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En militärteoretisk fallstudie av kriget i Bosnien- Hercegovina 1992-1995. 
 
Sammanfattning: 
Att förstå krigets väsen är ett tidlöst och viktigt problem, inte minst i den tid vi lever. Det är 
av stor vikt att kunna definiera krig och härigenom skilja det från andra typer av konflikter. 
Denna problematik kommer på ett tydligt sätt i fokus bland annat när det gäller tillämplig-
heten av krigets lagar. Carl Von Clausewitz är en teoretiker som i hög grad kommit att prägla 
vår förståelse av krigets karaktär och väsen och han ges fortfarande ett relativt stort ut-
rymme i bland annat militära utbildningssammanhang. Det finns dock problem kopplade till 
Clausewitz, bland annat är hans teorier intimt förknippade med begreppet staten. Denna 
uppsats syftar till att bidra till en vidgad förståelse av moderna krig och konflikter. Författa-
ren vill uppnå en mer nyanserad förståelse av fenomenet krig genom att problematisera 
Clausewitz teoribildning. Resultaten visar att vi måste vara öppna för en vidare tolkning uti-
från perspektiven krigföringens karaktär, de krigförande parterna och krigföringens syfte.  
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1. Inledning  

1.1 Introduktion  
Förståelsen av krig och konflikters natur är ett tidlöst och viktigt problem som inte 
minst aktualiseras av omvärldsutvecklingen i våra dagar.   
Första världskriget, känt som ett av historiens mest utbredda utnötningskrig, innebar 
förluster av över nio miljoner människoliv på de olika frontavsnitten. Kriget påverkade 
alla delar av samhället och fördes till priset av mycket stora förluster i relation till vad 
som uppnåddes. Drygt ett halvt sekel senare bryter det kalla kriget ut, ett krig som inne-
bar en accelererande kapprustning och en säkerhetspolitisk polarisering av världen till i 
huvudsak två dominerande maktblock, dock utan förekomst av egentliga stridshand-
lingar. Terrorhandlingarna mot World Trade Center den 11e september 2001 markerar 
ytterligare en vändpunkt i världshistorien och blir startskottet för det så kallade ”kriget 
mot terrorismen”, ett krig som huvudsakligen utkämpades i Afghanistan och kom att in-
volvera ett stort antal nationer och i sig inrymma såväl fredsbevarande inslag som regel-
rätta och intensiva stridshandlingar med höga förlustsiffror. 
 
Som den korta exposén ovan visar har den yttre karaktären hos krig och konflikter i 
högst väsentlig mån förändrats under det senaste seklet. Detta väcker frågor om vad 
krig egentligen är. Kan krig entydigt definieras? Vad är skillnaden mellan krig, konflikter 
och väpnade konflikter? Är det egentligen någon skillnad mellan äldre och nutida krig? 
Och finns det teoribildning som erbjuder tillfredställande förklaringar? En allt snabbare 
och i viss mån mer oförutsägbar omvärldsutveckling aktualiserar ständigt frågor som 
dessa. Denna uppsats kommer att undersöka om en av de dominerande teoribildningar-
na inom detta område kan tillhandahålla tillfredställande förklaringar till och förståelse 
av karaktären hos moderna krig.  
 

1.2 Problemformulering 
Med idéer och begrepp uppfattar och förhåller vi oss till vår omvärld. Idéer och begrepp 
är mentala konstruktioner som försöker uttrycka och fånga något i verkligheten (objekt) 
utanför människan (subjekt) men de utgör inte verkligheten som sådan. Även föreställ-
nigen om krig utgör en sådan tankekonstruktion vars innebörd teoretiker genom histo-
rien försökt fånga. De flesta människor är nog tämligen överens om vilken klass av fe-
nomen som skulle kunna associeras med begreppet krig, dock uppvisar dessa fenomen 
sinsemellan stora skillnader avseende de yttre karaktärsdragen; skillnader mellan par-
terna i ett krig, skillnader avseende krigets intensitet, skillnader avseende övergripande 
målsättningar och skillnader avseende krigets påverkan på samhället i stort. Detta leder 
till den övergripande frågeställning som bildar ramverk för denna uppsats: Låter sig de 
skiftande karaktärerna hos nutida1 krig sig förklars inom ramen för befintliga teoribild-
ningar? Denna fråga utgör ett viktigt led i en större kontext som inbegriper förståelse av 
kriget som fenomen och i förlängningen möjligheterna att definiera krig och skilja det 
från andra typer av konflikter. Att kunna definiera krig är viktigt ur flera aspekter, 
kanske främst de juridiska som bland annat innefattar tillämpligheten av krigets lagar 
och staters rätt till självförsvar. Utan tydliga gränsdragningar riskerar således tillämp-

                                                        
1 Med begreppet ”nutida” avses i denna uppsats tiden efter 1945, i övrigt se definition 
under rubriken ”begreppsanvändning”. 
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ningen av den internationella rätten att bli godtycklig vilket i sin tur menligt kan på-
verka möjligheten att lösa framtida konflikter.  Carl von Clausewitz är en tänkare som 
fått mycket stor genomslagskraft. Han är än idag en av de mest citerade på detta område 
av såväl militärer som politiker när krigets väsen skall förklaras i skiftande samman-
hang. Dock är det viktigt att betrakta Clausewitz i den kontext han verkade i, nämligen 
Preussen i det tidiga 1800-talet.  Kärnan i Clausewitz teoribildning utgörs av den maxim 
som beskriver krig som en förlängning av politiken men med andra medel. Det finns ett 
antal problemområden som begränsar tillämpligheten för hans teoribildning idag; kopp-
lingen mellan krig och politik förutsätter föreställningen om en stat och stater som be-
grepp har existerat under en relativt begränsad period i mäniskans historia. Enligt Clau-
sewitz kan således de enda aktörerna i krig vara stater, men vad får detta för konse-
kvenser för det stora antal konflikter som pågår runtom i världen där åtminstone vissa 
av parterna inte utgörs av stater och där syftet med krigföringen snarast kan sägas vara 
av religiös än politisk art? Dan Öberg påpekar att den närmast axiomatiska sammalänk-
ningen mellan krig och politik länge tjänat som ett sätt legitimera krig och att detta fått 
stora konsekvenser för vår världsuppfattning.2 Maximen har på bidragit till att konstru-
era och i viss mån cementera vår uppfattning om fenomenet krig och dess funktion i 
världen.  Jag kommer i denna uppsats att undersöka i vilken grad Clausewitz teoribild-
ning erbjuder tillfredställande förklaringar till och förståelse för moderna krig.   

 

1.3 Syfte  
Min hypotes är: Clausewitz teoribildning erbjuder inte tillfredställande förklaringar till 
och förståelse för krig som inträffat efter 1945. Det direkta syftet med denna uppsats är 
naturligtvis att styrka sanningshalten i min hypotes, men i en vidare mening syftar upp-
satsen till att bidra till förståelsen och förklaringen av moderna krig. Som tidigare fram-
förts är det av stor vikt att vi kan kategorisera och definiera krig och skilja dem från 
andra typer av konflikter. Genom att problematisera Clausewitz teoribildning och visa 
att den behöver kompletteras hoppas jag kunna bidra till en mer nyanserad förståelse 
av moderna krig. Syftet är inte att visa att Clausewitz teoribildning inte är tillämpbar, 
men att den behöver kompletteras med andra teoretiska perspektiv. Denna uppsats 
kommer att analysera ett modernt krig utifrån tre analytiska dimensioner (se efterföl-
jande forskningsfrågor). Analysverktyget kommer att utgörs av två militärteoretiska 
perspektiv: Clausewitz och Creveld. Produkten av analysen blir slutsatser i form av ut-
sagor om teoriernas tillämplighet. En liknande analys skulle kunna göras även för äldre 
krig, men avgränsningen till tiden efter 1945 är lämplig då andra världskrigets slut mar-
kerar en signifikant förändring av krig och konfliktmönster. 
 

1.3.1 Forskningsfrågor 
Mot bakgrund av ovanstående inledning och problemformulering kommer uppsatsens 
huvudfråga att vara: 
 
H)Varför kan krig efter 1945 inte förklaras och förstås heltäckande utifrån Clausewitz te-
oribildning? 

 

                                                        
2 Dan Öberg. ”Forget Clausewitz”. International Journal of Baudrillard Studies. 11:3. 2014 
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För att huvudfrågan skall kunna besvaras kommer analysen att göras utifrån följande 
underfrågor som tillika utgör uppsatsens analytiska dimensioner: 
 
A)Vilken karaktär har krigföringen? 
B)Vilken karaktär har de krigförande parterna? 
C)Vad utgör krigföringens syfte? 

 

1.4 Material och avgränsningar 
Vad beträffar uppsatsens teori kommer i huvudsak följande publikationer att användas: 
En nyproduktion av Carl von Clausewitz bok Om kriget från 1832. 
Martin van Crevelds bok The transformation of war från 1991. 
Jerker Widéns och Jan Ångströms bok Militärteorins grunder från 2005. 
 
Valet av Clausewitz är självklart eftersom han står i fokus för denna undersökning och 
för att bäst möta de kälkritiska kraven på äkthet tidsberoende3 används originalverket 
Om kriget (dock i nyutgåva och översättning). Ett alternativ hade kunnat vara att gå till 
andra framställningar av Clausewitz teorier då den ursprungliga texten i vissa stycken 
kan vara svår att tolka, men jag anser originalversionen bäst möter de källkritiska krite-
rierna. Dock bör det framhållas att Clausewitz själv refererar till sitt verk som ”ofull-
ständigt”.  Creveld har valts som motvikt till Clausewitz och representerar i denna kon-
text en modern militärteoretiker. En invändning kan vara att Creveld ibland framstår 
som uttalat kritisk mot Clausewitz, men det allmänt goda akademiska renommé hans 
teoribildning åtnjuter anser jag väl möter det källkritiska kravet på tendensfrihet.  
 
Vad beträffar fallstudien kommer främst följande publikationer att användas: 
Mary Kaldors bok Nya och gamla krig från 1999. 
Branka Magas och Ivo Zanics bok The war in Croatia and Bosnia- Hercegovina 1991-1995 
från 2001. 
 
Valet av Kaldor motiveras med att hon är en relativt namnkunnig forskare på det aktu-
ella området samt att hennes textframställning har tydliga beröringspunkter mot mina 
analytiska dimensioner. Magas och Zanic nyttjas i första hand som referensmaterial vad 
beträffar de olika händelseförloppen.   
 

1.4.1 Begreppsanvändning 
Nedan redogörs för centrala begrepp som behandlas i uppsatsen: 
 
Konflikt. Med detta begrepp förstås i denna uppsats allmänt som motsättning som krä-
ver lösning. De parter som avses kan utgöras av ett brett spektrum från stater, organisat-
ioner och individer samt kombinationer av dessa. Konflikter kan i denna definition oav-
sett övrig karaktär tillskrivas olika våldsnivå.4 
 
Väpnad konflikt.  Med detta begrepp förstås främst konflikter som utspelar sig kring 
inflytande, makt och territoriella frågor. Väpnade konflikter äger vanligen rum mellan 

                                                        
3 Torsten Thurén. Källkritik. Stockholm: Liber AB, 2013, s. 7-8. 
4 Nationalencyklopedin (band 11). Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB, 1993, s. 237. 
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och inom stater där vapenmakt medvetet används i syfte att tvinga fram eftergifter eller 
att helt eliminera motståndarsidan.5 
 
Krig. I första hand används begreppet krig utifrån ett antagande om en dikotomi mellan 
begreppen krig och fred. D.v.s. krig blir ur detta perspektiv ett tillstånd som karaktärise-
ras av frånvaro av fred och fred således ett tillstånd som definieras som frånvaro av 
krig6.  I vidare bemärkelse förstås främst en instrumentell definition av begreppet, d.v.s. 
närmast som ett slags redskap för att uppnå definierade mål och syften.7 
 
Nutida. Begreppet används parallellt och synonymt med begreppet modern och avser 
tiden efter 1945. Motivet bakom denna gränsdragning är främst att krig och väpnade 
konflikter efter andra världskrigets slut antagit en annorlunda karaktär, främst märks 
den stora förskjutningen från mellanstatliga till inomstatliga konflikter och konflikter 
utan tydlig koppling till stater. 
 
Teori. Begreppet teori används i denna uppsats som ett generellt påstående om verklig-
heten som uttrycker allmänna påstående om en stor klass fenomen eller företeelser. Vi-
dare skall teorin (för att vara av vetenskaplig karaktär och kvalitet) bidra till en förenk-
ling av de fenomen som teoretiseras genom att fenomenens kärna, eller essens, sätts i 
fokus. Vidare skall teorin i detta sammanhang visa på regelmässiga mönster samt ut-
trycka samband mellan fenomen.8 
 

1.5 Disposition 
I inledningskapitlet kommer problemområde, syfte, frågeställningar och forskningsfrå-
gor att redovisas. Kapitlet innefattar även definitioner av för uppsatsen centrala och fre-
kvent förekommande begrepp. I kapitlet redovisas även valt undersöknings- och re-
ferensmateriel och avgränsningar. 
 
Det efterföljande teorikapitlet inleds med en sammanfattande framställning över äm-
nesområdet militärteori, därefter redovisas Clausewitz och Crevelds teorier om krigets 
natur och karaktär i kondenserad form. Teorin redovisas utifrån uppsatsens tre analy-
tiska dimensioner. Den teoretiska framställningen syftar till att ge läsaren en tillräcklig 
teoretisk referensram för att kunna följa den efterföljande analysen och argumentation-
en. I detta kapitel redovisas även mina motiv och argument för de valda teoretiska per-
spektiven samt deras relevans för problemet. Teorikapitlet avslutas med en schematisk 
sammanställning av essensen av de två teoretiska perspektiven utifrån uppsatsens ana-
lytiska dimensioner.   
 
Metodkapitlet kommer att innehålla en redogörelse med motiv och argument för den 
valda metoden samt en beskrivning av studiens operationalisering, d.v.s. beskriva hur 

                                                        
5 Nationalencyklopedin (band 11), 1993, s. 237. 
6 Jerker Widén och Jan Ångström. Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, 
2005, s. 20-21. 
7 Notera att detta arbete till del analyserar innebörden av begreppet krig. Den definition 
som anges ovan är den generella och tas som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.  
8 Asbjörn Johannesen och Per Arne Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Liber AB, 2003, s. 29-31. 
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teori och metod kombineras till en framkomlig väg som leder till svar på min frågeställ-
ning. Framställningen görs tämligen schematisk för att tydliggöra för läsaren hur frågan 
skall besvaras.  
 
Empirikapitlet omfattar relativt kortfattad redogörelse för huvuddragen i kriget i 
Bosnien- Hercegovina 1992-1995.   
 
I analyskapitlet kommer data i form av karaktäristik för fallet att redovisas utifrån upp-
satsens tre analytiska dimensioner. Analysen sker sedan utifrån de två militärteoretiska 
perspektiven och redovisas i form av slutsatser som utgör grundbultar i argumentation-
en för min hypotes. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste slutsat-
serna som tillika utgör svar på forskningsfrågan.  
 
Diskussionskapitlet omfattar en reflektion över det bidrag som detta arbete tillfört det 
aktuella forskningsfältet.  
 

1.6 Tidigare forskning 
Forskningen runt förståelsen av moderna krig och konflikter är mycket omfattande och i 
dessa sammanhang blir ofta Clausewitz teoribildning föremål för analys. Resultaten är 
inte sällan mycket divergerande där vissa framhåller det tidlösa i dessa teorier medan 
andra tenderar att framställa dem som anakronismer med lite praktiskt tillämpnings-
värde i en modern kontext. Gert de Nooy framhåller med stöd av Martin van Creveld att 
det finns uppenbara problem med Clausewitz teorier, främst efter som de nästan förut-
sätter ett statsbegrepp. Vidare påpekar de Nooy att det föreligger behov av en alternativ 
teoribildning som ersätter Clausewitz treenighet.9  
 
Stephen J. Cimbala har studerat Clausewitz teorier med fokus på begreppet friktion och 
dess tillämplighet och betydelse i moderna militära doktriner.10 Övriga internationella 
forskare som studerat karaktären hos moderna konflikter och Clausewitz teorier är t.ex. 
Mary Kaldor och Martin van Creveld, vars arbeten till del används i denna uppsats. I 
Sverige märks bland annat Wilhelm Agrell och Dan Öberg. Wilhelm Agrell beskriver i sin 
bok ”Morgondagens krig” krigens evolutionära utveckling och skisserar vad som kom-
mer att karaktärisera krig i framtiden.11 Dan Öberg har främst studerat kriget som fe-
nomen i dess relation med politiken.    

2. Teori 

2.1 Introduktion till uppsatsens teori 
Det verktyg som kommer att användas för att analysera uppsatsens empiri utgöra av två 
militärteoretiska perspektiv; ett äldre som representeras av Clausewitz samt ett sentida 
i form av de tankar och idéer som återfinns hos Creveld. Innan innebörden i dessa båda 
teoretiska perspektiv redovisas närmare kommer en kort utvikning av begreppet mili-

                                                        
9 Gert de Nooy. The Clausewitzian dictum and the future of western military strategy. 
Haag: Kluwer Law International, 1997, s. 1-2. 
10 Stephen J. Cimbala. Clausewitz and chaos. Westport: Praeger Publishers, 2001. 
11 Wilhelm Agrell. Morgondagens krig. Stockholm: Ordfront förlag, 2000. 
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tärteori att redovisas. Därefter kommer de två teoretiska perspektiven att redovisas uti-
från uppsatsens analytiska dimensioner; krigföringens karaktär, de krigförande par-
terna samt krigföringens syfte. Framställningen av teorierna utifrån de analytiska di-
mensionerna syftar till att underlätta förståelsen av den efterföljande analysen. De ana-
lytiska dimensionerna utgör en av de väsentligaste aspekterna av denna uppsats varför 
framställningen så långt möjligt valts att koncentreras kring dessa.    
 
Militärteori12 utgör i grunden tankar om krig och syftar till att förstå kriget som väsen 
och fenomen. Även om militärteori formar och ligger till grund för t.ex. doktrin så bör 
det understrykas att doktrin inte är militärteori. Vidare görs begreppsmässig åtskillnad 
mellan militärteori och följande områden: allmänna militära tankar, militärhistoria och 
övrig forskning om militära fenomen.13 Det centrala är således att militärteorin utgör 
systematiserade, generaliserbara och logiskt konsistenta tankar om krig och krigets na-
tur.14 Militärteorin rymmer två centrala frågeställningar: vad är krig och hur ska krig 
vinnas.  Den första frågeställningen innebär att militärteorin har när kopplingar och 
gränsytor gentemot studiet av politik och politisk våldsanvändning. Den andra centrala 
frågeställningen, hur krig skall vinnas, är mångtydig och har gett upphov till en omfat-
tande och mångfacetterad litterär produktion inom området.15  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att militärteori utgör ett kritiskt, systematiskt och reflex-
ivt förhållningssätt till krig och krigföring. Militärteorin har två centrala frågeställningar: 
vad är krig? och hur vinns krig? Mot denna bakgrund kan militärteorin sägas ha både de-
skriptiva och normativa ambitioner. Militärteorins ambitioner är att både beskriva/ för-
klara militära fenomen och ange hur krig skall föras framgångsrikt.16  
 

2.2 Clausewitz teorier om krigets natur 

2.2.1 Allmänt 
När det gäller teoribildning om krigets natur är Clausewitz den tänkare som det ofta re-
fereras till och han ges även ett stort utrymme i olika militära utbildningssammanhang. 
Clausewitz lade fram sina teorier i verket Om kriget under första hälften av 1800-talet. 
Det är värt att notera är att Clausewitz inte hann färdigställa verket före sin död och att 
han i ett av sina företal refererar till verket som ”ofullständigt”.17 

2.2.2 Om krigföringens karaktär 
Vidare beskriver Clausewitz kriget utifrån ett antal karaktäristiska fall av växelverkan: 
Den första växelverkan uppstår enligt Clausewitz till följd av den ömsesidiga kampen om 
att påtvinga moståndare sin vilja. Detta förhållande leder enligt Clausewitz till en pro-
cess som för begreppet krig till dess yttersta gräns. Clausewitz menar att våldsakten i 
denna duellsituation, så länge den pågår, hela tiden kommer att stegras mot sin absoluta 

                                                        
12 För definition av begreppet ”teori”, se under stycket ”begreppsanvändning”. 
13 Widén & Ångström, 2005, s. 5.  
14 Widén & Ångström, 2005, s. 6-7. 
15 Widén & Ångström, 2005, s. 9. 
16 Widén & Ångström, 2005, s. 10. 
17 Carl von Clausewitz. Om kriget. Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 2002, s. 24-
25. 
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gräns om inte yttre faktorer begränsar denna utveckling. Den andra växelverkan är en-
ligt Clausewitz ett resultat av att tvekampen sker mellan levande krafter (och inte mot 
eller mellan död materia) och att de motstående sidorna som en följd av detta kommer 
att diktera varandras villkor och att ingen av parterna i en sådan situation kan sägas 
vara herre över den. Clausewitz understryker detta faktum med orden: ”Så länge som 
jag inte har slagit ned motståndaren, måste jag frukta att han kan slå ned mig”.18 
 
Den tredje växelverkan som Clausewitz lyfter fram tar sikte på själva kapprustningen. 
Clausewitz menar att varje part i en sådan konflikt har valet att göra sina (materiella) 
resurser så stora att de överväger motståndaren, eller i varje fall så stora som det med 
hänsyn till förutsättningarna är möjligt. Då båda sidor karaktäriseras av denna drivkraft 
leder detta till den tredje formen av växelverkan som Clausewitz själv benämner ”den 
yttersta kraftansträngningen”.19 Clausewitz menar att dessa växelverkande krafter kon-
stituerar kriget utifrån ett abstrakt betraktelsesät, eller om man så vill kriget i sin ren-
aste teoretiska form. Dock finns, enligt Clausewitz, krafter och fenomen i verkligheten 
som påverkar och begränsar effekten av dessa växelverkande krafter och som kommer 
att påverka och bestämma krigets verkliga eller konkreta karaktär. Clausewitz menar att 
det teoretiska krigets absoluta växelverkningar kommer att dämpas av yttre krafter. 
Dessa yttre krafter är en del av krigets själva väsen.20  Det är således centralt i Clau-
sewitz teoribildning att skilja på det som kan kallas det verkliga kriget och det teoretiska 
kriget, eller kriget på papper.  
 
Enligt Clausewitz kan kriget generellt indelas i två former, nämligen anfall och försvar.21 
Detta sätt att kategorisera kriget på visar att begreppen krig och strid betydelsemässigt 
stod mycket nära varandra i den kontext Clausewitz verkade i. Kriget var för Clausewitz 
inte bara en politisk akt utan ett instrument som utgjorde en förlängning av den poli-
tiska dialogen, dock betonade han den särställning som kriget utgör som politiskt medel 
i och med dess karaktär av en våldsakt.22 
 

2.2.3 Om karaktären hos de krigförande parterna 
Centralt i Clausewitz framställning är att han framhåller den politiska aspekten av kri-
get, han menar att krig inte är någonting annat än politik fast med andra medel. Han be-
tonar således politikens primat, det vill säga krig och politik är således två aspekter av 
ett och samma fenomen och han menar att krig inte kan betraktas som ett isolerat och 
avskilt fenomen utan förankring i politikens mål och medel. I detta sammanhang är poli-
tik ett begrepp som Clausewitz entydigt associerar med begreppet stat.23 Clausewitz be-
tonar att krig inbördes uppvisar skillnader i karaktär men att dess natur uppvisar kon-
stanta drag i den så kallade treenigheten. Han menar att kärnan i alla krig utgörs av en 
sammansättning, ett slags kraftfält utgående från armén, folket och regeringen. Clau-
sewitz framhåller vidare att kriget grundas på tre faktorer: stridskrafter, land och vilja 
och menar att krigets mål är att förinta motståndarens stridskrafter och erövra hans 

                                                        
18 Clausewitz, 2002, s. 31. 
19 Clausewitz, 2002, s. 32. 
20 Clausewitz, 2002, s. 33. 
21 Clausewitz, 2002, s. 38. 
22 Clausewitz, 2002, s. 41-42. 
23 Clausewitz, 2002, s. 22-23. 
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landterritorium men understryker samtidit att kriget pågår så länge viljan är obruten24. 
Clausewitz framhåller att många vägar kan leda till framgång, men understryker främst 
betydelsen av att förinta motståndarens stridskrafter varvid även fiendens moral eller 
stridsvilja inbegrips.25  
 

2.2.4 Om krigföringens syfte 
När Clausewitz definierar kriget tar han sin utgångspunkt i tvekampen. Han säger sig 
vilja undvika alltför omständliga definitioner och reducerar således sin syn på kriget till 
en utvidgat tvekamp. För att illustrera detta jämför han denna tvekamp med två brottare 
som vardera har som mål att kasta sin moståndare till marken. Clausewitz understryker 
vidare att det är fråga om en akt där man med fysiskt våld söker påtvinga motståndare 
den egna viljan, varvid våldet utgör medel och den egna viljan målet.26 
 
Clausewitz understryker även här att det är det politiska syftet som utgör grunden för 
denna kalkyl eller bedömning och att det politiska syftet kommer att vara den enskilt 
viktigaste faktorn som bestämmer handlandet hos parterna.27 Ur detta följer att krigfö-
ringens huvudsyfte är att besegra motståndaren och erövra hans land. Det framstår så-
ledes med tydlighet att Clausewitz anser att det är statens politik och det politiska syftet 
som kommer att bestämma karaktären hos kriget och striden.28 Krigföringen får ur 
Clausewitz perspektiv en mekanisk prägel och skillnaden mellan begreppen krig och 
strid är liten. 
 

2.3 Crevelds teorier om krigets natur 

2.3.1 Allmänt 
Martin Van Creveld representerar i denna uppsats en nutida inflytelserik militärteo-
retiker som i flertalet sammanhang anfört kritik mot det Clausewitziska betraktelsesät-
tet av krig och konflikter.  

2.3.2 Om krigföringens karaktär 
I sin bok The transformation of war bemöter Creveld Clausewitz påstående om att kriget 
är en våldsakt som strävar mot sitt absoluta yttersta läge och anser att det är något av 
en paradox att Clausewitz intar en sådan radikal inställning i denna fråga. Creveld me-
nar att bakgrunden till detta får sökas i historien och i den kontext som Clausewitz ver-
kade i. Creveld lyfter fram Clausewitz idé om att det är självreglerande krafter som hål-
ler tillbaka krigets totala eskalation, men bemöter detta med att påstå att det snarare är 
människan som utvecklat bättre och mer precisa metoder för krigföring som möjliggör 
att bekämpa utvalda mål och inte någon egenskap hos kriget i sig.29 Creveld betonar så-
ledes de mänskliga faktorerna framför Clausewitz mer mekaniska syn på kriget. 

                                                        
24 Clausewitz, 2002, s. 45. 
25 Clausewitz, 2002, s. 46-47. 
26 Clausewitz, 2002, s. 29. 
27 Clausewitz, 2002, s. 35. 
28 Clausewitz, 2002, s. 36-37. 
29 Martin Van Creveld. The transformation of war. New York: The Free Press, 1991, s. 64-
65. 
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Creveld utmanar även Clausewitz liknelse av krigföringen vid en knuten näve vars upp-
gift var att krossa fienden, slita hans kropp i stycken och bryta hans vilja. Creveld menar 
att denna uppfattning fått stora konsekvenser då efterföljande led tolkat detta mycket 
bokstavligt.30 Creveld nämnder utvecklingen mot totala krig som ett exempel på detta.  
 
Creveld pekar på friktioner och osäkerheter (i likhet med Clausewitz) som betydande 
faktorer som försvårar krigföringen, men han adderar dessutom bristande flexibilitet. 
Dock menar Creveld att dessa företeelser närmast är att anse som banala eller triviala i 
det att de alltid existerar inom alla organisationer och på alla nivåer.31 Att hantera frikt-
ioner är således ett tidlöst problem och närmast att betrakta som ett slags naturlag som 
man helt enkelt får leva med.  
 
Clausewitz framhöll att det fanns två former av krigföring; anfall och försvar och försva-
ret var den starkaste av de båda. Logiken bakom detta var att det var lättare att försvara 
något än att anfalla något samt att den försvarande parten hade tiden på sin sida då det i 
princip var en fråga om att hålla ut. Enligt Creveld kan dessa påståenden inta längre an-
ses gälla i en nutida kontext. Creveld framhåller främst dagens komplexa underhålls-
tjänst samt att en försvarande part enbart kan erhålla en seger genom utnötning som de 
främsta skälen.32 På en punkt råder dock enighet mellan Creveld och Clausewitz, krig är i 
grunden en social företeelse. 
  

2.3.3 Om karaktären hos de krigförande parterna 
När det gäller synen på de krigförande parterna tar Creveld sin utgångspunkt i den han 
menar hegemoniska synen som varit och alltjämt, enligt honom, är den rådande; nämli-
gen Clausewitz koppling mellan kriget och staten. Han sätter vidare detta i perspektivet 
av Clausewitz treenighet; armén, folket och regeringen och påpekar att treenigheten i sig 
är intimt kopplad till föreställningen om en stat.  Creveld framhåller att begreppet stat är 
ett fenomen eller en konstruktion som i princip uppstod först efter den Westfaliska fre-
den 1648 och menar att det finns tendenser att betrakta historien ur ett allt för snävt 
perspektiv. Traditionellt har således den organiserade våldsmakten, eller krigföringen, 
associerats med staten eller rättare sagt statens regering, enligt Creveld finns det även 
här vissa odefinierade diskrepanser mellan begreppen stat och regering som till viss del 
gör argumentationen otydlig. Enligt Creveld har även den utsträckning i vilken begrep-
pet krig associerats med begreppet stat, paradoxalt nog, hängt samman med en statens 
rätt att kväsa interna väpnade uppror av icke-statliga organisationer.33  
 
Creveld pekar på den tekniska utvecklingen i slutet av 1800-talet med innovationer som 
bland annat järnvägen och telegrafen som innebar att stora delar av ett land och dess re-
surser blev möjliga att tas i anspråk i krigföringen och att detta i sin tur kom att inne-
bära en förskjutning från regeringen (staten) till folket och landet. Vidare pekar Creveld 
på att den ökade komplexiteten innebar att en statsman inte längre kunde sköta krigfö-
ringen i praktiskt hänseende utan att detta i allt högre grad blev en uppgift för den nu 

                                                        
30 Creveld, 1991, s. 97. 
31 Creveld, 1991, s. 104-108. 
32 Creveld, 1991, s. 111. 
33 Creveld, 1991, s. 35-36. 
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professionaliserade krigsmakten vilket även det innebar en förskjutning bort från sta-
ten.34 
 
För att styrka sin tes att krig inte är entydigt förbundet med statsbegreppet frågar sig 
Creveld vem som för krig i en kontext utan stater, eftersom han menar att så skett och 
att dessa krig kanske utgjort den största andelen sett ur ett långt historiskt och mänsk-
ligt perspektiv35: För det första lyfter Creveld fram att många krig genom historien har 
förts med religiösa drivkrafter och förtecken och lyfter fram kriget mellan den katolska 
kyrkan och Hugenotterna som ett exempel. 
 
För det andra pekar han på organiserade våldsyttringar av stora tiggarskaror i Neder-
länderna på 1560-talet som ytterligare exempel på krigföring utan koppling till statsbe-
greppet. 
 
För det tredje lyfter han fram feodaltiden, en tidsepok utan statsbegrepp och egentlig po-
litik, där de omfattande våldsyttringar som ägde rum utan tvekan kan klassas som krig. 
 
För det fjärde framhåller han de närmast stamliknande sociala förhållanden som rådde 
under en tusenårsperiod efter romarrikets fall och de krig som utkämpades i denna kon-
text som ytterligare stöd för sin tes.  
 
För det femte framhåller Creveld alla de otaliga konflikter som ägt rum i de stamsamhä-
len som existerar och har existerat i stora delar av världen som tydliga exempel på krig 
utan koppling till vare sig politik eller stat och understryker dessutom att det i dessa 
samhällen inte gjordes någon distinktion mellan den ”krigande befolkningen” (jämför 
armé) och befolkningen i övrigt.36 Vi ser således att det enligt Creveld existerar en 
mängd olika aktörer och konstellationer av aktörer i krig som inte faller innanför det för 
Clausewitz centrala statsbegreppet.  

2.3.4 Om krigföringens syfte 
Creveld tar avstamp i den gängse uppfattningen att krig utövas av stater med politiska 
syften, han hänvisar till Clausewitz uppfattning som beskriver kriget som ett ”politikens 
språk ”och hänvisar till att begreppen politik och stat traditionellt har associerats intimt 
med varandra. Men Creveld påpekar även att alla aktiviterer inom en stat inte kan anses 
vara politik och exemplifierar detta med t.ex. rättsväsende och ren administrativ verk-
samhet. Creveld menar alltså att allt vad staten gör inte är politik, eller omvänt att poli-
tiken utgör en delmängd av alla de verksamheter och processer som staten ansvarar 
för.37  
 
Creveld för fram ett antal andra syften än de politiska varmed han menar att krig genom 
historien har utkämpats. Rättvisa utgör enligt Creveld ett sådant syfte och han belyser 
detta med romarriket och 1300-talets England där Creveld menar att synen på krig var 
nära förbunden med synen på rättvisa snarare än politik. Vidare pekar Creveld på relig-
ionen och lyfter fram krigen i mellersta östern och Afghanistan som exempel och menar 

                                                        
34 Creveld, 1991, s. 42-43. 
35 Creveld, 1991, s. 50. 
36 Creveld, 1991, s. 50-56. 
37 Creveld, 1991, s. 125. 
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att det i dessa fall inte varit frågan om några politiska syften utan att just religionen varit 
den främsta drivkraften. Creveld lyfter slutligen fram krig för rätten till existens och me-
nar att många av de krig som utkämpats genom historien just har utkämpats för männi-
skors och folkslags rätt att finnas. I detta sammanhang lyfter han fram som ett av många 
exempel kriget i Israel 1967. Creveld menar också att många krig genom historien har 
börjat med rent politiska syften men att det efterhand varit andra syften som kommit att 
bli de dominerande.38 Crevelds mer nyanserade syn som inbegriper fler förklaringar till 
varför krig utkämpas är central i hans teoribildning.  
 

2.4 Sammanfattning 
I tabellen nedan sammanfattas de mest väsentliga dragen i de två teoretiska perspekti-
ven kopplade till uppsatsens analytiska dimensioner. Sammanställningen syftar till att 
underlätta förståelsen av den kommande analysen. 
 

 Clausewitz Creveld 
Karaktär Kriget är en kamp mellan viljor och en 

våldsakt som strävar mot sin absoluta gräns. 
Krig är politik fast med andra medel. Kriget 
begränsas av yttre faktorer (friktioner).  
Kriget kan generellt indelas i anfall och för-
svar. Clausewitz betonar inneboende krafter 
i kriget av närmast mekanisk karaktär. 
Krig och strid står begreppsligt nära.  

Människan och människans metoder påver-
kar och begränsar och formar krigföringen 
och inte inneboende egenskaper hos kriget i 
sig. Kriget kan inte förenklas till att ”krossa 
fienden”. Moderna krig kan inte endast kate-
goriseras i anfall och försvar. 
Crevelds beskrivning av kriget är snarare or-
ganisk än mekanisk.  

Parter De krigförande parterna utgörs av stater. 
Inom staten återfinns den s.k. treenigheten 
som utgörs av: 
 Armén 
 Folket 
 Regeringen 
Kriget grundas vidare på stridskrafter, land 
och vilja. 

Enligt Creveld är treenigheten inte att be-
trakta som universell då den förutsätter be-
greppet stat. Creveld lyfter fram exempel på 
krig där parterna inte utgjorts av stater:  
 Våldsyttringar mellan tiggarskaror 
 Våldsyttringar under feodaltiden 
 Stamkrig 
Crevelds definitioner förutsätter inte stater. 

Syfte Hos Clausewitz står det politiska syftet i fo-
kus och politiken associeras entydigt till sta-
ten. Krigföringens syfte är att besegra mot-
ståndaren och erövra hans territorium.  Kri-
get är medlet att påtvinga motståndaren den 
egna statens politiska vilja. Den politiska vil-
jan är således syftet. 

Creveld lyfter fram exempel på andra syften 
än rent politiska: 
 Rättvisa 
 Religion 
 Rätt till existens 
Creveld betonar att många krig börjar med 
politiska syften men att andra syften blir mer 
dominerande efter hand. 

Figur 2.1 utvisande sammanställning av uppsatsens två teoretiska perspektiv. 39 

 

2.5 Teorins relevans för mitt problem 
Syftet med denna uppsats är att visa att Clausewitz teorier om kriget och krigets natur 
inte ger en heltäckande förklaring till krig efter 1945. Detta innebär att problemet är mi-
litärteoretiskt till sin natur varför en militärteoretisk ansats blir ett naturligt angrepps-
sätt. För att studera relevansen hos Clausewitz teoribildning måste teorierna ställas mot 

                                                        
38 Creveld, 1991, s. 124-156. 
39 De analytiska dimensionerna förkortas i denna framställning till karaktär, parter och 
syfte. 
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ett annat teoretiskt koncept. Det alternativa konceptet utgöra i denna studie av Crevelds 
teoribildning. Jag har valt att begränsa mig till ett kompletterande teoretiskt perspektiv 
då fler perspektiv skulle leda till att arbetet får allt för stor omfattning varvid djupet i 
analysen skulle bli lidande. Valet av Creveld som kompletterade teoretiskt perspektiv 
motiveras utifrån att hans teorier har fåt stor spridning och genomslagskraft, han repre-
senterar ett modernt synsätt på krig och krigföring samt att han i centrala teman intar 
en kritisk hållning gentemot Clausewitz.  

3. Metod 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Den vetenskapliga utgångspunkten för denna uppsats är i grunden en hermeneutisk40 
ansats då det handlar om att genom textanalys av empirin utifrån två teoretiska per-
spektiv spåra och identifiera vad som närmast kan beskrivas som idéer. De identifierade 
idéerna ligger sedan till grund för en analytisk tolkning som i sin tur leder till slutsatser 
om teoriernas tillämplighet. Slutsatserna redovisas sedan i form av utsagor om de teore-
tiska ramverkens tillämpbarhet som utgör stöttepelare i argumentationen av min hypo-
tes. 
 

3.1.1 Mitt val av variant på metod 
Den metod som kommer att användas i denna uppsats är en kvalitativ metod i form av 
en hypotesdriven textanalys. Analysen kommer att göras utifrån ett fall som en fallstu-
die.41 Då den tillgängliga mängden empiri inom detta problemområde är mycket omfat-
tande finner jag det lämpligt att göra en fallstudie som begränsar sig till ett fall.  Fler än 
ett fall hade inneburit för stort empiriskt underlag och jag anser att tillräcklig validitet 
erhålls med denna avgränsning. Det fall som blir föremål för undersökningen är repre-
sentativt och i någon mån typiskt för krig och konflikter efter andra världskriget och tjä-
nar därför väl som empiriskt underlag. En invändning kan självklart vara att ett fall kan 
anses vara ett litet empiriskt underlag, men eftersom det valda fallet är typiskt och på 
intet sätt en unik representant för moderna krig anser jag att det mot denna bakgrund 
finns tydliga möjligheter till generaliseringar till andra krig som inträffat efter 1945. Ge-
nom att påvisa bristerna i Clausewitz teoribildning i detta fall erhålls ett motexempel till 
omvändningen av min hypotes, som kan formuleras: Clausewitz teoribildning erbjuder 
tillfredställande förklaringar till och förståelse för krig som inträffat efter 1945. Detta mo-
texemplen bildar på detta sätt ett logiskt fundament för mina slutsatser, d.v.s. jag bevisar 
min hypotes genom att motbevisa dess omvändning och då fallet får sägas vara repre-
sentativt och typiskt kan det inte avfärdas som ”undantag som bekräftar regeln”. 
 

3.1.2 Sammanfattning metod 
Sammanfattningsvis utgörs min valda metod av en hypotesdriven kvalitativ metod som 
utförs genom textanalys inom ramen för en fallstudie. 

                                                        
40 Torsten Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB, 2013, s.16. 
41 Johannesen & Tufte, 2003, s. 56. 
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3.2 Operationalisering 

3.2.1 Teori och metod 
Jag avser i den följande framställningen att beskriv den operationalisering jag valt för 
denna uppsats, d.v.s. hur teori och metod skall kombineras för att svara på min fråge-
ställning. Jag går in i denna studie med en hypotes som säger att Clausewitz teorier om 
krigets natur inte ger en tillfredställande förklaring och förståelse av krig efter 1945. 
Min huvudfråga (H) blir såldes: 
H)Varför kan krig efter 1945 inte förklaras och förstås heltäckande utifrån Clau-
sewitz teoribildning? 
 
För att svara på huvudfrågan har jag valt att bryta ned den i tre underfrågor (A, B och C) 
som utgör centrala teman eller aspekter av begreppet krigföring och tillika utgör upp-
satsens tre analytiska dimensioner. Dessa underfrågor/ dimensioner är:  
A)Vilken karaktär har själva krigföringen? 
B)Vilken karaktär har de krigförande parterna i moderna konflikter? 
C)Vad utgör krigföringens syfte 
 
Den teori som jag valt utgörs av två militärteoretiska perspektiv i form av Clausewitz 
och Crevelds teoribildningar om krigets natur. De teoretiska perspektiven refereras i det 
följande till som ”teori 1” och ”teori 2”. Empirin i denna studie utgörs av ett krig av om-
fattande karaktär som ägt rum efter 1945. Fallet utgörs av kriget i Bosnien- Hercegovina 
under perioden 1992-1995. Detta krig är i många avseenden representativt och typiskt 
för krig i modern tid, jag kommer i det följande att referera till detta som ”fallet”.  
 

3.2.1 Hur analysen skall göras 
Empirin kommer att framställas som en kort redogörelse för det valda fallet, denna syf-
tar till att sätt in läsaren i den rätta kontexten och få en övergripande förståelse för kon-
flikten. I den följande analysen kommer empirin att redovisas extraherat utifrån under-
frågorna, eller de analytiska dimensionerna A, B och C. Tanken här är således att det 
som är karaktäristiskt och typiskt för fallet extraheras och redovisas nedbrutet utifrån 
de analytiska dimensionerna. Därefter sker själva analysen genom att de två teoretiska 
perspektiven (teori 1 och teori 2) genomlyser den extraherade empirin för respektive 
analytisk dimension. De teoretiska perspektiven fungerar således som raster med vilka 
empirin skärskådas. Resultatet av denna analys blir slutsatser i form av utsagor om hur 
de karaktäristiska fenomenen låter sig förklaras inom respektive teoretiskt ramverk. 
Slutsatserna redovisas löpande i texten under respektive rubrik ”teoretisk analys och 
slutsats”. 
 
Analysen avslutas sedan med att slutsatserna redovisas sammafattande knutna till re-
spektive analytisk dimension. Denna uppsats har en deskriptiv ansats, d.v.s. intentionen 
är att beskriva teorins förhållande till empirin. Slutsatserna dras i huvudsak genom en 
induktiv metod. Utgångspunkt tas i empirin och syftet är att erhålla generaliserbara ut-
sagor.42 Den övergripande tanken är således att slutsatserna för respektive underfråga, 

                                                        
42 Johannesen & Tufte, 2003, s. 35. 
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eller analytisk dimension, (A, B och C) bildar argument som ger ett svar på min huvud-
fråga och som i sin tur styrker min hypotes.  
 

 
Figur 3.1 Utvisande Schematisk framställning av den valda operatonaliseringen. 

4. Empiri 

4.1 Introduktion 
Det fall som kommer att studeras utgörs av kriget i Bosnien-Hercegovina 1992-1995. 
Motivet till att studera kriget i Bosnien-Hercegovina är att detta krig på många sätt mar-
kerar ett nytt paradigm avseende krigföring efter de två världskrigen. Kriget kom att fö-
ras inom ett relativt begränsat geografiskt område men med stor global inblandning 
som kom att få stora omvärlds- och säkerhetspolitiska konsekvenser. Kriget kom bland 
annat att innebära att tidigare hävdvunna roller kom att omprövas och omformas, t.ex. 
för Ryssland, FN och EU.43 Resultatet blev en omprövning av strategiskt tänkande och 
internationellt engagemang. Dessutom utspelade sig kriget i Europa vilket innebar att 
krigets realiteter blev tydliga för en befolkning som lärt sig att acceptera freden i sin del 
av världen som ett normaltillstånd.  
 

4.2 Fallstudien: Kriget i Bosnien-Hercegovina 1992-1995 
I Bosnien- Hercegovina fanns 1991i huvudsak tre stycken etniska grupperingar: 
Bosniska serber, muslimer och kroater. De bosniska serberna utgjorde omkring trettio 
                                                        
43 Mary Kaldor. Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era. Göte-
borg: Bokförlaget Daidalos AB, 1999, s. 41-42. 
  



Anders Carne 2014-06-05  
SA inför HSU 14-16 

Sida 17 av 32 
 

procent av landets befolkning. 1991 kom frågan om Bosnien Hercegovinas utträde ur 
Jugoslavien upp i det bosniska parlamentet och resultatet blev att den muslimsk-
kroatiska majoriteten överröstade serberna (som dessutom bojkottade omröstningar-
na) med följden att utträdet blev ett faktum. Den bosnisk-serbiske generalen Karadzic 
hade med uttalat stöd från regeringen i Belgrad säkerställt att en stor mängd militär ma-
teriel och andra väsentliga resurser tillhörande den Jugoslaviska armén hade kunnat 
säkras till serbernas fördel.44 Det som sedan skedde på den internationella politiska 
arenan kom att bli startskottet för den väpnade konflikten; USA och Tyskland erkände 
den självständiga staten Bosnien och deklarerade enigt att man inte skulle ingripa vid 
uppkomsten av en eventuell väpnad konflikt. Denna signal tolkade de bosniska serberna 
med Karadzic i spetsen som en tydlig signal om att man skulle gå till militärt angrepp. 
Det är sannolikt att anta att Karadzic hade stort stöd från den jugoslaviska presidenten 
Milosevics som naturligtvis hade motsatt sig en bosnisk utbrytning.45 Det spekuleras om 
erkännandet av den bosniska staten var krigets avgörande faktor, troligtvis hade den 
viss katalytisk effekt även om serberna, erkännandet förutan, sannolikt förr eller senare 
tagit till vapen för att säkra sina intressen.  
 
Den serbiska minoriteten erövrade ca sjuttio procent av landets yta. Den metod som an-
vändes var i första hand etnisk rensning av muslimer och kroater snarare än anfalls-
strid. Rensningarna omgärdades av terror, tortyr och massmord och särskilda läger 
upprättades för att underlätta genomförandet. General Ratko Mladic, befälhavare över 
den bosnisk-serbiska armén, genomförde ett antal framgångsrika utresningsaktioner av 
muslimer till särskilda enklaver. Enklaverna begränsades geografiskt till ett minimum 
för att möjliggöra effektivast bevakning. Dock stötte serberna på patrull i Sarajevo där 
FN tillsammans med franska förband lyckats att öppna flygplatsen varvid Sarajevos 
muslimska befolkning och den bosniska regeringen kunnat hållas vid liv.46  
 
Inledningsvis skedde striderna i huvudsak mellan serber och de lierade muslimska och 
kroatiska styrkorna, men sedan de inledande striderna var utkämpade växte motsätt-
ningarna mellan kroater och muslimer och dessa kom under efter hand att dominera 
över motsättningarna med serberna.  Kroaterna utropade en egen stat i Hercegovina, 
Hergz Bosna, och i maj 1993 utbröt stora strider i det s.k. Mostar-områden där kroater-
na försökta fördriva stora skaror av muslimska flyktingar. Striderna mellan Muslimer 
och kroater kom att fortsätta med hög intensitet under hela 1993, en utveckling som 
spelade serberna i händerna. Serberna utnyttjade situationen till egen fördel och gav 
stöd ömsom till de kroatiska och ömsom till de muslimska enheterna i syfte att hålla 
konflikten vid liv. Genom amerikanskt ingripande och kroatiskt nederlag mot muslimer-
na erhölls så småningom ett vapenstillestånd. USA och Tyskland drev på ett avtal om att 
kroater och muslimer skulle förenas i en federation, något som blev en realitet i mars 
1994 i Washington.47  
 

                                                        
44 Bo Pellnäs. De hundra dagarna. På gränsvakt i Serbien. Stockholm: Albert Bonniers 
Förlag, 1996, s. 202-203. 
45 Pellnäs, 1996, s. 203. 
46 Pellnäs, 1996, s. 203-205. 
47 Branka Magas, Ivo Zanic. The war in Croatia and Bosnia- Hercegovina 1991-1995. Lon-
don: Franc Cass, 2001, s. 133-137.  
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Strukturen hos de stridande parterna företer en komplex bild. Den gängse uppfattning-
en har många gånger varit att parterna endast utgjorts av serber, muslimer och kroater. 
Men i det relativt lilla geografiska område som konflikten utspelade sig i fanns inte 
mindre än sju arméer, tre serbiska etniciteter och två kroatiska. För att ytterligare un-
derstryka den omfattande komplexiteten kan nämnas att samtidigt som kroater och 
muslimer under 1993 stred mot varandra så kämpade kroater under muslimskt befäl 
mot serber i Tuzla- och Sarajevoområdet. Dessutom ingick serber i en del av de bosniska 
förbanden i Sarajevo.48  

5. Analys 

5.1 Analys av fallstudien: Kriget i Bosnien- Hercegovina 1992-1995 

5.1.1 Krigföringens karaktär 
Kriget i Bosnien-Hercegovina har på många sätt kommit att bli arketypen för en ny typ 
av krigföring som på väsentliga punkter skiljer sig från de tidigare krigen som utspelat 
sig i Europa. Jag kommer i det följande att beskriva karaktären hos krigföringen i denna 
konflikt och fokuserar på det som utgör de viktigaste elementen.  En av krigets vitigaste 
orsaker var utgången av valet 1990, vilket fick till följd att det internationella samfundet 
erkände Slovenien och Kroatien som självständiga. Kriget bemöttes med stora internat-
ionella ansträngningar och insatser från NATO och länder i Partnerskap för fred fick 
vittgående konsekvenser för såväl synen på säkerhetspolitik som synen på genomföran-
det av fredsbevarande och fredsfrämjande insatser.49 
 
 I fokus för själva krigföringen, eller tillvägagångssättet var den etniska rensningen som 
kom att ta sig olika uttryck från ekonomisk och rättslig diskriminering till olika former 
av dödligt våld, inte sällan med betydande inslag av skändning och kränkning. Denna 
form etniska rensning initierades av serberna i Kroatien tillsammans med den Jugosla-
viska armén (JNA) och ett stort antal paramilitära grupperingar. Det är inte lät att finna 
entydiga förklaringar till detta plötsligt uppvälande hat och den ondskefulla etniska nat-
ionalism som följde, men klart är att regionen sedan lång tid präglats av etnisk söndring 
och starka underliggande spänningar i form av historiskt hat och fruktan. Kriget har 
många gånger karaktäriserats i termer av tribalism och stamkrig.50 Det fanns också en 
diskrepans mellan den verkliga krigföringen och konflikten så som den framställdes i 
media och andra propagandaorgan av främst Milosevic. Man framställde serberna som 
offer för ett flertal folkmord med början vid turkarnas angrepp 1389. Resultatet av 
denna massiva propagandaaktion blev att den serbiska allmänheten upplevde två krig; 
dels de verkliga stridshandlingar som fysiskt ägde rum samt det ”virtuella” krig som ut-
spelades i medier. 

 Detta virtuella krig startade långt innan det verkliga kriget påbörjades och gjorde det 
svårt att skilja mellan sanning och påhittade berättelser. Denna diskrepans tog sig även 
en del märkliga uttryck, det var inte ovanligt att de serbiska soldater efter en dags stri-
der vid kullarna i Sarajevo kunde ringa sina muslimska vänner (som man tidigare be-

                                                        
48 Bo Pellnäs, 1996, s. 207. 
49 Kaldor, 1999, s. 41-51. 
50 Kaldor, 1999, s. 43-44. 



Anders Carne 2014-06-05  
SA inför HSU 14-16 

Sida 19 av 32 
 

skjutit!) för att senare under kvällen umgås. Dessa absurditerer förklaras av den osam-
manhängande verklighet som blev resultatet av den virtuella krigföringen. Vi ser alltså 
att mycket av stridshandlingarna, särskilt i konflikens inledande skede, ägde rum på in-
formationsarenen och att psykologika operationer (PSYOPS) fick en central roll.51 Även 
ur en annan aspekt kan detta krig sägas ha en virtuell karaktär; det fanns betydande 
mängder av utomlands boende jugoslaver av skiftande etnicitet, den så kallade diaso-
pran. Dessa befolkningsgrupper hade stort inflytande över interna politiska angelägen-
heter och kom att från avstånd direkt påverka kriget och krigföringen. De påverkade 
kriget från stora avstånd i tid och rum och den bild de hade av Jugoslavien härrörde 
dessutom från den tid då de själva lämnade landet.52  

FNs expertkommission hävdade att de bosniska styrkorna inte ägnade sig åt regelrätta 
etniska rensningsaktioner men att de begick krigsförbrytelser. Kriget framställs främst 
som ett serbiskt och kroatiskt aggressionskrig drivet av den rädsla och det hat som 
fanns nedärvda hos serber och kroater i mycket högra grad än hos bosnier. Mary Kaldor 
menar i sin bok Nya och gamla krig att kriget i mindre utsträckning var ett inbördeskrig 
mellan folkgrupper utan snarare ett krig som utkämpades mot civilbefolkningen och mot 
det civila samhället.53 I rapporter från FNs kommission för mänskliga rättigheter nämns 
att vissa observatörer var övertygade om att ”de angripande styrkorna är fast beslutna 
att ”döda” staden Sarajevo och den tradition av tolerans och fredlig samlevnad som den 
representerar”.54 Det förtjänar att understrykas att under kriget utkämpades mycket lite 
av de regelrätta stridshandlingarna mellan parterna, ett faktum som ytterligare belyser 
detta krigs unika karaktär och visar att det på väsentliga punkter skiljde sig från ett 
traditionellt inbördeskrig.  

Kriget ledde till en total kollaps av staten och dess ekonomi. Ekonomin kollapsade ge-
nom fysisk ödeläggelse, strypt tillförsel och förlorade marknader. De reguljära styrkorna 
kunde till största del försörjas genom medel från någon regering medan de paramilitära 
styrkorna försörjde sig genom plundring, utpressning, konfiskering och fördrivning. 
Man nyttade sig även av ett slags ”skattesystem” som togs från de humanitära hjälp-
sändningarna i vägspärrar. De reguljära och irreguljära styrkorna verkade således sida 
vid sida mot samma mål. Det typiska tillvägagångssättet, mest tillämpat av bosnienser-
ber och bosnienkroater, gick ut på territoriella landvinningar genom politisk kontroll 
och inte i första hand genom regelrätta militära offensiver.  

Det regelrätta våldet användes i stället för att kontrollera befolkningarna och inte för att 
vinna terräng. Det finns fler nutida exempel som visar på svårigheterna att erövra terri-
torium genom militär offensiver, bland annat från Iran och Irak. Den rent militära kon-
trollen fordrar mycket stora resurser i förhållande till vad som kan syddas, av denna an-
ledning var det således lättare att rikta det militära våldet mot befolkningen. Belägring-
en av större städer genomfördes heller inte genom fysisk erövring utan genom att sä-
kerställa verkan med direkt och indirekt eld och härigenom avskära försörjningsförbin-
delser.55 Kriget riktade sig inte mot militära motståndare utan mot befolkningen, detta 

                                                        
51 Kaldor, 1999, s. 49-50. 
52 Kaldor, 1999, s. 51. 
53 Kaldor, 1999, s. 54. 
54 Kaldor, 1999, s. 54-55. 
55 Kaldor, 1999, s. 60-61. 
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faktum var orsaken till avsaknaden av tydliga frontlinjer. Bortsett från några strategiskt 
viktiga punkter ”utkämpades relativt lite strid mellan motståndarna”.56 Även maffiakri-
get och de kriminella grupperingarna var inbyggda i krigföringen och man ansträngde 
sig för att upprätthålla lukrativa inkomstkällor. Mot denna bakgrund kan man förstå det 
sätt och med vilken intensitet kriget fördes; total och maximal ödeläggelse hade minskat 
möjligheterna till ekonomisk vinning. Konflikten skulle underblåsas, men bara så myck-
et att man kunde profitera på den. Krigföringen drevs således av ett sammelsurium av 
politiska, militära, ideologiska och ekonomiska intressen.57  

Det typiska tillvägagångssätet vid en ”offensiv” innebar att reguljära styrkor inlednings-
vis besköt det aktuella området samtidigt som man spred skrämselpropaganda för att 
åstadkomma panik. Efter detta drog sedan de paramilitära styrkorna in och terrorise-
rade icke-serbiska invånare genom våldtäkter, dödande och plundringsraider. Efter 
detta togs kontrolen av den lokala förvaltningen över. I vissa fall skildes män och kvin-
nor åt; männen fördes till interneringsläger och kvinnorna blev föremål för upprepade 
massvåldtäkter. Betydelsefulla och symboliskt viktiga byggnader förstördes samtidigt 
som inflytelserika personer och ledare avrättades. De var således fråga om en väl plane-
rad och systematisk förstörelse av hela samhället. Förstörelsen var inta bara fysisk utan 
till stor del även symbolisk och psykologisk. De viktigaste vapnen var ur denna aspekt 
inte eldhandvapen och artilleripjäser utan våldtäkter, kränkningar och skändningar som 
avsåg att såra hela samhället på ett själsligt och psykologiskt plan.58 

De etniska rensningarna var sannolikt noga planerade i förväg. Det har påpekats att kri-
gets lokala och decentraliserade karaktär företedde många likheter med gerillakrig, men 
det finns en väsentlig invändning mot detta; gerillakrigföring är beroende av lokalbe-
folkningen för sin framgång, vid etniska rensningar utgör lokalbefolkningen målet.59          

Vid slutet av 1995 hade så den etniska rensningen nästan fullbordats. Enligt UNHCR 
fanns av från början ca 350 000 muslimer i norra Bosnien endast ca 13 000 kvar. I södra 
Hercegovina och östra Bosnien fanns endas ca 4000 muslimer och krater kvar av ur-
sprungligen ca 300 000. Det huvudsaklika militära antagandet var att våldet ägde rum 
mellan de stridande parterna och den etniska rensningen betraktades som en effekt av 
striderna och inte som det egentliga målet, ett antagande som vittnar om en utbredd 
missuppfattning om konfliktens karaktär.60  

 

5.1.1.1 Teoretisk analys och slutsats 
Enligt Clausewitz utgör kriget en växelverkan mellan viljor. Denna definition är mycket 
generell och närmast självklar om man utgår från att krig utkämpas av individer och 
grupper av individer och inte av objekt. Det är den mänskliga viljan som utgör drivkraf-
ten i allt handlande, så även i kriget. Även i Bosnien-Hercegovina konflikten var det så-
ledes en kamp mellan viljor som utspelades men det bör understrykas att dessa viljor 

                                                        
56 Kaldor, 1999, s. 62. 
57 Kaldor, 1999, s. 62. 
58 Kaldor, 1999, s. 63. 
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utgjorde en stor och brokig skara i det att parterna var många och dessutom förändrade 
sitt inbördes förhållande till varandra under konfliktens gång. Clausewitz menar att 
denna växelverkan mellan viljor kommer att leda till att våldet hela tiden stegras mot sin 
yttersta gräns eftersom motståndarna hela tiden försöker diktera varandras villkor. 
Clausewitz syn på kriget blir närmast mekanisk som ett spel eller maskineri underkast-
stat en lagbundenhet. Tittar vi på fallet Bosnien-Hercegovina ser vi att det inte är frågan 
om någon maximal våldsutövning, utan att det i många fall handlar om att begränsa ut-
övningen till ett minimum för att konflikten skall kunna pågå så länge som möjligt. Det 
sätt på vilket kriget fördes med mycket liten stridsaktivitet mellan de egentliga parterna 
och det stora utrymmet som den psykologiska krigföringen gavs tyder på att den närm-
ast mekaniska synen på kriget som Clausewitz förespråkar inte ger en heltäckande bild 
av och förståelse för krigföringens väsen. Vi måste således vara öppna för en mer nyan-
serad förståelse av krigets natur som går utöver den eskalerande våldsakten mellan två 
poler.  
 
Clausewitz menar att förlängningen av denna vilje-akt som strävar mot det yttersta vål-
det blir den s.k. kapprustningen som innebär att motståndarna hela tiden försöker att 
göra sina materiella resurser större och som leder till det han benämner ”den yttersta 
ansträngningen”. Inte heller denna beskrivning ger någon rättvisande bild av förhållan-
dena i Bosnien- Hercegovina. Den politiska kontrollen var den dominerande och det 
egentliga våldet nyttjades till att kontrollera befolkningen. Denna utveckling var ett re-
sultat av det stora antal skiftande intressen som (inte minst ekonomiska) som fanns 
med i bilden. För Clausewitz var kriget en ren våldsakt. Självklart är det karaktäristiskt 
för krig att de kretsar kring våld, men kriget i Bosnien-Hercegovina visar att det fysiska 
våldet inte alltid är det primära inslaget. De etniska rensningarna syftande till en total 
förstörelse av samhället där de psykologiska effekterna, som ofta uppnåddes genom 
kränkningar, var centrala. Vi behöver således även i detta avseende bredda vår syn på 
krigets natur till att omfatta mer än en fysisk våldsakt som går ut på att krossa motstån-
daren.  
 
För Clausewitz var kriget politik fast med andra medel. Kriget kan således ses som poli-
tikens förlängning och ett av dess språk eller uttryckssätt. Det problematiska med denna 
definition är att politik associeras med begreppet stat. I kontexter där statsbergreppet 
inte är tydligt blir även definitionen av krig utifrån den politiska dimensionen otydlig. 
Kriget i Bosnien-Hercegovina ägde rum i en sammanfallande stat och parterna i sig ut-
gjordes inte av stater. Självklart kan mycket av det som utspelade sig sägas vara resulta-
tet av politik, men många avkrigets drivkrafter var av annat slag, inte minst religiösa och 
ekonomiska. För att erhålla en förståelse för moderna krig och konflikter måste således 
andra kontexter än de rent politiska tas i beaktande. Mary Kaldor framhåller att det in-
ternationella samfundets tillkortakommanden med att hindra och begränsa kriget till 
stor del var beroende på begreppsliga problem: det fanns en oförmåga att förstå varför 
och hur kriget utkämpades och en oförmåga att se de nya nationalistiska politiska form-
ationer som växte fram. Kriget uppfattades politiskt och militärt som en konflikt av det 
traditionella slaget.61 
 
Creveld har inte samma mekaniska syn på krigets karaktär som Clausewitz. Han menar 
att den varierande karaktären hos skilda krig bättre kan förklaras utifrån mänskliga 
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aspekter snarare än genom självreglerande krafter hos kriget själ. Creveld menar att det 
är människor som genom att utveckla nya och mer precisa metoder direkt sätter prägeln 
på krigföringen. Detta synsätt ligger mer nära tillhands om vi bättre skall förstå krigfö-
ringens karaktär så som den var under kriget i Bosnien- Hercegovina. Den många gånger 
motsägelsefulla och avvikande händelseutvecklingen kan förklaras utifrån att det är just 
människor med olika intressen som formar krigföringen. Den komplexa strukturen hos 
parterna resulterade i en komplex och ibland motsägelsefull händelseutveckling helt 
enkelt därför att den tjänade flest syften. Krigföringen försköts från regelrätta strids-
handlingar till etnisk rensning och plundring helt enkelt för att det var mest effektivt och 
detta berodde på mänskliga faktorer och inte på inneboende krafter i själva kriget.  
 
Creveld öppnar upp för en annan syn på krigets funktion. Clausewitz menar att det yt-
tersta syftet, eller funktionen hos kriget är att krossa motståndaren och han liknar detta 
med den knuta näven, Creveld menar att ett sådant synsätt blir ett endimensionellt och 
trubbigt verktyg för att förstå naturen hos moderna konflikter. Händelseutvecklingen i 
Bosnien- Hercegovina påvisar detta; under krigets gång utkämpades mycket få regel-
rätta stridshandlingar mellan de egentliga parterna och det militära våldet riktades i hu-
vudsak mot civilbefolkningen. Även om våld förekom mellan parterna gjorde det endast 
i den utsträckning som var nödvändig för att underblåsa konflikten och begreppen vän, 
allierad och fiende kunde snabbt skifta. Krigets funktion var ur detta hänseende snarast 
att förstöra samhället (inte motståndaren), främst på det moraliska och psykologiska 
planet. Själva stridshandlingarna i form av väpnat våld (fysiskt våld) fick i denna konflikt 
en närmast sekundär roll. Eftersom Clausewitz säter likhetstecken mellan kriget och det 
fysiska militära våldet är det också naturligt att han gör indelningen i de två huvudty-
perna anfall och försvar och anger att försvaret är den starkaste av de båda. Creveld me-
nar att denna tes inte kan gälla i dagens mycket mer komplexa kontext med bland annat 
ett mycket omfattande underhåll. Detta blev även tydligt i Bosnien- Hercegovina där 
man använde politisk makt för att erövra områden/terräng helt enkelt därför att det var 
mycket effektivare ur stridsekonomiskt hänseende. Inte heller belägringar genomfördes 
på det traditionella sätet, d.v.s. genom tagande och efterföljande försvar av terräng, utan 
genomfördes med beskjutningar från stridsställningar utanför den aktuella terrängen.   
 
Det står helt klart att utvecklingen under kriget i Bosnien- Hercegovina kom att ställa 
många invanda föreställningar om kriget och krigföringen på sin spets och de gamla 
mallarna tycktes passa dåligt för att kategorisera det; det var ett krig som pågick i en 
sammanfallen och upplöst stat och därför passade beskrivningen inbördeskrig illa. Krig-
föringens tycktes vid ett första påseende uppvisa vissa likheter med gerillakrigföring, 
men sådan förutsätter lokalbefolkningens stöd och här var lokalbefolkningen målet. 
Crevelds mer nyanserade och mindre mekaniska syn på krigföringens karaktär erbjuder 
ur detta perspektiv en bättre förklaringsmodell än Clausewitz något mer stelbenta teori-
ram, dock råder samstämmighet på en punkt; kriget är i grunden en social företeelse. En 
annan intressant aspekt av krigföringens karaktär var det virtuella inslaget som dels be-
rodde på de omfattande propagandaaktionerna som kom att skapa ett krig vid sidan av 
det verkliga kriget och dessutom på det stora och direkta inflytandet av diasporan. Det 
virtuella inslaget var viktigt, inte minst för hur kriget kom att uppfattas utifrån och i me-
dia. När det gäller att förstå och förklara detta väsentliga karaktärsdrag erbjuder inte 
Clausewitz teoribildning mycket vägledning; den mekaniska akten av fysiska våldshand-
lingar fångar inte detta fenomen särskilt väl. Dock kan Crevelds mer allomfattande och 
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nyanserade bild av krigföringen där den mänskliga faktorn och dess komplexa karaktär 
ges en framträdande roll bättre hjälpa oss att förstå fenomenet.   

5.1.2 De krigförande parterna 
De krigförande parterna i Bosnien- Hercegovinakriget uppvisar en komplex struktur 
med många inbördes förhållanden som dessutom under krigets gång kom att växla och 
ändra karaktär. Den följande sammanställningen avser inte att ge en i alla stycken hel-
täckande bild av dessa parter, dock en översiktlig som visar på komplexiteten i parts-
strukturen och som kan ligga till grund för analysen. Som vi skall se är denna bild långt 
ifrån enkel och ligger mycket långt ifrån det statsbegrepp som Clausewitz associerade 
med krig och krigföring. Vid ett hastigt påseende uppvisar istället detta krig snarare fler 
likheter med en ordinär gatukonflikt än ett traditionellt krig så som vi är vana att före-
ställa oss det.  
 
Bosnien- Hercegovina var en av de etniskt mest blandade republikerna i det forna Jugo-
slavien. Enligt tillgänglig statistik från början av 1990-talet bestod republiken av cirka 
44 % muslimer, 31 % serber, 17 % kroater samt en återstående rest bestående av en 
blandning av judar, romer och andra grupperingar av människor med ibland mycket lus-
tiga beteckningar som t.ex. ”giraffer”.62 De många etniska grupperna levde inte åtskilda, 
utan en stor del av befolkningen levde över de etniska gränserna i en kultur som prägla-
des av pluralism och blandäktenskap. Den huvudsakliga skillnaden mellan de etniska 
grupperna var religiös där serberna var ortodoxa och kroaterna katoliker. I slutet av 
1990 hölls allmänna val och resultatet blev att partier som sade sig företräda de olika 
grupperna och föra en etniskt orienterad politik erhöll cirka 70 % av rösterna. Dessa 
partier utgjordes av bland annat Demokratiska Aktionspartiet (SDA)vilket var ett mus-
limskt orienterat parti, Serbiska demokratiska partiet (SDS) samt Kroatiska demokra-
tiska unionen HDZ. Före valet fanns ingen uttalad antagonism mellan dessa partier, man 
hade istället gjort tydligt att målet var samexistens på fredliga grunder. Under det föl-
jande kriget kom dock dessa partier att bli bittra fiender och parter i konflikten.  
 
Det är mot bakgrund av detta lätt att i efterhand se att freden i denna region vilade på en 
mycket bräcklig grund. De komplexa etniska och religiösa grupperingarna inrymde 
mycket gammalt hat och gamla spänningar som under inverkan av en utlösande faktor 
skulle kunna komma att manifesteras i omfattande våldshandlingar. Beskrivningen av 
regionen som ett ”rädslans och hatets land” var med andra ord träffande.63 Dessa kom-
plicerade och bräckliga strukturer utnyttjades av olika sidor i konflikten för att fram-
ställa kontexten på ett för den egna sidan fördelaktigt sätt. Den Bosnienserbiske ledaren 
Karadzic beskrev serber, muslimer och kroater som ”hund och katt”. 
 
Den kroatiske presidenten Tudjman hävdade å sin sida att förutsättningarna för en 
samexistens mellan serber och kroater inte fanns eftersom kroater var ”européer” och 
serber var österlänningar och därmed att jämställas med ”turkar och albaner”.64 I många 
sammanhang framställs de förhållanden som rådde på Balkan som unika, men det är 
värt att understryka att även andra delar av Europa har haft, och har, liknande komplexa 
sammansättningar beträffande t.ex. enticitet och religion. Nationalism följer inte kartans 

                                                        
62 Kaldor, 1999, s. 42. 
63 Magas & Zanic, 2001, s. 135-139. 
64 Kaldor, 1999, s. 44. 



Anders Carne 2014-06-05  
SA inför HSU 14-16 

Sida 24 av 32 
 

grova gränser utan har sitt ursprung i de mänskliga och sociala förutsättningar som be-
tingar människans existens i det påtagliga och nära perspektivet. Det är med andra ord 
en vanföreställning att tro att den aggressiva nationalism som plötsligt vällde fram på 
Balkan skulle vara unik och att övriga Europa skulle vara immunt mot liknande händel-
seutvecklingar.  
 
Det som inträffade i Jugoslaven vid denna tidpunkt var således att staten sönderföll på 
såväl den federala nivån samt på den regionala som i fallet med Bosnien-Hercegovina. 
Ur ett perspektiv kan en stat betraktas som den institution som har monopolet på det 
legitima och organiserade våldet, det som nu skedde i Bosnien- Hercegovina var således 
att legitimiteten upplöstes och med den upplöstes monopolet på det organiserade vål-
det. Upplösningen av detta våldsmonopol innebar att våldet i stället blev ett redskap för 
de olika entiteterna och fraktionerna. Mot bakgrund av beskrivningen ovan inser man 
att det blir svårt att kategorisera konflikten; konflikten ägde inte rum mellan stater och 
inte ens heller inom en stat. Vid 1991 kontrollerade president Milosevic JNA och kunde 
nyttja denna för sina syften samtidigt organiserade solvenerna och kroaterna i hemlig-
het sina egna styrkor. 
 
Polisen i sin tur kunde organisera och beväpna sig med hjälp av den svarta marknad för 
överskotsvapen som fanns i österopa. Samtidigt med allt detta organiserade serberna 
sina paramilitära grupper. Dessutom genomförde de den så kallade RAM-planen som 
gick ut på att i hemlighet organisera och sätta vapen i händerna på serber i Kroatien och 
Bosnien- Hercegovina. För att ytterligare komplicera bilden av parterna kan nämnas att 
det dessutom fanns en betydande diaspora, bland annat i Nordamerika. Dessa utrikes-
boende Jugoslaver av skiftande etnicitet var starkt organiserade och hade direkt infly-
tande över den nationella politiken. Detta transnationella inflytande utgjorde en bety-
dande källa till ekonomiska medel, vapen och legoknektar.65 Den gängse uppfattningen 
att kriget var ett inbördeskrig har bemötts med påståenden om att det i stället var frå-
gan om ett serbiskt, snarare än ett kroatiskt, aggressionskrig. Vidare är den gängse upp-
fattningen att det var de bosnienserbiska nationalisterna som med stöd och uppback-
ning från de serbiska och jugoslaviska regeringarna som utgjorde den angripande par-
ten i detta krig. 
 
Jugoslavien var under 1980-talet sannolikt det mest militariserade landet i Europa med 
årliga utgifter för militärväsendet på ca 4 % av BNP, detta kan jämföras med normalt ca 
1-1,5 % för de flesta av Europas länder. JNA bestod av ca 70 000 officerare samt cirka 
150 000 värnpliktiga. Utöver detta fanns de territoriella försvarsenheterna (TOrna) som 
respektive provins var ansvarig för. I slutet av 1980- talet föll så kraftigt militärutgifter-
na till vilket bland annat fick till följd att officerskåren kände sig åsidosatt. Historien om 
kriget i forna Jugoslavien men framför all kriget i Bosnien- Hercegovina är i många 
stycken liktydig med historien om det Jugoslaviska militärkomplexets sönderfall. Den 
nationella armén (JNA) och de territoriella försvarsstyrkorna (TOrna) bröts upp i regul-
jära och irreguljära enheter som i sin tur kom att förstärkas med kriminella, frivilliga 
och legosoldater i kampen på det forna Jugoslaviens militära resurser.66 I krigets början 
var sammasättningen av de olika reguljära och irreguljära styrkorna förvirrande och 
minst sagt rörig. Teoretiskt existerade tre parter; serber, kroater och bosnier men under 
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krigets gång samarbetade de olika parterna med varandra i ständigt växlande konstel-
lationer vilket i praktiken kom att innebära att antalet parter var mycket större och 
ständigt växlande. Vartefter kriget fortskred blev även respektive parts styrkor mer or-
ganiserade och mer reguljära. Vid slutet av kriget var de väsentligaste reguljära styr-
korna den bosnienserbiska armén (BSA), Kroatiska försvarsråden (HVO) samt Bosnien- 
Hercegovinas armé (ABiH).67 I tabellen nedan framställs de viktigaste styrkornas sam-
mansättning och beväpning. 
 

 Väpnade 
styrkor 

Stridsvagnar Artilleri Raketbatterier Granatkastare 

ABiH 92 000 31 100 2 200 
HVO 50 000 100 200 30 300 
BSA 75 000 370 700 70 900 

Figur 5.1 utvisande de reguljära styrkornas huvudsakliga storlek och beväpning. 
 

Vid sidan av de reguljära styrkorna fanns det i huvudsak tre typer av irreguljära styrkor. 
Dessa utgjordes av en uppsjö av paramilitära grupper, utländska legostyrkor samt lokala 
polisstyrkor som verkade för sig ofta förstärkta med stora grupper av beväpnade civilis-
ter. På den serbiska sidan var de mest ökända paramilitära grupperna ”Arkans Tigrar” 
och organisationen ”Vita örnar”. På den kroatiska sidan var den mest betydelsefulla pa-
ramilitära grupperingen HOS samt gruppen ”Vargarna”. I Sarajevo opererade två gangst-
rar vid namn Cacao och Celo. Andra paramilitära grupper var t.ex. ”Svarta svanarna” och 
”Gula myrorna”. En av de största grupperna av de utländska legosoldaterna bestod av 
mujahedin-veteraner från kriget i Afghanistan. Betydande mängder legosoldater kom 
dessutom från länder som Italien, Ryssland, Danmark, Sverige och Finland.68 Utöver de 
ovan beskrivna organisationerna utgör naturligtvis de internationella insatserna en be-
tydande part. Den internationella inblandningen var redan från krigets början bety-
dande och bestod i huvudsak av två inslag; dels traditionell politisk och diplomatisk in-
blandning men även en ny typ av humanitära insatser och stöd. Omkring 23 000 solda-
ter skickades till Bosnien- Hercegovina under FN-flagg. Utöver detta ingick örlogsfartyg 
från bland annat Västeuropeiska unionen. Nato svarade vidare för att upprätthålla en 
flygförbudszon i det bosniska luftrummet.69 
 
För att översiktligt sammanfatta framställningen ovan kan konstateras att: 
 Den före detta staten Jugoslavien var upplöst såväl federalt som regionalt. 
 I kölvattnet på denna upplösning följde bildandet av en mycket komplex struktur hos 

de krigförande parterna. Dessa komplexa strukturer bands samman av etniska, reli-
giösa, kriminella och ekonomiska incitament och växelverkade dessutom med 
varandra inbördes. Den internationella inblandningen från bland annat FN och Nato 
var betydande. Dessutom fanns det stora inslag av legotrupper från ett stort antal 
nationer. 

  

                                                        
67 Kaldor, 1999, s. 56. 
68 Kaldor, 1999, s. 57-60. 
69 Magas & Zanic, 2001, s. 140-141. 
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5.1.2.1 Teoretisk analys och slutsats 
För Clausewitz var kriget och politiken entydigt förbundna med varandra. Krig var poli-
tik fast med andra medel, själva politikens förlängning. Sett ur detta perspektiv blir så-
ledes krig och politik två aspekter av ett och samma fenomen. Kriget kan med andra ord, 
enligt Clausewitz, inte betraktas som ett isolerat fenomen frikopplat från politikens mål 
och medel. För Clausewitz var politik ett fenomen som var förbehållet staten och med 
denna logik blir således, enligt Clausewitz, stater de enheter som kan utgöra aktörer el-
ler parter i krig. Det bör även framhållas att det inte endast är Clausewitz som reserve-
rar begreppet politik för stater. Denna uppfattning får snarast sägas vara den domine-
rande. Som vi sett i redogörelsen ovan av de förhållanden som rådde i Bosnien- Herce-
govina var själva staten Jugoslavien på såväl federal som på regional nivå stadd i upp-
lösning, en upplösning som kan sägas blev definitiv i och med att kontrollen över det le-
gitima och organiserade våldet gick förlorat från staten. Om vi skall förstå de krigfö-
rande parterna ur Clausewitz perspektiv måste vi ta vår utgångspunkt i politiken och 
staten. 
 
Konflikten kan sägas ha börjat i en stat och många av de händelser som ledde fram till 
krigsutbrottet kan sägas ha varit av politisk eller inrikespolitisk karaktär. Men faktum 
kvarstå; kriget ägde inte rum mellan stater och det utspelade sig inte heller i en stat. Det 
är med andra ord uppenbart att Clausewitz definitioner avseende de krigförande par-
terna erbjuder ett allt för snävt perspektiv för att ge en djup och nyanserad förståelse. 
De krigförande parterna utgjordes i stället av ett sammelsurium av reguljära och irregul-
jära styrkor, etniska grupperingar, religiösa grupperingar och kriminella. Den internat-
ionella inblandningen innebar förvisso att andra stater var involverade i konfliketen, 
men det var här fråga om statliga bidrag enade under en FN-insats och detta förhållande 
är inte liktydigt med en enskild stats politiska agerande mot en annan.  Något förenklat 
kan sägas att det i detta fall var fråga om indirekt statlig inblandning. Det faktum att kri-
get inte heller ägde rum inom en stat problematiserar även tolkningen av konflikten som 
inbördeskrig.  
 
Även ett tolkningsförsök utifrån Clausewitz föreställning om den så kallade treenigheten 
förlorar nyans och kommer begreppsmässigt till korta. För Clausewitz var den yttre ka-
raktären av krig förvisso föränderlig, men det som var konstant var att kriget balansera-
des inom triaden: armén, folket och regeringen. Konventionella krig som just utspelas 
mellan stater låter sig lätt förstås utifrån denna triad, problemen uppstår dock när man 
avlägsnar staten som krigförande part. Arméer är knutna till reguljära styrkor, det legi-
tima våldsmonopolet och i förlängningen till staten. I kriget i Bosnien- Hercegovina sön-
derföll de reguljära styrkorna samtidigt med staten och kom mer eller mindre i händer-
na på krigsherrar och användes för de syften som för tillfället och för krigsherrana var 
viktigast. Inte heller begreppet regering i Clausewitz triad får någon mening utan en stat 
att associera den med. Mot bakgrund av detta ser vi alltså att även treenigheten som be-
skrivande modell av partssammansättningen i denna konflikt erbjuder en allt för platt 
och endimensionell förklaring.  
 
Creveld vänder sig mot den han menar hegemoniska synen på sammankopplingen mel-
lan kriget och staten. Creveld framhåller att fenomenet stat är relativt nytt och uppstod i 
samband med den Westfaliska freden 1648. Enligt Creveld är synen på staten som den 
krigande parten föråldrad och utgör ett trubbigt instrument för att analysera och förstå 
moderna konflikter. Creveld framhåller dessutom att i ett längre historiskt perspektiv 
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har huvuddelen av alla krig utkämpats mellan andra konstellationer än stater. Creveld 
menar även att diskrepansen mellan stat och regering fördunklar kopplingen mellan den 
organiserade våldsmakten och begreppen regering och stat.  Creveld framhåller alla de 
andra entiteter som han anser oftast utgör parter i moderna konflikter och lyfter fram 
religiösa grupperingar, stamsamhällen och ekonomiska organisationer. Om vi ser på de 
förhållanden som var de rådande i Bosnien- Hercegovina så karaktäriseras dessa av en 
stor blandning av parter av skilda slag som inte utgjordes av stater. De många etniska 
grupperna, de religiösa grupperna, de irreguljära grupperna samt polis och beväpnade 
civilister utgör flagranta exempel på sådana entiteter. Det framstår i denna jämförelse 
som uppenbart att Crevelds synsätt erbjuder en bättre och mer nyanserad förklaring till 
parts-kontexten. Creveld menar även att det finns betydande problem kopplade till tre-
enigheten som förklaringsmodell och påpekar bland annat att det i stamsamhällen och 
stamkrig inte finns någon egentlig skillnad mellan folket och armén. Förhållandena i 
Bosnien- Hercegovina kan till del belysas ur detta perspektiv då de sociala förhållandena 
till del hade drag av stamsamhälle och tydliga inslag av tribalism. Det förefaller som om 
man, för att förstå krigets karaktäristik och mekanismer, måste vara beredd att släppa 
tanken på staten som den krigförande parten och ur detta perspektiv erbjuder Creveld 
ett bredare teoretiskt spektrum än Clausewitz.         
 

5.1.3 Krigföringens syfte 
Det är inte enkelt att entydigt beskriva ett övergripande syfte som karaktäriserar kriget i 
Bosnien- Hercegovina. De olika parterna hade olika och ibland överlappande målsätt-
ningar. Vi skall dock se att det inte endast handlade om politiska målsättningar eller om 
ambitioner som att ”krossa motståndaren och erövra hans territorium”. För att förstå 
kriget ur denna aspekt måste vi återigen ta vår utgångspunkt i de etniska skillnaderna. 
Bosnien- Hercegovina var en av de republiker i det forna Jugoslavien som uppvisade 
störst etnisk blandning och den största skillnaden mellan dessa etniciteter utgjordes av 
religionen. Serberna var i huvudsak ortodoxa medan kroaterna till största del var kato-
liker.70För bosnienserberna och bosnienkroaterna var det främsta målet etnisk rensning 
i syfte att skapa etniskt homogena områden.  
 
Det slutliga målet med dess etniska rensningar var att dela det etniskt blandade 
Bosnien- Hercegovina i en serbisk och en kroatisk del. Den bosniska regeringen, som till 
största delen bestod av muslimer, ville å sin sida försvara Bosnien- Hercegovinas terri-
toriella integritet, men man hade tidvis planer på att upprätta en särskild muslimsk 
stat.71 Det kan något förenklat sägas vara själva utgångsuppställningen i konfliktens bör-
jan, det var dessa mål man motiverade kampen med. Själva drivkraften bestod av nat-
ionalistiska motiv, ofta hämtade långt tillbaka i Balkans och det forna Jugoslaviens histo-
ria. Dessa motiv framställdes ofta i bombastiska kontexter och sökte appellera till en 
djupt liggande ”urnationalism” hos befolkningen.72 I själva verket var det istället frågan 
om ett slags instrumentalistisk nationalism där man återskapar delar av historien för att 
härigenom skapa incitament och motiv för att legitimera sina egna syften. Historiska 
fakta, sanna eller inte, blev således slagträn i konflikten.    
 

                                                        
70 Kaldor, 1999, s. 42. 
71 Kaldor, 1999, s. 43. 
72 Kaldor, 1999, s. 45. 
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Ett annat viktigt och centralt motiv i konflikten var ekonomin. Den ekonomiska situat-
ionen vid slutet av 1980-talet i Jugoslavien var krisartarad med bland annat en månatlig 
inflation på 2500 %. Den dåliga ekonomin var ett resultat av en gradvis försämring som 
börjat på 1970-talet och förvärrats av minskad export, uteblivet bistånd samt omfat-
tande ekonomiska strukturomvandlingar. För att råda bot på krisen iscensattes en åter-
uppbyggnadsplan genom internationella valutafondens försorg. Resultatet blev dock 
inte det önskade; på regional nivå blev det en huggsexa om tillgångarna och ekonomin 
kom alltmer att kriminaliseras.73 På slutet av 1980-talet uppdagades en serie omfat-
tande korruptionsskandaler som tydliggjorde den all starkare kopplingen mellan den 
degenererade regeringen och de allt mäktigare maffiabossarna. Dessa maffiabossar kom 
att spela en viktig roll under kriget och de hade nära relationer med de stridande par-
terna och kom på detta sätt att påverka kriget.74 Även de paramilitära styrkorna verkar 
till stor del varit styrda av ekonomiska drivkrafter. Tillgängliga uppgifter gör gällande 
att ca 80 % av de paramilitära grupperna utgjordes av vanliga kriminella och de reste-
rande 20 % utgjordes av fanatiska nationalister. Konflikten möjliggjorde för många kri-
minella organisationer att expandera sin verksamhet och göra den mer lukrativ än före 
kriget. Många paramilitära grupperingar bedrev verksamhet på den svarta marknaden 
och sammarbetade med varandra över frontlinjerna för att maximera sina vinster på 
bekostnad av belägrade enklaver.75  
 
 Sammafattningsvis kan sägas att motiven och syftena i denna konflikt företer en brokig 
och mångbottnad bild. Denna bild låter sig inte tolkas utifrån traditionella förställningar 
om mer eller mindre entydiga politiska och geopolitiska motiv även om politiska syften 
självklart förekom. I stället framträder ett komplex sammanhang där religiösa, etniska 
och ekonomiska syften och motiv uppträder parallellet och överlappande med varandra. 
Många tjänade på konflikten och de ekonomiska motiven var viktiga för flertalet av par-
terna i konflikten vare sig dessa var reguljära, irreguljära eller rent kriminella.  
    

5.1.3.1 Teoretisk analys och slutsats 
För Clausewitz var kriget och krigföringen allt igenom politiska handlingar, han talar om 
kriget som ”politikens språk”. Av detta följer att krigets syfte var politiskt och därmed 
intimt förknippat med stater som enligt Clausewitz var de entiteter som för krig. Om 
krigets syfte var politiskt så var därför enligt Clausewitz själva krigföringens syfte att 
krossa fienden och erövra hans land. Detta synsätt ger kriget en mekanisk karaktär. Det 
blir snarast frågan om att betrakta kriget som ett spel mellan olika kraftcentra under-
kastade en närmast fysisk lagbundenhet. Att bekämpa motståndaren är kanske stridens 
syfte men långt ifrån alltid utgör detta krigets syfte och det är tydligt att begreppen krig 
och strid betydelsemässigt står mycket nära varandra i Clausewitz teoribildning.  
 
Som vi ser av beskrivningen ovan är det svårt att karaktärisera och beskriva den stora 
och mångfacetterade palett av målsättningar och syften som inryms i Bosnien- Hercego-
vina kriget enbart utifrån Clausewitz föreställning om det politiska syftet och att ”krossa 
fienden och erövra hans land”. Clausewitz teoribildning erbjuder inte de nyanser som 

                                                        
73 Kaldor, 1999, s. 47. 
74 Kaldor, 1999, s. 48-49. 
75 Kaldor, 1999, s. 64. 
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krävs för att förstå och fånga de olika syften som uppträder i en moderna komplex kon-
text och därigenom blir förståelsen av krig och konflikters natur alltför grund. Clau-
sewitz behandlar heller inte det som i hög grad karaktäriserar moderna konflikter; in-
ledningsvis finns tydliga politiska målsättningar men dessa grumlas efterhand som 
andra intressen växer sig starkare. Clausewitz gör även starka kopplingar mellan den 
politiska viljan (målet) och utövandet av det fysiska våldet (medlet), och vi ser att även 
detta synsätt ger en alltför enkelspårig förståelse. Även om kriget i Bosnien- Hercego-
vina naturligtvis inrymde mycket våldshandlingar var den psykologiska dimensionen 
viktig, detta faktum understryks genom krigets ”virtuella” karaktär som ovan behand-
lats. Enligt Clausewitz finns det inga opolitiska krig och visst har nog det stora flertalet 
krig betydande politiska inslag men alla målsättningar, syften och skeenden i ett krig 
kan inte betraktas som politik. Det problematiska med Clausewitz synsätt är således 
kongruensen mellan krig och politik. Ett studium av en modern konflikt ger vid handen 
att kongruensen inte är så fullständig som Clausewitz framför.  Vi måste således sträva 
efter en modell som möjliggör förståelsen av alla de opolitiska inslagen i moderna krig.   
 
Creveld tar utgångspunkt i Clausewitz formulering om kriget som statens språk. Creveld 
bemöter detta påstående med att hävda att alla aktiviteter inom en stat inte kan hänfö-
ras till politik och att det av denna anledning finns element i krig som inte är av politisk 
natur. Detta gäller även om kriget i sig utspelar sig mellan stater, vilket långt ifrån alla 
krig enligt Creveld gör. Creveld lyfter fram kamp om rättvisa, religion, ekonomi och rätt 
till existens som syften utöver de rent politiska som han menar i hög grad kännetecknar 
moderna konflikter. Ser vi på kriget i Bosnien-Hercegovina är det uppenbart att 
Crevelds teoribildning erbjuder en djupare och mer nyanserad tolkning och förståelse 
av de olika syften och målsättningar de olika parterna hade. Kriget hade betydande poli-
tiska inslag och de inledande förhållandena karaktäriserades av politiska målsättningar 
(dock i främsta hand mellan olika etniska grupper och inte stater) men efter hand som 
konflikten utspelade sig kom andra mål att interferera med händelseutvecklingen. Här 
märks inte minst de ekonomiska intressena som drev såväl reguljära parter som maffia-
bossar och legosoldater. 
 
 För att förstå krig och konflikter ur perspektivet målsättningar och syften räcker det 
inte med en modell som mer mekaniskt beskriver drivkrafterna. Moderna konflikter och 
krig bör i stället betraktas ur en mer organisk aspekt i vilken divergerande parter med 
divergerande syften samverkar och interfererar med varandra och skapar den kompli-
cerade och ofta mycket mångbottnade kontext som är karaktäristisk för moderna kon-
flikter. Förståelsen av parter och deras drivkrafter i krig bör ur denna synvinkel ha mer 
gemensamt med kaosteori än med Newtonsk mekanik. Det handlar om en delikat ba-
lansakt mellan starka spänningsfält där mycket små förändringar kan generera mycket 
stora skillnader i slutläget. Det väsentliga är; kriget i Bosnien- Hercegovina visade på ett 
mycket flagrant sätt att målsättningar ändras efterhand och att dessa målsättningar och 
syften ger kriget mycket av dess viktiga karaktär. Politik och politiska syften ger inte en 
tillräcklig grund för förståelse. Religion och ekonomi är viktiga och återkommande in-
slag i moderna konflikter. Vad beträffar internationellt engagemang kan nog mycket 
hänföras till politik även om kriget i sig kan ge indirekt politiska effekter snarare än di-
rekta; det kan således vara fråga om att erhålla egen förmågeutveckling eller att genom 
deltagande i krig erhålla andra politiska (och kanske ekonomiska) fördelar. Det handlar 
således inte alltid om direkta geopolitiska bevekelsegrunder och syften.       
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5.2 Sammanfattning och svar på forskningsfrågorna 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka varför Clausewitz teoribildning inte 
heltäckande kan förklara och förstå krig efter 1945, ett förhållande som utgjort min 
hypotes och tillika huvudsakliga forskningsfråga för detta arbete. För att besvara frågan 
har jag genom arbetet valt att arbeta utifrån tre underfrågor som till lika utgjort uppsat-
sens analytiska dimensioner, dessa är: 
 Vilken karaktär har krigföringen? 
 Vilken karaktär har de krigförande parterna? 
 Vad utgör krigföringens syfte? 
Jag avser i det följande att sammanfatta de viktigaste slutsatserna från denna fallstudie i 
form av argument för respektive underfråga/analysdimension. 
 
Krigföringens karaktär 
Den mekaniska synen som Clausewitz framför, där kriget beskrivs som en eskalerande 
våldsakt mot sitt absoluta slutläge ger inte en tillräckligt nyanserad förståelse beträf-
fande moderna konflikter. Mänskliga faktorer begränsar våldsanvändningen i hög grad, 
något som var mycket tydligt i Bosnien- Hercegovina. Clausewitz beskrivning av det fy-
siska våldet som det centrala innebär även detta en begränsning, i fallet Bosnien- Herce-
govina ser vi att den psykologiska dimensionen var central och att våldsanvändningen 
ibland begränsades så mycket som möjligt för att endast hålla konflikten vid liv.  
 
De krigförande parterna 
I synen på de vilka entiteter som för krig blir Clausewitz koppling mellan kriget och sta-
ten problematisk. Det är uppenbart att synen på krigförande entiterer behöver vidgas 
till att omfatta t.ex. etniska grupperingar, religiösa grupperingar och kriminella organi-
sationer för att förståelsen skall bli djupare. Även Clausewitz syn på triaden (regeringen, 
folket och armén) vållar problem vid tolkning och förståelse av en modern konflikt där 
statsbegreppet inte entydigt existerar. Kriget i Bosnien- Hercegovina ägde inte rum mel-
lan stater och heller inte inom en stat. Clausewitz triad blir ihålig utan stat till vilka rege-
ringar och arméer är kopplade.  
    
Krigföringens syfte 
Att endast betrakta krig som politiska yttringar med politiska syften ger en allt för snäv 
bild. Krig rymmer många syften och målsättningar som inte är politiska, t.ex. ekono-
miska, etniska och religiösa. Kriget i Bosnien- Hercegovina utgör ett flagrant exempel på 
detta. Clausewitz närmast mekaniska syn på kriget där syftet går ut på att krossa fienden 
och erövra hans land kommer till korta vid studiet av en modern konflikt med högre 
komplexitetsgrad. Självklart skedde regelrätta strider och erövring av terrängpartier 
under kriget i Bosnien- Hercegovina men det är tydligt att andra syften, inte minst eko-
nomiska, stod i fokus.  Ett problematiskt inslag i Clausewitz teoribildning är vidare att 
begreppen strid och krig ligger mycket nära varandra. I Clausewitz teorier råder vidare 
närmast fullständig kongruens mellan fenomenen krig och politik. Utan statsbegrepp 
och med en mängd varierande parter och entiterer måste dock föreställningen om 
denna kongruens överges till förmån för en mer nyanserad syn. 
 
Det är uppenbart att den finns problemområden kopplade till tillämpningar av Clau-
sewitz teorier på moderna konflikter, det har fallstudien ovan visat. Likväl låter sig fort-
farande mycket av krigets väsen fångas genom Clausewitz och det finns därför ingen an-
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ledning att överge honom, men vi måsta vara öppna för fler nyanser och kritiskt tillämpa 
Clausewitz när vi applicerar honom på moderna konflikter.       

6. Diskussion 

6.1 Diskussion 
Även med tydliga avgränsningar som i mitt fall utgörs av två teoretiska perspektiv, tre 
analysdimensioner och en fallstudie blir ett arbete av denna typ omfattande. När de teo-
retiska perspektiven tillämpas på en verklig händelseutveckling öppnas många tolk-
ningsmöjligheter. Min hypotes antyder att jag gick in i denna studie med en kritisk för-
förståelse gentemot Clausewitz teoribildning, något som inte har sin grund i egensyften 
utan snarare kan antas vara en sund utgångspunkt eftersom Clausewitz (med fog) haft 
en omfattande genomslagskraft. Jag anser att arbetet visat att det finns tydliga problem-
områden vid tillämpning av Clausewitz teoribildning på ett modernt krig och att det mot 
bakgrund av detta resultat finns goda möjligheter till generaliseringar. Jag hoppas att 
mitt arbete bidragit till att belysa behovet av en mer nyanserad förståelse av krigets na-
tur och att det kan tjäna som utgångspunkt för ytterligare studier inom detta område.       

6.2 Fortsatt forskning 
För att ytterligare förankra och utveckla slutsatserna från detta arbete bör ytterligare 
fallstudier genomföras med samma angreppssätt. Ur svensk synvinkel vore en studie av 
kriget i Afghanistan av intresse då begreppen krig och krigföring och tillämpningen av 
krigets lagar många gånger kom att ställas på sin spets. Ett annat intressant perspektiv 
skulle också erhållas genom att studera Clausewitz tillämplighet på det kalla kriget.  
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