer sig från olika stater och över tid men framförallt att stater inte kommer förhålla sig 

till moraliska principer som går mot statens egenintressen (Morgenthau, 2015, s. 33).  

Neorealism har uppenbarligen mycket gemensamt med realism men det finns flera stora 

skillnader. Den kanske mest kända neorealisten var Kenneth Waltz som kritiserade 

Morgenthau för hans inkludering av hur slumpen påverkar statligt beteende. Waltz ansåg att 

vetenskapliga teorier inte kan förklara det oförutsedda eller händelser som är ett resultat av 

slumpen  och menade istället på att teorierna bör fokusera på strukturen som formar statligt 

beteende (Waltz, 1988, s. 615). Det är av den anledningen som neorealism även kallas för 

strukturell realism.     

Neorealism menar på att internationella relationer formas av den struktur som stater befinner 

sig i vilket är anarki eftersom att det inte finns någon auktoritet som står över staterna. Om en 

stat inte kan försvara sig själv mot en fientlig stat finns det ingen överstatlig auktoritet som 

kan stoppa dem. Inom staterna finns det institutioner som polisen som upprätthåller lagarna 

och neorealister menar på att det inte finns en internationell motsvarighet (Waltz 1988, s. 

618.)      

Konceptet om staters egenintresse är väldigt centralt för att förklara hur stater agerar och hur 

de förhåller sig till moral. Realism beskrivs ofta som en amoralisk eller omoralisk dels 

eftersom att det associeras med konflikt för att realister inte tror på ”perpetual peace” samt att 



de anser att moraliska principer inte skall påverka eller hindra beslutsfattandet inom 

internationell politik (Heywood, s. 60). Statens yttersta uppgift enligt realister är att se efter 

statens egna välmående och skydda dess invånare och därför bör inte utomstående idéer om 

moral beaktas  

Egenintresse är även centralt för staters beslutsfattandeprocess när det kommer till 

försvarsfrågor och användningen av våld. Bilden av realister som mer benägna att använda 

våld är något missvisande eftersom att de vid många tillfällen har ställt sig kritiska mot krig 

och aggressiv utrikespolitik som under Vietnamkriget eller invasionen av Iraq 2003 

(Heywood, s. 61). Realister ser på krig som ett nödvändigt verktyg för att försvara viktiga 

nationella intressen om det inte finns ett bättre alternativ. Om användningen av våld förväntas 

ge ett resultat som är mer fördelaktigt för statens intressen än andra alternativ bör det 

användas.  

Det finns flera anledningar till varför anarkin i det internationella systemet skapar spänning 

mellan stater, varav ett är faktumet att det är säkrast att förlita sig på sin egen stats kapacitet 

att uppnå sina mål istället för att förlita sig på andra stater (Waltz 1964, s. 882).  

Neorealister lägger mycket vikt på hur maktbalansen mellan stater påverkar stabiliteten i 

världen och i synnerhet konceptet om polaritet som berör makt ”poler”, vilket är stater som är 

stora nog att påverka hur andra stater beter sig. De pekar på det Kalla kriget som ett exempel 

på en bipolär period, med de två stormakterna USA och Sovjetunionen som varandras 

motpoler. Eftersom att det bara fanns två stora aktörer rör sig de mindre staterna mot en viss 

pol och eftersom att maktbalansen mellan de två staterna var så pass jämn skulle det vara för 

kostsamt att attackera den andre staten (Waltz, 1988, s. 616). Perioden efter Kalla kriget har 

blivit mer multipolär vilket enligt realister innebär att sannolikheten för konflikt och 

instabilitet i världen har ökat. Neorealism utgår från att makt fungerar som både ett verktyg 

och en resurs som kan förloras vilket gör att de har en tävlingsinriktat syn på mellanstatliga 

relationer (Jervis, 1999, s. 45). 

3.4 Neoliberalism  

Neoliberalism har sitt ursprung inom liberalismen vilket har varit och fortsätter vara 

inflytelserik i hur västerländspolitik har formats både inrikes men också utrikes. Liberalism 

gjorde stort genomslag inom internationella relationsstudier efter Första världskriget då bland 



annat Versaillesfredens avtal var inspirerad utav Immanuel Kants teorier om ”perpetual 

peace” samt Thomas av Aquinos teorier om rättfärdigt krig (Heywood, s.65).  

Det är lätt att få intrycket att liberalism är en fredlig ideologi eftersom att de lägger mycket 

vikt på individuella rättigheter och harmoni genom utbyte mellan stater vilket är sant när det 

kommer till utbyte mellan demokratier, men det är inte nödvändigtvis fallet när de kommer 

till relation med auktoritära stater. Både realister och liberaler ser andra stater som främst 

egenintresse drivande vilket kan innebära att de utgör ett potentiellt hot. Däremot lägger 

liberaler större vikt på hur staterna är uppbyggda politiskt, vilket kännetecknar Republikansk 

liberalism som ser demokratiska länder som mer fredliga och auktoritära stater som mer 

militäriska samt våldsbenägna (Heywood, s. 67).  

Synpunkten att demokratier är fredliga mot andra demokratier har starkt empiriskt stöd 

eftersom att två demokratier aldrig har gått i krig mot varandra, däremot kan man inte påstå 

att demokratier har varit fredliga i samma utsträckning mot andra typer av stater (Heywood, s. 

67).  Under det senaste århundradet kan man peka på invasionen av Irak, Afghanistan och 

interventionen i Libyen som exempel då demokratiska länder har använt sig av våld för att 

störta auktoritära regeringar i syfte att införa demokrati i dessa länder.      

Liberalism och realism har många likheter men skiljer sig substantiellt i många avseenden, 

inte minst i deras syn på människans natur, då liberaler tror att människor är kapabla till att 

samarbeta och lösa problem genom att samarbeta med varandra (Steans et al, s. 32). Liberaler 

håller med realister att stater alltid kommer att kämpa mot varandra för att gynna sina 

egenintressen men liberaler menar också på att den här kampen kan hålla sig fredlig 

(Heywood, s. 65).  

Neoliberalism kom som ett svar för att röra liberalismen bort från den mer idealistiska synen 

som var framträdande efter Första världskriget  till vad Jervis kallar ”a half-sibling of 

neorealism”  (1999 ,s. 43). Precis som neorealism anser neoliberalism att det internationella 

politiska systemet är strukturellt anarkistiskt vilket innebär att stater alltid kommer att sträva 

efter att förbättra sin maktposition gentemot andra stater. Realister ser anarkin som en ständig 

kamp mellan stater för överlevnad och för att förbättra sin kapacitet gentemot andra stater. 

Neoliberalism tillkännager förekomsten av sådant våld men de menar på att samarbeten och 

avtal mellan stater kan lindra risken för förekomsten av det (Jervis, 1999, s. 45).  



Eftersom att neoliberalism utgår från att suveräna stater alltid strävar efter att främja 

egenintressen anser de att stater agerar precis som de vill om det inte finns en auktoritet över 

staterna som ser till att de följer dess avtal (Jervis, 1999, s. 43).  

Inom neoliberalism finns konceptet game theory som är en typ av system som försöker 

förklara vilka handlingsalternativ en aktör har samt var det finns för risker, fördelar (Snidal, 

1985, s. 25). Game theory utgår från att alla stater är i grunden självständiga och därför utgörs 

alla deras strategiska beslut utifrån vad som gynnar dem mest. Det innebär att Game theory 

kan appliceras inom många områden utöver militärt. Game theory modellen ställer följande 

frågor: Vem är aktören? Vad är spelets regler? Vilka handlingsalternativ har aktören? Vad har 

de att vinna? [Snidal, 1985, s. 25).       

3.5 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivism (även kallat konstruktivism) är en teoriinriktning som skiljer sig 

avsevärt från både realism och liberalism då den menar på att det inte går att finna en korrekt 

förklaring av verkligheten för att normer, värderingar och åsikter påverkar hur vi människor 

upplever verkligheten (Heywood, s. 75). För socialkonstruktivister är realister och liberalers 

idé om stater felaktig eftersom att deras analyser behandlar stater som att de vore fysiskt 

existerande entiteter, när de i själva verket är en social konstruktion.  

Socialkonstruktivister försöker vara en brygga mellan positivistiska inriktningar som realism 

samt liberalism och post-positivistiska inriktningar som t.ex. kritisk teori, strukturalism och 

feminism (Steans et al, s. 182). Man kan säga att de försöker förklara hur idéer, normer och 

andra kulturella faktorer påverkar institutioner och internationell politik.  

Socialkonstruktivisten Alexander Wendt tar upp anarki inom internationella relationer som ett 

exempel på brister inom neorealistisk teori. Wendt menar på att ”anarki är vad man gör av 

det”, alltså att en stat inte nödvändigtvis behöver se anarki som något negativt, eftersom att 

det är en kulturell uppfattning snarare än en fast lag som neorealister anser det vara (Wendt, 

2015, s. 73-74).  

Socialkonstruktivism är inte en teori i samma mening som neorealism och neoliberalism. 

Socialkonstruktivism försöker snarare förstå än att förklara beteende genom att undersöka hur 

individer och institutioner påverkar varandra. Begreppet institution hänvisar till en 

kontinuerlig typ av handlingsmönster varav det finns två typer, och de är formella och 



informella institutioner. Formella har ett tydligt regelverk och hierarkiskstruktur som 

militären, skolor etc.; informella institutioner som familjer saknar däremot formella regler 

(Steans et al, s. 186).  

Det finns många normer som socialkonstruktivister kan peka på inom det internationella 

systemet (konstruktivister föredrag att kalla det ett internationellt samhälle än system) som 

staters suveränitet och icke-interventionism. Stater bryter sällan dessa normer och om de väl 

gör det brukar de ofta få utså stark kritik, vilket var fallet när USA invaderade Irak 2003 

(Steans et al, s. 192). USA:s regering lade fram flera argument för att rättfärdiga sina 

handlingar, vilket visar på att de faktiskt finns normer inom det internationella systemet 

annars hade USA inte behövt rättfärdiga det.  

Socialkonstruktivister har en mer nyanserad syn på nationella intressen än neoliberalism och 

neorealism för att de ställer frågan: vems intresse är det? Eftersom att samhället utgörs av 

grupper med olika åsikter och intressen kan det omöjligen ligga  i hela statens intresse (Steans 

et al s. 192).    

4. Fallstudie  
De följande två avsnitten kommer att behandla två kontroversiella fall där CIA har använt sig 

av dolda militära handlingar. Det första fallet behandlar CIA:s involvering i Nicaragua under 

Reagan när CIA aktivt försökte störta Nicaraguas regering genom att ge stödd till 

rebellgrupper. Det andra fallet berör CIA:s användning av dödligt våld mot individer som 

misstänkts vara terrorister vilket innefattar användningen av drönare och paramilitärer i 

Pakistan och Jemen. 

4.1 Fall 1: Contra, CIA involvering i Nicaragua  

När Ronald Reagan valdes till president blev det tydligt att han skulle skilja sig avsevärt från 

den föregående presidenten Jimmy Carter, vars utrikespolitik strävade efter att främja 

mänskliga rättigheter. Under sin tid som president mellan 1977 till 1981 gav Carter sitt 

godkännande till CIA att utföra covert ops uppdrag i ungefär samma utsträckning som de två 

föregående presidenterna Nixon och Ford men den stora skillnaden för CIA under Carter var 

att de försökte underminera Sovjet genom att bland annat publicera samt finansiera böcker 

och tidningar i Östblocket genom att ”subvert the control of information that was the 

foundation of repression in the communist world” (Weiner, 2008, s. 413-416).  



Jimmy Carter lade stor vikt på att få pålitlig information, samtidigt som han var tydlig med att 

det var tvungna att hålla sig inom lagens ramar. Det var även förstått att de CIA var tvungna 

att följa Carters etiska kriterier. CIA direktören Turner hamnade tidigt i en svår situation, 

” They came to me and said: ’We have an agent almost inside this terrorist organization, but 

they’ve asked him to do one more thing to prove his bona fides. He’s got to go out and 

murder one of the members of the government. Do we permit him to do that?’ And I said: 

‘No, we pull him out.’ You know it’s a trade-off. Maybe he could have saved some lives. But 

I was not going to have the United States party to a murder in order to take that chance. This 

was a real life right now and this was the reputation of our country. And I thought that was 

not the right way to play the game.” – (Weiner, 2008, s. 414) 

Reagan valde sin valkampanjdirektör William J. Casey som direktör över CIA och Casey 

valde att föra myndigheten mot en helt annan riktning från den föregående regeringen. George 

H. W. Bush som då var en före detta direktör för CIA under Gerard Ford och senare kom att 

bli president var förvånad över att Reagans beslut; ”Casey was an inappropriate choice” 

erkände Bush (Weiner, 2008, s. 435).  

Casey ersatte den sittande chefen för ”clandestine service” John McMahon som hade 30 års 

jobberfarenhet inom CIA för att ”He [Casey] knew I was a cautionary influence on what he or 

the agency might want to do”, enligt McMahon själv (Weiner, 2008, s. 437). I mars 1981 blev 

det väldigt tydligt hur Caseys syn på CIA skiljde sig från Carters, då han övertygade Reagan 

till att tillåta CIA utföra paramilitära uppdrag i Nicaragua.  

CIA hade under Carter givit stöd till en rad pro-amerikanska partier, kyrk grupper, 

fackföreningar och bönder i Nicaragua för att motverka den socialistiska Sandinista-

regeringen men det var under Casey som de började förse vapen, pengar och träning till de 

regeringsfientliga contrarebellerna (Weiner, 2008, s. 440). Planen var att träna och förse 

vapen till rebellerna i grannlandet Honduras för att sedan erövra områden i Nicaragua. Casey 

lyckades övertyga Reagan att CIA tillsammans med Contrarebellerna kunde störta Nicaraguas 

regering, vilket flera analytiker inom CIA inte höll med om då de ansåg att Contras saknade 

stöd bland befolkningen (Weiner, 2008, s. 440).   

Det hemliga kriget mot Nicaraguas regering började i Mars 1982 när CIA kontakter sprängde 

upp broar som gick mellan Nicaragua och Honduras vilket fick mycket kritik från kongressen 

som hade fått avsiktligt falsk information från regeringen för att dölja CIA:s riktiga avsikt att 



störta Sandinistregeringen (Weiner, 2008, s. 441). I december samma år lade kongressen fram 

en lag ämnad att hindra CIA från att fortsätta med deras påstådda uppdrag ”of cutting off the 

flow of communist arms in central america”, vilket resulterade i att CIA saknade finansiering 

till att störta regeringen (Weiner, 2008, s. 441). 

En rådgivare till ”the Joint Chiefs of Staff” under Reagan påpekade att Contrarebellerna var 

en konstig liberationsgrupp, som han ansåg vara “just a bunch of killers” (Grandin, 2010, s. 

115). Ett exempel på den typen av handlingar som Contrarebellerna utförde var att gå till 

oförsvarade byar där de samlade ihop alla invånarna till torget för att sedan avrätta alla 

människorna som misstänktes jobba för regeringen framför resten av byn. De utförde även 

andra typer av brott mot civilbefolkningen som tortyr, misshandel ,våldtäkt och även 

kidnappningar, vilket var väldigt utbrett då de vid 1985 hade kidnappat cirka 5000 människor 

samt ”the Contras had executed close to four thousand civilians, wounded an equal number-” 

(Grandin, 2010, s. 116).     

Utöver Contrarebellerna använde CIA även legosoldater från Ecuador, Guatemala och El 

Salvador för att attackera måltavlor som hamnar och oljeriggar längst Nicaraguas kust; vid 

krigets slut hade 30000 civila dödats varav majoriteten hade dödats av Contrarebellerna 

(Grandin, 2010, s. 116).     

 4.1.1 Granskat utifrån Walzers teori om rättfärdigt krig 
Till att börja med bör vi applicera konceptet Jus ad bellum, dvs om CIA hade rättfärdiga 

anledningar till att utöva krig mot Nicaragua. För att kunna rättfärdiga användningen av våld 

måste staten kunna argumentera för varför deras handlingar är goda, i och med att Reagan 

regeringen inte öppet tillkännagav att de aktivt försökte störta Nicaraguas regering kan man se 

som ett tecken på att de visste att deras mål inte var rättfärdiga.  

En regering är legitim så länge som de kan upprätthålla kontrollen över sin stat utan hjälp från 

utom ståndande stater (Walzer, 2006, s. 101). Det samma gäller för rebellgrupper, om de är 

framgångsrika i inbördeskrig tyder det på att de har stort stöd bland befolkningen. I detta fall 

var Contras framgångar helt beroende av CIA:s hjälp vilket tyder på att de inte bör anses som 

legitima. Det är bevis nog för att kalla det ett orättfärdigt krig.    



 4.1.2 ICJ Domen om USA:s involvering 
I rättegången Nicaragua v. United States hänvisade USA till deras skyldighet att skydda 

Honduras, El Salvador och Guatemala som ett argument för legitim användning av våld under 

artikel 2 (4) ur FN:s lagstadga (Grey, 2013, s. 25). Den Internationella domstolen kom fram 

till att USA hade kränkt Nicaraguas suveränitet som innefattar rätten till att lösa interna 

angelägenheter utan involvering från utomstående parter. 

 USA blev dömda till att betala skadestånd till Nicaragua för deras roll i inbördeskriget vilket 

kritiserades av många i USA och i slutändan vägrade de att betala skadeståndet till Nicaragua 

(Grey, 2013 s. 173 ). Att de aldrig betalade av skulden pekar på den bristande auktoritet som  

ICJ innehar. 

4.1.3 Anarki och strukturs inverkan på CIA:s handlingar  
 Vi kan förklara varför det var möjligt för USA att inte betala sin skuld med hjälp av 

konceptet om anarki. Neorealism och neoliberalism kan båda peka på faktumet att ICJ helt 

enkelt inte har någon riktig befogenhet över USA. Alltså var CIA:s handlingar möjliga på 

grund utav den anarkistiska strukturen i världen då det inte finns någon överstatlig auktoritet 

som kan förstärka internationella lagar(Jervis 1998, s. 55). 

4.1.4 Game theory analys av CIA 
Först etablerar vi aktörerna vilket i det här fallet är CIA (under Reagan regeringen) och 

Sandinisterna. Förekomsten av internationella lagar innebär att det inte går att använda öppet 

våld utan att bli utsätt för kritik från omvärlden. För att undvika det använder CIA sig av 

dolda handlingar varar det finns flera alternativ. De kunde fortsätta ge stöd till pro-liberalism 

grupper som CIA gjorde under Carter vilket hade varit en mer långsiktig process som kan 

försvaras genom att hänvisa till etiska principer. CIA valde en mer direkt metod genom att ge 

stöd till rebellgrupper för att försöka störta Sandinisterna. CIA mål var att störta Sandinisterna 

för att kunna implementera en pro-amerikans regering i Nicaragua.       

4.1.5 Normer och institutionell historia inom CIA (1986) 
CIA har under sin historia störtat ett flertal regeringar varav den första var den iranska år 1953 

följt av Guatemala, Sydvietnam och Chile (Kinzer, 2007, s. 5). I Legacy of Ashes menar 

Weiner på att det inom CIA finns en kultur av att säga vad presidenten vill höra samt att det 

finns flera exempel då CIA har ljugit för kongressen och presidenten (2008, s. xviii-xix).  



Det var ett tydligt skifte mellan CIA under Jimmy Carter, där deras verksamhet fokuserade på 

att sprida politisk-krigsföring mot Sovjet till Reagans regering då CIA direktören Casey 

försäkrade Reagan ”I’ll take care of Central America.” (Weiner, 2008, s. 414, 440). 

Övergången till mer direkta militära metoder gjorde en återkomst under Reagans tid.        

4.2 Fall 2: Riktat dödande efter 9/11 attackerna  

Allmänhetens bild utav kriget mot terrorism har formats tack vare att media har lagt så 

mycket arbete på att rapportera om kriget i Afghanistan och Irak där vi har kunnat se hur 

västerländska soldater störtade Saddam Hussein, avsatte Talibanregeringen samt hur de har 

försökt att återuppbygga länderna och införa demokrati. Det finns dock fler slagfält i länder 

som USA inte har deklarerat krig mot som Pakistan och Jemen där CIA har använt sig av 

specialförband och drönare för att utföra militära uppdrag under flera års tid (Mazzetti 2013, 

s. 5).  

Det var under år 2001 som Bush gav en hemlig order till CIA som gjorde att de fick rätten att 

döda igen, en befogenhet som de hade förlorat under 70-talet (Mazzetti, 2013, s. 9). När de 

började jakten på individuella terrorister efter 9/11 blev det tydligt att regeringen behövde en 

”nimble and responsive” styrka för att få tag på de individerna och de ansåg att deras 

försvarsdepartement var för förhindrad av byråkrati vilket gjorde att CIA sågs som ledaren i 

kriget mot terrorism (Mazzetti, 2010, s. 11).  

Vid slutet av året 2001 hade en grupp med CIA-paramilitärofficier och ”Army Green Berets” 

tillsammans med Afghaniska miliser lyckats driva ut Talibanerna från huvudstaden Kabul 

samt staden Kandahar (Mazzetti, 2010, s. 13). Mazzetti pekar på det här som ett stort 

ögonblick i amerikansk militärhistoria då det är första gången som direktören för CIA i effekt 

var en ”military commander, running a clandestine, global war with a skeleton staff and very 

little oversight” (2010, s. 13).  

Special Activities Division användning av riktat dödande  

CIA har en grupp som kallas Special Activities Division (SAD) vilket är en paramilitärgrupp 

som utgörs av individer som är ute och utför farliga uppdrag i det dolda, ibland i länder där 

USA inte öppet tillkännager att de befinner sig i (Mazzetti 2009). Sedan 9/11 har SAD spelat 

en central roll i jakten på terrorister . Mazzetti påpekar att USA använder sig utav SAD i 



länder som Pakistan och Somalia där den amerikanska militären inte har tillstånd att befinna 

sig som följd utav att kriget mot terror inte kämpas mellan statliga arméer.  

Vad det har inneburit för USA är att de i princip har bedrivit hemliga krig genom att använda 

sig utav den civila myndigheten CIA eftersom att dess verksamhet inte utstår samma grad av 

granskning som militären utstår (Scahill, 2013, s.23-24). Man kan peka på år 2005 som en 

viktig tidpunkt för CIA:s allt mer framträdande roll militärt eftersom att det var under 2005 

som CIA och militärens kontraterrorism-grupp Joint Special Operations Command (JSOC) 

kom överens om vilka de var som hade befäl över USA:s specialförband beroende på vilket 

land de befann sig i  (Mazzetti, 2013, s. 131-133).  

Det hela hade kommit på tal när JSOC jagade en high-value-target från Afghanistan till 

grannlandet Pakistan. Eftersom att militären endast hade tillåtelse att befinna sig i Afghanistan 

kunde de inte eliminera deras måltavla vilket försvarsministern Donald Rumsfeld senare 

hänvisade till då han menade på att USA:s kontraterrorism-specialförband  behövde kunna 

utföra, vad Mazzetti kallar ”secret wars in as many places as possible” (2013, s. 131).  

Vad regeringen kom fram till var att de behövde ge CIA direktören och försvarsministern mer 

befogenheter för att snabbt kunna eliminera måltavlor när de hade chansen, utan att behöva gå 

genom en lång byråkratisk process. Befälhavaren över specialförbanden, förklarar Mazzetti, 

berodde på följande faktorer 

” How willing was that country to allow special-operations troops on its soil? What was the 

strength of the relationship between the CIA and a country’s spy service? Just how prickly 

might a specific CIA station be about ceding control in his country to JSOC?” (2013, s. 133) 

I Pakistans fall tillät deras president Musharraf USA:s militär att utföra drönarattacker där 

men han ansåg att låta amerikanska soldater ”marschera” inom landet var förmycket 

(Mazzetti, 2013, s. 133). CIA kom fram med en lösning som möjliggjorde för amerikanska 

specialförband att utföra uppdrag inom Pakistans gränser vilket var att specialförband som 

Navy Seals skulle föras över till CIA tillfälligt. Det kanske mest kända exemplet var under år 

2011 då Navy Seals var under CIA:s befäl när de utförde räden i Pakistan som dödade Bin 

Laden (Mazzetti, 2013, s. 133). 

Vad det har inneburit för CIA är att de i stort sätt har fungerat som en hemlig armé som kan 

utöva krig i områden som Somalia och Pakistan utan att behöva tillkännage eller rättfärdiga 

deras verksamhet för allmänheten.  



Användningen av drönare har varit en central komponent för både CIA och den amerikanska 

militären för att eliminera individer i  Afghanistan, Jemen, Pakistan och Somalia (Serle 2015)  

USA:s krigsföring mot terrorism kännetecknas av dess fokusering  på att eliminera personer 

som innehar högt uppsatta positioner inom terror organisationer som Al Qaeda, vilket har 

inneburit att regeringen och CIA har haft en direkt roll i krigföringen. Regeringarna under 

Bush och Obama har båda fått utstå kritik för deras metoder, Bush för deras ”detention-and-

interrogation program” som kritiserades för användningen av tortyr och Obama har kritiserats 

för användningen av drönare för att döda människor som tros vara terrorister (Mazzetti, 2013, 

s. 218-219).  

Obama regeringen kom att fortsätta samt expandera CIA:s ”targeted-killing” program genom 

att införa  en centraliserad lista med individer som CIA aktivt skulle försöka döda. Enligt 

Mazzetti var det så kallade ”Jones Memo”  menat att lägga fram tydliga riktlinjer för 

regeringens möjligheter till att använda dödligt våld mot individer som misstänks vara 

terrorister (2013, s. 226). Vi kan peka på drönarattacken som dödade AQAP-ledaren Nasir al-

Wuhayshi i Jemen som ett exempel på den typen av riktat dödande som CIA har kommit att 

använda sig av sedan 9/11 (Shaheen 2015).  

Utöver riktat dödande mot kända individer som CIA tror är terrorister har de även använt sig 

av vad som kallas ”signature strikes, på svenska mönsterattacker. Vad det innebär är att alla 

män som är i militär ålder som befinner sig i en viss region i en stor folksamling, eller om de 

interagerar med en person som de tror är en terrorist är legitima måltavlor.(Scahill 2013, s. 

249). Det är kanske en av anledningarna till att den amerikanska regeringen rapporterar så få 

civila dödsoffer.  

CIA har även blivit anklagade för sin användning av ”double tap” attacker, vilket är när de 

utför en uppföljnings attack kort efter en föregående attack. Det har resulterat i att människor 

som kommer först på plats för att hjälpa till själva blir dödade (McKelvey 2013). 

Organisationen the Bureau of Investigative Journalism menar på att CIA har utfört åtminstone 

sju uppfölningsattacker i  Pakistan under 2013(Woods & Yusufzai 2013).  

4.2.1 Riktat dödande och rättfärdigt krig 
Utifrån jus in bellum (rättvist krig) har USA hänvisat till rätten om självförsvar, vilket de har 

argumenterat för i anknytning till det hot som terrorism utgör för USA. Att förklara krig i 

syfte att försvara sig är rättfärdigat, men det är fortfarande möjligt att utöva ett rättvist krig 



orättvist (Walzer, 2006, s. 21). Det förutsätter att vi accepterar att terrorister är soldater och 

inte brottslingar. Vissa menar på att terrorister bör ses som lagbrytare vilket innebär att de inte 

bör straffas förens efter dem har blivit dömda för brott (May, 2007, s. 309).    

Utifrån jus in bello kan användningen av drönare kopplas till ett problematiskt område inom 

rättfärdig krigsföring som berör civilbefolkningens status i krig. Krig tenderar till att påverka 

den civila befolkningen mer än soldaterna vilket vi har sätt vid flera tillfällen inte minst under 

invasionen av Iraq som kan ha dödat uppemot  461000 civila (BBC 2013). Begreppet 

”noncombatant immunity” hänvisar till civilas och soldaters rättighet att till att inte falla offer 

för våld när de inte deltar i krigsföringen (Walzer, 2006, s. 138). Det har anknytningar till 

principen om nödvändighet som betyder att stater har rätt att använda våld som riskerar att 

skada människor om det är nödvändigt för kriget närmare mot sitt slut (Walzer, 2006, s. 144-

145).   

Det går dock bara att hänvisa till principen om nödvändighet om det inte finns andra alternativ 

för att uppnå strategiska mål. Som exempel kan vi peka på bombningen av Frankrike i andra 

världskriget då en del piloter ur ”the Free French Airforce” valde att flygga lägre under 

bombräder för att kunna urskilja soldater från civila lättare, vilket utgjorde en ökat risk för 

piloterna vilket lindrade förekomsten av civila dödsoffer och skadade (Walzer, 2006, s. 157).   

Samma princip kan tillämpas på användningen av drönare, som enligt the New York Times har 

dödat många fler civila än vad regeringen har erkänt (Shane 2015). Det är felaktigt att påstå 

att CIA följer principen om nödvändighet eftersom att det finns möjlighet för att omhänderta 

individer i Pakistan och Jemen dessutom kan man heller säga att det riktande dödandet har 

fört USA:s krig mot terrorism närmare fred. På grund av det höga antalet dödade civila bryter 

drönarattackerna mot principen om proportionalitet och distinktion på grund av att det skadar 

civilbefolkning mer än vad det gör för nytta för USA (Walzer, 2006, s. 119-120).   

4.2.2 Riktat dödande och internationella lagar  
Flera människorättsorganisationer som Amnesty International har ställt sig kritiska till 

användningen av riktat dödande. Mycket kritik har riktats mot regeringens uppfattning om att 

de kan använda riktat dödande mot individer utanför slagfält som de misstänker är terrorister 

som en typ av självförsvar (Amnesty International 2012). Amnesty menar att Obama 

regeringens tolkning av vad som utgör ett imminent hot är så bred att den möjliggör vad de 

kallar ”guily until proven innocent” eftersom att regeringen anser att de kan avgöra vem som 



är en terrorist utan konkreta bevis som kopplar dem till specifika terror-attacker (Amnesty 

International 2012) .   

 Det är den breda tolkningen av vad som utgör ett imminent hot som möjliggjorde 

drönarattacken som dödade den amerikanska medborgaren Anwar al-Awlaki som var medlem 

i AQAP (Savage & Shane, 2013).  Rörande användningen av drönare i Pakistan och Jemen 

kan vi peka på protokoll 1 i Genèvekonventionerna som ställer krav på krigsutövande stater 

att varna civilbefolkningen innan de utför attacker som kan skada dem (Perina, 2015, s 526). 

Det är dock viktigt att påpeka att det här är en lag som USA stödjer men som de inte har 

skrivit på. Det är även värt att poängtera att USA lade fram ett fall inför FN:s säkerhetsråd för 

användning av våld i både Afghanistan och Irak men de har aldrig gjort det för användningen 

av våld i Pakistan eller Jemen (Grey, 2013, s. 348).  

4.2.3 Anarki ,struktur och riktat dödande  
Ett flertal människorättsorganisationer som Amnesty International och the Bureau of 

Investigative Journalism har kritiserat USA för sin användning av drönare vilket de menar har 

ledet till många civila dödsoffer. Trots det fortsätter CIA utföra drönarattacker i länder som 

Pakistan (Serle 2015). Neorealism samt neoliberalism kan förklara det utifrån anarki 

strukturen i det internationella systemet. Kenneth Waltz menar på att stater måste utgå från sin 

egen makt för på grund av ” …the absence of a central monopoly of legitimate force”, vilket 

innebär att det inte finns något som kan hindra CIA:s användning av riktat våld om det inte 

sker en förändring inom maktbalansen i världen (1988 ,s. 618).   

4.2.4 Game theory och riktat dödande  
Spelaren i det här fallet är CIA och de förhåller sig inom ramarna av det internationella 

samhället. I Afghanistan och Irak är det accepterat att de får utöva sin verksamhet men det 

samma gäller inte i Pakistan och Jemen där de inte öppet kan tillkännage sin verksamhet. CIA 

har möjlighet till att antingen försöka fånga eller döda misstänka individer genom Special 

Activities Division eller att döda dem med drönare. Användandet av drönare för med sig 

minst risk då amerikanska liv inte riskeras samt att det är lättare att döda än att omhänderta en 

individ som sedan går genom en lång juridisk process. CIA vinner på det genom att det får 

deras chef (presidenten) att framstå som tuff mot terror samt att det är en policy som har stort 

stöd bland USA:s befolkning (Dilanian & Swanson 2015).  



4.2.5 Vem gynnas av riktat dödande? 
Till att börja med kan vi peka på dem som har direkt kontroll över det riktande dödandet.  

Bush regeringen fick mycket kritik för hur de omhändertog individer misstänka för terrorism, 

vilket kan förklara varför Obama regeringen har valt att döda misstänka terrorister i mycket 

större utsträckning än Bush (Becker & Shane 2012).  Sedan Obama blev president har 

förekomsten av tillfångatagen blivit allt mer sällsynt vilket Becker och Shane förklarar är 

resultatet av Obamas vallöfte att dra sig ur Irak samt förbjudet av tortyr.     

Det är lätt att förstå varför den nuvarande regeringen förlitar sig på riktat dödande genom 

drönare med tanke på att opinionsundersökningar i USA visar att det finns ett stort stöd bland 

folket för användningen av drönare mot terrorister (Dilanian & Swanson 2015). 

Användningen av drönare möjliggör krigsföring mot terrorister utan att riskera amerikanska 

liv. Dessutom visar opinionsundersökningar att många amerikaner vill att USA ska dra sig ur 

Irak och Afghanistan (DeYoung & Clement 2013).  

 

5. Slutsatser 
Utifrån fallen kan vi dra ett par slutsatser om CIA:s användning av våld utifrån dolda 

handlingars relation till internationella normer. Stödjandet av Contras visade sig inte vara i 

enlighet med jus ad bellum och riktat dödande var inte i enlighet med jus in bello. För att 

uppfylla kravet på jus ad bellum måste staten lägga fram argument som visar att de har goda 

avsikter som främjar mänskligheten i stort, vilket inte var fallet i Nicaragua. Faktumet att 

regeringen ljög för sin kongress om verksamheten även efter att de blev påkomna stärker den 

punkten. Likaså kräver jus in bello en viss grad av öppenhet för att visa på att kriget utövas på 

ett rättfärdigt sätt. Att USA:s regering har försökt mörklägga faktumet att fler civila än 

terrorister har dödats av drönare tyder på att de inte följer principerna inom jus in bello.  

Båda fallen visade på tydliga brott mot internationella lagar som i fall 1 berörde kränkning av 

suveränitet samt staters rätt till att hantera inrikesangelägenheter utan inverkan från 

utomstående stater. I fall 2 fanns det bevis för brott mot mänskliga rättigheter genom 

användningen av riktat våld mot civila. Båda fallen visade även på att anklagelserna om brott 

inte har hindrat CIA från att fortsätta använda samma metoder. 

Anledningen till varför det var möjligt kunde besvaras med hjälp av teorierna neorealism, 

neoliberalism och socialkonstruktivism. Neorealism- och liberalism förklarade att det inte 

finns någon överstatlig auktoritet som befogenhet över USA vilket innebär att de kan undvika 

konsekvenserna av sina brott. Socialkonstruktivism visade på att det fanns en kultur och 

historia genomsyrad av brott mot internationella lagar inom CIA. Den amerikanska 



befolkningens positiva inställning till användandet av drönare kan ses som en förklaring   till 

varför det har så pass hög utbredning.   

Fallen visade att det är gynnsamt för den amerikanska regeringen att använda dolda militära 

handlingar för att främja sina intressen. Fallen får det att framstå som att det inte finns några 

reala konsekvenser för användningen av våld som inte öppet tillkännages. Fall 2 visade även 

hur otydligheten kring vad som anses vara befogat våld utifrån FN:s lagstadgar har 

möjliggjort en tolkning som USA har använt för att rättfärdiga riktat dödande utanför aktiva 

slagfält.    

6. Diskussion  
 

Arbetet har visat på tydliga brister inom de normer som utgör internationella relationer och 

det har möjliggjort användningen av riktat dödande mot individer utanför slagfält och 

kränkningar av staters suveränitet samt rätten till att lösa inomstatliga problem utan 

involvering från utomstående aktörer. Teorierna om rättfärdigt krig har förklarat dels när det 

är tillåtet att förklara krig samt vilka skyldigheter stater sedan har under krigsföring.  

Gällande frågeställningen om huruvida teorierna för rättfärdigt krig är lämpade för att 

behandla dolda handlingar menar jag på att svaret fanns i faktumet att Jus ad bellum kräver att 

staten lägger fram argument för varför kriget är rättfärdigt. Det man kan göra är att utveckla 

det vidare genom att lägga fram principer som specifikt benämner användningen av dolda 

militära handlingar och dess implikationer.  

Teorierna om internationella relationsstudier visade sig vara till stor nytta för att förstå 

förekomsten av dolda handlingar och varför det är gynnsamt att använda sig av dolda 

handlingar. 

Uppsatsen har lyckats med att ge en överskådlig bild över en rad olika problem gällande 

användningen av dolt våld vilket har givit mig en nyfunnen förståelse över internationella 



relationer. Jag har stött på en del problem under skrivandet på grund av svårigheten att hitta 

tillförlitlig information gällande de handlingar som USA inte öppet har tillkännagett. Jag hade 

även svårt för att förstå mig på när internationell lag tillåter användning av våld på grund av 

dess otydliga formulering.      

Arbetet visar att internationella lagar bör ta en tydligare ställning mot användningen av dolda 

handlingar som utgör användning av våld mot andra stater och individer. Fallen visade väl hur 

otydligheten kring vad som utgör våld har använts för att rättfärdiga försök till att störta 

legitima regeringar samt användningen av riktat dödande mot individer utanför aktiva 

stridsområden. Framtida forskning bör undersöka hur stater kan bekämpa farliga individer 

utan att förlora legitimitet.  

Framtida forskning kan även undersöka hur man kan främja mellanstatligt samarbete för att 

effektivt bekämpa icke-statliga militära grupper effektivt. Jag föreslår även att framtida 

forskning går in djupare på relationen mellan USA:s utrikespolitik och den privata sektorn 

samt användningen av privata militärfirmor.   
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