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1. ABSTRAKT 

Denna rapport behandlar två teoriskolor – Kosmopolitism och Kommunitarism – vilka är 

sammanfattande modeller som omfattar flera olika teoriinriktningar. Anledningen till dessa 

teoriers inkludering i rapporten var avsikten att förenkla den internationella arenan till att 

enbart omfatta två olika inriktningar, och på så sätt utröna om någon av dessa kunde användas 

till att förklara fenomenet internationell aggression.  

Arbetet har strukturerats så att tre konflikter har studerats för att finna bevis för närvaro av sex 

indikatorer som karakteriseras av de av de två teoriinriktningarna. 

Främst tryckta verk har nyttjats, men även några digitala tidningsartiklar samt elektroniska 

databaser har också använts.  

Slutsatsen efter studiens genomförande är att ingen av de två teoriinriktningarna enskilt kan 

nyttjas för att djupanalysera konflikter på den internationella arenan. Dock har resultatet visat 

på att en kombination av de två effektivt ger relevanta verktyg till att förklara uppkomsten av 

internationell aggression. 

 

Sök- och nyckelord: 

Cosmopolitan, Communitarian, internationella relationer, krig, väpnad konflikt. 
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2. INLEDNING 

Under nästintill hela mänsklighetens historia har krig och väpnade konflikter förekommit1 och 

därigenom präglat den världskarta som finns idag. Dessa schismer mellan folkgrupper och 

nationer må ha uppkommit av mångdifferentierade anledningar, men går det avgränsa dessa 

till två vetenskapligt baserade huvudinriktningar vilka kan användas för att förklara de 

underliggande anledningarna till internationell aggression och krigs uppkomst? 

Den brittiska forskaren Chris Brown har diskuterat två teoriinriktningar som han anser 

fungerar som paraplybegrepp, dvs. att de omfattar flera andra betraktelsesätt inom liknande 

orienteringar.2  

Dessa två – Cosmopolitan view och Communitarian view, fortsättningsvis benämnt 

kosmopolitism och kommunitarism, är enligt Brown varandras motsatser och borde därmed 

omfatta stora delar av det spektra som benämns international relations – internationella 

relationer3. 

Brown beskriver dessa inriktningar som huvudsak normativa, dvs.  inriktningar uppkomna ur 

forskningsfältet som sådant, då han menar att forskningsinriktningen internationella 

relationer mer eller mindre är motståndskraftig mot vidareutveckling genom empiriska tester 

av befintliga teorier.4 – En tes som jag kommer att pröva genom att empiriskt knyta de ovan 

nämnda teoriinriktningarna till konkreta konflikter i mitt kommande empirikapitel. 

  

                                                             
1 Sobek. D, The causes of war, Cornwall: Polity Press, 2009, s.195 
2 Brown. C, International Relations Theory, Exeter: Harvester Wheatsheaf, 1992, s.12 f. 
3 Ibid., 
4 Ibid., s.2-3 
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2.1 Syfte 

Utgångspunkterna för detta arbete är att jag genom att undersöka faktiska stridigheter mellan 

nationer ska kunna konstatera om någon av teoriinriktningarna kosmopolitismen eller 

kommunitarismen effektivt kan nyttjas för att förklara det valda forskningsområdet. 

Min frågeställning lyder därför: 

- I vilken utsträckning kan den kosmopolitiska eller kommunitaristiska inriktningen användas 

för att förklara varför nationer eller statskonstellationer kan ha stor benägenhet att initiera krig 

eller väpnade konflikter med grannstater? 

För definitioner av begreppen kosmopolitism samt kommunitarism – se kapitel Teori. 

 

2.2 Disposition 

Dispositionen i denna undersökning är att; 1 – Belysa grunddragen i de två teoriinriktningarna 

kosmopolitism och kommunitarism, 2 – Förklara krig och väpnade konflikter som betingelse, 

och där belysa de olika strömningar som leder till dessa utbrott, samt 3 – Försöka konstatera 

vilken av det två diskuterade teoriinriktningarna som har större förklaringsvärde av fenomenet 

internationell aggression, dvs. i detta fall tendenser till offensiv krigsföring med grannstater.  

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

I detta arbete förekommer vissa termer vilka jag uppfattar har allmängiltiga betydelser. Av 

denna anledning definieras nedan några nyckelbegrepp, som är av stor vikt för arbetets helhet 

och därför noga behövs preciseras för att undvika missuppfattningar. 

 

Det Internationella Samfundet –  

Återkommer flera gånger i avhandlingen, och åsyftar den brittiske forskaren Mary Kaldors 

definition, vilken beskriver detta som samarbete mellan stater genom internationella 

organisationer, så som till exempel Förenta Nationerna.  
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Kultur – 

Innefattar här även religion så som kyrkligt samfund, samt religiösa övertygelser. Kultur och 

kulturella aspekter är även en definition av en folkgrupp, en nationalitets traditioner samt dess 

samhällsstruktur. Begreppet omfattar här även samhörighetsmönster baserade på territoriell 

eller ideologisk uppfattning. 

Geopolitik –  

Används som begrepp för att beskriva politiska problem/ambitioner kopplade till geografiska 

betingelser. 

Kapitalpolitik – 

Begagnas för att beskriva politik utifrån ekonomiska aspekter, såsom vinningar och risker 

med olika beslutsförfaranden. 

Idealpolitik – 

Avser i detta arbete politiska beslut vilka fattas utifrån en ideologisk värdegrund. Är här 

sammankopplat med begreppet kultur, då den ideologi i detta arbete beskrivs som 

näraliggande religiösa övertygelser. 

Mellanöstern – 

Begreppet avser det geografiska område öster om Medelhavet, vilket i detta arbete innefattar 

staterna Turkiet, Syrien, Irak, Iran, Kuwait, Jordanien, Libanon, Israel, Egypten, 

Saudiarabien, Yemen, Oman, Bahrain, samt Förenade Arabemiraten. 

Samtliga av dessa nationer kommer inte att nämnas vid namn, men det är för arbetets 

framställan viktigt att läsaren är införstådd med vilka nationer som avses med konceptet 

Mellanöstern. 

Risksyn – 

Syftar i denna rapport till en nationalstats lednings upplevda förekomst av en hotbild mot dess 

nationsstruktur. 

Växelverkan – 

Innefattar samarbete med beroendeprägel, där de inblandade parterna båda bidrar till 

varandras multilaterala situation, samt tar del av dess behållningar. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

Som jag ovan nämnt är det kosmopolitiska synsättet och den kommunitaristiska dito 

samlingsbegrepp för ett flertal liberala kontra nationalistiska omvärldsuppfattningar.5 

Dessa paraplybegrepp används i detta kapitel med avsikt att med relativt enkla medel försöka 

förklara de skiftningar som sker i anslutning till krig och väpnade konflikter på den 

internationella arenan. 

 

3.1 Internationella relationer 

Den norske statsvetaren Øyvind Østerud beskriver politik inom internationella relationer som 

något som utspelas inom överstatliga organ, mellan regeringar, samt mellan aktörer i flera 

länder.6 

Internationella relationer som studiebegrepp har utvecklats grundligare av den svenske 

statsvetaren Kjell Goldmann, vilken beskriver det som bestående av fyra olika huvuddrag, i 

vilket fokus ligger på skilda fenomen inom forskningsfältet.7 

En riktning fokuserar kring betydelsen av nationalstaten, och hur denna kan användas i 

forskning kring internationella studier. Här menar Goldmann att man kan rikta sitt fokus på 

staten som enhet, använda staten till att förklara utomliggande organisationer och fenomen, 

alternativt utveckla den globala arenan utifrån ett statsperspektiv med interstatliga processer.8 

En annan huvudinriktning lägger sin tyngd på angreppssätt att tackla internationella 

relationer sedan kalla krigets slut. Goldmann menar att eftersom analyser kring det kalla 

kriget mellan öst och väst var så förekommande inom statsvetenskapen, har flera nya 

riktningar tagit form efter dess avslut – ett avslut som få forskare förutsett. Goldmann 

diskuterar kring att dessa nya riktningar som vetenskapen tagit sig efter 1980-talet har två 

tydliga drag – ett positivt, där forskare försöker att bidra till redan befintliga rön, och ett 

negativt där man istället avser undersöka befintlig vetenskaps begränsningar.9 

 

                                                             
5 Brown. C, International Relations Theory, s.27 
6 Østerud. Ø, Statsvetenskap – Introduktion i Politisk Analys, Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB, s.267 
7 Goldmann. K, International Relations: An Overview, 1996, I: Goodin. R.E, Klingemann. H-D, A new handbook of     
   political science, Norfolk: Biddles Ltd., 1998, s.401 
8 Ibid., s.404 ff. 
9 Ibid., s.408 f. 



9 
 

Det positiva har i sin tur två undernivåer där den ena ämnar försöka generera sociala effekter, 

och den andra förbättra mänsklighetens uppfattning om sin egen tillvaro. Sammanfattningsvis 

utvecklandet av samhället respektive kunskapen.10 

Den tredje riktningen Goldmann tydliggör handlar om huruvida forskning inom 

internationella relationer borde hålla sig neutral till ämnet ifråga, eller om det kan finnas 

fördelar med att som forskare gå in på djupet och påverka ett fenomen, snarare än att bara 

förklara det. Skillnaden menar Goldmann beror på att förståelse handlar om innebörd, och att 

detta endast kan erhållas genom att studera något på mycket nära håll – inifrån dess struktur. 

Förklaringar kring fenomenet ifråga skulle å andra sidan då kunna ges utifrån, då detta enligt 

Goldmann har en mer extern natur, dvs. att vetenskapen kan finna svar på sina frågor utifrån. 

I samband med detta tar Goldmann upp institutioner, vilket han menar kan ses som 

”generaliserade avsikter och meningar”. Han menar då att fokus på institutioner i analyser av 

system kan ge ett inifrånperspektiv som kan vara till nytta vid studier som vill ge ny förståelse 

i ämnet.11 

Den sista inriktningen som Goldmann framhåller inom ämnet är huruvida teorier inom 

internationella relationer ska avse användas som en uppsättning frågor eller svar. Han menar 

att forskare inom denna gren av statsvetenskapen måste bestämma sig för huruvida de vill 

försöka omkullkasta befintliga teorier genom reflektion och empirisk omvärldsanalys, eller 

om de hellre ska kontrollera huruvida dessa teorier passar in i den världsbild som forskarna 

ifråga har, och om inte – justera teorin till en ny anpassning.12 

 

 

  

                                                             
10 Goldmann. K, International Relations: An Overview, 1996, I: Goodin. R.E, Klingemann. H-D,  
    A new handbook of  political science, s.408 f. 
11 Ibid., s.415 ff. 
12 Ibid., s.422 ff. 
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3.2 Kosmopolitism 

Vi inleder med att definiera det kosmopolitiska synsättet utifrån den tyska forskaren Ulrich 

Beck, som beskriver detta som ett synsätt kring ageranden som präglas av ett medberoende 

som sträcker sig över nationella gränser. 

Han beskriver här bl.a. konflikter som kan bli transnationella, då risker inom detta synsätt 

anses sträcka sig över territorialgränser, vilket då konstitueras av antingen ett medvetet 

ställningstagande, alternativt en oavsiktlig bieffekt av mellanstatliga samarbeten.13 

Beck menar, att om världen granskas utifrån detta synsätt, så tolkas internationella händelser 

som effekter av den interna sammansättning som världens nationer består av – såsom kulturer 

och samhälleliga sammansättningar. Detta leder till att kosmopolitiska analyser tolkar globala 

frågor som en del av det vardagliga livet för världens medborgare, och att inget samhälle 

därigenom kan särskådas som en avskild variabel i sammanhanget internationella relationer.14 

En av de större avhandlingarna jag funnit kring internationella teorier kopplat till 

kosmopolitism är boken International relations theory av Chris Brown. I denna framhåller 

han att inriktningen på intet sätt enhetligt förespråkar en politik med betoning på en global 

regering, då inriktningen inte är främmande för den diversifiering som ett flertal nationer 

innebär. Istället framställer han att detta synsätt handlar om att fokus inte läggs på enskilda 

individer och samhällen, utan mer på den internationella kontexten som nämns i föregående 

stycke15. 

En av de stora filosofiska baser som detta synsätt bygger på i stort handlar om ämnet ”moral 

och politik”, vilket Brown anser leder till de tankar kring moral som den tyska 1700-tals 

filosofen Immanuel Kant behandlat.16 

 Kant framställer i sin bok om det mänskliga intellektet att människans förnuft i sin natur är av 

arkitektonisk art, vilket innebär att det beskådar alla kunskaper som fragment i ett möjligt 

system, och därmed bortser från motsägelsefulla principer som inte tillåter detta att ske.17 

Detta föranleder Brown att dra slutsatsen att Kant i sin forskning kring det mänskliga 

förnuftet var en stark förespråkare för de principer som det sedermera Kosmopolitiska 

                                                             
13 Beck. U, Cosmopolitan Vision, Cornwall: Polity Press, 2007, s.18 f. 
14 Ibid., s.72 f. 
15 Brown. C, International Relations Theory, s.12 f. 
16 Ibid., s.28 f. 
17 Kant. I, Kritik av det rena förnuftet, Stockholm: Thales, 2004 [1787], s.491 
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synsättet bygger på, eftersom han just betonade vikten av att studera mänskligheten utifrån ett 

världsomspännande perspektiv.18 

Det ska i detta sammanhang betonas att andra forskare som behandlat Kosmopolitiska synsätt, 

så som t.ex. Beck, har framhållit en definierbar uppdelning av olika riktningar inom 

Kosmopolitism som inte Brown behandlar. Han beskriver en skillnad mellan det som han 

benämner filosofisk Kosmopolitism och s.k. social vetenskaplig Kosmopolitisering, och menar 

med denna distinktion han att det görs en viktig skillnad mellan inriktningens teoretiska bas, 

kontra det som är empiriskt – dvs. konkret mätbart. 

Beck syftar här på det som jag tidigare nämnt i detta avsnitt, att den kosmopolitiska 

inriktningen omfattar en världssyn som antingen kan vara en omedveten bieffekt av samarbete 

inom internationella relationer, alternativt ett aktivt medvetet ställningstagande för de globala 

tankesätt som Kosmopolitism står för. Beck framhåller i detta sammanhang att den omedvetna 

Kosmopolitiska bieffekten inte är ren i sitt teoretiska angreppssätt, då denna utifrån Becks 

perspektiv är påtvingad medborgare genom staters och samhällens agerande på den globala 

arenan.19 

Slutligen vill jag framhålla den brittiske forskaren Mary Kaldors koppling mellan 

kosmopolitismen och internationellt samarbete. Hon menar att inriktningen ifråga är för 

internationell växelverkan baserat på samverkan och intervention via det s.k. det 

internationella samfundet – en entitet som Kaldor definierar som samarbete mellan stater 

genom internationella organisationer, så som till exempel Förenta Nationerna.  

Hon betonar dock att det finns en motsägelse i denna distinktion, då benämningen det 

internationella samfundet ofta, enligt Kaldor, sägs vara förespråkare av statlig suveränitet och 

självständighet, vilket då emotsäger begreppet intervention – att ingripa i staters självstyre och 

interna angelägenheter.20 

  

                                                             
18 Brown. C, International Relations Theory, s.47 
19 Beck. U, Cosmopolitan Vision, s.18 ff. 
20 Kaldor. M, Nya och gamla krig, Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB, 2002, s.127 ff. 
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_________________ 

Sammantaget anser jag mig därför kunna konstatera att kosmopolitismen: 

•          Är internationell och gränsöverskridande i sin natur. 

•          Är ett synsätt som beskriver världen som en entitet, där orsak och verkan hänger  

            samman globalt. 

•          Inte i huvudsak fokuserar på enskilda individer och stater. 

•          Inte handlar om skapandet av en världsnation. 

•          Både kan omfatta medvetna ställningstaganden, så väl som oförutsedda bieffekter av  

            internationell interaktion stater emellan. 

•          Har en något motsägelsefull relation till det s.k. internationella samfundet, på grund av  

            dess bas i självstyrande, individuella stater. 
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3.3 Kommunitarism 

Som det specificerats i inledningen är det kommunitaristiska synsättet den kosmopolitiskas 

motsats gällande internationella relationer, och bestrider därför dess teoretiska 

grundantaganden kring samarbete mellan nationer.21 

Denna inriktning idealiserar istället den medborgerliga basen i stater, vilket innebär att det 

nationella samhällsbyggandet ses som något starkt fördelaktigt, och något som idealiseras 

som lösningen på flertalet problem. Dessa spänner över flera diversifierade områden, så som 

grundläggande bostadsfrågor till statsmakternas centrering av samhället som basen av 

nationerna ifråga.22 

Den brittiska statsvetaren Elizabeth Frazer beskriver kommunitarismen som en inriktning där 

det som är lokalt samhälleligt är vad som präglar individer. Hon hävdar att det därför (enligt 

kommunitarismen) medborgarnas makt på nationell nivå borde utgå ifrån det lokala planet, då 

medborgarnas ansvar och pliktkänsla gentemot det lokala är vad som balanserar individuella 

rättigheter i stort.23 

Frazer framhåller att eftersom kommunitarismen som inriktning innebär att vi lokalt delar 

både målsättningar och värderingar, är det detta som formar den struktur som debatter och 

diskussioner inom staten kan frodas i, och som därmed utgör dess inre sammansättning. Om 

de lokala samhällenas medborgare tillsammans anser att något måste göras för att förbättra de 

regionala situationerna, så är det även detta som även utgör basen för statens agerande. 

Det är därför av stor vikt inom denna inriktning att medborgarna är aktiva i skapandet av den 

politiska agendan, och att politiken därför förs ner på medborgarnas nivå.24 

Liksom med Kosmopolitismen framställer Brown en 1700-talsfilosof som en av grundarna av 

det synsätt som präglar inriktningen kommunitarismen. I detta fall hänvisar han till Jean-

Jacques Rousseau, och det som Brown tolkar som Rousseaus tankar kring farorna med ett 

världssamhälle – att ömsesidigt beroende mellanstatligt sett inte leder till fred, utan istället 

kommer att generera större intressekonflikter och mer omfattande krig.25 

 

  

                                                             
21 Brown. C, International Relations Theory, s.12 
22 Frazer. E, The problems of Communitarian Politics, Oxford: Oxford University Press, 1999,  s.10 f. 
23 Ibid., s.35 f. 
24 Ibid., s.41 f. 
25 Brown. C, International Relations Theory, s.57 
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Detta resonemang återfinns i originaltexten från 1762, där Rousseau diskuterar 

medborgaraspekter, statsbyggnad samt lagars betingelser. Han presenterar i dessa stycken 

ovan nämnda resonemang kring staters inneboende instabilitet vid expansion och 

medborgarantal.26 

Dessa resonemang är förvisso skrivna utifrån ett 1700-talsperspektiv, men jag anser ändå att 

dessa tankar applicerade på den moderna världen leder fram till de åsikter som Brown 

presenterat ovan. 

Likaså använder sig Brown av 1800-talsfilosofen Georg Wilhelm Friedrich Hegel för att 

tydliggöra av en av de grundläggande skillnaderna mellan kommunitarism och 

kosmopolitism. Brown tolkar Hegels syn på staten som absolut, dvs. att den inte kan ersättas 

av kosmopolitism, då individuella medborgare endast kan tolkas som just detta utifrån 

statsperspektivet, där en stat är en bland många andra.27 

Denna distinktion återfinns i Hegels verk från 1821, Philosophy of right, där han framställer 

att medborgare som är beredda att ge upp sin autonomi till föremån för ett förbund/allians 

med andra självstyrande områden, inte är införstådda med den identitet som är knuten till 

staten som autonom enhet.28 

Brown definierar ytterligare de starka nationalistiska tendenser som gör sig gällande inom 

kommunitarismen, där han framhåller åsiktsbildningen att världen naturligt är uppdelad i 

nationer som utgör basen för människors värderingar, och därigenom borde vara grunden för 

organisering inom den politiska sfären.29 

Frazer drar inte samma slutsats i sin avhandling kring kommunitarism, utan framställer istället 

ett starkt republikanskt drag hos inriktningen ifråga. Detta definierar hon som idealet med en 

regeringsmakt präglad av lagar snarare än personstyre, och som karaktäriseras av små enheter 

med stor autonomi. Detta hävdar Frazer eftersträvas från ett kommunitaristiskt perspektiv, 

eftersom den moderna lagstyrningen ur ett kosmopolitiskt synsätt istället anses kännetecknas 

av korporatism och personprägel, vilket inom kommunitarismen anses snarare leda till 

konflikt än enhetlighet.30 

  

                                                             
26 Rousseau. J-J, Om samhällsfördraget, 1762, I: Hallberg. P, Jansson. M, Mörkenstam. U,  
    Elva texter i politisk teori, Lund: Liber AB, 2001, s.82 ff. 
27 Brown. C, International Relations Theory, s.67 
28 Hegel. G W F, The Philosophy of Right, 1821, I: Adler. M, m.fl, Great books of the western world, vol.43,    
    Chicago: EncyclopÆdia Britannica Inc., 2003, s.110 f. 
29 Brown. C, International Relations Theory, s.71 
30 Frazer. E, The problems of Communitarian Politics, s.210 f. 
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_________________ 

Summerat finner jag kommunitarismen som inriktning ha följande kännetecken: 

•          Den motsäger den bas som kosmopolitismen står för, med fokus på det globala  

            samspelet. 

•          Den betonar värdet i det lokala, och framhåller att det är där individen kan involveras  

            och bidra till att utveckla staten som helhet. 

•          Till stort anser att global interaktion endast föder ytterligare konflikter – inte  

            motarbetar dessa. 

•          Inriktningen präglas av en positiv syn på den lagstyrda staten, där liberalt personstyre  

            anses vara skadligt för samhället. 

•          Finner nationalstater vara en naturlig uppdelning som inte ska varken motarbetas eller  

            avskaffas. 
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3.4 Definiering av krig och väpnade konflikter 

För att försöka belysa i vilken utsträckning den kosmopolitiska eller kommunitaristiska 

inriktningen kan användas för att förklara varför nationer eller statskonstellationer kan ha stor 

benägenhet att initiera krig eller väpnade konflikter med grannstater, behöver vi först 

definiera vad en väpnad konflikt består av: 

Den svenska freds- och konfliktforskaren Peter Wallensteen har skrivit mycket om detta 

fenomen och definierar att uppkomsten av konflikter som ett företeelse bestående av tre ting:  

• Oförenlighet, • Deltagare, • Handling.  

Han menar att dessa delar är begäret efter begränsade resurser som två eller flera deltagare 

strävar efter, och som därför leder till oförenligheten ifråga.31  

Eftersom detta är relativt vida begrepp kan det vara behövligt att tydliggöra det hela en aning. 

Oförenligheten kan till exempel handla om det faktum att t.ex. territoriell suveränitet över ett 

område endast kan innehas av en part åt gången, deltagare kan omfatta det faktum att 

konflikter per definition inte kan uppstå om det bara finns en part inblandad. Slutligen 

omfattar handlingen det agerande som initierar konflikten ifråga, då den ena av parterna 

handlar efter att uppfylla sitt mål av den oförenlighet som existerar.32 

Eftersom konflikter inom internationella relationer kan leda till väpnade dito – vilket enligt 

mig i stort går att likställa med olika grader av krigstillstånd, anser jag det nu vara viktigt att 

precisera denna term, som vid vetenskapliga studier definierats på ett flertal olika sätt.  

En vanlig begreppsförklaring är att ett krig består av organiserat våld på stor skala mellan 

politiskt organiserade grupper, där minst 1000 dödsoffer kan kopplas till konflikten ifråga. 

Denna definition har dock på senare tid fått motta viss kritik för att vara alltför historiskt 

betingad, då den sätter alltför stor fokus på nationalstaters schismer med varandra, och gör att 

ett stort antal av de internationella konflikter som ägt rum under slutet av 1900-talet inte 

skulle klassas som krigstillstånd.33 

  

                                                             
31 Wallensteen. P, Understanding Conflict resolution, London: SAGE, 2007, s.14 f. 
32 Ibid., 
33 Andersson. J J, Krig och konflikter, 2006, I: Gustavsson. J & Tallberg. J, Internationella relationer, Danmark:  
    Studentlitteratur, 2006, s.142 
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Istället har definitionen omarbetats till att även omfatta fyra olika steg av stridigheter, från 

väpnade konflikter till fullskaligt krig, för att på så sätt kunna användas för mera komplexa 

analyser av omvärlden. Dessa tre nivåer av konflikter spänner alltså från mindre varianter 

med mellan 25 och 1000 dödsfall totalt (i detta arbete benämnt väpnade konflikter), till större 

med mer än 1000 dödade personer per år (här kallat krig), och har lett till att ett större antal 

moderna konflikter har kunnat definieras som krigstillstånd, och därmed gett en bredare 

konfliktbild.34 

I samband med dessa definitionsbenämningar vill jag även framhålla att benämningen av 

väpnade konflikter internationellt sett ofta kan vara både objektiv och subjektiv, då 

krigstillstånd inom områden med få individer kan klassas som små räknat utifrån antalet 

dödsfall trots att den för den individuella folkgruppen kan vara oerhört omfattande.35 Detta 

leder således till att jag vill framhålla att även mer detaljerade definitioner av väpnade 

konflikter och krig ibland kan vara missvisande. 

Den svenske konfliktforskaren Kim Gabrielson har identifierat fyra beståndsdelar som 

krigsförande nationer är uppbyggda av.  

Han beskriver att en särskilt framträdande komponent i krig är deltagarnas 

Bruttonationalprodukt – BNP. Gabrielson menar att rikare nationer genererar mer krigsföring, 

samt mer uthållighet vid konflikter. Fattigare nationer kan även de gå in i väpnade konflikter 

och krig, men är statistiskt sett inte lika benägna.36  

Vidare menar Gabrielson att ju starkare geopolitisk ställning en nation har desto mer krig förs 

i dess närområde.37 Dessa nationer kan alltså tolkas befästa sina respektive positioner genom 

att vara aggressiv i internationella relationer med sina grannstater. 

Stormaktsställning och s.k. Rangobalans är ytterligare två begrepp som förs fram av 

Gabrielson. Han menar här att ju tydligare stormaktsstatus, desto större tendenser att bli 

inblandade i konflikter internationellt sett. Här betonas dock osäkerheten i huruvida 

upprustning inom stormakter är det som gör att krig initieras, eller om det är så att 

stormakterna genom sin ställning internationellt sett är mer angripna och därför blir 

inblandade i dessa internationella konflikter.38 

Rangobalans menar slutligen Gabrielson är ett begrepp som innefattar nationer som är väldigt 

starka i en variabel relaterad till makt, men som samtidigt är svaga på en annan. Här framhålls 
                                                             
34 Wallensteen. P, Från krig till fred, Eskilstuna: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1994, s.18 ff. 
35 Ibid., s.21 
36 Gabrielson. K, Krig och fred, Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 2003, s.26 
37 Ibid., 
38 Ibid., s.27 ff. 
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att olika variabler kan spela in i initierandet av konflikter internationellt för dessa nationer, då 

dessa kan omfatta både nationers areal, befolkningsmängd, ekonomiska eller politiska 

betingelser, samt rustningsnivå etc.39 

Den amerikanske professorn David Sobek, vilken har forskat i anledningarna till att krig 

uppkommer, har ytterligare en variabel att tillägga till det resonemang som förts av 

Gabrielson. Sobek menar nämligen att en stor del av hur aggressivt stater agerar på den 

internationella arenan beror på dess inhemska arena.  

Han framhäver här att staters styre är sammanbunden med dess inhemska politiska opinion, 

och att nationell fokus på olika faktorer till stort handlar om vart fokus ligger hos dess 

medborgare. Regeringar som söker att starta eller bli inblandade i internationella konflikter 

måste därför först söka att ändra strömningar på den inhemska arenan innan den 

internationella kan påverkas.40 

Peter Wallensteen har även delat upp anledningarna till konflikter i fyra tvisteämnen som är 

underliggande för ett krigs utbrott: 

• Realpolitik, i vilket tidigare krig kan påverka staters relation till varandra, och därigenom 

leda till grundläggande oförenlighet i frågor som behandlar militär makt. 

• Geopolitik. Liksom Gabrielson anser Wallensteen att geopolitik är influerande i dessa 

frågor, men här hävdar Wallensteen att även tidigare gränstvister kan innefattas av 

definitionen. Detta leder således till att historiska gränstvister kan vara en underliggande orsak 

till motsägelser och stridigheter mellan stater. 

• Kapitalpolitik, där främst ekonomiska resurser leder till en eskalering i konflikter som kan 

leda till väpnade dito, då tillgång till kapital och råvaror kan anses vara ojämnt eller orättvist 

fördelade mellan stater eller grupper. 

• Idealpolitik, som Wallensteen anser vara disparata uppfattningar kring fundamentala 

grundbegrepp för staters legitimitet och styre.41 

Dessa variabler menar Wallensteen har underliggande påverkan av uppkomst av krig. Han 

medger att dessa inte alltid ger huvudförklaringar till fenomenen i fråga, men att de tilltrots är 

relevanta som förklarande kring krigs uppkomst.42 

  

                                                             
39 Gabrielson. K, Krig och fred, s.27 ff. 
40 Sobek. D, The causes of war, s.199 f. 
41 Gabrielson. K, Krig och fred, s.99 f. 
42 Ibid., s.100 
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En av de större forskningsansatserna i ämnet krig har genomförts av den australiensiske 

professorn Geoffrey Blainey, vilken har studerat alla stora internationella krig och väpnade 

konflikter från 1700-talet fram till 1990-talets början.43 Han anser sig genom dessa studier ha 

lyckats finna sex huvudanledningar till att krig uppstår, vilka han menar beror på 

mångdifferentierade anledningar. 

Blainey’s avhandlig i ämnet krig beskriver att; 

Krig kan uppstå genom en förmodan att det ska bli ärofyllt och kort. Att nationen ifråga 

ska lyckas med ett strategiskt anfall och därmed avsluta den påbörjade konflikten inom ett par 

månader. Dessa stridigheter har då ansetts vara högts åtråvärda i nationernas ledares ögon, 

och genom detta spritts sig till den övriga befolkningen som fått ”falska förhoppningar” av 

vad kriget som sådant kommer att innebära.44 

Krig kan uppstå genom att en sida anser sig ha en fördel med ett angrepp på en motpart 

genom en översyn av hur andra, tredje parter, kommer att agera i konflikten.  

Om t.ex. A anser att C inte kommer att bistå B i en konflikt, utan att istället vara neutral i 

frågan alternativt stödja A:s ingrepp, så kommer A vara mer benägen att gå i krig. Om denna 

korrelation inte skulle existera, skulle inte heller A våga vara lika aggressiv på den 

internationella arenan.45 

Blainey hävdar även att krig kan uppstå som en effekt av en stark totalitär ledares 

bortgång, som ersätts av en svagare individ eller konstellation. Han menar här att andra parter 

kan passa på att inleda en konflikt vid dessa tillfällen, då chanser till framgång överlag anses 

vara större vid ett maktskifte p.g.a. den personanknytning totalitära ledare ofta har till andra 

parter och nationer.46 

Dock menar han att liknande konflikter kan uppstå även då dessa autokratiska ledare är vid 

liv. Detta i samband med inhemska problem hos nationen ifråga, då inrikesproblem kan göra 

att landets styre startar en väpnad konflikt för att kunna fokusera medborgarnas missnöje på 

externa aktörer snarare än de interna problem som existerar.47 

  

                                                             
43 Blainey. G, The causes of war, USA: The Free Press, 1988, preface, s.ix 
44 Ibid., s.35 f. 
45 Ibid., s.65 ff. 
46 Ibid., s.68 ff. 
47 Ibid., s.74 f. 
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En av de svagare länkarna som Blainey funnit är den mellan ekonomi och krigsutbrott. 

Han menar här att det finns motstridiga uppgifter som visar på att nationer kan bli offensiva 

internationellt baserat på dålig eller god ekonomi, men att fler krig har startat på grund av god 

krigslust i samband med expansiv ekonomi – att de ekonomiska aspekterna ger upphov till 

utsikter om territoriell expansion, som i sin tur leder till väpnade konflikter och öppna krig.48 

Två avslutande teorier kring krigs uppkomst diskuterar Blainey i sin bok Causes of war 

– en av dem är teorin kring maktbalans.  

(likande den som sedermera även Gabrielson har skrivit om, och som är diskuterad ovan). 

Häri diskuterar Blainey att nationer inte bara väger in sin motståndares kraft, men även de 

eventuella allierade som kan tänkas ansluta i den kommande konflikten, vilket kan bidra till 

att förklara den långa avvägning som tiden efter andra världskriget präglades av. Det ska dock 

poängteras att Blainey betonar att denna teori på senare tid inte har samma förklaringseffekt, 

då utbredningen av kärnvapenstater har förändringen i maktbalans och krigseffetivitet har 

rubbat denna analysform.49 

              Den sista huvudanledningen som Blainey nämner är ett i mina ögon grundläggande 

sakförhållande, nämligen årstidernas växlingar. Blainey hävdar nämligen att årstider påverkar 

staters angreppsbenägenhet, då de kalla delarna av året av naturliga skäl är mindre lämpade att 

bedriva krig på, då väderförhållanden normalt sett är mindre fördelaktiga.50 

  

                                                             
48 Blainey. G, The causes of war, s.93 ff. 
49 Ibid., s.120 ff. 
50 Ibid., s.97 f. 
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_________________ 

Sammantaget ger dessa nya och gamla teoribildningar en helhetsbild kring varför krig och 

väpnade konflikter uppstår, 

För att åskådliggöra huvuddragen i ovanstående avsnitt följer nedan en sammanfattning: 

•          Definitioner av krigs uppkomst har specificerats som tredelat, där minst två deltagare  

            stävar efter samma begränsade resurser vid samma tillfälle. 

•          Det finns numera flera nivåer av krig och väpnade konflikter, vilka har utvecklats för  

            att tydliggöra även mindre stridigheter som kan förekomma  

•          Både ekonomiska, territoriella, inomnationella och ideella orsaker beskrivs som  

            underliggande till att krig och väpnade konflikter uppstår. 

•          Historiskt sett har det kunnat konstateras att krigs uppkomst även kan omfatta basala           

            händelser, så som starka/auktoritära ledares bortgång, eller årstidernas inverkan på  

            krigsförande nationer.  

 

Detta ger oss således verktygen att applicera de politiska inriktningarna kosmopolitism och 

kommunitarism på fenomenet krig. 
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4. ANALYSRAM 

4.1 Avgränsningar och operationalisering 

I denna undersökning har jag medvetet valt att avgränsa schismer mellan folkgrupper och 

nationer till två huvudinriktningar; kosmopolitism och kommunitarism för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för analys kring anledningar till krigs uppkomst. Dessa två 

teoribildningar motsvarar därför mina oberoende variabler, vilkas förklaringsvärde avses 

prövas i kommande kapitel. 

Jag har valt att begränsa min undersökning till att omfatta tre olika konflikter, för att genom 

dessa visa på de två teoribildningarnas inverkan på min beroende variabel – aggression på den 

internationella arenan. 

Slutligen har jag begränsat min granskade tidslinje till att endast inbegripa sentida konflikter 

som uppkommit mellan år 1980-2000. 

Tidsavgränsningen är gjord med avseende till att konflikter kan svårjämförda ur ett historiskt 

perspektiv, och att undersökningen därmed erhåller högre validitet genom att titta på fenomen 

under en begränsad tidsaxel. Nutidskonceptet avser även ge verktyg till att öka förståelsen av 

den omvärldsbild som existerar vid denna underöknings författande, och därför aktivt ämnar 

bidra till utvecklandet av ämnesområdet internationella relationer. 

För att ge arbetet struktur och välbalanserad sammansättning, har jag valt att nyttja den 

svenske statsvetaren Kjell Goldmanns uppdelning av olika inriktningar inom internationella 

relationer51, vilka beskrivits ingående i teorikapitlet. Jag kommer att lägga stor vikt vid 

ansatsen att försöka omkullkasta tesen att forskningsområdet internationella relationer inte går 

att utveckla genom empiriska tester. Jag kommer därför ha en positivistisk vinklig på arbetet, 

dvs. att jag ämnar försöka vidareutveckla denna befintliga vetenskap i ämnesområdet – att 

försöka bredda den kunskap som redan finns. 

Jag kommer däremot att bortse ifrån institutioner, då mitt kommande empirikapitel avser 

byggas utifrån ett angreppssätt som baserar sig på sex mätpunkter jag specificerar under punkt 

4.3 Metod.  

  

                                                             
51 Goldmann. K, International Relations: An Overview, 1996, I: Goodin. R.E, Klingemann. H-D, A new handbook   
    of  political science, s.401 
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Detta gör jag på grund av att jag anser det vara svårt att effektivt kunna gå in på djupet i de 

individuella nationernas institutioner för att finna de mekanismer som leder till krig. D.v.s. att 

först titta på dessa frågor externt, och därefter nyttja Goldmanns analysinriktning med fokus 

på nationalstatens betydelse i internationella sammanhang, för att förklara det undersökta 

fenomenet. 

Vinningen i den ansats jag valt – att utifrån Kosmopolitismen och Kommunitarismen finna 

förklaringar till internationella konflikter – är att jag medvetet vill använda mitt teorikapitel 

till att förenkla den internationella arenan så att den endast omfattar två teoriinriktningar. Det 

gör jag för att lättare kunna göra mätbara iakttagelser kring mitt valda huvudområde. Utan 

denna förenkling föreligger det en risk att det blir svårt att konkret se vilka strömningar som 

gör sig gällande vid konflikter av det internationella slaget, då internationella konflikter kan 

grunda sig i mångbottnade orsaker. 

Det finns ytterligare en fördel med detta angreppssätt – nämligen sammansättningen av de två 

debatterade teoriinriktningarna. Dessa innefattar som Brown påpekar i stort sett alla övriga 

teoribildningar rörande internationella relationer52. I det sammanhanget berörs de liberala 

världsåskådningarna i form av kosmopolitismen, samt de mer konservativa åskådningarna 

inom kommunitarismen, vilket jag försöker belysa i mitt teorikapitel. 

Detta i sig leder till att jag via mitt valda angreppssätt anser mig kunna behandla ett stort antal 

teorier samtidigt genom den förenkling jag gör av omvärlden. 

Det finns enligt min mening faror med sådana förenklingar, då komplexa sammanhang kan 

lämnas utanför min förklaringsram. Men då avsikten med undersökningen är att aktivt bidra 

till en utvidgning av kunskapen kring aggression och krigs uppkomst, genom att belysa vilken 

av de granskade modellerna som har störst förklaringskraft utifrån den internationella arenan, 

anser jag gör risken välkalkylerad men hänsyn till ämnesvalet. 

Jag vill att mitt teorikapitel ska fungera som ”språngbräda” till empiriska analyser inom mitt 

ämnesområde, och har därför valt att nyttja detta till att både omfatta teorier kring 

krigsförning samt teoriinriktningarnas huvuddrag. Utan dessa anser jag att det finns en risk 

med att arbetet tappar både den teorigrund jag anser vara behövlig, men också den 

verklighetsanknytning jag finner vara av stor vikt vid behandlandet av ett så pass allvarstyngt 

område som jag ändå anser krig vara. 

  

                                                             
52 Brown. C, International Relations Theory, s.27 
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4.2 Urval och material 

Urvalet som undersökningen är baserad på består av tre olika internationella konflikter, vilka 

är valda med avsikt att de är applicerbara på mina valda analysmodeller. Antalet baserar sig 

på den fokuserade fallstudie jag valt, där jag avser att kunna gå in på djupet i dess 

händelseförlopp. Jag har avsiktligt försökt att finna stridigheter som utspelats under samma 

tidsperioder, för att undvika att dolda tidstypiska faktorer får en alltför stor roll i min 

undersökning. 

Konflikterna jag valt uppfyller följande huvudfaktorer: 

- De har territoriella grunder, dvs. att de baserar sig på en konflikt om suverän rätt till 

territorium.  

- Det finns en etnisk aspekt, där två eller flera folkgrupper har varit inblandade i 

stridigheter. 

- Konflikterna har utspelat sig mellan år 1980-2000. 

- Antalet stupade i konflikterna har överstigit 1000 personer, och därmed motsvarar 

dessa den svenske konfliktforskaren Peter Wallensteens definition av krig.53 

Av ovan nämnda anledningar har jag därför valt följande konflikter som grund för min 

undersökning: 

- Iran-Irak-kriget 1980-1988 

- Israel-Libanonkriget 1982-1990 

- Kriget i Bosnien och Hercegovina 1992-1995 

 

Det material som jag använt mig av för denna studie är både av tryckt och elektroniskt natur. 

De tryckta verken behandlar framförallt enskilda forskares syn på teorier och underliggande 

orsaker till de konflikter jag avhandlar, medan de elektroniska dito baserar sig på 

uppslagsverk, såsom Nationalencyklopedin och Utrikespolitiska Institutets internetportal, 

Landguiden. De senare källorna behandlar mer allmänna rambeskrivningar av hur nationerna 

är uppbyggda och fungerar politiskt. 

Vissa författare är av samma nationalitet som de nationer de avhandlar, vilket medför en viss 

risk med informationens reliabilitet. Detta har jag dock beaktat och av denna anledning enbart 

valt att endast nyttja data som kan verifieras av andra forskare inom samma fält. Vid de 

tillfällen jag använt mig av vetenskapliga artiklar i mitt empirikapitel har jag således även då 

valt att enbart ta del av artiklar som uppfyller ovanstående krav. 

                                                             
53 Wallensteen. P, Från krig till fred, s.18 ff. 
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4.3 Metod 

Den metod jag nyttjar är en jämförande riktad fallstudie där jag tittar på ett fåtal utvalda 

konflikter som är så lika varandra som möjligt vad gäller de huvudfaktorer som finns 

specificerade på föregående sida. 

Dessa faktorer har jag valt för att tillse att de undersökta konflikterna är av ett motsvarande 

slag, och därmed jämförbara i en kvalitativ jämförande fallstudie.54 

För att tydliggöra distinktionen mellan de oberoende variablerna Kosmopolitism och 

Kommunitarism, samt göra dess förklaringsvärde mätbart, nyttjar jag ett antal mätpunkter när 

jag behandlar de valda konflikterna. Dessa representerar de båda inriktningarna, och avser att 

generera ett tydligt resultat vid granskning av konflikterna ifråga. 

Kosmopolitiska indikatorer 

- Sträcker sig risksyn över territorialgränser? 

- Kan internationell växelverkan påvisas via mellanstatligt samarbete och inblandning 

av internationella organisationer? 

- Är konflikten en bieffekt av en internationell händelse? 

Kommunitaristiska indikatorer 

- Utgörs konflikten av en tydlig uppdelning mellan den egna folkgruppen kontra 

grannstatens befolkning? 

- Har hot mot etablerade inhemska kulturella värden lyfts fram i samband med 

stridigheterna? 

- Är den nation som initierat konflikten starkt lagstyrd utan tydlig personprägel? 

 

Dessa mätpunkter är valda med avsikt på att maximera undersökningens behandlade aspekter 

och därigenom även dess begreppsvaliditet, d.v.s. mätpunkternas koppling till 

undersökningens begrepp/teori. 

Även komparativ validitet eftersträvas då mätpunkterna ifråga är sådana till sin natur att de 

kan appliceras på samtliga av de valda konflikterna, och inte uttrycker olika egenskaper i 

olika delar av undersökningen.55  

  

                                                             
54 Esaiasson. P, m.fl. Metodpraktikan, Vällingby: Nordstedts Juridik, 2007, s.236 ff. 
55 Denk. T, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, Malmö: Studentlitteratur, 2002, s.49 
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Genom avvägningen av studerade konflikter i undersökningen uppnås en balans mellan den 

interna och den externa validiteten. Detta sker genom att urvalet representerar både 

komplexitet samt representativitet genom de geografiska, demografiska, samt kulturella 

likheter respektive skillnader som förekommer i de undersökta konflikterna. 

Slutligen ger undersökningen en god reliabilitet eftersom de valda mätpunkterna inte är 

tidstypiska. En ny undersökning med samma urval skulle därför generera liknande reslutat 

antaget att grundförutsättningarna är desamma, samt att den information som tillgås är 

tillförlitlig. 
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5. EMPIRI 

5.1 Iran-Irak-kriget 1980-1988 

Risksyn över territorialgränser 

Iran-Irak-kriget som pågick mellan år 1980-1988 startade med ett antal gränsstrider mellan de 

båda nationerna. Dessa strider över nationalgränserna hade pågått under fem år, sedan 1975, 

då Irak hade blivit tvungen att sluta ett avtal med Iran om hur gränslinjer skulle dras, och där 

Irak ansåg sig ha missgynnats.56 

1980 gick irakiska trupper över gränsen in i Iran, då man hoppades kunna utnyttja den 

politiska förvirring som uppstått i kölvattnet efter den islamska revolutionen i landet året 

innan. Detta anfall genomfördes med förhoppning att man genom ett kort krig skulle kunna 

tvinga fram ett nytt fredsfördrag med Iran där Irak skulle kunna uppnå större territoriella 

vinningar.57 

Till en början gjorde Irak stora landvinningar in på iranskt territorium, men några veckor in i 

stridigheterna vände stridslyckan och kriget övergick i ett ställningskrig där en 48 mil lång 

front bildades.58 Då fronten sträckte sig över båda nationernas territorier började snart båda 

sidor att angripa varandras oljetransporter, och så småningom även civila mål. Eftersom Irak 

även hade tillgång till kemiska vapen initierade Iraks ledare Saddam Hussein även nyttjandet 

av dessa i attackerna – något som fick till följd att över 10 000 iranier dog i attackerna.59 

1982 växte den tidigare frontlinjen till att omfatta ca 100 mil. De stridande parterna kom i 

samband med detta att än mer angripa ekonomiskt sårbara punkter, och 1985 började båda 

sidor med missilbeskjutningar av närliggande städer.60 

Beverly Milton-Edwards – professor i statsvetenskap och etniska konfliktstudier vid Queen's 

university i Belfast, samt Peter Hinchcliffe – statsvetenskaplig forskare vid samma universitet, 

har framhållit att det i samband med Irans gensvar på Iraks anfall förekom rent 

självmordsbenägen fanatism hos de iranska trupperna, något de tillskriver den religiösa och 

nationalistiska feber som rådde vid tiden för den islamska revolutionen och avskaffandet av 

det tidigare styret i landet.61 

                                                             
56 Internetkälla 1, Landguidens hemsida 
57 Internetkälla 2, Nationalencyklopedins hemsida 
58 Internetkälla 3, Landguidens hemsida 
59 Internetkälla 1, Landguidens hemsida 
60 Internetkälla 2, Nationalencyklopedins hemsida 
61 Milton-Edwards. B, Hinchcliffe. P, Conflicts in the Middle East since 1945, Cornwall: Routledge, 2008, s.92 f. 
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Peter Wallensteen framhåller i sin bok Från krig till fred att de stigande oljepriserna under 

1970-talet hade gjort Irak mycket ekonomiskt slagkraftig, och att det därför inte var av 

ekonomiska skäl som landet initierade konflikten ifråga. Istället menar Wallensteen att det 

förelåg en risksyn kring hur grundidéerna kring Irans religiöst styrda statsförvaltning kunde få 

fotfäste även bland de delar av Iraks befolkning som, liksom Iran, tillhörde den muslimska 

inriktningen shi’itism. Wallensteen hävdar att dessa tankar förenade med Iraks ekonomiskt 

fördelaktiga läge skulle göra att ytterligare oljekällor i Iran snabbt kunde erövras och därmed 

ytterligare stärka Iraks ställning i mellanöstern.62 

Liknande syn på konflikten påvisar även Beverley Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe. De 

menar att Iraks shiamuslimska invånare vid tidpunkten för krigsutbrottet motsvarade 55 % av 

befolkningen i landet, och var en starkt regimkritisk grupp. Milton-Edwards och Hinchcliffe 

menar att eftersom gruppen blivit missrepresenterad i både statsförvaltningen och inom 

försvaret, fanns det tiden innan krigsutbrottet många religiösa förespråkare som försökte 

nyttja situationen till att skapa politiska reformer i religionens förtecken.63 

I likhet med Wallensteen64 och Beverley Milton-Edwards samt Peter Hinchcliffe65, kopplar 

även den mellanösternfödde konfliktforskaren Imtiaz H. Bokhari samman konflikten med de 

skiljelinjer som finns mellan de persiska kontra de arabiska befolkningsgrupperna. Bokhari 

beskriver i sin bok Management of third world crises in adverse partnership hur det finns en 

klyfta mellan de två folkgrupperna, vilken baserar sig på både ideologiska och etniska 

faktorer. Bokhari menar att detta manifesterade sig vid krigsutbrottet, där de upplevda hoten 

mellan det arabiska Irak och det persiska Iran ansågs vara stora för de båda nationernas 

rådande samhällsstrukturer.66 

Även den amerikanska statsvetaren Michael G. Roskin skriver om denna syn på situationen 

mellan Iran och Irak. Han menar att det ur ett persiskt (läs: iranskt) perspektiv fanns stora 

schismer med de arabiska delarna av den islamska kulturen, och att de persiska nationerna i 

regel anser att arabländerna saknar både kultur och förmåga till att vara i en maktposition.67 

  

                                                             
62 Wallensteen. P, Från krig till fred, s.135 ff. 
63 Milton-Edwards. B, Hinchcliffe. P, Conflicts in the Middle East since 1945, s.91 
64 Wallensteen. P, Från krig till fred, s.135 ff. 
65 Milton-Edwards. B, Hinchcliffe. P, Conflicts in the Middle East since 1945, s.87 
66 Bokhari. I. H, Management of third world crises in adverse partnership: theory and practice, Karachi: Oxford   
    University Press, 1997, s.182 ff. 
67 Roskin. M. G, Countries and concepts: an introduction to comparative politics, Upper Saddle River, N.J.:  
    Prentice Hall, 1998, s.468 f. 
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Internationell växelverkan via mellanstatligt samarbete och inblandning av internationella 

organisationer 

Det mellanstatliga samarbete som framhållits kring denna konflikt grundar sig enligt den 

irländske statsvetaren Fred Halliday, främst på den avvaktande ställning som omvärlden intog 

vid krigets initiering. Han menar att framförallt Storbritannien och Frankrike genom deras 

egenskap som permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd, visade partiskt stöd genom att inte 

uppmana Irak att omedelbart dra sina trupper tillbaka när invasionen av Iran påbörjades.68 

Likaså lyfter Halliday fram den franska vapenexporten till Irak som ett annat exempel på det 

mellanstatliga inslaget i denna konflikt.  

Mot slutet av kriget skickade Storbritannien och Frankrike även stridsfartyg till Arabiska alt. 

Persiska Gulfen med avsikt att skydda havsvägarna, som en del av den policy kring skydd av 

farvatten som utarbetats av FN. Även detta uppfattades av Iran som ett stöd för Irak, och Irans 

ledning anklagade därför medlemmarna av FN:s säkerhetsråd för att motarbeta Iran p.g.a. 

deras religiösa övertygelse och deras vilja att sprida Shi’ismen till andra stater i mellanöstern. 

De menar att nationer så som Frankrike och Storbritannien istället indirekt stödde Irak p.g.a. 

deras mer sekulariserade styre, med skilda politiska och religiösa funktioner.69 

Beverley Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe betonar att internationell inblandning via 

mellanstatligt samarbete vid denna konflikt var nästintill oundvikligt, då det fanns alltför stora 

oljefyndigheter i området. Då dessa transporter i ett tidigt skede blev mål för väpnade angrepp 

menar författarna att detta var en utlösande faktor för omvärldens inblandning i konflikten. 

Likaså menar de att oron för att Iran via det mellanstatliga organet Gulf Cooperation Council 

försökte förmedla uppror i fler länder med Shi’itiska medborgare, och att fler oljekriser därför 

ansågs kunna blossa upp.70 

När det gäller FN:s roll i konflikten hävdar Peter Wallensteen i sin bok om konfliktlösningar – 

Understanding confict resolution att konflikten endast var möjlig att komma till ett avslut via 

ett formellt beslut i FN:s säkerhetsråd. Wallensteen menar att detta är ovanligt, då andra 

konflikter behöver långa förhandlingar, och ett mer indirekt angreppssätt, men att det finns 

vissa konflikter där de inblandade parterna är beredda att följa ett beslut som är taget av ett 

internationellt organ, medan de inte är lika mottagliga för lokala förhandlingsformer.71 

                                                             
68 Halliday. F, Western Europe and the Iranian revolution, 1979-97, I: Robertson, B, A. The middle east and  
    Europe – the power deficit, London: Routledge, 1998, s.132 f. 
69 Ibid., 
70 Milton-Edwards. B, Hinchcliffe. P, Conflicts in the Middle East since 1945, s.87 f. 
71 Wallensteen. P, Understanding Conflict resolution, s.220 ff. 
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Konflikten - en bieffekt av en internationell händelse? 

Imtiaz H. Bokhari beskriver konflikten som en effekt av oförenliga värden och tidigare 

gränsdispyter, snarare än en bieffekt av en internationell händelse. 

Bokhari menar att en av huvudanledningarna till konflikten var det gränsavtal som Irak slöt 

med Iran 1975, där Irak tappade territoriell suveränitet över den lokalt viktiga vattenleden 

Shatt al-Arab i gengäld för att stoppa iransk hjälp till Irakiska kurder. Kurderna ifråga drev 

vid avtalets signerande en kamp för större representation i Iraks styrande råd alternativt 

upprättandet av en egen stat inom Iraks gränser. Detta gjorde 1975 gränsuppgörelsen mycket 

viktig i samband med hotet från den då överlägsna Iranska armén, men agerade enligt Bokhari 

likaså katalysator för krigsutvecklingen mellan staterna fem år senare.72 

Likaså framhåller även Kim Gabrielson i sin bok Krig och fred att situationen var en direkt 

bieffekt av 1975-års avtal och att Iraks president Hussein vid krigets start såg chansen att ta 

tillbaka dessa områden. Gabrielson framhåller även det faktum att dessa gränsområden är rika 

på olja, och att återbesättandet av dessa också hade ett viktigt ekonomiskt perspektiv. 

Slutligen visar Gabrielson på den politiskt föremånliga aspekten med att anfalla en ideologiskt 

enad granne, då detta i sin tur kunde stärka den egna maktpositionen.73 

Även Peter Wallensteen diskuterar de nationella ekonomiska skäl som förelåg när Irak valde 

att invadera Iran, men trycker även han på den s.k. geopolitiska aspekten med att återerövra 

kontrollen och överhögheten av Shatt al-Arab. Wallensteen menar att även om 

oljetillgångarna gav det praktiska incitamentet att inleda kriget, var det ändå möjligheten till 

en stärkt maktposition i området som framförallt eftersträvades i konflikten. En kombination 

av geopolitik och kapitalpolitik var således enligt Wallensteen beståndsdelarna i konfliktens 

utbrott.74 

I skenet av ovanstående forskares tankar kring krigets uppkomst kan nämnas att Godfrey 

Jansen, den brittiska tidningen The Economists mellanösternkorrespondent, under kriget 1984 

beskrev hur Iran efter sin religiösa revolution 1979 börjat formulera tydliga planer på att 

”exportera” revolutionen till angränsande nationer. Jansen beskriver hur Irak var ett särskilt 

mål för denna export, och därmed blev utsatt för omfattande propaganda i syfte att orsaka ett 

maktskifte i landet.75 

                                                             
72 Bokhari. I. H, Management of third world crises in adverse partnership: theory and practice, s.188 ff. 
73 Gabrielson. K, Krig och fred, s.197 f. 
74 Wallensteen. P, Från krig till fred, s.135 f. 
75 Jansen. G, “The Gulf War: The Contest Continues”, Third World Quarterly, Vol. 6, Nr. 4, oktober 1984, s.950 
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Konflikten – ett resultat av en tydlig uppdelning mellan den egna folkgruppen kontra 

grannstatens befolkning? 

Beverley Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe beskriver tiden från den iranska revolutionen 

fram till krigsutbrottet mellan nationerna, som mycket ansträngd. De menar att detta i stort 

berodde på djupgående schismer mellan de två muslimska trosuppfattningarna shi’ismen och 

sunni och att de som bekände sig som shiamuslimer i Irak under en längre tid hade uppfattat 

sig som förtryckta av landets styre. Vidare beskriver de hur Irans ledning vid denna tid ansåg 

att Irak gjorde orättmäktiga anspråk på landområden i provinser som tillhörde Iran, och såg 

detta som ett hot mot de shiamuslimska grupperingar som uppehöll sig där.76 

Peter Wallensteen påpekar liksom Milton-Edwards och Hinchcliffe på konflikterna mellan 

folkgrupperna i sin bok Understanding conflict resolution. Han menar att bitterheten hos de 

båda nationerna var stor efter fredsfördraget 1988, då ingen av nationerna uppnådde sina 

eftersträvade målsättningar mot den andra folkgruppen.77 

Ytterligare en aspekt av konfliktens uppkomst framhåller Imtiaz H. Bokhari var de starka 

skiljelinjerna mellan Iraks arabiska befolkning kontra Irans persiska. Denna historiska 

uppdelning menar Bokhari på grundar sig i en händelse på 600-talet, då ett stort slag mellan 

persiska och arabiska folkgrupper ägde rum kallat Slaget om Qadisiya. Vid detta slag vann de 

arabiska folkgrupperna, och landområdet som idag utgör Iran blev därmed muslimskt. Denna 

uppdelning framhölls av Iraks president Hussein vid 1980-talets stridigheter, då han 

benämnde invasionen av Iran som det andra slaget om Qadisiya – ett nytt krig mellan 

folkgrupper.78 

Betydelsen av denna uppdelning mellan två kulturella grenar av mellanöstern beskriver även 

den amerikanske säkerhetspolitiske rådgivaren Andrew T. Parasiliti i den statsvetenskapliga 

tidsskriften International Political Science Review. Där pekar han på att relationerna mellan 

Irak, Jordanien, samt Egypten under det initiala krigsskedet avsevärt djupnade. Parasiliti 

menar att Hussein genom att anspela på gamla konflikter mellan de två folkgrupperna araber 

och perser, kunde motta både ekonomisk och militär hjälp från Jordanien och Egypten. 79 

                                                             
76 Milton-Edwards. B, Hinchcliffe. P, Conflicts in the Middle East since 1945, s.90 f. 
77 Wallensteen. P, Understanding Conflict resolution, s.98 
78 Bokhari. I. H, Management of third world crises in adverse partnership: theory and practice, s.183 f. 
79 Parasiliti. A. T, “Power Cycle Theory and Global Politics”, International Political Science Review, Vol. 24, Nr. 1,  
     januari, 2003, s.158 f. 
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Hot mot etablerade inhemska kulturella värden 

Upplevda hot mot kulturella värden i samband med denna konflikt går enligt Imtiaz H. 

Bokhari att koppla samman med den schism som rådde mellan trosuppfattningarna sunni- och 

shiamuslimer. Bokhari menar, att eftersom denna kontrovers ligger så nära den skiljelinje 

mellan araber och perser som tidigare lyfts fram, är dessa sammanbundna och direkt länkade 

till varandra. Med detta syftar Bokhari till att den uppdelning mellan kulturella värden som 

förelåg vid konfliktens utbrott, även omfattade etniska gränslinjer, och i slutändan också 

territoriella ambitioner.80 

Liknande slutsatser drar den amerikanske freds och konfliktforskaren Will D. Swearingen i 

den akademiska tidsskriften Geographical Review, där han publicerat en artikel om de 

geopolitiska orsakerna till kriget mellan Iran och Irak. Swearingen menar här att de två 

olikartade kulturella aspekterna som de två nationerna stödde sig på, båda generade helt olika 

sorters exklusiv legitimitet. Med exklusiv syftar Swearingen till att den makt som respektive 

nations ledare utövade inte kunde kombineras med grannlandets maktbas, då de båda var 

varandras motpoler. Swearingen menar att dessa poler bestod av arabisk nationalism kontra 

islamsk fundamentalism. Vidare framhåller Swearingen att dessa kulturella aspekter även 

genererade olika slags värderingar bland de båda nationernas medborgare och sammanfattar 

konflikten som en kollision mellan dessa oförenliga omvärldsuppfattningar.81 

Peter Wallensteen82 och Kim Gabrielson83 uttrycker liknande åsikter gällande konfliktbasen 

mellan Iran och Irak. Wallensteen menar t.ex. att det han kallar en arabsocialistisk regim i 

Irak, uppfattades ett reellt hot från den shi’itiska majoritetsbefolkningen i landet. Wallensteen 

belyser likaså den ekonomiska aspekten kopplat till den idealpolitiska, genom att framhålla att 

Iraks regim såg klara fördelar med att invadera Iranska oljerika områden. Detta drag ämnade 

enligt Wallensteen tjäna dubbla syften genom att stärka den irakiska ekonomin och således 

även minska det hot som det ekonomiskt starka Iran representerade enligt ovan.84 

 

                                                             
80 Bokhari. I. H, Management of third world crises in adverse partnership: theory and practice, s.183 ff. 
81 Swearingen, W, D. “Geopolitical Origins of the Iran-Iraq War” Geographical Review, Vol. 78, Nr. 4 Oktober,  
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82 Wallensteen. P, Från krig till fred, s.135 ff. 
83 Gabrielson. K, Krig och fred, s.198 
84 Wallensteen. P, Från krig till fred, s.136 f. 



33 
 

Konfliktinitiativtagare – starkt lagstyrd utan tydlig personprägel? 

Kim Gabrielson skildrar hur Irakiska gränspatruller 1980 initierade kriget genom att gå över 

gränsen in i Iran, och hur detta var på direkt initiativ av landets president Saddam Hussein.85 

Beverley Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe beskriver hur maktkonstellationen inom Irak 

var mycket centrerad till Hussein under den tid som han satt vid makten. De menar att 

Hussein även innan utnämnandet till presidentposten hade styrt landet indirekt under ett antal 

år, men att han sedan han blivit president alltmer officiellt tog över alltfler delar av den 

exekutiva maktfördelningen i landet.86 

Imtiaz H. Bokhari menar också han på att Husseins maktsträvan var personcentrerad och 

beskriver hur Hussein hade geopolitiska ambitioner där han hoppades kunna axla en 

ledarskapsroll över en tilltänkt arabisk federation. Bokhari menar att kriget med Iran delvis 

initierades av dessa anledningar, då Hussein behövde bevisa för resten av den arabiska 

mellanöstern att han var en duglig ledare med stora målsättningar.87 

Avslutningsvis framhåller även den engelska statsvetaren Andrew Heywood att situationen 

faktiskt även var likartad hos motparten i konflikten – Iran. Haywood menar att även Iran 

hade en personstyrd förvaltning under denna tid, och beskriver landets president Ruhollah 

Khomeinis ledarkap som ”messiaslikt”, dvs. att han som individ personligen var kopplad till 

Irans fysiska befrielse.88 

                                                             
85 Gabrielson. K, Krig och fred, s.198 f. 
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Tabell 5:1     Förekomst av indikatorer vid Iran-Irak-kriget 1980-1988 

 Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte 

Sträcker sig risksyn över territorialgränser? ●   
Kan internationell växelverkan påvisas via 
mellanstatligt samarbete och inblandning av 
internationella org.? 

●   
Är konflikten en bieffekt av en internationell 
händelse?   ● 
Utgörs konflikten av en tydlig uppdelning mellan den 
egna folkgruppen kontra grannstatens befolkning? ●   
Har hot mot etablerade inhemska kulturella värden 
lyfts fram i samband med stridigheterna? ●   
Är den nation som initierat konflikten starkt lagstyrd 
utan tydlig personprägel?   ● 

Skapad av Fredrik Lundquist 
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5.2 Israel-Libanonkriget 1982-1990 

Risksyn över territorialgränser 

Kriget mellan Libanon och Israel 1982, grundade sig i den s.k. Nationella pakten – en 

uppdelning av makten mellan religiösa samfund i Libanon, skapad 1943 och baserad på 1932-

års folkräkning i landet.89 

Den uppdelning mellan statens befolkningsgrupper i landets parlament som skedde vid 

paktens införande, har föranlett en svårhanterlig politisk arena, där neutral politik har varit 

mycket svår att föra. Under 1960-talet framkom det att den folkräkning som genomfördes vid 

införandet av Den Nationella Pakten inte längre överensstämde med den då aktuella 

folkgruppsuppdelning som rådde. Detta resulterade i att spänningarna inom nationen ökade 

ytterligare mellan de grupper som gynnades av maktfördelningen, kontra dem som 

missgynnades. 

När sedan palestinska flyktingar under 1970-talet började anlända till Libanon efter staten 

Israels bildande, medföljde även ett antal beväpnade palestinier tillhörande den palestinska 

befrielserörelsen PLO. Från flyktinglägren började PLO planera och utföra väpnade attacker 

mot Israel. Efterhand utvecklades PLO till något som kan liknas en egen stat inom Libanon. 

Detta ökade ytterligare på spänningarna mellan kristna och muslimer inom landet, då de 

kristna ansåg att den muslimska befolkningens samverkan med PLO satte Libanon i ett utsatt 

läge för Israels militär.90 

Under senare delen av 1970-talet utbröt ett inbördeskrig i landet, då spänningen mellan de 

båda folkgrupperna blivit så pass stor att samarbete mellan de två till slut helt bröt samman. 

Nationen kom att delas i två separata delar, där den muslimska befolkningen i allians med 

PLO behärskade den ena sidan, kontra den kristna befolkningen på andra sidan i samarbete 

med Syrien, vars ledning såg det fördelaktigt att tillse att ingen av de båda fraktionerna fick 

alltför mycket makt. 91 

Även den nationella armén splittrades under denna tid upp i olika falanger, av vilka några 

anslöt sig till den muslimska sidan, och andra till den kristna. Båda sidor utförde dock 

omfattande angrepp på den civila befolkningen med avsikt att fördriva motsatta folkgrupper 

från deras respektive hållet område.92 
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År 1978 angrep den israeliska försvarsmakten libanesiskt område efter en omfattande PLO-

attack i norra Israel. Denna invasion av libanesisk mark orsakade omfattande internationellt 

fördömande, bl.a. från både FN och USA. Efter att en FN-styrka bildats, vilken skulle 

övervaka Israels reträtt från Libanon, återgick sakta situationen till en relativt lugn period.93 

År 1982 blossade dock nya stridigheter upp när det s.k. Israel-Libanonkriget inleddes av 

Israel som hade för avsikt att krossa PLO-gerillan som höll till i Libanon. Södra delen av 

landet intogs snabbt, och en belägring av huvudstaden Beirut påbörjades, med bland annat 70 

dagars artilleribeskjutning av de muslimskkontrollerade områdena av staden som följd.94 

Den amerikanske statsvetaren och författaren Judith Palmer Harik har framhållit att risksyn 

över territorialgränser förekom i samband med konflikten mellan Libanon och Israel, men att 

det framförallt var i Israel denna syn fanns. Hon menar att Israel under lång tid hade oroat sig 

över den terrorism som de beskrev Libanon var grogrund för, och att invasionen 1982 var ett 

sätt att få ett definitivt avslut på denna situation.95 

Samma syn på händelseförloppet har Beverly Milton samt Peter Hinchcliffe. De menar i sin 

bok Conflicts in the middle east since 1945 att Israels angrepp på Libanon var tvådelat: att 

dels skydda sina egna gränser från ett hot över territorialgränserna, men även att omintetgöra 

PLO som organisation.96 

Den svenske statsvetaren Patrik Öhberg har angett ytterligare en dimension kring Israels 

angrepp på Libanon 1982. Han menar att initieringen av denna konflikt var en direkt verkan 

av ett attentatsförsök av PLO på Israels ambassadör i London samma år, och att denna i sig 

ökade den risksyn som Israel hade gällande PLO:s stationering i landet.97 

Detta slås avslutningsvis även fast i boken Faces of Lebanon, skriven av den Nya-Zealändska 

forskaren William Harris, vilken drar samma slutsats som ovanstående författare, dvs. 

gällande den syn som legat till grund för friktionens uppkomst, och som indirekt ledde till 

väpnad konflikt.98 
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95 Harik. J. P, Hezbollah: the changing face of terrorism, London: I. B. Tauris, 2004, s.34 f. 
96 Milton-Edwards. B, Hinchcliffe. P, Conflicts in the Middle East since 1945, s.19 f. 
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98 Harris. W. W, Faces of Lebanon: sects, wars, and global extensions, Princeton, N. J: Markus Wiener  
    Publishers, 1997, s.173 



37 
 

Internationell växelverkan via mellanstatligt samarbete och inblandning av internationella 

organisationer 

Internationell växelverkan i form av grannationers allieringar med de stridande parterna kan i 

samband med konflikten mellan Libanon och Israel påvisas enligt bl.a. Judith Palmer Harik, 

vilken menar på Syriens något oväntade stöd för Libanon under början på 1980-talet var ett 

resultat av hotet från Israel. Palmer Harik menar även att Iran försökte involvera sig och 

initiera mellanstatligt samarbete av samma anledning – för att förhindra en fredsuppgörelse på 

Israels villkor.99 

Beverly Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe framhåller en annan dimension av 

internationell växelverkan mellan nationer, och syftar här till den relation som USA och Israel 

har till varandra. De menar att USA tidigare hade framtvingat en reträtt av de styrkor som i 

slutet av 1970-talet hade ockuperat Libanon, samt hur Israel övertalats ingå ett fredsavtal med 

Egypten på den Kairoledda regeringens villkor. Detta menar Milton-Edwards och Hinchcliffe 

var en överenskommelse som garanterade USA:s stöd i utrikespolitiska frågor, och vad som 

därför gjorde de båda nationernas relation med varandra mycket ansträngd i och med det 

invasionskrig som Israel startade 1982.100 

Inblandning av internationella organisationer kring konflikten skriver bl.a. William Harris om 

i boken Faces of Lebanon. I denna redogör han för USA:s inblandning i de fredsförhandlingar 

som fördes efter att Israel under kraftig bombning av huvudstaden Beirut tvingat ut PLO-

gerillan ur landet. 101 

Beverly Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe framhåller även att både Italien och Frankrike 

var delaktiga i den 6 000 man starka styrka som FN med fredsbevarande avsikter placerade i 

Libanon efter Israels uttåg ur landet.102 Denna insats, liksom den FN: styrka som redan innan 

krigets utbrott var placerad i Libanon103, misslyckades med sitt uppdrag och istället var det en 

koalition av arabländer som lyckades framförhandla ett fredsavtal 1990.104 
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Konflikten - en bieffekt av en internationell händelse? 

Huruvida konflikten kan ses som en följdverkan av internationella händelser kan bero på hur 

lång tidsaxel man avser beakta. 

Den amerikanske statsvetaren David Sobek framhåller t.ex. i sin bok The Causes of War att 

konflikten i mellanöstern grundar sig i de polariserade målsättningarna mellan den israeliska 

befolkningen kontra den arabiska. Han menar att kriget mellan Israel och arabstaterna 1967, i 

vilket Israel kom att ockupera stora landområden, har varit den utlösande faktorn i skapandet 

av ett stort antal palestinska motståndsrörelser med målsättning att återvinna territorium. 

Sobek menar att dessa många gånger är militanta och inte drar sig från att tillta grepp så som 

terrorism för att genomdriva sina målsättningar, och därigenom skapat ytterligare väpnade 

konflikter i mellanöstern.105 

Denna syn på situationen i mellanöstern, och således även i Libanon, delas av Kim Gabrielson 

vilken ger ytterligare en dimension till våldsfenomenet skapat genom staten Israels bildande. 

Han menar att bildandet av de semimilitanta grupperna snabbt drog till sig missnöjda unga 

män i de arabiska staterna. Flera lockades till att utföra spektakulära flygkapningar för att 

genom hållandet av gisslan skulle kunna tvinga fram frigivandet av högt rankade ledare i 

motståndsrörelserna, vilka hade blivit tillfångatagna av Israel och deras allierade. På så sätt 

bidrog även detta till en eskalering av våldet, och till att andra arabiska staters ledare, som 

bl.a. den jordanske kungen Hussein, tidvis kände sig tidvis hotade av motståndsrörelserna.106 

Peter Wallensteen har även han bidragit till diskussionen med vad han definierar som 

inblandning av non-state actors i staters politik. Han diskuterar kring att dessa aktörer ofta 

inte kan existera utan det land de är positionerade i, men att det finns fall där denna regel inte 

gäller. Som exempel på detta lyfter Wallensteen bl.a. fram Libanon 1980, där PLO som 

flerstatlig organisation blev inflytelserik nog till att kunna tvinga regeringen i landet att handla 

på ett visst sätt, och till och med bli inblandade i aktiv krigsföring.107 
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Konflikten – ett resultat av en tydlig uppdelning mellan den egna folkgruppen kontra 
grannstatens befolkning? 

Beverly Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe framhåller i sin forskning kring konflikter i 

mellanöstern att delningen mellan folkgrupper är ett centralt begrepp. De menar att det knappt 

går att tydliggöra mellan vilka folkgrupper som motsättningarna först uppkom emellan, 

eftersom situationen är och har varit på pass infekterad.108 

Likaså menar den israeliske forskaren inom internationella relationer – Barry Rubin – att 

schismen mellan de två folkgrupperna judar och araber är det centrala i PLO som 

organisation, vilket innebar att utplånandet av staten Israel därmed är det gemensamma mål 

som är mest angeläget att uppnå. Han åsyftar här till det möte i Jerusalem 1964 där 

organisationen bildades, och hur dess grundmedlemmar hade direkta kopplingar till det 

område som vid detta tillfälle besatts av Israel.109 

Den svenska statsvetaren Sune Persson menar i skenet av detta att det likaså för Israel blev en 

omvänd situation med snarlik aggression mot PLO och dess taktik mot Israels statsbildning. 

Han belyser ett antal tillfällen där Israel med militär vedergällning i större skala har angripit 

de arabstater och förbund som genomfört raider mot israeliskt territorium110, och av liknande 

anledning skedde så även angreppet på libanesiskt territorium vid krigets inledning 1982 – 

med målsättning att störta det PLO-fäste som vid tidpunkten kontrollerade Libanon.111 

William Harris menar att polariseringen mellan de två grupperna under 1980-talet blev så pass 

skarp att namnet Libanon i samband med kriget mot Israel fick djupgående negativ klang i 

västvärlden, då landet sågs representera extremism, förstörelse och terror.112 

Harris menar också att den geopolitiska situationen i mellanöstern har varit en konstant kamp 

mellan de olika representerade folkgrupperna om regionala fördelar. Han menar att Libanons 

något unika politiska samt geografiska position har gjort att landet har varit en särskild 

gynnsam plats för bl.a. Syrien och Israel att testa varandras styrkor utan att riskera krig på 

hemmaplan.113 
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Hot mot etablerade inhemska kulturella värden 

Den kulturella aspekten i denna konflikt går att koppla till de kulturella-religiösa 

anspänningarna som rådde i Libanon innan inbördeskrigets utbrott 1975, vars bieffekt var en 

möjlighet för PLO att etablera sig inom landet gränser. Det har framhållits att hotet mot 

inhemska kulturella värden överlag sågs vara ett inrikesproblem i Libanon, snarare än en 

internationell syn på situationen mellan Israel och Libanon.114  

De folkgrupper som Libanon bestod av vid tidpunkten innan kriget utbrott hade starka 

splittringar mellan varandra, och bl.a. William Harris menar i sin betraktelse av Libanon att 

den politiska konstruktion som byggts upp för att manövrera genom den blandade kulturella 

och religiösa uppdelningen av landets befolkning nu blev blottad och därmed utsatt för de 

olika gruppernas strävanden och rädslor.115 

Barry Rubin framhåller också i sina analyser att situationen främst handlade om territoriell 

suveränitet mellan den palestinska befolkningen kontra den israeliska. Han kopplar även den 

kulturella aspekten i PLO:s uttalanden om Den sionistiska existensen, och hur denna skulle 

omintetgöras för palestiniernas väl till territoriellt anknutna frågor. Han menar att eftersom 

PLO säger sig förespråka demokratisering av det palestinska folket, handlar kullkastandet av 

Israel om att möjliggöra denna demokratiska process i Palestina.116 

Beverly Milton-Edwards och Peter Hinchcliffe menar att konflikten från Israels sida främst 

baserade sig på bestämmanderätt över territorium, och hur israelerna ansåg att de palestinska 

folken inte skulle uppnå självbestämmanderätt över de områden som det palestinska folket 

ansåg vara sitt. Likaså menar de att södra delarna av Libanon vid tidpunkten för krigets 

utbrott ansågs vara ett reellt säkerhetshot mot det territorium som Israel såg som deras, och att 

detta föranledde initieringen av kriget ifråga. I boken Conficts in the middle east since 1945 

tillägger författarna att detta område under denna tid till och med benämndes Fatahland, 

vilket syftar till den ansamling av PLO-medlemmar och den PLO-grupp kallad al Fatah som 

vid tiden för krigsutbrottet uppehöll sig där.117 
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Konfliktinitiativtagare – starkt lagstyrd utan tydlig personprägel? 

Staten Israel beskrivs som relativt starkt lagstyrd med ett antal s.k. ”grundläggande lagar”, 

vilka fungerar som grundlagstiftning. Landet är inte direkt personpräglat i den mening att få 

individers beslut påverkar nationens handlande som helhet. Detta sägs delvis bero på att 

koalitionsregeringar är den vanligaste konstellationen i landet eftersom de stora partierna 

normalt sett har svårt att vinna egen majoritet.118 

Ett exempel på detta är att efter den massaker som Israelitiska allierade genomförde i 

flyktinglägren Sabra och Shatila 1982. I efterdyningarna av kriget ansågs Israels 

försvarsminister Ariel Sharon vara politiskt ansvarig för händelserna, och tvingades därför till 

att avgå.119 

Paradoxalt nog var det samma försvarsminister som tidigare det året enligt William Harris 

genomfört något som kan liknas vid personstyre då han ensam bestämde landets 

säkerhetspolitik uppbackad av försvarsmaktens överbefälhavare. Harris menar här att tiden 

kring krigsutbrottet präglades av en något personbaserad maktuppdelning i det annars så 

lagstyrda Israel, och att detta var en effekt av PLO:s placering och utbredning i Libanon.120 

Nämnvärt i sammanhanget är också Peter Wallensteens syn på Libanons politiska struktur vid 

tidpunkten för kriget. Han framhåller i sin bok Understanding conflict resolution att Libanon 

kan ses som ett skolboksexempel på en stats sammanfall, och hur detta kan få effekt i intern 

maktkamp, personstyre, samt terrorism.121 Detta i sin tur är precis det som Harris ovan 

beskriver som Israels incitament till att starta invasionen av Libanon. 
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Tabell 5:2 Förekomst av indikatorer vid Israel-Libanonkriget 1982-1990 

 Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte 

Sträcker sig risksyn över territorialgränser? ●   
Kan internationell växelverkan påvisas via 
mellanstatligt samarbete och inblandning av 
internationella org.? 

●   
Är konflikten en bieffekt av en internationell 
händelse?  ●  
Utgörs konflikten av en tydlig uppdelning mellan den 
egna folkgruppen kontra grannstatens befolkning? ●   
Har hot mot etablerade inhemska kulturella värden 
lyfts fram i samband med stridigheterna?   ● 
Är den nation som initierat konflikten starkt lagstyrd 
utan tydlig personprägel?  ●  

Skapad av Fredrik Lundquist 
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5.3 Kriget i Bosnien och Hercegovina 1992-1995 

Risksyn över territorialgränser 

När den dåvarande förbundsrepubliken Jugoslaviens president Josip Broz Tito 1980 dog, 

började snabbt oroligheter bryta ut bland Jugoslaviens delrepubliker. Bl.a. försökte området 

Kosovo, då en del av republiken Serbien, att erhålla autonomi som egen republik – något som 

ledde till att den Jugoslaviska federationsarmén kallades in för att återställa ordningen. Detta 

genomfördes mycket våldsamt, vilket gav till resultat ett stort antal skadade och döda bland 

Kosovos albanska majoritetsbefolkning.122 

Från denna konflikt eskalerade sönderfallet inom federationen under åren 1981-1991. I 

Kosovo förbyttes kontakten mellan områdets båda folkgrupper albaner och serber av misstro 

och etnisk polarisering, där media bidrog till att ytterligare vidga de sprickor som börjat 

uppvisa sig mellan de två folkgrupperna. 

1987 valdes det serbiska kommunistpartiets ledare Slobodan Milosevic till president i den 

serbiska delrepubliken, vilket ytterligare drev politiken inom federationen till att radikaliseras 

och framförallt nationaliseras. Han drev en hårdför kampanj för att återta direkt styre över 

Kosovo och Vojvodina; båda halvautonoma områden. Detta mötte misstro och protester – inte 

bara i dessa områden, utan även i Kroatien och Slovenien, där man fruktade serbiska 

maktambitioner.123 

Efter att de nationalistiska tendenserna också hade etablerat sig i både Kroatien och Slovenien 

uppkom även där ambitioner kring suveränitet och nationalism, och Kroatiens ledare Franjo 

Tudjman drev bl.a. en politik vilken betonade återtagande av historiska och naturliga 

kroatiska gränser. 

Dessa schismer kulminerade i Kratjinaområdet, en gränszon med blandad befolkning av olika 

härkomst. Här försökte väpnade serbiska styrkor ta kontroll över områden som kroatisk polis 

med stödstyrkor hävdade som deras, och väpnade konflikter utbröt. 

Dessa konflikter spreds därefter över ytterligare områden inom federationen, och alltfler 

paramilitära styrkor upprättades, vilka stod utom den federalistiska reguljära arméns 

kontroll.124 
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      Jugoslavien, Stockholm: Nordstedts juridik, 1997, s.135 ff. 
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1992 utropade sig republiken Bosnien som egen suverän stat, varpå stora styrkor från den 

federala Jugoslaviska armén skickades in i landet från andra delar av forna Jugoslavien, med 

hänvisning till att de var Bosnien-serber som återvände hem. Härmed ställdes den nybildade 

nationen inför en hotbild som var överlägsen de styrkor som staten ifråga själv besatt, och 

efter bara några få månaders stridigheter kontrollerade Serbien över 65 % av Bosnien. 125 

Historikern Wilhelm Agrell har tillsammans med juristen och kulturskribenten Jesús Alcalá 

framhållit att konflikten i Bosnien-Hercegovina innefattade en risksyn som sträckte sig över 

territorialgränser eftersom bosniska politiker initialt försökte hålla republiken utanför den 

konflikthärd som blossat upp i dess grannstater. De hävdar att det var i skuggan av kriget i 

Kroatien och de serbiska ambitionerna av att skapa ett s.k. Storserbien som den politiska 

krisen i Bosnien-Hercegovina växte fram och på sikt även ledde till krig.126 

Likaså skriver historikern Sanimir Resic om hur majoriteten av Bosnien-Hercegovinas 

medborgare initialt hade hoppats att kriget i Kroatien inte skulle spridas vidare, och att den 

egna statens inblandning skulle kunna undvikas. Men genom att flertalet av nationens unga 

män redan tjänstgjorde som värnpliktssoldater i federationsarmén, påpekar Resic att dessa 

förhoppningar var orealistiska, och som senare visade sig i april 1992 då även i Bosnien drogs 

in i öppna stridigheter.127 
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Internationell växelverkan via mellanstatligt samarbete och inblandning av internationella 

organisationer 

Huruvida växelverkan kan påvisas eller ej har belysts som något av en definitionsbasering av 

konflikten ifråga. Då konflikten uppkom ur sammanbrottet av Jugoslavien kan det 

efterföljande kriget ses som både en internationell företeelse, med växelverkan mellan 

internationella krafter, likväl som en intern konflikt mellan de delrepubliker som Jugoslavien 

bestod av.128  

T.ex. samarbetade inledningsvis Bosniens kroatiska befolkning med den bosnienmuslimska, 

mot den serbiska*. Men efterhand bröt detta samarbete ner och strider uppstod mellan de 

tidigare allierade. Likaså hade bosnienserberna stöd av Serbien i konfliken, och hade i och 

med detta tillträde till serbiskkontrollerade vapenförråd som tidigare hade tillhört 

Jugoslaviens federalarmé.129 

Agrell och Alcala har framhållit att det delvis förekom växelverkan mellan nationerna 

inblandade i konflikterna i forna Jugoslavien, och så även i Bosnien-Hercegovina. Men Agrell 

och Alcala menar också att trots att det internationella samfundet utövade påtryckningar för 

mer omfattande kontakt, så tenderade denna växelverkan att snabbt degenerera igen på grund 

av den omfattande etniska rensningen, och gjorde fredssträvanden svåra.130 

Inblandning av internationella organisationer kan dock påvisas i konflikten, då både FN, 

försvarsalliansen NATO, samt EU var inblandade i den konfliklösning och fredsuppgörelse 

som följde åren 1994-1995.131 

Likaså visar namnet på fredsavtalet från 1995 på den internationella inblandningen. Det s.k. 

Daytonavtalet framförhandlades just i Dayton, Ohio (USA) på initiativ av det internationella 

samfundet, och möjliggjorde ett slut på de blodiga stridigheterna som rasat sedan 1992.132 

 

* Författarens not:  

   Det framhålls att religiösa och etniska folkgrupper var diffusa vid kriget i Bosnien- 

   Hercegovina128, och därför nyttjas här begrepp kopplade till etnicitet och religion simultant. 
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Konflikten - en bieffekt av en internationell händelse? 

I likhet med frågan kring växelverkan kan även synen på konfliktursprung som en 

internationell händelse eller ej vara en definitionsfråga.133 Tydligt var att Titos död 1980 var 

en avgörande händelse för dåvarande Jugoslaviens sönderfall som förbundsrepublik. 

Ekonomin blev alltmer påtagligt ansträngd för förbundsrepubliken, med hyperinflation, 

massarbetslöshet, samt en allt större svart marknad. Sanimir Resic har valt att benämna denna 

tid som Krisernas 1980-tal, och baserar detta bl.a. på diskussionen som fördes huruvida 

Jugoslaviens massiva utlandsskulder även borde bäras av delrepublikerna vid ett utträde ur 

förbundsrepubliken även om dessa tillhörde Jugoslavien som sammanslutning.134 

Carl Bildt, tidigare Hög Representant och Internationell Fredssamordnare i Bosnien beskriver 

i sin bok Uppdrag Fred hur Serbien fortfarande 1994 betraktade Bosnien som en landsdel av 

det dåmera sönderfallna Jugoslavien. Bildt skriver att stora internationella påstyckningar var 

tvungna att sättas in för att få Bosnien erkänd som en självständig stat och därigenom klargöra 

för den bosnienserbiska ledningen att en sammanslutning med Serbien inte var aktuell.135 

De engelska statsvetarna Mary Buckley och Sally N. Cummings menar dock i sin bok om 

Kosovokonflikten, att de stridigheter som utspelade sig på balkanhalvön i själva verket var 

fyra olika krig om landområden som historiskt sett tillhört olika nationer och som, i 

framförallt serbernas ögon, vid denna tidpunkt därför var viktiga att återfå kontrollen över.136 

Brendan O’Shea – som under kriget i Bosnien var utnämnd till observatör för Europeiska 

Gemenskapen (EG) sedermera EU; har genomgående i sin bok Crisis at Bihac beskrivit kriget 

som en flerstatskonflikt där de stridande sidorna konkret har olika nationalstater och 

målsättningar.137 
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137 O’Shea. B, Crisis at Bihac: the most dangerous place on earth, Stroud: Sutton, 1998 
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Konflikten – ett resultat av en tydlig uppdelning mellan den egna folkgruppen kontra 

grannstatens befolkning? 

Tydliga skiljelinjer mellan folkgrupper i den egna staten kontra den i grannstaten förekom vid 

samtliga konflikter i forna Jugoslavien, då stora motsättningar och mellan olika 

befolkningsgrupper och nationaliteter var påtagliga vid förbundsstatens sönderfall.138  

Denna uppdelning benämns i Mary Buckleys och Sally N. Cummings historieredovisning 

som den s.k. etniska klyftan, och syftar bl.a. till att bosnier och kroater såg den serbiska 

befolkningen som ett hot – oavsett om de var boende inom eller utom Serbiens gränser.139 

Vidare beskriver Buckley och Cummings att kontakten mellan Kosovos båda folkgrupper 

albaner och serber utbyttes mot misstro och etnisk polarisering under åren 1981-1991, där 

media deltog i att ytterligare vidga de sprickor som börjat uppvisa sig mellan de två 

folkgrupperna. 

1987 valdes det serbiska kommunistpartiets ledare Slobodan Milosevic till president i den 

serbiska delrepubliken, vilket ytterligare drev politiken inom federationen till att radikaliseras 

och framförallt nationaliseras. Han drev en hårdför kampanj för att återta direkt styre över de 

två halvautonoma serbiska områdena Vojvodina och Kosovo, vilket mötte misstro och 

protester – inte bara i dessa områden, utan även i Kroatien och Slovenien, där man fruktade 

serbiska maktambitioner.140 

Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner, professorer vid Lunds universitet, skriver i sin bok 

Folkmordens historia om hur etnonationalistiska strömningar hade växt sig alltmer starka 

under 1970-talet, vilket ytterligare eskalerade under 1980-talets oroliga ekonomiska klimat, 

och som slutligen briserade under kriget som startade 1992.141 

Det har framhållits att denna tydliga uppdelning under början av 1990-talet var så stark att den 
sociala strukturen inom samhället inte längre var hierarkisk, utan snarare etniskt uppdelad. 
Detta visade sig tydligt vid de allmänna valen till delstatens parlament 1990, då 
procentsatserna på de nationella grupperna tydligt motsvarade det valresultat som 
presenterades – med folkgruppsuppdelning både mellan och inom delstaterna.142 

                                                             
138 Agrell. W, Alcalá. J. Den rättsliga interventionen: folkrätten, Haagtribunalen och krigsförbrytelserna i forna  
      Jugoslavien, s.134 f. 
139 Partos. G, Perceptions in the Former Yugoslav Republics, I: Buckley. M, Cummings. S. N, Kosovo: perceptions  
      of war and its aftermath, New York: Continuum, 2001, s.51 f. 
140 Agrell. W, Alcalá. J. Den rättsliga interventionen: folkrätten, Haagtribunalen och krigsförbrytelserna i forna  
      Jugoslavien, s.141 f. 
141 Gerner. K, Karlsson. K-G, Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida, Stockholm:  
      Atlantis, 2005, s.254 f. 
142 Ibid., s.255 f. 
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Hot mot etablerade inhemska kulturella värden 

I samband med att de stora etnonationalistiska strömningarna växte sig allt starkare i 

förbundsrepublikens delstater, accentuerades även de kulturella värden som skilde mellan de 

olika folkgrupperna samt rädslan för att förlusten av dessa kunde resultera i nationell kris och 

undergång.143  

Sanimir Resic har betonat att Milosevic i konfliktens initialskede provocerade fram en alltmer 

eskalerande nationalism i Serbien. Detta genomfördes med införandet professionella 

demonstranter, vilka var närvarande vid alla större demonstrationer. Han talade även om 

förtryck av den serbiska befolkningen, om glorifieringen av gamla nationalhjältar samt om 

nationalhotet från grannstaterna.144 

Reportern Allan Little och samhällsdebattören Laura Silber har bl.a. skrivit boken Yugoslavia: 

Death of a nation, om hur Milosevic agiterade den serbiska opinionen med tal kring hot mot 

de inhemska värdena. Dessa bestod bl.a. av påståenden hur orättvist behandlade serberna 

blivit under tiden då staten varit en del av Jugoslavien. Han uppmanade även medborgarna att 

inte nöja sig med den då rådande samhällsstrukturen, utan istället stå enade och inte ”överge” 

sitt land.145 

Serbiens vetenskapsakademi framställde t.ex. innan krigets utbrott ett manifest i vilket 

serberna framställdes som historiens offer, och i Bosnien spreds omfattande ovetenskaplig 

historiebeskrivning i vilken de bosniska muslimerna framställdes i särskilt dålig dager.146 

Även i andra stater fanns det under denna tid åsikter rörande hotet från andra nationer. Bl.a. 

framhåller Kristian Gerner och Klas-Göran Karlsson att Kroatien hade starka nationalistiska 

drag under denna tidsperiod via dess ledare Franko Tudjman. Denne anslöt sig under 

konflikten till den slovenska sidan mot Serbien, som hade ambitioner på stormakt på 

balkanhalvön.147 

Också media i Bosnien framhöll hot mot etablerade värden och bidrog till att ge näring åt de 

etniska motsättningarna innan och under krigsutbrottet. Detta genomfördes via starkt vriden 

nyhetsrapportering, vilken levererades med avsikt att öka misstron mellan folkgrupperna.148 

                                                             
143 Agrell. W, Alcalá. J. Den rättsliga interventionen: folkrätten, Haagtribunalen och krigsförbrytelserna i forna  
      Jugoslavien, s.137 f. 
144 Resic. S, En historia om Balkan: Jugoslaviens uppgång och fall, s.260 ff. 
145 Silber. L, Little. A, Yugoslavia: Death of a nation, London: Penguin, 1995, s.37 
146 Gerner. K, Karlsson. K-G, Folkmordens historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida, s.258 
147 Ibid., s.255 ff. 
148 Internetkälla 10, Landguidens hemsida  
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Konfliktinitiativtagare – starkt lagstyrd utan tydlig personprägel? 

Serbien, som initierade konflikten i Bosnien-Hercegovina genom inkallande av den federala 

armén vid statens självständighetsförklaring149, kan i samband med detta inte beskrivas som 

starkt lagstyrd. Sanimir Resic framhåller snarare att personprägeln var stor då den dåvarande 

serbiske presidenten Milosevic inträdde på den politiska scenen i Serbien 1987 och vred 

politiken alltmer åt det nationalistiska hållet. Hans maktpolitik inom det dåvarande serbiska 

kommunistpartiet blivit allt större och mer centraliserad.150 

Även Wilhelm Agrell och Jesús Alcalá framhåller Resics syn på den personprägel som den 

serbiska förvaltningen antog efter Milosevics inträde på den politiska scenen. De menar att 

han genom att använda retorik som byggde på nationalism och radikalism i kosovofrågan, 

lyckades skapa stark opinionspåverkan och därmed manövrera ut det inhemska politiska 

motståndet och således centrera den politiska makten till sin fördel.151 

Även erkända faktakällor så som det svenska Utrikespolitiska Institutet och 

Nationalencyklopedin framhåller via sina respektive hemsidor den personprägel som politiken 

i Serbien tog efter Milosevics övertagande av presidentmakten 1989.152 

  

                                                             
149 Internetkälla 10, Nationalencyklopedins hemsida  
150 Resic. S, En historia om Balkan: Jugoslaviens uppgång och fall, s.260 f. 
151 Agrell. W, Alcalá. J. Den rättsliga interventionen: folkrätten, Haagtribunalen och krigsförbrytelserna i forna  
      Jugoslavien, s.139  ff. 
152 Internetkälla 12, Landguidens hemsida 
      Internetkälla 13, Nationalencyklopedins hemsida 
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Tabell 5.3   Förekomst av indikatorer vid kriget i Bosnien-Hercegovina 1992-1995 

 Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte 

Sträcker sig risksyn över territorialgränser? ●   
Kan internationell växelverkan påvisas via 
mellanstatligt samarbete och inblandning av 
internationella org.? 

 ●  
Är konflikten en bieffekt av en internationell 
händelse?  ●  
Utgörs konflikten av en tydlig uppdelning mellan den 
egna folkgruppen kontra grannstatens befolkning? ●   
Har hot mot etablerade inhemska kulturella värden 
lyfts fram i samband med stridigheterna? ●   
Är den nation som initierat konflikten starkt lagstyrd 
utan tydlig personprägel?   ● 

Skapad av Fredrik Lundquist 
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6. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

Efter att ha applicerat analysinriktningarna Kosmopolitism och Kommunitarism på de tre 

utvalda konflikterna, kan jag inledningsvis konstatera att de båda har ett delat 

förklaringsvärde på fenomenet internationell aggression. 

Båda har indikatorer som samstämmer med de undersökta krigen, men ingen av dem är 

enhetligt förklarande i något fall. Vid två fall förekommer alla tre konflikter i samma grad, 

men då dessa två exempel motsvarar olika analysinriktningar, ger inte heller detta något 

säkert utslag. 

I nedanstående tabell har jag sammanställt utslaget av förekomsten av indikatorer vid 

konflikterna.  De tre förstnämnda mätpunkterna är som jag tidigare specificerat 

kosmopolitiska, medan de sista tre är av kommunitaristisk natur.  

I sammansättningen anser jag mig kunna skönja ett komplext sammanhang mellan konflikt 

och indikator. Vi kan se att de indikatorer som förekommer i konflikterna tenderar att finnas 

fler av, jämfört de indikatorer som inte förekommer. Men samtidigt vill jag belysa att 

spridningen ändå är relativt stor, då den delvisa förekomsten motsvarar 22.25 % av de 

undersökta konflikterna. Ytterligare 22.25 % motsvaras av en tydlig frånvaro av 

indikatorvärdena, och de återstående 55.5 % svarar för de fall där indikatorn tydligt kan 

påvisas. 

Tabell 6:1  Sammanfattning av indikatorer 

 Förekommer Förekommer 
delvis 

Förekommer 
inte 

Sträcker sig risksyn över territorialgränser? l n u    
Kan internationell växelverkan påvisas via 
mellanstatligt samarbete och inblandning av 
internationella org.? 

n u  l   
Är konflikten en bieffekt av en internationell 
händelse?  l n  u  
Utgörs konflikten av en tydlig fördelning mellan den 
egna folkgruppen kontra grannstatens befolkning? l n u    
Har hot mot etablerade inhemska kulturella värden 
lyfts fram i samband med stridigheterna? l u   n  
Är den nation som initierat konflikten starkt lagstyrd 
utan tydlig personprägel?  n  l u  
 

l  = Kriget i Bosnien-Hercegovina 1992-1995          Skapad av Fredrik Lundquist 
n  = Israel-Libanonkriget 1982 – 1990 
u  = Iran-Irakkriget 1980-1988 
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6.1 Utslag av indikatorer 

Resultat skulle således kunna generera i slutsatsen att båda analysmetoderna har nästintill 

likvärdigt förklaringsvärde, men jag vill hävda att så ändå inte är fallet. För att förtydliga 

denna slutsats presenterar jag nedan respektive indikator med de utslag jag funnit i de 

undersökta konflikterna:  

Kosmopolitiska indikatorer  

- Sträcker sig risksyn över territorialgränser? 

Risksyn över territorialgränser var en av de två indikatorer som förekommer vid samtliga 

undersökta konflikter. Det här anser jag går att koppla till mitt teorikapitel. I detta behandlar 

forskaren Geoffrey Blainey definitioner av sex huvudanledningar till initiering av krig. 

Blainey menar att samtliga huvudanledningar till krig mellan nationalstater alla grundar sig på 

en övervägning av risker kontra fördelar med krigsföring. Med tanke på att alla de nationer 

jag undersökt uppvisar dessa inslag till risksyn, dvs. att de ser faror med grannationens 

närvaro, torde Blaineys slutledningar vara riktiga och att denna indikator därmed är en 

konstant vid de flesta internationella konflikter. 

I t.ex. kriget mellan Iran och Irak betonades risken med närvaron av respektive grannland 

mycket på grund av att de båda representerade helt olika styrelseskick med tydliga skiljelinjer 

i legitimitetsbas för den exekutiva makten. Här visade respektive ledare för de två nationerna 

– genom handlingsmönstret i konflikten – tydligt hur de uppfattade ett hot över den gränszon 

som även innan striderna givit upphov till friktioner. 

Också i fallet med kriget mellan Libanon och Israel var risksynen över gränserna enligt mig 

uppenbar. Israels invasion av Libanon i förebyggande syfte anser jag tydligt visar på hur 

Israels regering såg på faran med att låta läget förbli oförändrat, och därför ansåg sig tvungna 

att agera. I Libanon var det en något mer mångsidig situation, då hotet främst upplevdes hos 

de PLO-grupper som upprättat en s.k. stat-i-staten. Libanons legitima regering såg även dem 

hotet, men frågan är om inte hotbilden mer upplevdes som en intern angelägenhet då PLO:s 

befästningar i landet var det som ledde till konfliktens uppkomst. 

När det gäller kriget i Bosnien-Hercegovina vill jag framhålla att av de tre konflikterna, var 

det nog här som risksynen över territorialgränserna främst förekom. Detta påstående grundar 

jag på att nybildandet av Bosnien som enhetsstat i ett område som i många aspekter annars 

dominerades av Serbiens närvaro, ledde till att statsbildandet med all säkerhet medförde ett 

stort risktänkande kring eventuella biverkningar och faror. 
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- Kan internationell växelverkan påvisas via mellanstatligt samarbete och inblandning 

av internationella organisationer? 

När det gäller denna indikator kan jag konstatera att även den här till stor del finns närvarande 

i de undersökta fallen. Både vid konflikten mellan Iran och Irak, samt den mellan Israel och 

Libanon kan internationella krafter påvisas via både växelverkan samt inblandning av 

internationella organisationer i form av FN. 

I Iran-Irak-kriget tog växelverkan form av framförallt omvärldens vapenexport till 

konfliktzonen, samt FN:s fredsavtal som till slut fick till stånd ett avslut på stridigheterna. 

Liknande tendenser har jag funnit i kriget mellan Israel och Libanon, då delar av arabvärlden 

slöt upp på Libanons sida för att bekämpa Israels invasion. Även här skedde försök till 

fredsförhandlingar på FN:s initiativ, men utan att uppnå de resultat som möjliggjorts mellan 

Iran och Irak. Istället var det ett annat internationellt samarbete som lyckades framförhandla 

en fred – en koalition av länder i mellanöstern. Detta får mig således dra slutsatsen att det inte 

är forumet för internationell inverkan som är viktig, snarare influensen i sig. 

Viktigt i sammanhanget anser jag det faktum är att kriget i Bosnien-Hercegovina är något 

avvikande från de övriga konflikterna, då den internationella prägeln är något svårare att 

påvisa. Dock ska det framhållas att det till stor del handlar om en definitionsfråga, då dess 

grannstater vid krigsutbrottet både kunde ses som delar av samma nation – forna Jugoslavien, 

eller som andra enskilda stater i samma geografiska område. 

Sammantaget kan jag därför ändå konstatera att inblandning av internationella krafter både är 

påtaglig samt viktig när det handlar om att uppnå en varaktig fred mellan två stridande parter, 

och att det utan denna inblandning kan vara svårt att få ett slut på stridigheterna. 
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- Är konflikten en bieffekt av en internationell händelse? 

Mätpunkten kring bieffekter av internationella händelser är intressant i denna rapport, med 

anledning av att ingen av de undersökta konflikterna starkt går att knyta till denna indikator. 

Bosnien-Hercegovina går här, liksom vid den förra indikatorn, att se både som en nationell- 

och som en internationell händelse baserat på hur lång tidsaxel man beaktar. Väljer man att se 

Bosnien som en delrepublik av forna Jugoslavien var konflikten en nationell incident, medan 

samma konflikt kan ses som ett internationellt tillbud om man istället beaktar delrepubliken 

som en egen nationalstat i och med förbundsrepublikens sönderfall. 

Samma situation gäller även för kriget mellan Israel och Libanon, då de forskare jag nyttjat i 

min rapport bl.a. beskriver konflikten som en bieffekt av Israels krig med arabstater i 

mellanöstern 1967. De menar att denna händelse resulterat i bildandet av ett antal 

separatiströrelser med målsättning att störta Israel, och som i sin tur gav Israel incitament att 

anfalla Libanon för att nå PLO-fästena inom landet. 

Avvikande vid denna indikator är konflikten mellan Iran och Irak, där internationella krafter 

inte tycks kunna påvisas, och där istället risksynen mellan de två nationalstaterna med starka 

uppfattningar om oförenliga värden istället påvisas som utlösande faktor. 

Detta får mig således att dra slutsatsen att internationell påverkan inte är en tydlig 

framkallande faktor, då konflikter som vid en första anblick kan anses sammankopplade med 

internationella händelser, vid en närmare betraktelse visar sig ha andra underliggande orsaker. 
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Kommunitaristiska indikatorer  

- Utgörs konflikten av en tydlig uppdelning mellan den egna folkgruppen kontra 

grannstatens befolkning?  

Denna indikator är den andra där samtliga undersökta nationer sammanfaller med lika stor 

påverkan. Här har jag via min undersökning funnit att det framförallt är folkgruppsindelningar 

som är en utlösande faktor vid krigsförklaringar, men kan ändå inte dra några djupare 

slutsatser av detta då just etniska skiljelinjer var en av faktorerna som spelade in i mitt urval 

av konflikterna ifråga. 

Intressant är dock att denna närvaro tagit sig olika uttryck vid de undersökta krigen, då det 

t.ex. i fallet med Iran och Irak handlar om schismer som går tillbaka tusentals år i tiden, och 

som samtidigt via ländernas dåvarande despoter gjorts till en del av samtiden. Här anser jag 

mig kunna urskilja ekonomiska och territoriella strävanden, vilka har dolts genom hänvisning 

till etniska skiljelinjer. 

Tittar vi istället på konflikten mellan Libanon och Israel förekommer även här territoriella 

krav i grunden för de etniska schismer som belysts. Skillnaden jämfört med Irak-Iran-kriget är 

då istället att den inte grundar sig i tydliga ekonomiska orsaker, utan mer tycks basera sig på 

kampen för självbestämmande, samt historisk rätt till det omtvistade territoriet. 

Slutligen förekommer ännu en variant på samma indikator i kriget i Bosnien-Hercegovina, då 

jag anser mig funnit fog för att denna konflikt är den som tydligast har etniska skiljelinjer. I 

de båda föregående har tydliga territoriella hävdanden funnits, medan det i Bosnien mer 

tydligt handlade om just motsättningar mellan folkgrupperingar som utlösande mekanism. 
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- Har hot mot etablerade inhemska kulturella värden lyfts fram i samband med 

stridigheterna? 

Denna indikator anser jag kunna sammankoppla rätt intimt med den föregående, då det visat 

sig att både folkgruppsindelningar samt inhemska kulturella värden är två variabler som i de 

undersökta konflikterna använts simultant.  

Utslaget i analysen av denna indikator har visat att tydlig närvaro av kulturell hotbild har 

belysts i både konflikten i Iran-Irak och den i Bosnien-Hercegovina. Här har de inblandade 

nationernas ledare i Iran-Irak-kriget belyst hur kulturlösa respektive motståndare var, hur 

oförmögna dessa därför var att styra sina nationer, och således även motståndarnas områden. 

I Bosnien-Hercegovina skedde liknande betoningar, men här framförallt med fokus på 

tidigare förtryck av befolkningsgrupper och deras kulturer. Det har visat sig att 

nationalsymboler i dessa sammanhang kan vara individer av historisk betydelse för den 

inhemska kulturen, och i fallet med kriget i Bosnien var det just sådana som belystes särskilt. 

Undantaget detta utslag i undersökningen var Israel-Libanonkriget, där hotet mot kulturella 

värden från Libanons sida mer sågs som ett inrikesproblem med de blandade folkgrupper som 

landet bestod av. Dessa har i detta fall inte varit en utlösande faktor, och skiljer sig därför från 

de övriga konflikterna – något som jag anser belyser det faktum att kulturella hot kan vara en 

mångbottnad variabel med flera dimensioner. 

 

 

  



57 
 

- Är den nation som initierat konflikten starkt lagstyrd utan tydlig personprägel? 

Den sista indikatorn är i mina ögon en särskilt tydlig skiljelinje mellan den kosmopolitiska 

kontra den kommunitaristiska inriktningen, då den kommunitaristiska synen på statsstyre just 

definieras av en tydlig avsaknad av personstyre. 

I granskningen av de tre konflikterna har jag funnit att avsaknaden av stark lagstyrning är 

frekvent vid krigens initiering, och då särkilt i fallen med Irak-Iran-kriget samt vid kriget i 

Bosnien-Hercegovina. 

I båda dessa har det funnits en tydlig maktkoncentration till en despotisk ledare, vilken mer 

eller mindre på egen hand har kunnat initiera konflikten. Irak hade vid tiden för kriget 

Saddam Hussein vid makten, och de empiriska bevisen för stora tendenser till personstyre är i 

detta fall konsekventa och tydliga. Likaså var situationen vid krigsutbrottet i Bosnien-

Hercegovina likartad, då Serbiens president Slobodan Milosevic på egen hand lyckats vända 

den serbiska opinionen till att bli alltmer nationalistisk och territoriellt strävande. 

I fallet med Israel har det dock framkommit en något motsägelsefull bild, då nationen som 

sådan har präglats av en relativt lagstyrd förvaltning, där utkrävande av ansvar har fungerat 

även vid krigstillstånd. Dock fanns det ändå tendenser till personpräglad maktcentrering inför 

invasionen av Libanon 1982, då landets försvarsminister Ariel Sharon starkt bidrog till att 

utveckla en utrikespolitik som möjliggjorde ett anfallskrig mot Libanon. 
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6.2 Granskning av teoriinriktningar 

För att tydliggöra de två teoriinriktningarnas förklaringsvärde vid fenomenet internationell 

aggression har jag nedan valt att klargöra vilka styrkor respektive svagheter jag funnit att 

respektive modell har: 

Styrkor respektive svagheter som jag tycker mig kunna urskilja hos kosmopolitism: 

- Dagens samhällsbild med globala relationer via handel och kommunikation är något 

som går att finna i de analysverktyg som kosmopolitismen ger. Då kosmopolitismen 

förespråkar analyser av nationella händelser så som delar ur ett globalt perspektiv, 

anser jag mig med hjälp av denna kunna förklara händelseskeenden som präglas av en 

sammanblandning av internationella och nationella fenomen. Således kan man vid 

nyttjandet av denna teoriinriktning gå djupare in i en konflikt och således möjligt 

förklara annars dolda variabler. 

 

- Teoriinriktningen ger möjlighet att med enkla grepp tolka kulturellt betonade samt 

samhälleliga skiljelinjer som en entitet i en konflikt. Detta i sig möjliggör att 

vardagliga frågor i de inblandade nationerna således kan lyftas upp och generera ett 

förklaringsvärde på konflikten som helhet. 

 

- Kosmopolitism som teoriinriktning präglas inte av något utbrett hävdande av globala 

regeringar och världssamhällen, utan internationalisering som en del av en nations 

samhällsbyggnadsprocess. Detta anser jag leder till att inriktningen kan nyttjas till att 

förklara inblandandet av internationella samfund med avsikt att skipa fred utan 

ekonomisk vinning. 

 
- Lokala egenheter och särpräglade kulturella aspekter tillåts inte djupanalyseras, 

eftersom de ses som en del av den internationella arenan. Av denna anledning riskeras 

analyser av internationell aggression utifrån denna teoriinriktning bli något ensidig 

och tunn i förhållande till den komplexitet som konflikten ifråga kan ha. 

 
- Den motsägelse som kosmopolitismen präglas av med förespråkandet av internationell 

intervention utan kränkandet av nationell suveränitet, anser jag innebär en svaghet vid 

analyser. Detta eftersom en sådan oförenlighet lätt riskerar att generera svaga 

teoretiska förklaringar till empiriska fenomen vid förekomst av krig och väpnade 

konflikter. 
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Styrkor respektive svagheter som jag tycker mig kunna urskilja hos kommunitarism: 

- Denna teoriinriktning ger de analytiska verktygen till att granska vad lokal inverkan 

kan generera för slags utslag vid konflikter mellan nationer. Detta kan i mina ögon 

vara särskilt fördelaktigt när utredningar av komplexa mellanstatliga situationer 

behöver genomföras, vid situationer där överordnad statlig påverkan inte kan påvisas. 

 

- Kommunitarismen är även i mina ögon särskilt fördelaktig att nyttja då nationalistiska 

tendenser gör sig gällande i en konflikt. Detta eftersom inriktningen som sådan 

framhåller uppdelningar i nationer som grunden till olika värderingar, politiska 

riktningar etc. Eftersom kosmopolitismen inte framhåller dessa skiftningar, torde 

kommunitarismen tillföra ett djup till analyser av internationell aggression. 

 
- Grupper och individers samarbeten på lokal nivå är enligt kommunitarismen grund för 

diversifierade områden, och spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen. Detta 

genererar enligt mig ett stort analysvärde, då specifika områden i nationer genom detta 

till större del (jämfört med kosmopolitism) inkluderas i analyser av internationella 

relationer. 

 
- En svaghet som kommunitarismen enligt mig lider av, är basen att mellanstatlig 

interaktion per definition genererar ytterligare konflikter och motsättningar. Detta ter 

sig i mina ögon endimensionellt då t.ex. grunden i Förenta Nationerna består av just 

samarbete över nationsgränserna. Och eftersom mitt empirikapitel belyst FN:s 

deltagande vid flera krigsslut anser jag därför att denna syn på mellanstatligt 

samarbete är något vag. 

 
- Slutligen finner jag kommunitarismen vara något enkelspårig, genom att 

teoriinriktningen enbart förespråkar det platsbundna och lokalt gemensamma i 

samband med en konstant oföränderlighet.  

I och med att omvärldsanalyser i mina ögon torde dra nytta av en viss flexibilitet i 

förhållande till studieobjektet som sådant, tycker jag mig se tendenser till en viss 

stelhet i teorins oformlighet. 

 

 

  



60 
 

6.3 Slutresultat av teoriprövning 

Efter att ha summerat utfallet av mina indikatorer, samt klargjort vilka de båda 

teoriinriktningarnas svagheter respektive styrkor är, anser jag mig kunna skönja tendenser 

som talar för att kosmopolitismen har ett något större förklaringsvärde. 

Denna slutsats grundar jag på att kosmopolitismen som inriktning i mina ögon är en aning 

mer flexibelt verktyg för omvärldsanalyser, då själva grundkärnan i inriktningen tenderar till 

att ge användaren möjlighet att koppla moderna mellanstatliga relationer till teorigrunden som 

sådan. 

Kommunitarismen ger inte detta utrymme till att förklara godartade utfall av mellanstatliga 

insatser, då denna skola istället utgår från det lokala. I och med att samtliga undersökta 

konflikter uppvisade en global risksyn, anser jag mig i sken av detta kunna dra slutsatsen att 

det är en global arena som respektive nation opererar inom. En arena som nationer har mycket 

svårt att isolera sig från. 

Även indikatorn kring växelverkan tycker jag stödjer mitt resonemang att kosmopolitismen är 

den teoriinriktning som lämpar sig bäst för analyser av internationella konflikter, då utslaget 

tydligt visade på en övervägande extern inblandning. 

Då vissa av kommunitarismens indikatorer även de gjort utslag i min undersökning vill jag 

tydliggöra på vilken grund jag dragit mina slutsatser; Om vi börjar med att titta på indikatorn 

som behandlar fördelningar av folkgrupperingar, så har denna funnits närvarande i alla tre 

undersökta fall. 

Det här vill jag dock mena i sig inte till fullo ger stöd åt de kosmopolitiska aspekterna, då mitt 

empirikapitel har visat på att dessa skiljelinjer i vissa fall grundar sig på mer ekonomiska 

orsaker, snarare än rent etniska. 

Likaså de kulturella hoten framstår mig mer som propagandistiska än tydligt kulturellt 

betonade. I de två fall då dessa förekommit har detta baserat sig på användande av kulturella 

betingelser vid tal och nationalistisk reklam, då despotiska ledare försökt få folkligt stöd för 

den politik de önskar driva. 

I detta samband kan det tyckas överraskande att inte kulturella anknytningar kan spåras i 

kriget mellan Israel och Libanon. Men då detta krig till stor del handlade om territoriella krav 

och rädsla för egen säkerhet, visar det sig att den kulturella aspekten inte spelade stor roll i 

sammanhanget. 
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Sammanfattningsvis vill jag ändå avsluta med att framhålla att de två skolorna tillsammans 

bildar den bästa verktygslådan för studier kring internationella konflikter. Detta konstaterade 

gör jag utifrån den sammanställning av de styrkor respektive svagheter som de båda 

teoriinriktningarna uppvisar. 

Kosmopolitismen är enligt min åsikt den starkare av de två. Men denna dras ändå med de 

tidigare diskuterade svagheterna gällande djupanalys av regionala skillnader, samt den 

grundläggande motsägelsen kring internationell intervention. 

Likaså har kommunitarismen å sin sida en något enkelspårig och endimensionell syn på den 

internationella arenan, vilket gör att jag föredrar att rekommendera en kombination av de två. 

Jag anser inte att indikatorerna i denna undersökning har varit missvisande, då jag menar att 

jag har valt ut indikatorer som väl motsvarar huvuddragen i teoriskolorna. Således betraktar 

jag ha uppnått en god validitet på undersökningen ifråga, och därför åstadkommit ett påtagligt 

och användbart resultat med min undersökning. 
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7. SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna rapport har varit att tydliggöra om någon av de två teoriinriktningarna 

Kosmopolitism och Kommunitarism går att använda för att framta förklaringsgrunder vid 

analyser av internationell aggression. 

För att åstadkomma detta syfte var jag tvungen att skaffa mig kunskap kring teoriskolorna 

ifråga, för att kunna redogöra för det som är karakteristiskt för de båda, samt vad som är 

särskiljande dem emellan. Jag var också tvungen att definiera väpnade konflikter som 

begrepp, samt tydliggöra för analysinriktningen internationella relationer. 

För att göra undersökningen mätbar var det nödvändigt att uppdela respektive undersökning i 

mätpunkter, s.k. indikatorer, vilka fick representera huvuddragen av de båda inriktningarna. 

Det var av denna anledning av betydelse att beskriva de tre valda konflikterna utifrån dessa 

indikatorer för att generera ett tydligt utslag kring vilka indikatorer som fanns närvarande vid 

respektive konflikt. 

Den slutsats jag har kunnat dra efter arbetets genomförande är att ingen av de två 

teoriskolorna på egen hand ger statsvetenskapen de nödvändiga verktygen att förklara 

internationell aggression, men att de två tillsammans kompletterar varandra och ger ett större 

djup vid analyser. 

Anledningen till detta är att jag vid denna undersökning har tyckt mig skönja en stor 

komplexitet vid internationella kontakter samt konflikter nationalstater emellan. Detta i sin tur 

genererar ett behov av analysmodeller som både ger utrymme för både det regionalt präglade 

och individuella, samt för det internationellt sammanhängande och ömsesidigt beroende. För 

att uppnå detta analysdjup krävs i mina ögon att de två s.k. paraplyinriktningarna 

Kosmopolitismen och Kommunitarismen kombineras för att tillsammans ge de svar 

statsvetenskapen kan efterfråga. 

Sammantaget menar jag därför att fortsatta analyser inom detta område torde begagna denna 

kombination och därigenom om möjligt bidra till att utveckla förklaringsmekanismer kring 

hur internationella konflikter uppkommer samt kan motverkas. 
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