
KR I G  OC H  DE S S  OR S A K E R .

1. Vad är krig? Olika definitioner.

1.1 Folkrätten   kräver egentligen en krigsförklaring från 

en stat emot en annan för att kunna tala om att 

Krigstillstånd råder.

1.1.a FN och folkrätten förbjuder inte krig.

1.1.b Tillåtet enbart i självförsvar eller om de är 

sanktionerade av FN:s Säkerhetsråd.

1.1.c Om en stat kränker suveräniteten hos en annan 

stat är det en krigssituation. För detta krävs att 

militär personal förflyttas över gränserna. T ex 

Italienska soldater på Everöd.

1.2 Olika definitioner på krig  :

1.2.a Vissa kräver att en STAT måste deltaga för att 

det ska kallas krig.

1.2.b Andra ställer krav på INTENSITET, alltså visst 

antal soldater måste vara inblandade, viss typ av 

vapen måste användas.

1.2.c Andra ställer krav på ett visst antal offer.

1.2.d T ex en dansk och en svensk militär som kastar 

vattenballonger på varandra, är det krig?

1.3 Det är alltså skillnad på 

1.3.a KRIG

1.3.b VÄPNAD KONFLIKT

1.3.c KRIS



2. Krigets lagar. (Mer om detta när vi kommer till 

systemnivån)

2.1 Haag-konventionerna   1899 och 1907 handlar om 

förhållande mellan krigförande och icke krigförande, 

ockupation etc.

2.2 Genèvekonventionerna  

2.2.a 1925 Förbud mot stridsgas
2.2.b 1929 Krigsfångars behandling
2.2.c 1949 Skydd av civilbefolkningen i krig.

2.3 Brott mot dessa lagar är straffbart.

2.4 FN-stadgarna om staters oinskränkta suveränitet. 

Dock inte automatiskt straffbart.

2.5 T ex, de amerikanska soldater i Irak som i strid dödar 

en annan människa begår inget brott, även om själva 

kriget är olagligt. Däremot om en amerikansk soldat 

torterar en krigsfånge bryter de mot 

Genèvekonventionen och ska straffas.



3. Orsaker till krig. Omöjligt att hitta EN giltig orsak. Om vi 

förstår orsaken så kan vi nå en lösning av kriget.

3.1 Omedelbara eller Bakomliggande  – Första Världskriget 

vållades av både ”Skottet i Sarajevo” som av ”Gammal 

Diplomati”.

3.2 Nödvändiga eller Tillräckliga   förutsättningar.

3.2.a Med nödvändiga förutsättningar menar man att om 

inte X finns så kommer inte Y. 

3.2.b Med tillräckliga förutsättningar menas om X så 

också Y.

3.2.c Mänsklig aggressivitet är en nödvändig men inte 

tillräcklig orsak.

  

3.3 Individ   - Egenskaper hos Människan

3.3.a ”War begins in the minds of men.”

 Mänsklig aggression   är orsaken till krig.

 Att reagera med väld är en instinkt hos alla djur så 

också människan.

3.3.b Psykologin   förklarar aggression som ett svar på 

frustration. Frustrerade stater startar alltså krig, 

nöjda stater skapar inte krig.

3.3.c Missförstånd   kan också hanföras till mänskligt 

beteende. I missförstånd finns också missuppfattning 

om ens egen roll som stat. Minns problematiken i 

samband med utrikespolitiken. Fienden betraktas 

som fiende och som en part som försöker lura dig 

när han är snäll.

3.3.d Lydnad   Milgrams berömda exempel med elstötar. 

Alltså order lyds.



3.4 Stat   – Egenskaper hos Stater.

3.4.a FYSISKA egenskaper

 Antalet gränser. 

 Geopolitiskt läge. Polen ligger pinkigare till än 

Sverige.

3.4.b Politisk struktur. Gamla krig var kungar mot 

varandra, nu skulle det handla om Demokrati mot 

Diktatur. Under Kalla Kriget handlade det om 

ideologier mot varandra.

3.4.c Inre konflikt i landet. För att skapa en gemensam 

yttre fiende kan ett instabilt land starta krig med sina 

grannar.

3.4.d Ekonomiska strukturer. Imperialism?

3.5 Interaktion   – Relationer mellan stater. Våld föder våld, 

samarbete föder samarbete.

3.5.a Dominansrelationer 

 Stormakter är mycket oftare inblandade i krig än 

små stater. T ex Sverige.

3.5.b Likhetsrelationer (inte speciellt bra förklaring)

 McDonalds som fredsbringare? Två demokratiska 

stater inte i krig.

 Språk eller religion.

 Kultur.

3.5.c Kapprustning, så här ska det stå:

 Endast 10 % av alla krig har föregåtts av 

kapprustning.

 Å andra sidan har alla större kända kapprustningar 

under senare generationer slutat i krig - utom den 

mellan USA och Sovjet under det kalla kriget.



3.6 System   – Internationella systemets natur.

3.6.a Anarkimodellen i internationella relationer.

 Under de perioder när anarki inte rådit har det 

varit fred.

 ALLTSÅ NÄR EN STARK HEGEMON STYR SÅ 

VÅGAR INGEN KAXA.

 När hegemonen tappar inflytande så uppstår en 

farlig situation då andra kan aspirera på att ta den 

ledande platsen.

 Kan vara både ekonomisk och politisk/militär makt.

3.6.b Maktbalansen rubbas är den främsta anledningen 

till krig alltså.


