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ABSTRACT 

War has for all through the years adopted various guises and been performed by various 

actors for a wide variety of destination. But what is really a war? Why is war fought? How is 

war fought? By whom is war fought? Machiavelli, Clausewitz, Kaplan, Kaldor, Creveld and 

Krulak are just a few among others who have made valiant attempts to explain war and its 

nature. What did they find? This essay maps out their studies in the hope of finding some kind 

of continuity that can give a clearer picture of what war really is. It is important to point out; 

the goal is not to try to make a definition of war, but merely an attempt to find some kind of 

continuity. The study finds that as society develops, bridges get built and contracts are signed, 

everything falls apart at some point and you can  never be sure that something as complex as a 

war to retain some form of continuity, if any – it would be the power it contains, but barely it. 

Keywords: war, why, how, who, continuity, Clausewitz, Machiavelli, Kaldor, Creveld, 

Kaplan, Krulak 
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1 Inledning 

”Om ni inte förstår krigets faktiska betingelser, dess natur och dess förhållande till andra 

ting, kommer ni inte att känna krigets lagar och inte heller veta hur man leder ett krig eller 

kunna vinna seger”- Mao Tsetung 

1914 bryter Första Världskriget ut som ett av historiens mest kända skyttegravskrig i vilket 

över nio miljoner soldater mister livet på de olika fronterna, långt från städernas kärnor
1
. 

Dryga 30 år senare utbryter Kalla Kriget, ett 45 år långt upprustningskrig där ingen bomb 

faller och heller ingen soldat mellan de stridande går ut i strid, ett krig där man i stället krigar 

via ombud i tredje världen
2
. Den 11e september 2001, 87 år efter Första Världskrigets start, 

faller bland annat World Trade Center i New York, efter de värsta terrorhandlingarna i vår 

tids historia. Knappat en månad senare förklarar USA krig mot Afghanistan, i vilket 

soldaterna inte bara utkämpar dödliga strider mot aktivister, utan även ser till att civila får mat 

och kläder samtidigt som man håller i fredsbevarande insatser, allt inom en och samma stad.
3
 

Under bara ett sekel har vi sett krig anta olika skepnader och karaktärer, men vad är 

egentligen krig? Var Kalla Kriget verkligen ett krig? Var terrorattackerna den 11e september 

krigshandlingar? – Vilka är aktörerna för att det ska räknas som ett krig? Är krig även de 

humanitära operationerna, som del av ett krig? Var drar man i så fall gränserna? Var ligger 

fokus – att uppnå fred eller att endast vinna kriget? Är blixtkrig krig i samma bemärkelse som 

inbördeskrig? Var får terrorism plats och hur startar man ett krig mot terrorismen? Hur ska 

man kunna utkämpa ett framgångsrikt krig om man inte känner till, och är eniga om vad krig 

egentligen är? Går det att besvara dessa frågor? Vad säger teoretikerna? 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rystad och Tägil (1984) Problem i modern histora: Första och andra världskrigets utbrott s 13-17 

2
 Gaddis (2007) Det Kalla Kriget; pakterna, spionerna, lögnerna, sanningen. s 47, 50 

3
 Wall (2011) 11 september och andra terrordåd genom historien. s 10-12 
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1.1 Problemformulering 

För Platon betydde idéer ”tingens eviga och oföränderliga urbilder”
4
. En idé kan betraktas 

som en ”tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna 

utmärks av en viss kontinuitet”
5
. En sådan tankekonstruktion kan vara såväl en föreställning 

om verkligheten, som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur en företeelse 

kommer att utvecklas i framtiden
6
. Krig är en tankekonstruktion som inte har en lika självklar 

skepnad, eller utveckling som en stol eller en fotboll, men som fortfarande omges av en viss 

idé – och även en viss kontinuitet. Problemet ligger i att idén och kontinuiteten är för vag, 

nästan alla skulle lätt kunna peka på ett bord och säga att det där inte är någon stol – och få 

medhåll från de flesta. Skulle man i stället peka på ett ”krig” och säga att det är ett krig, så är 

det inte alls säkert att alla skulle hålla med i samma utsträckning – för krig som det ser ut idag 

saknar den kontinuiteten. Genom tiderna så har frågor som Varför förs ett krig?, Vilka är 

aktörerna? och Hur förs ett krig? blivit besvarade på olika sätt, beroende på vilken tidsera 

som har rått men också beroende på vilken teoretiker man skulle ha frågat. Clausewitz skulle 

nog besvara frågan om vilka krigets aktörer är med ett kort ”endast statera”, medan Kaldor 

skulle komma med ett mer invecklat svar i stil med ”en multidimensionell aktörsskala med 

fokus på allt från små stammar till överstatliga organisationer”. För att man ska kunna 

utkämpa framgångsrika krig – oavsett om syftet är att bringa fred, eller att vinna makt, är det 

dock viktigt att det skapas en allmän uppfattning om vad krig kan vara – men också vad krig 

kanske inte är. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att försöka kartlägga teoretikers idéer om kriget som fenomen och dess 

natur med utgångspunkt i tre krigshistoriskt sett utstickande tidsåldrar; medeltid/feodal tid, 

nationalstatens tid och post kalla kriget. Eller om man så vill; den förwestfaliska eran, den 

westfaliska eran och den post-westfaliska eran. Studien ämnar beskriva de utvalda 

teoretikernas syn på krig med ambitionen att reda ut och bringa klarhet i vilka olika synsätt på 

termen krig som finns, och har funnits genom tiden. Studien hoppas även kunna finna någon 

slags kontinuitet i teoretikernas idéer, med en önskan om att kunna säga någonting om vad 

                                                           
4 Bergström och Boreus (2000) Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys 

s 148 
5 Bergström och Boreus (2000) s 148 
6 Bergström och Boréus (2000) s 148 
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krig är, eller åtminstone skulle kunna vara. Det är viktigt att poängtera att studien inte avser 

göra någon omfattande definition av vad krig är, utan endast försöka hitta någon form av 

kontinuitet.   

 

1.3 Frågeställning 

Studiens frågeställning blir således; 

Finns det någon kontinuitet i teoretikernas idéer? 

För att kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen används tre stycken underfrågor; 

- Varför för man krig? 

- Hur för man krig? 

- Vilka är krigets aktörer? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att kartlägga synen på krig ur tre olika krigsvetenskapliga tidsåldrar; 

medeltid/feodal tid; nationalstatens tid och post kalla kriget, utöver detta läggs en avgränsning 

vid att undersöka sex teoretikers olika perspektiv på detta. Av skriftligt praktiska skäl, samt 

för att slippa utföra en debatt om huruvida vissa egentligen klassas som statsvetare, 

krigsvetare eller strategiker, kommer alla sex att benämnas som ”teoretiker”. För att kunna 

besvara frågeställningen så grundligt som möjligt avgränsas studien även till att endast reda ut 

vilka idéer om krig som funnits, utan att lägga någon större vikt på tidsmässig analys, mer än 

att det nämn. 
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2 Metod 

2.1 Undersökningsstrategi 

Den metod som kommer att tillämpas är en kvalitativ, översiktligt beskrivande  idéanalys, 

metoden kommer att användas till att reda ut och kartlägga teoretikernas syn på krig. 

Den metod som dock vid första anblick möjligen skulle tillämpa studiens syfte bäst är en form 

av diskursanalys, eller snarare en analys av en diskurs. Det som skiljer en analys av en diskurs 

från en diskursanalys är att en diskursanalys betecknar den grupp av angreppssätt som 

fokuserar på hur text och tal är retoriskt organiserade i den sociala interaktionen och därför 

underbygger bestämda konstruktioner av den sociala världen
7
 medan en analys av en diskurs i 

stället fokuserar på diskursens deltagares egna syn på världen utan att blanda in någon egen 

teoretisk förståelse
8
. Anledningen till att en analys av en diskurs är mer relevant som metod är 

för att studien ämnar kartlägga olika perspektiv på diskursen krig och därför skulle frångå 

syftet om analysen skulle grunda sig i retorisk organisation snarare än faktiska tankar och 

budskap. 

Sedan är frågan dock om att hitta någon form av kontinuitet av krig egentligen kanske inte 

mest är en diskurs, utan snarare kanske mer en idé. Det skulle dock fortfarande vara möjligt 

att faktiskt få ut ungefär samma produkt av tankar som vid en analys av diskurer genom att i 

stället göra en variant av en så kallad idéanalys. Analysobjektet kommer då inte, som ett 

förtydligande,  att vara olika ideologier utan olika teoretikers idéer. Genom en idéanalys 

ämnar studien rekonstruera, kartlägga och diskutera idéer som förekommer och utmärker sig 

för såväl tidsåldern som för teoretikern för att kunna ge ett svar på frågeställningen. Meningen 

är dock inte att göra en innehållslig idéanalys då ambitionen inte är att leta argument som bär 

eller brister eller poängtera motstridiga resonemang. Syftet är inte heller att själv bedöma och 

värdera teoretikernas åsikter, som vid en innehållslig idéanalys
 9

, utan endast reda ut vilka 

idéer som finns. Däremot kan detta diskuteras i en avslutande analys men i kartläggningen är 

inte syftet att själv värdera teoretikernas argument och idéer. 

                                                           
7
 Burr (1995) refererad till i Jörgensen och Phillips (1999) Diskursanalys som teori och metod s 112 

8 Burr (1995) refererad till i Jörgensen och Phillips (1999) s 113 
9
 Bergström och Boreus (2000) s 154 
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Då syftet inte heller är att pröva om argumenten håller kan det även vara skäligt att utesluta en 

argumentationsanalys
10

. Inte heller egentligen en funktionell idéanalys kommer att stödja 

syftet då meningen inte heller är att undersöka vad idéer får för följder och hur de påverkar 

omvärlden, utan som sagt, kartlägga först utan att själv värdera eller göra fallstudier av idéers 

påverkan. En funktionell idéanalys vill även påstrida ursprunget till en idé och syftet är 

fortfarande bara att kartlägga.
11

 Syftet är inte heller att jämföra idéerna med en yttre 

verklighet som i en kritisk idéanalys
12

 utan i stället urskilja idéer inom ett visst fenomen – 

krig, detta trots valet av de tidsmässigt utspridda teoretikerna är inte ambitionen att integrera 

någon form av kontextuell domän. Meningen är i stället att analysera och bestämma en 

enskild individs  idé för att kunna säga någonting bestående om krig. 

Studien lämpar sig även till att vara kvalitativ snarare än kvantitativ då syftet inte är att 

kartlägga en större massas, till exempel ett helt folks, syn på krig utan i stället en mindre skara 

selektivt utvalda teoretikers syn. Vidare skulle man kunna diskutera om det inte skulle vara 

relevant att göra antingen delar av alternativt hela studien till en litteraturstudie, men risken 

för att arbetet då skulle falla över till att bli en ren diskursanalys är efter övervägan för stor. 

Det skulle kunna tänkas vara skäligt att använda sig av ett analytiskt instrument i form av 

idealtyper för att renodla dragen hos de olika teoretikernas åsikter
13

, om syftet var att jämföra 

dessa med fokus på teoretikerna, men eftersom teoretikerna i sig – utöver just sina teorier, är 

relativt oviktiga för studien, känns inte en analys via idealtyper som rätt väg att gå. För att 

strukturera upp studien kommer därför analysen i stället att delas in i olika fält där olika 

repertoarer av krig kommer att diskuteras från de olika selektivt utvalda teoretikernas syn. 

Dimensionerna som kommer behandlas är följande; 

- Varför för man krig? 

I anledningarna till krigföring finns det intressanta skillnader med utgångspunkt att vår 

allmänbildning vet att kriget har haft många motiveringsgrunder genom tiderna – allt från att  

berika fursten till nationalstater till dagens krig, och det är därför intressant givet studiens 

syfte att granska teoretikernas tankar kring detta område. 

                                                           
10 Bergström och Boreus (2000) s 154 
11 Bergström och Boreus (2000) s 155 
12 Bergström och Boreus (2000) s 155-156 
13 Bergström och Boreus (2000) s 158-162 
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- Vilka är krigets aktörer? 

Vilka krigets aktörer betstår av är en viktigt fråga då det inte kan klassas som en självklarhet 

att ett krig enbart bedrivs av till exempel stater; man vet att andra aktörer har varit inblandade 

under tidigare tidsperioder och det är skäligt att hävda att ett krig skulle kunna bestå av en 

multidimensionell aktörsskala.  

 

- Hur förs ett krig? 

Hur ett krig förs bortom det invanda ganska speciella nationalstatskrigen bestående av det 

totala kriget och det begränsade kriget, är inte heller längre en självklarhet – och har inte 

heller varit genom historien. 

 

Anledningen till ett sådant här upplägg i stället för att dela upp studien i olika kapitel över 

teoretikerna är främst för att betona vikten av frågan som ställs, och vilka olika svar på frågan 

som finns, utan att lägga allt för stor vikt på vem det är som säger vad, mer än att det 

självklart nämns. Vid ett sådant här upplägg, då studien inte kommer göra några egna 

tolkningar på det skrivna ordet utan enbart kartlägga det som faktiskt står skrivet i materialet, 

uppstår en hög reabilitet då sannolikheten för samma resultat är väldigt hög
14

. 

Sammanfattningsvis kommer studien att vara en form av idéanalys av teoretikers idéer om 

krig där olika analysdimensioner kommer att användas för att strukturera upp arbetet. 

2.2 Material 

Primärmaterialet som kommer studeras är som följer; 

Nyproduktioner av Niccolió Machiavellis böcker Art of War och Fursten från början av 1500-

talet 

En nyproduktion av Carl Von Clausewitz bok Om kriget från 1832 

Fred Kaplans bok The Wizards of Armageddon från 1982 

Martin Van Crevelds bok The Transformation of War från 1991 

Mary Kaldors bok Nya och Gamla Krig från 1999 

Charles C. Krulaks tal The Three Block War: Fighting in urban areas från 1997 samt artikel 

The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War från 1999 

                                                           
14 Bergström och Boreus (2000) s 172-174 
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Utöver detta kommer även böcker om krigets historia att studeras för att enklare kunna skapa 

en förhållning till primärtexterna. De referenstexter som för analysen kommer vara ett 

tolkningsredskap är följande; 

Paul Hirsts bok War and Power in the 21st Century från 2001 

Michael Howards bok War in European History från 1976 

Alf W. Johanssons bok Europas krig från 2006 

Det är dock viktigt att påpeka att det inte är säkert att alla teoretiker kommer att nämnas i lika 

hög grad eller ens under alla dimensioner, utan det beror helt på vad som kommer finnas i 

deras verk och vad som för studien är relevant att ta med. Det är också en ytterligare 

anledning  till att studien inte delas in efter tidseror eller efter teoretikerna. 

2.3 Urvalsmotivering 

Alla ovanstående personer med tillhörande verk har valts för att så gott som möjligt kunna 

besvara studiens frågeställning, uppfylla syftet och samtidigt få en så bred bild av de olika 

krigsidéerna som möjligt. Även om tiden för utförandet av analysobjekten inte är i fokus, 

kommer det eventuellt att analyseras om studien finner intressanta skillnader eller likheter. 

Det är därför relevant att göra olika tidsmässiga nedslag för att öka chanserna för en så stor 

bredd som möjligt. 

Machiavelli har först och främst valts som representant för medeltidens krigstänkare, näst på 

tur står Clausewitz som en sådan här studie inte kan föregå men han får dessutom stå för den 

som representant för krigsteorier med nationalstaten som krigförande enhet. Kaplan får 

representera en forskargeneration som teoretiserar kriget i det senare skedet med Kalla Kriget 

som nationalstaternas sista stora krig – och bas för den här sortens teoretiker. Som 

representanter för post-Kalla Krigets teoretiker finner studien det relevant att använda både 

Kaldor och Creveld då de har väldigt olika syn. För att modernisera studien ytterligare 

fungerar Krulak som sista representant för 2000-talets krigföring. Krulaks medverkan är även 

relevant av ett till skäl - då ämnet krig inte enbart är en akademisk diskussion och för att nå 

den största bredden och ett så med vekligheten överensstämmande resultat som möjligt är det 

för studien viktigt att ta med även det militära perspektivet. 

2.4 Källkritik 

De flesta källor som används till kartläggningen av teoretikernas idéer om krig är var och ens 

originaltexter och kan alltså bedömas som högst trovärdiga och lämpliga att använda som 



Försvarshögskolan  Malin Malmström 

Säkerhetspolitik; C-uppsats  HT 2012 

12 
 

underlag för studien då ingen annan kan återberätta eller tolka ens idéer precis som en själv är 

det också skäligt att så långt det är möjligt endast använda sig av förstahandskällor. Vad 

beträffar just Clausewitz verk så går det endast att säga att det är beklagligt att Clausewitz inte 

kunde färdigställa sin bok innan sin död, dock används i stort sett bara den första – och av 

Clausewitz färdigställda delen av boken till den här studien. Det kan dock vara värt att ha 

tanken i bakhuvudet när man läser studien. Boken Art of War, av Machiavelli är skriven som 

en Sokratisk dialog, och det finns en fara att den kan bli svår att använda som underlag då 

risken finns att den behöver tolkas i allt för hög grad. Kaplans bok The Wizards of 

Armageddon skiljer sig också en aning från ovanstående exemplar då den inte kan ses som en 

ren faktabok, men heller ingen fiktiv berättelse. Boken är är varken en genomgripande historia 

av amerikansk kärnvapenpolitik eller en fullständig redovisning av post-1945 strategiskt 

tänkande. I stället handlar boken om en viss grupp av tänkare - Bernad Brodie, Albert 

Wohlstetter, William Kaufman, Herman Kahn och ett antal mindre kända figurer, nästan alla 

som arbetade på RAND Corporation på 1950-talet. Kaplan är intresserad av hur deras idéer 

utvecklas och samverkade med politiken. All fakta hämtad ur Kaplans bok kommer även att 

refereras till som Kaplans egna resonemang, då det inte är helt säkert att det är saker som han 

själv faktiskt tycker eller om det är karaktärerna i bokens resonemang. Vad som är fiktion och 

vad som är äkta framgår inte, oavsett är det dock intressanta tankar från en viktig krigsperiod. 

Vad gäller de inledande och presenterande kapitlen av studien har källor som till exempel 

Problem I modern historia; Första och andra världskrigets utbrott och 11 september och 

andra terrordåd genom historien använts, de har alla bedömts trovärdiga av samma skäl som 

de bearbetade texterna – de är publicerad litteratur av olika allmänt accepterade förlag som 

sysslar med seriös facklitteratur, så som Studentlitteratur. 

2.5 Disposition 

Studien kommer att inledas med att de tre olika dimensionerna av krigets natur kartläggs 

utifrån de olika teoretikernas perspektiv. Varje fråga avslutas med en sammanfattning av 

teoretikernas i idéer i vilken de även sätts i kontext till tiden då de har sitt ursprung. Studien 

fortsätter sedan med att idéerna om krig diskuteras med förhoppningen om att kunna dra 

några konkreta slutsatser om upptäckten av någon möjlig kontinuitet av vilka olika syner på 

krig som har funnits genom historien. 
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3 Idéanalys 

3.1 Varför för man krig? 

Medeltidens stora krigstänkare, Machiavelli, har en till synes ganska simpel syn på 

krigföringens orsaker ; om man inte själv startar kriget – kommer någon annan att göra det. 

Kriget kommer alltid att vara närvarande och förblir oundvikligt, att inte själv starta kriget är 

bara att ge motståndaren fördelen att i stället göra det, och sätter dig själv i underläget.
15

 

Furstesamhället som rådde tog enligt Machiavelli motiven till krig att i huvudsak kretsa just 

runt furstens egna anspråk. Ingenting gav dock en furste så högt anseende som storskaliga 

krig och personliga dåd. 
16

 Det finns enligt Machiavelli två sätt att strida; antingen med lagen 

eller med styrkan. Att strida med hjälp av lagar och regler var till för människan, medan 

striden med endast styrkan tillhör djuren. Människan kommer dock till den tidpunkten då hans 

lagar inte räcker till, och det är då han måste ta till sin styrka. Lejonet och räven bör vara hans 

förebilder för ett lyckat liv som furste. 
17

 

Efter Machiavelli var Clausewitz den som kom att över krigsteorin till stor del och krig har 

länge setts på genom Clausewitzianska ögon och då som en ren våldsakt för att påtvinga 

motståndaren sin egen vilja
18

. Clausewitz vill, precis som den här studien, inte ge sig in i att 

försöka utföra en ”omständig” definition av kriget, utan håller sig till dess element, vilket han 

hävdar består av en tvekamp
19

. 

Tvekampen beskriver Clausewitz som den som sker mellan två brottare, som en metafor för 

krigets otaliga mängd av dueller. Båda sidor kommer att försöka göra den andre värnlös och 

därmed oförmögen till all form av fortsatt motstånd. Enligt Clausewitz för man i det stora hela 

endast krig av en enda anledning; att påtvinga motståndaren sin egen vilja, som en 

förlängning av politiken, oavsett vad målet med det är.
20
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Enligt Clausewitz resonemang får vi dock aldrig under några omständigheter se kriget som en 

självständig företeelse. Ett krig är alltid ett redskap som används då politiken inte räcker till, 

Clausewitz hävdar också att, om man inte kan se detta så är man väldigt nära att komma på 

kollisionskurs med hela krigshistorien. Cluasewitz försöker verifiera sin idé med att hävda att 

det är det enda sättet att kunna förstå anledningen till krigföring genom historien. 
21

 

Samtidigt som Clausewitz beskriver kriget som förlängningen av politiken menar han även att 

kriget är en del av den blinda primitiva naturkraft av hat och fiendeskap som människan 

besitter. Clausewitz beskriver även kriget som en ”märklig treenighet”, i vilken han resonerar 

denna naturkraft som den första pelaren, eller det första elementet om man så vill. De två 

andra uppges som förnuft och ett ”tillfälligheternas spel”. Varje pelare karakteriseras också att 

tillhöra varsin del av människoväldet. Folket tillskrevs de primitiva naturkrafterna, regeringen 

eller makthavarna förnuftet och de stridande krafterna eller armén, det slumpmässiga.
22

 

Om någon skulle försöka att utforma en teori som inte tar denna treenighet i beaktande menar 

Clausewitz att denne skulle misslyckas så till den grad att teorin – vilka i övrigt fantastiska 

idéer den framför – skulle vara förkastlig. 
23

 

Både Kaldor
24

 och General Krulak
25

 hävdar dock att den nya tidens krigföring har anpassat 

sig till den nya eran av globalisering som präglar våra nutida behov i samhället, vilket ändå 

måste ses som lika naturligt som Machiavellis idé om att berika fursten. De båda menar att 

globaliseringen är den globala sammanbundenhetens följder för den områdesbaserade 

suveränitetens framtid, det vill alltså säga, för den moderna statens.  Detta hävdar både Kaldor 

och Krulak är vad som naturligt kom som följd av det Kalla Krigets avslut. Det maktvakuum 

som uppstod visar på en typisk övergångsperiod i världsläget. Det som kvarstod var 

tillgängliga överskottsvapen, ramponerade socialistiska ideologier, det sönderfallande 

totalitära imperiet, supermakternas minskade stöd till de så kallade marionettregimerna men 

det som skulle förändra framtidens krig var den ostoppbara globaliseringen som tog fart – 

efter att den möjligen i sig redan hade gjort slut på det Kalla Kriget.
26
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Nya motiv till krig kommer alltid att komma, allt i takt med att världen globaliseras och 

världens stater knyts samman så väl militärt som ekonomiskt, politiskt och kulturellt. De nya 

skälen till krig blossar upp i anknytning till att det statliga oberoendet  urholkas och i 

extremfallet att staten går i bitar. Det visar sig mer utmärkande i relation till att monopolet på 

legitimit organiserat våld urholkas – vilket sker lika väl uppifrån som underifrån.
27

 

Creveld är däremot en teoretiker som med ett, från Clausewitz, Machiavelli och Kaldor, till 

viss del annorlunda synsätt som grund, anser att krigets ramverk består av någonting annat än 

en förlänging av politiken. Creveld ägnar, visst, mycket tid till samma strategiska idéer som 

resten av teoretikerna i studien, men tar även idén om orsakerna till krig ett steg längre – från 

ledarens motiv till att genomföra kriget, till de stridandes motiv till att genomföra kriget åt sin 

ledare. Crevled anser inte att kriget, och då främst striden och dödandet, ska vara ett rationellt 

medel för att nå ett rationellt mål. Creveld tar sitt resonemang vidare och anser att Clausewitz 

grundläggande pelare utgör ett perfekt recept för nederlag, och fungerar även som motsats till 

Crevelds egna teori, då den enligt honom själv utförs baklänges. 
28

 

Om tanken med att krig är ett slags medel för att nå ett rationellt mål, oavsett om det är 

politiska eller religiösa mål som eftersträvas, måste man ta i beräkning att våra politiska 

ledare, eller ledaren som beslutar om krig – oavsett om de är politiska eller inte – är 

mänskliga, och gjorda av kött och blod. Det går därför inte att ta för givet att ett kriget är ett 

rationellt medel för att nå ett rationellt mål. Enligt Creveld vore det befängt att tro att bara för 

att en människa har tagit sig till en ledande position kommer han att bete sig som en 

kalkylerande maskin som är mindre utsatt för mänskliga faktorer som stress och felberäkning. 

29
 

Creveld menar dock även att det inte räcker med att målet aldrig kan säkerställas som 

rationellt, medlet borde dessutom aldrig kunna vara rationellt. Anledning till en strid kan 

aldrig vara en fråga om intresse, och för att citera Creveld; ”En död man kan aldrig ha något 

intresse”. 
30

 

Creveld resonerar att en person mycket väl kan offra sitt liv i Guds namn, för sin familj, sitt 

land eller till och med för sin ledare. Men att hävda att han då har någon form av framtida 

intresse, vore att invertera innebörden i begreppet.  Krigföring skulle enligt Creveld utgöra det 
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stora beviset på att människan inte motiveras av själviska intressen, på sätt och vis 

representerar krigföringen alltså den mest altruistiska av alla mänskliga aktiviteter. Det är 

således skäligt att hävda att avsaknaden av intresse från de stridande som modigt dör för sitt 

land – eller för någonting annat man tror på och är villig att offra sitt liv för, är en anledning 

till att krig förs, eller i vilket fall en anledning till att krig kan föras.
31

 

Det är dock viktigt att klargöra att motiven för krig inte under några omständigheter behöver 

vara samma för de stridande som för de ledande. Det är alltså inte omöjligt på samma sätt för 

till exempel en stridande stat som för en stridande individ – med livet som insats, att ha några 

framtida intressen. Det är heller inte helt ovanligt att de stridande inte ens är medvetna om det 

egentliga framtida målet för striden. 
32

 

Creveld har dock en lösning på förhållandet mellan de två, till synes kanske med varandra 

stridande parter i form av ledning och stridande, som han förklarar via en liknelse illustrerad 

av ett tungt tåg som klättrar uppför en sluttning, framfört av två lok, ett i fronten och ett i 

slutet av tåget. Till synes kan det verka som att loken hela tiden motarbetar varandra, medan 

de i praktiken alltid fördelar arbetsbördan mellan varandra. Några vagnar knuffas hela tiden, 

medan andra alltid dras. De flesta är i mellan, knuffade ena stunden och dragna i nästa. 

Antalet vagnar som knuffas kommer att vara störst när det ledande loket har nått en platå, 

medan resten av tåget fortfarande klättrar.
33

 

På samma sätt är den bidragande roll av överväganden i krig omvänt relaterad till graden av 

strid. Creveld spinner vidare på sitt resonemang och hävdar att för en man att dö för sitt eget 

intresse är absurt, och att dö för någon eller något annat, kanske mer absurt fortfarande. Den 

andra punkten där konventionellt strategiskt tänkande enligt Creveld går vilse gäller 

antagandet att kriget huvudsakligen består av att medlemmar i en grupp dödar en annan grupp 

av människor. Han menar i stället att i krig i själva verket inte alls börjar när vissa människor 

dödar andra, utan snarare startar vid den punkt där de själva riskerar att dödas i gengäld. De, 

och det finns alltid några, som sysslar med den första delen, men inte i den senare kallas inte 

krigare, och ingår inte i något krig, utan är vad man kallar slaktare, mördare, yrkesmördare 

och så vidare. 
34
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Även om tiden skulle göra så att vi skulle vänja oss vid krig, finns det ändå ingenting sådant 

som att bli likgiltig till det. Ju närmare striden- och faran för våra liv vi kommer, desto större 

tomhet kommer vi att omges av, och ju mindre makt har även den militära organisationen att 

få oss lyda sina kommandon. Ingen belöning, hur stora de än må vara, kan vara mer värdefullt 

än livet, tillika som inget straff hur hemskt det än må vara kan vara värre än döden. Precis 

som det är meningslöst att fråga varför människor äter eller varför de sover, så är slåss på 

många sätt inte ett medel utan ett mål.
35

 

Eftersom han som kämpar sätter allt på spel, så måste för honom, vad han än kämpar för, 

anses som mer värdefullt än hans eget liv. Gud, land, nation, ras, klass, rättvisa, heder, frihet, 

jämlikhet, broderskap faller under samma kategori av myter som män är beredda att ge sina 

liv för och som vilket de i själva verket alltid har gjort
36

 

Svårfattliga faktorer som gott och ont, menar Creveld utgör den etiska grund varpå krigets 

centrala beslut vilar på. Etiken är till skillnad från Machiavellis resonemang, den centrala 

kärnan snarare än att vara separerat från kriget
37

. Trupper som inte tror på att orsaken för 

striden är god, kommer att vägra strida
38

. Även om folk initialt vet vad de kämpar för kan en 

utdragen konflikt nära på garantera att de ursprungliga målen kommer att glömmas, och det 

betyder att medlen kommer att bli viktigare än målet
39

. 

Creveld håller dock fast vid att trupperna inte kommer att vara villiga att riskera sina liv för en 

strid de inte djupt i sina hjärtan inte bara känner sig villiga att dö för, utan även känner är 

rättvis. Även om propaganda och terror länge skulle kunna få arméerna att strida så finns det 

inga garantier för hur länge det kan pågå, hur länge de stridande är mer rädda för terrorn 

utövad av den egna ledaren än skräcken av att dö i en strid de inte finner legitimt rättvis eller 

ens värld att riskera livet för. Även om trupperna skulle fortsätta strida finns då istället risken 

för att deras kämpaglöd skulle försvaras och att de skulle bli allt för lättövervinnliga.
40

 

För Creveld är striden kärnan i kriget. Planeringen, underrättelsen och manövreringen – och 

allt annat som sker fungerar antingen som ett förspel till striden eller utnyttjar dess resultat. 
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Creveld använder även Clausewitz egen metafor för att stödja sin ståndpunkt, striden och 

blodsutgjutelsen är för kriget vad pengar är för ett företag. 
41

 

Hela hemligheten med att vinna en seger i ett krig består i att försöka förstå fienden för att 

överlista honom. En ömsesidig lärprocess är vad som följer. Även eftersom kampen 

fortskrider, lär sig båda sidor anpassa bland annat sina taktiska metoder - men viktigast av allt 

- deras moral, för att passa motståndaren.
42

 

3.1.2 Varför för man krig? Sammanfattning och kontextualisering 

Sammanfattningsvis kan man säga att motiven för krigföring under medeltiden, eller den 

förwestfaliska tiden, enligt Machiavelli främst var för att berika fursten och stärka hans 

ställning både hos folket och bland andra furstendömen. Detta kan sättas i kontext till att 

termen krig kom som en benämning på det tillstånd Europa försattes i efter den romerska 

freden och kännetecknades av en tid av invaderingar, barbari och vandalisering utfört av allt 

från goter till vikingar. Feodalismen som följde var lika mycket en ekonomisk som militär 

nödvändighet efter de kvasi-nomadiska krigarsamhällen som till en början bildades runt om i 

Europa. 
43

 

Machiavelli lägger stor vikt på furstens motiv till krig, men en till synes viktig del till varför 

krig kunde föras under medeltiden bör under omständigheterna vara folkets viljan att mäta sig 

med kungar och feodalherrar. Under medeltiden kom nämligen adeln att bli upphöjd till 

toppen av feodalsamhället och den enda möjligheten att ta sig dit för de som inte var av adligt 

blod var genom en god krigsinsats. Krigarna, eller riddarna som är en mer tidsenlig 

beskrivning av vad de faktiskt var,  blev upphöjda, kanske ändå mer än adeln, till att bli 

betraktade som nära på gudomliga, och då inte bara av folket utan också av kyrkan. Kyrkan 

såg nämligen riddarna som de som försvarade kristendomen från hotande religioner med 

tillhörande folk. 
44

  

Det medeltida Europa var således ett komplicerat politisk och socialt system och egentligen 

först efter stiftandet av den Westfaliska freden 1648 uppstod ett mer strukturerat samhälle 

under vilket styret gick från det pluralistiskt komplexa till ett med en statsmakt med monopol 
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på styrande befogenheter. 
45

 Det var också i detta nya system som Clasewitzs idé om kriget 

som en förlängning på politiken uppstod, som även kom att bli den mest framstående så långt 

som in i vår moderna tid. Inte egentligen förrän efter det kalla kriget, eller den post-

westfaliska tiden,  kom det alltså teoretiker som konkurerade med Clausewitz tankar. Kaldor 

var den som främst åberopade vikten av den globalisering och sammanbundenhet som kom att 

forma motiven till den nya tidens krigföring. Kaldor fick medhåll från General Krulak medan 

hennes samtida teoretikerkollega Creveld i första hand argumenterar för att ingen vinst är 

bättre än livet, och att inget straff kan vara värre än döden, vilket måste betyda att motiven för 

kriget är själva striden i sig – då en död man inte kan ha något framtida intresse. Det som 

egentligen i huvudsak skiljer Crevled från de två andra teoretikerna från samma tidsperiod är 

främst att han visar på tankar av en mer tidlös karaktär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Hirst (2001) War and Power in the 21st Century. s 47 



Försvarshögskolan  Malin Malmström 

Säkerhetspolitik; C-uppsats  HT 2012 

20 
 

 

3.2 Hur förs ett krig? 

Machiavelli ansåg våldet som ett strängt taget utmärkt medel för den krigförande makten. 

Haken är bara att det ska användas med ordentligt omdöme och det är en fråga om ”grymhet 

använd på ett bra eller dåligt sätt”. Våldet kan inte användas hur som helst, utan till exempel 

en krigsledare måste först vara på det klara med sin egen makt, och hur långt han kan ta våldet 

i olika situationer, utan att förlora makten han besitter.  Machivelli kommer dock fram till att 

grymheten i våldet när det är använt på rätt sätt, är det bästa, men man måste ha folket på sin 

sida en gång för alla, vilket våldet å ena sidan både vidmakthåller likaväl som det kan ta det 

ifrån en. Om man genom våld vinner krig så ser även folket vilken makt man besitter och blir 

avskräckta från att själva försöka sig på att sätta sig upp mot fursten. 
46

 

Machiavelli anser att det viktigaste i hur man för krig är att besitta, och bemästra 

egenskaperna av lejonet och räven, främst räven. Det är dock viktigt att man även lärt sig hur 

man på bästa sätt döljer sin egen ”rävnatur” för att på bästa sätt vara en hycklare och 

skymtare. Den som lyckas med detta kommer att kunna föra framgångsrika krig och utföra de 

stordåd som krävs för att inte bli störtad. Machiavelli beskriver människan som så pass 

enfaldig att det aldrig är ett problem att gå in i rävskinnet då de kommer låta sig bedras så fort 

tillfället ges dig. 
47

 

Fursten bör även vara beredd på att dra kappan efter vinden och ställa sig in hos folket hela 

tiden, då det är dem som kommer att slåss för honom, om tillfället ges. Delar av krigets 

strategi måste således vara att även vara barmhärtig mot sitt folk, detta får inte överspegla att 

folket även måste frukta sin furste. Går det inte att kombinera att vara barmhärtig och 

samtidigt fruktad är helt klart det senare att föredra för den furste som vill vinna ett krig. 
48

 

Clausewitz beskriver istället kriget som en verklig kameleont då han menar att dess medel 

ständigt ändrar form och karaktär allt eftersom vad det direkta fallet kräver. 
49

 Det 

karakteristiska huvuddraget i ett krig är dock att det utkämpas med våld i form av fysiskt våld, 

moraliskt och psykiskt våld talas endast om som statens och lagens mening och anses inte av 
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Clausewitz som något som hör kriget till. Det fysiska våldet anpassas sedan för att möta ett 

motstånd av annat primitivt våld för att nå målet. 
50

 

Clausewitz resonerar att filantroper, som skulle försöka motsätta sig hans teori om det fysiska 

våldet som krigets enda sanna karaktär, är de som är farligast för krigets utveckling. Hans tes 

är att de nog lätt skulle försöka hitta ett artificiellt sätt att demobilisera fienden och tvinga 

honom att resignera för att skona så många människoliv som möjligt, för att sedan hävda att 

detta skulle vara krigets verkliga syfte. Detta skulle aldrig fungera enligt Clausewitz, han 

menar dock att bara för att krig bedrivs genom våld, så betyder det inte att de som för krig inte 

har något förnuft, utan tvärt om så är det troligt att det ligger förnuftiga hjärnor bakom den 

styrande instansen. Anledningen till detta är att han som ser att en öppning till krig och 

förvärvning av en vinst i form av till exempel ökat territorium och inte tar denna, måste ses 

som han som inte har förnuft. Det förnuftiga i den här situationen, menar Clausewitz, vore att 

ta chansen och därmed ligga steget före motståndaren. Detta resonerar han är det enda vettiga 

och att det vore galet att bortse från detta endast på grund av ovilja mot det råa våldet. Man 

får dock aldrig tro att bara för att ett krig enbart vilar på en våldsakt består det också endast av 

förnuftiga beslut utan ett krig måste också underbyggas av känslor. Anledningen till detta är 

att ett krig inte skulle kunna ta fart om båda sidor enbart satt på var sitt håll och var förnuftiga, 

i en sådan värld skulle stridskrafterna stå oanvända och endast styrkeramar beräknas och den 

med högst mattematiskt sannolik vinst skulle förklaras som krigets segare. 
51

 

Clausewitz hävdar dock att det förekommer en skillnad på hur pass stor del av krigsbesluten 

som styrs av förnuft eller känsla hos civiliserade folk jämfört med till exempel primitiva 

stammar.  Den främsta skillnaden anses vara de olika grader av grymhet som utspelar sig. 

Civiliserade folkslag har i högre utsträckning låtit förnuftet prägla krigföringen men har också 

lärt sig att hantera effektivare sätt än att enbart ge vika för råa instinkter. Primitiva stammar 

har i stället i högre grad låtit känslorna ta över och då dödat krigsfångar och förhärjat 

passerande städer. 
52

 Det finns dock inte att förglömma en till punkt som påverkar skillnaden i 

krigföring mellan civila och primitiva folkslag, nämligen de sociala förhållandena, vilka alltså 

också kan påverka graden av grymhet i våldet.  Clausewitz hävdar att om det skulle te sig så 

att ett krig mellan två civiliserade folk är mindre grymt och förintande än ett krig där de 

stridande kan ses som primitiva så är det en följd av sociala förhållanden som kan begränsa 
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kriget hos de civiliserade. Några sådana begränsningar får egentligen inte ses som en del av 

själva kriget utan utgör snarare premisserna. Krigets filosofi får därför inte förenas med varje 

krigs enskilda förutsättningar och tillsammans utgöra någon slags begränsning, utan måste ses 

som två olika och vitt skilda saker. 
53

 För att det ska kunnas skapas en växelverkan mellan de 

stridande parterna, vilket är det enda sättet att ta begreppet krig till dess yttersta gräns, får 

dock inga gränser för våldet förekomma, vare sig det är av primitivt eller mer civil karaktär
54

. 

I planeringen av kriget, i vilket fall i det krig som till största del är uppbyggt via förnuft, 

måste en bedömning av motståndaren ske. Frågan som måste ställas är om våra insatser kan 

fälla det motstånd motståndaren kommer att sätta upp. För att kunna svara på den frågan 

måste vi inte bara kunna uppskatta motståndarens disponibla facilitet utan också dennes 

viljestyrka. Det sistnämnda kan inte som faciliteterna beräknas på antal, utan måste avvägas 

mot styrkan i motiven som ges för kriget. Endast förutsatt att vi på något rimligt sätt kan 

uppskatta vår motståndares vilja och motståndskraft kan vi planera våra egna insatser på ett 

framgångsrikt sätt, det är dock inte att förglömma att motståndaren antagligen kommer att 

göra detsamma. 
55

 

Inte bara planeringen av kriget kan verka hämmande för båda sidor om man gör misslyckade 

bedömningar, även själva slagen kan i stridens hetta missbedömas och ogynnsamma beslut 

kan tas. Det är aldrig att förglömma att kriget som helhet aldrig är en isolerad akt, och uppstår 

inte genom ett trollslag. Det går strängt taget aldrig att lita på att motståndaren gör det han 

beräknas göra eller ens befinner sig där han beräknas finnas, just på grund av att 

mänskligheten inte är helt tillförlitlig till att göra det som förväntas av en, eller ens det som är 

bäst för en. 
56

 När kriget väl har dragit i gång blir det dock lättare, att med verklighetens hjälp 

ta till vara på de fakta och ledtrådar som följer på vägen genom kriget. Olika vägval kan visa 

på vilken typ av beslut och vilken väg motståndaren är villig att gå, ingenting är dock 

någonsin definitivt. 
57

 

Något av det strategiskt viktigaste man bör tänka på när man för ett krig är att medlen måste 

anpassas av målet. Tanken är enligt Clausewitz att kräva så pass lite av motståndaren som 

möjligt utan att för den sakens skull ge upp målet. Det krävs antingen att motståndaren anser 

att förlusterna vid ett fullvärdigt motstånd blir så ödesdigra att det inte är värt att kämpa emot, 
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eller så krävs det att förlusterna är så pass ringa vid genomförandet av målet att motståndaren 

inte ens bemödar sig att bry sig. Ju mindre motstånd vi får, desto mindre styrkor behöver vi 

ställa upp med. Det måste dock tas med i beräkning att två olika folk kan reagera på samma 

politiska mål på helt skilda sätt. Ett mål som kanske verkar helt oskyldigt kan därför resultera 

i helt oväntad respons, som kan komma att bli ödesdiger i sig. 
58

 

Det går egentligen inte heller att säga att man vunnit ett krig, det kan verka så till en början, 

men ingenting är definitivt inom krigföringens ramar. Då kriget inte endast består av ett 

kortvarigt slag finns det alltid risk, och utrymme för ett nästa, även om fredsförhandlingarna 

är påskrivna. Det är dessutom fullt troligt att den till en början besegrade staten endast ser 

förlusten som en förbipasserande plåga som reformerade politiska intressen kan fixa i 

framtiden. 
59

 

Kaplan fokuserar främst på atombomben och det kärnvapenkrig som hotade världen under det 

Kalla Kriget. Krigföringen som dominerade världen var den mellan de två blocken, med 

Sovjetunionen i öst och USA i väst. Det som utmärkte krigets tillvägagångssätt var till 

skillnad från Clausewitz råa våldshandlingar  snarare en kapprustning för att avskräcka 

motståndaren från att slå till, vilket båda sidor gjorde och det innebar att ett slags krigsstiltje 

bredde ut sig mellan de två blocken. Detta kan jämföras med de icke-existerande kalkylativa 

krig som Clausewitz hävdade skulle uppstå om båda sidor endast satt på var sitt håll och var 

förnuftiga. Atombomben har alltså inte bara under sin storhetstid förändrat krigets 

destruktivitet utan också i och med det hela krigets natur. Och man får ju nästan tacka för att 

krigsvetenskapsguden Clausewitz hade fel. 
60

 

Närvaron av atombomben har inte bara lett till avsaknaden av våldsamma strider, utan har 

också påverkat hur man planerar inför ett krig, även här i motsats till Clausewitz – och de 

flesta andras resonemang om betydelsefullheten av att slå till innan motståndaren. Det har 

nämligen ganska liten betydelse för två parter som båda innehar kärnvapensarsenaler vem 

som slår till först. Så länge man har kärnvapnen väl gömda – och alltså har kvar dom efter en 

attack från motståndaren kan han som slog till först alltid räkna med att få sin egen stad totalt 

sönderbombad och för en lång framtid obeboelig kort efter att man själv slagit till först. Att 

starta ett kärnvapenkrig kan jämföras med att två män står i ett rum fyllt upp till midjan i 

bensin, var och en av dem skulle enkelt kunna förgöra motståndaren genom att slänga en 

                                                           
58

 Clausewitz (1991) s 35-36 
59

 Clausewitz (1991) s 33-24 
60

 Kaplan (1983) The wizards of Armageddon. s 25 



Försvarshögskolan  Malin Malmström 

Säkerhetspolitik; C-uppsats  HT 2012 

24 
 

brinnande tändsticka, men inte utan att gå samma öde till mötes, vilket i de allra flesta fall gör 

att man är väldigt försiktig med sina tändstickor. Om ett krig ändå skulle starta, skulle det på 

bara några sekunder utvecklas till ett fullskaligt världskrig som inte skulle ge något som helst 

utrymme för krigsplanering utöver total destruktion. Stridande marktrupper skulle vara totalt 

oviktigt och visst skulle den marina flottan ha spelat stor roll som till exempel bas och 

transport för flygplan och missiler, men om en enda bomb skulle falla mellan de två blocken 

skulle flottan inte ens hinna användas. Kriget skulle vara över på så kort tid att det inte skulle 

spela någon roll vilka framgångsrika krigsstrategier man en gång hade. 
61

 

För att kunna slå tillbaka mot en kärnvapenattack krävs dock att ens egna kärnvapenarsenal 

inte kommit till skada under attacken. Det här förutsätter att man i alla fall har ett så pass tätt 

försvarssystem så att platsen eller platserna för förvaringen inte läcker ut till motståndarsidan. 

Det viktigaste är dock att arsenalen är förvarad på ett sådant ställe att den skulle överleva en 

attack. Kaplan hävdar också att försvarets era, i den omfattningen det såg ut förr, är förbi. Det 

enda som egentligen behövs är ett så pass troligt hot om repressalier att motståndaren inte ser 

det värt mödan, och de egna förlusterna för att starta kriget och fälla den första bomben är för 

stora. 
62

 

Efter kalla krigets slut, följde en ny era, i vilken man hoppades på en tid av fred. I stället 

följde en relativt svår tid, karakteriserad av global oordning och ett ständigt hot om kaos. 

Kaldor, Krulak och Crevld har alla tre till viss del olika syn på tiden som följde. Kaldor  

skiljer sig från bland annat Creveld i den bemärkelsen att hon snarare går in på olika medel av 

krigföringen än olika strategier för hur medlen ska användas. Creveld resonerar kring hur krig 

bör föras medan Kaldor istället redogör för hur krig förs idag. En av Kaldors viktigaste 

punkter i den moderna krigföringens utformning ligger i den moderna statens urholkning 

genom transnationalisering, vilket krasst har lett till att staternas kapacitet för att starta krig 

eller ens tillgripa våld mot varandra har minskat betydligt. Anledningen till detta är främst två 

orsaker; militärteknologins ökade förintelsepotential och staternas tilltagna transnationella 

förbindelser, i synnerhet militärt. 
63

 

Förbuden från de klassiska krigslagarna från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal har under 1990-

talet i stället snarare blivit regel än undantag . Illdåd mot ickestridande civila samt cerneringar 
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och vandalisering av historiska monument kan idag betraktas som något som kommer att ingå 

i varje krig, såväl strategiskt som upproriskt. 
64

 

De stridande är ofta organisatoriskt sett till stor del decentraliserade och verkar genom ett 

hopkok av konflikt och samarbete, även med fiendelägret. Under den senare hälften av 1900-

talet har enklare vapen utvecklats betydligt.  Den främsta utvecklingen har skett med enkla 

precisionsvapen som även barn kan använda samt odetekterbara landminor. Den brokiga 

mångfalden av stridande använder sig dessutom även av oblygt kvalificerad teknologi, 

visserligen även om de inte kommer upp till staternas arsenal av stealthflygplan och 

kryssningsrobotar. Informationsteknologin har utvecklas och anses vara en lika avgörande 

milstolpe som flygplanet och stridsvagnen
65

. Detta har lett till att svårförutsägbara och 

effektiva metoder som internet och mobiltelefoner används, dessutom såväl till förhandling 

som till att mobilisera stridande. 
66

 

Under 1990-talet har inte bara det organiserade våldet blivit mer genomträngande
67

 utan även 

krigsekonomin har förändrats drastiskt främst från Första- och Andra världskriget, då den nära 

på såg ut tvärt emot vad den gör idag. Globaliseringen som tog fart i slutet på 1980- och 

början på 1990-talet har bidragit till en ny era av nästan helt centraliserade krigsekonomier 

som till skillnad från de centraliserade krigsekonomierna från första häften av 1900-talet som 

var totaliserade och enväldiga. De så kallade nya krigen är ytterst beroende av utomstående 

finansiering i form av till exempel ”bidrag från landsmän i förskingringen, beskattning av 

humanitärt bistånd, stöd från regimer i grannländer och illegal handel med vapen, narkotika 

eller värdefulla varor som olja och diamanter”.  Finns inte detta finansierar de stridande 

förbanden sin krigföring främst via plundring och svarta börshandel.
68

 

Typiskt för 1990-talets krigföring är enligt Kaldor också de systematiskt kränkta mänskliga 

rättigheterna. Detta kan utföras på diverse vidriga vis och i varierande omfattning, vanligt är 

dock våldtäkter, internering, tortyr och kastrering. För att trycka ner folket ytterligare är det 

vanligt att förstöra ovärderliga historiska monument. 
69

 Något som mer eller mindre alltid har 

existerat i krigföringen enligt Kaldor är också etnisk rensning, vilket i sig kan utspela sig på 
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ett flertal olika sätt, genom allt från ekonomiskt- rättslig diskriminering till vedervärdiga 

former av våld. 
70

 

Konkreta våldshandlingar behöver dock inte vara allt ett krig förs genom – eller märks genom 

för den delen. Många människor kan uppfatta ett virtuellt krig i många fall under en lång tid 

innan det verkliga kriget äger rum. Ett virtuellt krig som kan bygga upp en skenvärld som gör 

det otroligt svårt för de civila – och även de stridande, att kunna urskilja sanna protokoll och 

sanna skildringar från falska. 
71

 En bidragande faktor till den osäkerhet som kan uppstå hos 

folkets är även att rädsla och hat lätt kan påtryckas och mobiliseras allt efter intresse och 

politiska syften
72

. 

Kaldor skiljer på konventionella krig och krig via gerillakrigföring främst genom utförandet 

av de olika krigen. I ett konventionellt krig är målet att till exempel ta över områden med 

militära medel; de avgörande sammanstötningarna är fältslagen. Målet med gerillakrigföring 

kan å andra sidan vara samma, men evolverade till ett sätt att ta sig förbi de enorma 

koncentrationer av militära styrkor som är specifikt för det konventionella kriget. I 

gerillakrigföring tas landområden över genom politisk behärskning av folket i stället för 

genom militära framryckningar, medan drabbning så långt som möjligt undviks. 

Gerillakrigföringen handlar även om att sprida rädsla och hat för att kontrollera folket. 

Strategiskt sett vill man även göra sig av med alla som inte delar den specifika åsikten man 

driver. Detta kan ske genom allt från massmord, påtvingade förflyttningar och/eller 

ekonomiska- eller psykologiska skrämseltekniker.
73

 En omfattande massmedial 

uppmärksamhet kan dessutom antingen stärka skrämseltaktikerna, eller förmildra dem genom 

att omvärldens ögon läggs på fallet. 
74

 

General Krulaks syn på hur man för krig kan till stor del liknas med Kaldors, med skillnaden 

att han lägger stort krut på framtidens krigföring, krigen av 2000-talet. Precis som Kaldor 

framhåller han vikten av insikten i tillväxten av transnationella faktorer, den snabbt ökande 

globaliseringen och det ömsesidiga ekonomiska beroendet som följer därtill. Detta har i sin 

tur medfört säkerhetsutmaningar som är anmärkningsvärda för sin komplexitet, till exempel 

genom den otroligt snabba spridningen av ny teknik. Krulak tror att om bara ett knappt ett 

decennium, år 2020 kommer 85 procent av världens befolkning vara trångt bosatta världens 
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kuststäder – vilka saknar den infrastruktur som krävs. Detta anser han kommer leda till att 

enbart stigande spänningar, såväl kulturellt och nationalistiskt som ekonomiskt, vilket i sin tur 

leder till en alltmer global instabilitet och ett mer komplext och dödligt slagfält. 
75

 

Slagfältet kommer inte heller se ut som vi är vana vid utan kommer, precis som även Kaldor 

beskriver, istället att jämnas ut på grund av den allmänna tillgången till sofistikerade vapen 

och utrustning. Utjämningen av spelplanen  suddar även  ut vår annars traditionellt tekniska 

överlägsenhet vid inventioner. De i många fall unga stridsledarna kommer inte bara synas av 

hela världen genom en allt mer växande närvaro av media, de kommer även att ställas inför ett 

enormt ansvar och under en enorm press för att klara av att hantera de allt mer utsuddande 

linjerna mellan stridande och icke-stridande, vilket är ett asymmetriskt slagfält av den grad vi 

inte är vana vid. 
76

 

General Krulaks idéer mynnar ut i hans teori om ett treblockskrig, vilket utgör en lite 

annorlunda vinkel på hur kriget kommer att utformas och skiljer sig från alla de övriga 

teoretikerna i den här studien. Kärnan i teorin består i att de stridande trupperna i ett krig inte 

längre befinner sig långt från städerna som under till exempel första världskriget, utan i stället 

kan striderna utkämpas mitt i städernas kärnor. Detta innebär att de stridande måste vara 

förberedda på så mycket mer än enbart striden. Krulak beskriver detta som att de i ett 

ögonblick kommer att syssla med humanitärt bistånd genom att till exempel dela ut mat och 

kläder till fördrivna flyktingar. I nästa ögonblick kommer de att genomföra fredsbevarande 

insatser genom att till exempel hålla isär två krigande stammar. Slutligen kommer de att delta 

i en medel-intensiv strid och kriga för liv eller död. Allt detta kommer att ske i tre olika 

kvarter – men i en och samma stad.  I en sådan här typ av miljö menar Krulak att 

konventionell lära och organisationer kan komma att innebär mycket lite. Den miljön han 

beskriver är också en miljö framvuxen ur en tidsera i ständig förändring där teknik och vapen 

som är lättillgängliga för både vänner och fiender.
77

 

Creveld resonerar om å andra sidan om krigets utformning ur ett mer strategiskt sätt än enbart 

praktiska vinklar som beskriver vilka vapen som bör användas och hur. Han menar först och 

främst att det lättaste sättet att skada sin fiende samtidigt som man dessutom berikar sig själv 

är genom att attackera hans inkomstresurser, det behöver dock inte vara det bästa för kriget i 
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sig
78

.  Den strategiska basen har enligt Creveld genom århundraden bestått av två element; 

först och främst att skapa en armé och sedan logiskt sett också använda den mot sin fiende. 

Målet med strategin i sig är dock att besegra motståndarens styrka med sin egen. Creveld 

hävdar dock att vid något punkt så kommer tillfället att komma då motståndaren är mycket, 

mycket överlägsen dina styrkor. Vid det tillfället menar Creveld att man mest troligt är körd, 

och vilken strategi som helst, hur bra den än må vara, skulle antagligen inte kunna rädda dig, 

vad som vid ett sådant tillfälle behövs är snarare en ångvält. 
79

 Essensen i det han vill få sagt 

är att poängen i krigets utförande består i så mycket mer än att bygga upp arméer för att slåss, 

men det är inte heller ett strategiskt spel av ”kurragömma”. Creveld skiljer på två nivåer i 

krigföringen; de lägre nivåerna och de högre nivåerna. Den lägre nivån kräver människan på 

helst en robust natur som kan genomlida den minst sagt överväldiga blandningen av fysiska 

svårigheter, fara och stress. Den högre nivån kräver att människan har näst intill orubblig 

psykisk styrka, då det gäller att ta på sig och hantera ansvaret för andra människors liv och 

död, samtidigt som det krävs att man behåller kontrollen och handlar effektivt. Det krävs 

också att den högre nivån vet varför den längre nivån är villiga att strida. Utan den vetskapen 

menar Creveld att ingen strategisk doktrin är värd så mycket som ett fikon. 
80

 

3.2.2 Hur förs ett krig? Sammanfattning och kontextualisering 

Sammanfattningsvis så ansåg Machiavelli att krigföringen skulle domineras av våld, då det 

genom avskräckning skulle utgöra ett eminent medel för att både utöka makten och bibehålla 

den. Detta kan ganska enkelt förstås genom att begrepp som varken Jus ad Bellum (refererar 

till Law of War, innebär de legitima skäl en stat kan ha för att bedriva krig mot en annan) eller 

Jus in Bello (refererar till hur ett just krig förs på ett legitimt sätt)  hade någon betydande 

relevans i tider som i Europa utmärkte sig genom bland annat nordfolkets barbariska 

invasioner. Detta var främst en följd av avsaknaden av någon slags motsvarighet till det vi 

idag ser som myndigheter med befogenhet att verkställa krigsdomar.  Krigen som i stor 

utsträckning utspelade sig mot de så kallade hedniska männen hade alltså lite utrymme för 

krigslagar och riddarna blev i stället mer eller mindre frisläppta utan vare sig riktlinjer eller 

förhållningar – utöver att vinna en seger. Även om begreppen hade haft en större slagkraft 

hade de förmodligen främst av kyrkan motiverats som rättfärdiga med det enda kriteriet att 

krig bör föras av en av kyrkan godkänt auktoritet. En sådan auktoritet skulle alltså under 
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Machiavellis tid kunna vara nästan vilken feodalherre som helst, och begreppet skulle då 

tappa sin slagkraft. 
81

 

Clausewitz går i Machiavellis spår och benämner våldet, och då särskilt det fysiska våldet 

som krigets enda sanna medel. Våldet ansåg Clausewitz vara styrt av både förnuft och känsla 

då han hävdar att det endast styrt av förnuft inte hade blivit mer än matematiska krig. Även 

om den tekniska utvecklingen stod relativt stilla under Napoleonkrigen, hade den gått framåt 

gentemot medeltidens krigföring och på grund av den allmänna massvärnplikten som 

åberopades efter den franska revolutionen kunde krigen utföras storskaligt och detta kom att 

höra till det naturliga under flera år 
82

 . Clausewitz resonemang har präglats av tiden han levde 

i och kan därför delvis förstås, och förklaras av att den krigföring som ägde rum krävde att bli 

utförd genom våldshandlingar och således också även styrt av både förnuft och känsla. 

Kaplan, som lika som Clausewitz beskriver den westfaliska tiden, motsätter sig till viss del 

Clausewitz resonemang om förnuftet, samtidigt som han till viss del delar Machiavellis tankar 

om avskräckning. Kaplan beskriver hur kriget fungerar med det överhängande hotet om ett 

kärnvapenkrig, vilket dels består av avskräckning så väl som avhållsamhet på grund av 

förnuft. Kaplans tankar kan sättas i kontext till att världsordningen med start under 1950-talet 

till stor del vilade på det den amerikanska strategianalytikern Albert Wohlstetter benämnde 

som ”a delicate balance of terror”. En av anledningarna till det världsläge som uppstod var till 

stor del upplösningen av det europeiska maktväldet i samband med första och andra 

världskriget. Det som kvarstod och nu fick större plats var främst den bi-polaritet som uppstod 

mellan Sovjetunionen och USA, vilket kom ge utrymme för och att prägla det kalla kriget. 
83

 

Kaldor finner hur de ”nya” krigens medel kännetecknas av bland annat politisk behärskning, 

gerillakrigföring och stor massmedial uppmärksamhet – något som hon benämner som nytt 

från de konventionella krigen. Hennes syn på krigets medel finner grund i och kan förklaras 

genom den uppluckring av det internationella systemet som tog fart när det kalla kriget tog 

slut och lämnade de statsmakter som tidigare ingått i de olika allianserna på egen hand utan 

militärt stöd från supermakterna. Världsordningen som uppstod återspeglade tydligare än 

någonsin att staters suveränitet i många fall inte är mer än ren fiktion. Skillnaderna i både 

välstånd och den egna kapaciteten till att själva styra landet blev tydliga. Stater som Sierra 

                                                           
81

 Howard (1976) s 5-6 
82

 Johansson (2006) Europas Krig. s 69 
83

 Howard (1976) s 136-137 



Försvarshögskolan  Malin Malmström 

Säkerhetspolitik; C-uppsats  HT 2012 

30 
 

Leone och den Demokratiska republiken Kongo är exempel på statsmakter som praktisk taget 

inte kom att klara den nya världsordningen byggd på självständighet. 
84

  

General Krulak delar många av Kaldors idéer men utvecklar det till en teori om ett 

treblockskrig, i vilket han menar att soldaterna kommer att möta tre olika sidor av ett krig, och 

även delta i dem, allt inom en och samma stad. Det Krulak egentligen tar fasta på i sin teori är 

det som kanske utmärker stora delar av 1990- och 2000-talens krigföring, nämligen 

inblandningen av såväl Förenta Nationerna som länder som går in i andra för ett annat syfte 

än att överta dess landområden – att bringa fred
85

. Dessa relativt nya aktörer, med tillhörande 

nya mål, bringar naturligt också nya utformningar på hur ett krig förs; mycket sannolikt 

genom det treblockskrig Krulak beskriver. Creveld framför mer tidlösa tankar än de andra 

teoretikerna och delar in krigföringen i 2 delar, de stridande och de ledande, och menar att det 

absolut viktigaste i hur man för ett krig är att ledarna är fullt medvetna om vilka motiv som tar 

de stridande ut på slagfältet. Utan den vetskapen menar han att även den bästa strategiska 

doktrinen inte är något värd, oavsett vilken tidsera som råder.  
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3.3  Vilka är krigets aktörer? 

Under Machiavellis medeltid styrd av feodala samhällen, med furstar och konungar som 

högsta styrande instans var krigets aktörer allt från furstens egna trupper till furstens största 

fiende – hans folk, vilka i många fall kan bestå av samma människor. Har han inte folkets 

stöd, oavsett hur han kommit till makten, finns det en risk att folket startar krig mot honom
86

.  

Folket blir då en större fara än andra furstendömen. Krigets aktörer på Machiavellis medeltid 

är alltså egentligen ganska lika de som Kaldor beskriver som de för den nya tidens krig. Det 

som skiljer dem åt är möjligen motiven för kriget – störta fursten eller bara en annan grupp. 

Andra meningsfulla frontfigurer Machiavelli beskriver var till exempel kungar och mindre 

krigsherrar, det var dock folket som stred under dem
87

. På det sättet skiljer sig inte de feodala, 

eller förwestfaliska aktörernas struktur från de westfaliska. Om man liknar furstendömen vid 

staterna, det går självklart inte att få en lika organiserad och välstrukturerad uppbyggnad, men 

skelettet till staterna fanns även under Machiavellis tid. 

Clausewitz benämner som tidigare nämnt krigföring som det våld stater åsamkar varandra 

som en förlängning av politiken. Utöver detta är de krigförande instanserna relativt osynliga i 

Om Kriget. I och med den förklaringen till krig utesluter han mer eller mindre all krigföring 

innan den Westfaliska freden, då man skulle kunna hävda att den moderna staten, artificiellt 

skapad av människan, började gälla. I och med den här benämningen säger Clausewitz, om 

idén skulle appliceras som någon del av en krigsdefinition, att krig först började existera efter 

1648 i samband med att staten erkändes. 
88

 

Kaldor hävdar som bekant att en ny typ av krig har vuxit fram under 1980-och 1990-talen, 

kanske mest i Östeuropa och Afrika. Den nya typen av krigföring utgör ett nytt hänseende till 

vilka krigets aktörer är, länge har staters krig mellan varandra varit den enda typen av 

krigföring som generellt betecknas som krig. Kaldor anser att den nya globala eran även 

måste innesluta den typen av krigföring som går utöver staterna i idén om krig. Detta främst 

på grund av att det skett en utsuddning av gränserna, och skillnaderna, mellan det traditionella 
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kriget mellan stater och systematisk kränkning av mänskliga rättigheter av olika organiserade 

grupper. 
89

 

Inbördeskrig eller lågintensiva konflikter har länge funnits, inte ens enbart i vår periferi, utan 

rakt under näsan på oss, och måste, enligt Kaldor, inbegripas i vad som ska räknas till 

krigföring. Just begreppen inbördeskrig och lågintensiva konflikter kom till under det Kalla 

Kriget som benämning på gerillakrigföring och terrorism. 
90

 

Det som främst kännetecknar den här formen av krigföring, för det måste ses som en typ av 

krigföring, är svårheten att göra någon åtskillnad mellan aggression och repression. De 

nationella ramarnas sönderfall i samband med de militära styrkornas dekadens har gett 

upphov till den typen av degenerad krigföring som vi ser idag. Även om krigen i stora drag 

sker på en position betyder det inte att de stridande ”trupperna” är de enda som är de 

krigförande. Det kan finnas myriader av transnationella förbindelser och en grupp eller 

organisation kan vara såväl lokal som global. En vanlig beteckning på de nya krigen är 

antingen privatiserade eller informella, Kaldor resonerar dock att kriget genom att betecknas 

som främst privatiserat gör det svårt att se någon skillnad mellan offentligt, privat, statligt och 

ickestatligt, informellt och formellt. En mer passande beteckning, enligt Kaldor, är att 

benämna krigen som postmoderna krig, det vore också ett sätt att urskilja dem från de 

klassiska nationalstatskrigen. 
91

 

En punkt som hamnar lite i skymundan hos de flesta teoretikerna är de politiska aktörerna 

som på något sätt står utanför det direkta våldet i kriget, men som även deltar. Det kan vara 

genom till exempel humanitära fredsinsatser och ickestatliga fredsorganisationer av så kallade 

non governmental organizations – NGO’s. Oavsett vilken uppgift de har i krigföringen hävdar 

Kaldor att dessa måste ses som aktörer att räkna med när man talar i termer om krigföring. 
92

 

Creveld är inne på samma spår som Kaldor och menar att krig per definition är en social 

verksamhet som vilar på och utförs av någon form av organisation
93

. Krigets aktörer borde 

därför således bestå av någon form av organisation, vare sig det är en statlig eller ickestatlig 

sådan.  Dagens stater måste ses som en artificiell organisation skapad av människan för att 

agera som en representant åt henne samtidigt som den dock är separerad från henne. Det 
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förstnämnda skulle egentligen kunna representera precis vilken organisation som helst. 

Poängen är att stater är en modern uppfinning. Det som dock skiljer dagens stater åt från de 

övrigt krigsförande organisationerna är att de besitter en juridiskt oberoende existens, som 

myntades vid den Westfaliska freden 1648 och bidrog till att staten blev den dominerande 

formen av politisk organisation, det är också av den anledningen termen modern tidsålder i 

krigföringen används som beteckning av det som kom efter den Westfaliska freden. 
94

 

Innan staterna blev den huvudsakligt drivande krigsmaskinen i världen anser Creveld att de 

som var de verkliga vinnarna och krigets huvudsakliga aktörer var de stora monarkerna. De 

kunde likt dagens stater nära inpå obehindrat förvärva krigsmateriel och kanoner så som ingen 

annan för att lätt spränga någon folklig opposition i bitar. 
95

 

Creveld sätter sig emot både Clausewitz idé om att kriget utförs för politiska syften genom en 

stats trupper som de stridande aktörerna. Creveld menar på att till och med för tusen år sedan 

efter Romarrikets fall utgjordes krig av diverse väpnade konflikter av olika sociala nätverk. 

Dessa kunde utgöras av till exempel kyrkan, barbariska stammar, privatpersoner eller feodala 

baroner i fria städer. Creveld tar även ett visst avstånd från Kaldors resonemang om krigets 

nya aktörer.  Han menar att aktörerna inte är nyare än att de hamnade i skymundan under 

nationalstaternas stora krigsperiod, men att de hela tiden har funnits. 
96

 

Creveld framhåller även vikten i insikten av att vissa samhällen inte över huvudtaget skiljer 

mellan folk och armé, främst stamsamhällen.  Alla i samhället ingår, vuxna lika väl som barn 

och gamla. Det är alltså inte helt korrekt att hävda att de har arméer med soldater, det är i 

stället mer passande att påstå att de själva är armén och att de är krigare snarare än soldater. 

Sådana här sammanhang fanns både under antikens Grekland likväl som de finns i en mer 

aktuell tidsera i länder som Libanon och Sri Lanka.  
97

 

Trots att Creveld inte delar Kaldors tes om att dagens beväpnade våld är helt nytt för den 

moderna tidseran så delar de båda insikten av att det beväpnade våldet inte skiljer mellan 

arméer, regeringar och det civila folket 
98

. Terrorism är nära besläktat med den här typen av 

aktörer, och förekomsten har ofta skyllts på liberalt demokratiska länders ovilja att vidta tuffa 

åtgärder, vilket Creveld anser, med ogräs som liknelse för terrorismen, att bara för att man 
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utrotar en terroristgrupp på en plats, finns det inga garantier för att den inte skulle dyka upp 

igen, på en annan plats, snarare är just det högst troligt. 
99

 

3.3.2 Vilka är krigets aktörer? Sammanfattning och kontextualisering 

Sammanfattningsvis kan man säga att Machiavelli, Kaldor, General Krulak och Creveld alla 

fyra har en relativt öppen syn på krigets aktörer, det som skiljer dem från de andra två är dock 

i huvudsak att de inte utgår från staten som den huvudsakligt krigförande instansen. Kaldor 

och General Krulaks idéer om krigets aktörer är än lite mer lika varandra och fokuserar på 

uppluckringarna av gränserna mellan stridande och ickestridande, statligt och ickestatligt. 

Clausewitz och Kaplan däremot utgår ganska okompromissbart båda två från staten som den 

krigförande enheten. En naturligtvis viktig anledning till Machiavellis uteslutande av stater 

som en av krigets aktörer är givetvis att stater inte existerade på det sättet de gör idag under 

medeltiden, och kriget kunde alltså inte begränsas till något som inte fanns. Däremot hamnar 

en annan för tiden kanske viktig krigsaktör något i skymundan i Machiavellis resonemang; 

kyrkan, som inte var sen att både förklara krig, och finansiera andras krig mot såväl de 

kristnas motståndare men även mot potentiella fiender. 
100

 

Om man sätter Clausewitzs också relativt trånga syn om staten som den enda krigförande 

enheten i en kontext uppstår även en förståelse till varför hans resonemang skiljer sig från till 

exempel Krulaks. Krulak utgår dels ifrån att det finns någon form av överstatlig instans, till 

exempel Förenta Nationerna eller North Atlantic Treaty Organisation, som kan gå in i länder i 

ett annat syfte än att endast vinna ett krig, vilket som tidigare nämnt även förklarar den skilda 

synen på både de stridandes uppgifter och hur en strid ska gå till. Under Napoleonkrigen var 

det staters krig mot andra stater som var den främsta, och i stort sett enda krigföringen som 

ägde rum, eller åtminstone den krigföringen som är mest framträdande och kännetecknar 

tidsperioden, och i största och nästan enda mån också ägde rum 
101

 .  

Efter det kalla krigets slut uppstod ett maktvakuum som i hög utsträckning kom att prägla 

studiens nutida teoretikers syn på krigets aktörer. Sovjetunionen och USA kan inte längre ses 

som de som okompromissbart kontrollerar världen och i stället finns det rum för andra aktörer 

att utvecklas – samtidigt, och till viss del på bekostnad av att en del statsmakter faller 

samman. Det kalla kriget lämnade även efter sig ett överskott på tillängliga vapen som bidrog 
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till att fler aktörsskalor kunde beväpna sig – och alltså utvecklades. De alltmer 

uppmärksammade tillstånden av statsmakter som grovt bryter mot de civilas mänskliga 

rättigheter har dels lett till att överstatliga aktörer som FN och NATO har fått en viktigare 

aktörsroll men även till att inbördeskrig har uppstått. 
102
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4 Slutsatser 

4.1 Slutsats och avslutande diskussion 

Ambitionen med studien var att försöka kartlägga teoretikers idéer om kriget som fenomen 

och dess natur med utgångspunkt i tre krigshistoriskt sett utstickande tidsåldrar; 

medeltid/feodal tid, nationalstatens tid och post kalla kriget. Studien hoppades även kunna 

finna någon slags kontinuitet i teoretikernas idéer, med en önskan om att kunna säga 

någonting om vad krig är, eller åtminstone skulle kunna vara. Frågan som ställdes var som 

följer; 

Vilken slags kontinuitet finns det i teoretikernas idéer? 

För att kunna besvara den använde sig studien av de tre underfrågorna besvarade i 

idéanalysen ovan. Frågorna var som följer;  

- Varför för man krig? 

- Hur för man krig? 

- Vilka är krigets aktörer? 

Av det som framkom var att av alla anledningar till att man för krig, från medeltiden till idag, 

är maktanspråk en återkommande faktor till varför krig kan uppstå, oavsett kontext. Man har 

använt sig av olika former av styrkedemonstrationer för att både bibehålla makt och för att 

vinna ytterligare makt. Tanken om att krig skulle vara en förlängning av politiken handlar i 

grund och botten också om att föra över sina värderingar på någon annan, och därmed 

fortsätta ha kontrollen. Idag faller många länders stater samman i vilka inbördeskrig inte 

sällan uppstår – i jakten på att själv överta makten.  Det finns också tankar som grundar sig i 

att det inte kan finnas något framtida intresse för en stridande, - således inget framtida 

maktintresse. Det skulle dock ändå gå att finna maktfaktorn i även det resonemanget då det 

kan vara en maktdemonstration att kunna sätta sig upp mot en händelse, en högre tvingande 

instans eller en invasion av ett annat land, och protestera, och därmed visa sin egen makt i att 

inte bli tvingad. Det är även en form av maktdemonstration från övriga världen att kunna gå in 

i ett land och överta dess suveränitet, även om det kan vara med ett fredsbevarande syfte, så 

består fortfarande maktfaktorn, både i den bemärkelsen att landet förlorar sin makt, och att 
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den ”hjälpande” instansen i stället övertar den. Även att förklara krig mot terrorismen är en 

maktdemonstration. Egentligen är hela termen att ”förklara krig” mot någon ett bevis på makt 

då det genom en relativt enkel handling tar ifrån motståndaren de rättigheter som finns vid 

fred. 

På frågan som ställdes om hur ett krig förs framkom det att krig ofta utövas som en 

våldshandling. Frågetecknet som kan uppstå om kontinuiteten i hur ett krig utförs är våld är 

naturligt hur man klassar terrorhot och kriget mot terrorismen. Via ett terrorhot sker inget 

direkt våld, men det försätter tillika landet i skräck, vilket även kan räknas som en 

våldshandling, om än psykisk. Slutsatsen som kan dras är därför att våldshandlingen i sig  inte 

måste vara fysisk utan kan lika gärna bestå i spridning av terror eller systematiska 

kränkningar av mänskliga rättigheter. För att kunna finna någon form av en kontinuitet i ett så 

pass stort ämne som krig, kan man inte leta efter olika former av våld, det sker som bekant 

ofattbara mängder med vidrigt våld som människan är villig att utsätta sin medmänniska för, 

kontentan är att det är våldshandlingar. Det som inte får förglömmas är dock tanken på att de 

stridande förbanden kan bli tvungna att på sidan om striden utföra humanitära operationer, 

som en del av kriget. Frågan är då om kontinuiteten som hoppades gå att finna under frågan 

om hur ett krig förs, inte existerar, eller om det är godtagbart att hävda att kontinuiteten 

fortfarande skulle kunna bestå i våldshandlingar. Tanken är att krigshandlingar kanske endast 

bör vara de handlingar som i sig stödjer krigets mål, vilket mest troligt är att vinna någon 

slags makt, då skulle humanitära operationer som inte är i direkt anslutning till att gynna 

målet med kriget möjligen kunna uteslutas.  

Krigets aktörer har i sin tur bestått i allt från slumpmässigt hopsatta folksamlingar som delar 

samma intresse till storskaliga trupper ledda av allt från små monarkier till stora supermakter. 

Sammansättningen av länder, folk och statsöverhuvuden och även dessas relationer till 

varandra har förändrats genom tiderna och med dem också aktörerna, den något urmjölkade 

kontinuitet som ändå består och kan känneteckna krigets aktörer är dock alltid till syvende 

och sist människan, och den mänskliga faktorn. 

I en så pass föränderlig värld som den vi lever i är det svårt att säga någonting kontinuerligt 

om krig, förutom att det är just en djupt föränderlig företeelse. Krig beror på vilken era det 

utspelar sig i och även vilken era som föregick. Hur dagens krig ser ut beror i mångt och 

mycket på till exempel arvet efter det kalla kriget, och det kalla kriget uppstod i sin tur ur ett 

världsläge som präglats på det som rådde innan det, och innan det.  Världen kommer alltid att 
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utvecklas, och lika tycks kriget med den, det vore tokigt att tro någonting annat. Närvaron av 

makt är mer eller mindre det enda som möjligen skulle kunna karaktärisera de flesta krigen, 

men knappt det.  

Knappt lättare är det att säga vad krig inte är, krig är till exempel inte, som Clausewitz hävdar, 

endast en fortsättning på politiken. Det skulle vara enkelt att förklara krig som en naturlig del 

av den politiska världen, men det är att ta den enkla vägen och påståendet missar en djupare 

analys. Det är givetvis förklaringen ibland, men det är ingenting man kan säga hör till 

kontinuiteten, ett krig kan även vara början på politiken. , men ett krig måste inte ha nånting 

med politik att göra heller. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att till exempel inbördeskrig har funnits tillika på 

medeltiden som idag, och även under nationalstaternas storhetstid, om inte mycket i just 

Europa så i övriga delar av världen. Krig kan anta olika skepnader, men endast de skepnader 

som vi accepterar. Precis som köpenhamnsskolan talar om säkerhetisering via speech-acts, så 

är det skäligt att hävda att ett krig är ett krig när vi uttalar det som ett.  

Slutsatsen som utifrån studien slutligen kan dras är att det faktiskt går att finna en viss 

kontinuitet i hur kriget förs och på vilka grunder; nämligen genom en våldsakt (fysisk eller 

psykisk) för att vinna makt. Någon kontinuitet angående krigets aktörer är däremot svårare att 

utse, utöver människan gick det inte att finna någon form av grupp-konstellation som kan 

anses kontinuerlig över tid.  

Avslutningsvis kan sägas att det i framtiden kan vara värt en tanke att studera för vem ett krig 

är ett krig. Det har sällan förekommit någon form av världsomspännande diskussion eller 

ifrågasättanden om huruvida och när ett krig går från att vara en konflikt till att vara ett krig. 

Konflikten i Israel och Palestina skulle kunna utgöra ett fall för en sådan granskning. Vem är 

det som bestämmer när ett krig går från en konflikt till ett krig – aktörerna eller omvärlden? 
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