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Sammanfattning

Kosovokonflikten är högst aktuell då Kosovo förklarade sig själva självständigt i början av år 

2008, samtidigt som Serbien med alla medel försöker hejda den pågående utbrytningen. 

Området Kosovo har sedan 1300-talet varit ett område som har plågats av just 

suveränitetskonflikter mellan Serbien och det Osmanska riket, fram tills på 1900-talet då 

Kosovo införlivades med den Jugoslaviska federationen. När Balkankriget utbröt sökte 

Kosovo att förklara sig självständigt vilket Serbien hejdade genom bland annat brott mot 

mänskligheten. 

Arbetets syfte är att undersöka om Kosovo uppfyller de teoretiska och empiriska riktlinjerna 

för att nå ett statserkännande och därmed nå suveränitet.

Uppsatsen utförs genom en mindre fallstudie, eftersom uppsatsen fokuserar på ett fåtal aktörer 

och enbart ett fall, det vill säga Kosovokonflikten. 

Studien visar att det finns övergripande riktlinjer för vad som krävs av en stat för att den ska 

nå suveränitet och sedermera överleva, enligt teorin är dessa att; staten har en idé som 

stämmer bra överrens med dess nationalitet, att det finns effektiva institutioner och att staten 

behöver en fysisk bas, där statens population är bosatt och där staten kan utnyttja sig av sina 

institutioner. De empiriska riktlinjerna som framkommer är; att staten i fråga har en 

permanent population, att staten har ett definierat territorium, att staten har en regering som 

utövar kontroll över territoriet, och att staten har kapacitet att ingå i relationer med andra 

stater.

Dessa riktlinjer definierar inte exakt vad som krävs av den aspirerande staten. Vid jämförande 

av Kosovo med andra små suveräna stater så uppfyller Kosovo två av de fyra kriterierna, 

populationsmängd och statens fysiska bas. De resterande två riktlinjerna, statens förmåga att 

ingå internationella relationer och för regeringen att kunna kontrollera det egna territoriet, är 

svåra att analysera, då flertalet mindre suveräna stater får assistans av andra angränsande 

stater med just dessa två punkter. 

Studien visar även att om en aspirerande stat har alla de fyra kriterierna uppfyllda blir den inte 

en suverän stat automastiskt, den behöver först bli erkänd av andra suveräna stater.  Den 



aspirerande staten måste därför söka erkännande hos andra suveräna stater för att få 

bekräftelse om sin egen suveränitet.

Studien visar även att Kosovos argument till en egen suverän stat baserade sig på flertalet 

argument; 1, det kosovoalbanska folkets historia, 2, kosovoalbanernas majoritet, 3, den 

erövring som Serbien åstadkom över Kosovo var inte lagenlig och 4, att Kosovo fungerade 

som en autonom stat under den Jugoslaviska federationen med samma rättigheter och 

skyldigheter som Serbien. Serbiens motargument till Kosovos utbrytande med hänvisning till 

FN-stadgan finns det invändningar emot, då Serbien inte har uppfyllt de kriterier som krävs 

för att få åtnjuta de rättigheter FN-stadgan innebär. 
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1. Inledning

Konflikter om suveränitet över territorier finns överallt i världen och, oavsett om det är i 

Afrika, till exempel konflikten mellan Etiopien och Eritrea, eller i Europa som konflikten i 

Ryssland mellan ryssar och tjetjener, är alla konflikter unika på sitt sätt. Konflikten om

Kosovoområdet är även den ett unikt fall. Konflikten grundar sig på etniska såväl som 

historiska motsättningar mellan majoritetsfolkslaget kosovoalbanerna och minoritetsfolkslaget

serberna.

1.1 Problemdiskussion

Kosovokonflikten började år 1354 då de osmanska turkarna invaderade Balkanhalvön, och 

sedan dess har krig med jämna mellanrum härjat Kosovoområdet (Vickers, 1998, s.11f). Även 

andra länder som exempelvis Turkiet har haft suveränitet över området men under tidigt

1900-tal förlorade landet suveräniteten över Kosovo till Serbien (Schwartz, 2000, s.51). I 

samband med första världskrigets slut och fredsfördragen delades de gamla dynamiska 

imperierna upp till nationalstater. Den Jugoslaviska federala republiken grundades således

genom en hopslagning av Serbien, Kroatien och Slovenien. Den federala republiken

Jugoslavien innehöll stora nationella minoriteter som ansåg sig vara illa behandlade av 

majoritetsfolkslaget serberna (Vickers, 1998, s.86f). 

Efter andra världskriget ingick Kosovo som en autonom stat med en egen flagga i den 

federala republiken Jugoslavien (Vickers, 1998, s.121f). Nationalisten Slobodan Milosevic 

blev år 1989 president i Serbien och kort därefter, år 1990, bröt kriget på Balkan ut (Schwartz, 

2000). Den albanska befolkningen i Kosovo anser att de utsattes för omänskliga handlingar 

från Milosevicregimen under kriget vilket leder till att Milosevic år 1999 beordrade en etnisk 

rensning av kosovoalbaner (Palme, 2002). Tusentals albaner flyr och NATO kopplas in för att 

flygbomba serbernas förband (Schwartz, 2000, s.145). 

Kosovo förklarade sig självständigt som en utbrytarstat från Serbien den 17 februari 2008 

(Svenska Dagbladet, 2008). Majoriteten av länderna i Europa har erkänt Kosovos 

självständighet men länder som Serbien, Ryssland och Spanien har uttalat sig kritiskt mot

Kosovos självständighet och röstat emot ett erkännande (Rysslands Röst, 2008).
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De två parterna i kosovokonflikten, kosovoalbanerna och serberna har så olika krav och 

motsättningarna är så stora att det är svårt för parterna att enas och leva gemensamt i Kosovo. 

Kraven och motsättningarna grundar sig i att båda parterna anser sig ha suveränitet över 

Kosovoområdet. Parten som innehar suveräniteten över Kosovo har i och med det 

bestämmanderätten över Kosovoområdet, och eftersom att parterna har så olika synsätt så är 

bestämmanderätten över Kosovo oerhört eftertraktad.

Utifrån ovanstående resonemang kommer arbetets fokus att vara på suveränitetskonflikten

över Kosovoområdet.

1.2 Syfte och frågeställningar

Arbetets syfte är att undersöka om Kosovo uppfyller de teoretiska och empiriska riktlinjerna 

för att nå ett statserkännande och därmed nå suveränitet.

1.3 Avgränsningar

Arbetet kommer enbart att fokusera på de parter som gör anspråk på Kosovoområdet, det vill 

säga kosovoalbernerna och serberna.

1.4 Teoretisk anknytning

Denna uppsats har sin teoretiska anknytning i den suveräna staten. Uppsatsen kommer att 

använda sig utav Buzans teorier om såväl staten och statsbildning, dessutom även Nordins 

definition av suveränitetsteorier. Uppsatsen kommer mer precist att undersöka vilka teoretiska 

komponenter som krävs för att en aspirerande stat ska nå suveränitet. Uppsatsen ska även 

undersöka vilka vedertagna empiriska faktorer som används vid suveränitetskonflikter, detta 

kommer främst att ske genom de FN-stadgor som reglerar suveränitet. De teoretiska teorierna 

kommer att jämföras med de empiriska, för att sedermera slås ihop till ett analysverktyg som 

ska appliceras på Kosovokonflikten. 
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1.5 Forskningsmetod

Enligt Denscombe (2000, s.103-104) finns det fem olika metoder som forskaren kan använda. 

Dessa är aktionsforskning, fallstudier, surveyundersökningar, experiment och etnografisk 

forskning. Av dessa fem olika forskningsmetoder fann jag att fallstudien var den lämpligaste 

metoden för denna uppsats. 

En fallstudie är enligt Eriksson och Wiedersheim- Paul (1999, s.103) ett eller ett litet antal fall 

som undersöks detaljerat. Vidare menar författarna att en fallstudie är passande att använda

om det som undersöks ska analyseras djupgående och mer detaljrikt. En fallstudie kan till 

exempel vara en individ, en grupp eller en händelse som behandlar en företeelse av något slag 

(ibid.). 

Jag valde att göra en mindre form av fallstudie, detta eftersom studien berör aktörerna som 

gör suveränitetsanspråk på Kosovoområdet. Fördelarna med fallstudie som metod är 

uppsatsen kan koncentrera sig på fallet och få detaljerad information över fallet, många olika 

källor kan även användas för att undersöka fallet. Uppsatsförfattaren kan även skapa teorier 

utifrån de resultat som kommer fram från fallstudien. Nackdelarna med fallstudie är att dess 

beroende på enbart ett fall gör att man inte kan dra några generaliseringar angående slutsatser. 

Denna brist har jag hanterat genom att göra jämförelser med andra suveräna staters mätbara 

faktorer, exempelvis befolkningsmängd och landyta, för att sedermera dra paralleller till 

Kosovo som aspirerande stat. Det finns även kritik mot fallstudie som metod då det kan vara 

svårt att göra avgränsningar och att författaren påverkar situationen. För att minska risken att 

författaren påverkar situationen är det viktigt att flera olika källor används vid 

uppsatsskrivandet. Det är även vitalt för arbetets trovärdighet att arbetets resultat och analys 

bygger på de relevanta bevis som har framkommit i arbetet (Tellis, 1997). 

1.6 Material

Datainsamlingsmetoden kommer att baseras på sekundärdata, det vill säga data och 

information som redan finns dokumenterat, dock ej insamlat primärt för denna studie 

(Lundahl & Skärvad 1999, s.131). Material som kommer att användas i det här arbetet är

vetenskapliga artiklar och böcker främst inom ämnena: suveränitet, internationell lag och

internationella konflikter. Även FN-dokumentation i form av FN:s officiella stadga används. 
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Eftersom två parter gör anspråk på Kosovoområdet är det betydelsefullt för arbetets 

objektivitet att information från båda parter samt forskning från oberoende parter används i 

arbetet. 

1.7 Materialproblem

Arbetet fokuserar enbart på de två parterna som gör anspråk över Kosovoomårdet, 

kosovoalbanerna och serberna. Detta medför att det finns risker för att vissa perspektiv och 

fakta kan komma att falla bort gällande andra parter som påverkar konflikten, exempelvis 

internationella aktörer. Eftersom den empiriska studien enbart innefattar ett empiriobjekt 

medför detta att de resultat som kommer fram i arbetet enbart gäller det valda empiriobjektet

och att inga generaliseringar kan dras. Samtidigt anser jag att det valda tillvägagångssättet har 

varit tillräckligt tillförlitligt för att uppnå arbetets syfte. Källorna som används i detta arbete 

anser jag vara diversifierade samt ha tillförlitlighet. Källor från båda parter har använts i 

kapitlet om Kosovokonflikten, samtidigt som neutrala källor har använts i teorikapitlet samt i 

kapitlet om internationell rätt och relationer. 

1.8 Disposition

Kapitel 2 behandlar den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet, och tar även

upp de teoretiska riktlinjerna för analysverktyget. Kapitel 3 behandlar den internationella 

lagstiftningen och politiken som är relevant för den här uppsatsen. I kapitel 3 granskas de 

empiriska riktlinjerna för analysverktyget. Kapitel 4 kommer att ta upp den empiriska delen 

av arbetet, det vill säga konflikten om Kosovo. I kapitel 5 kommer det att ske en 

sammankoppling av de teoretiska och empiriska riktlinjerna för analysverktyget. 

Analysverktyget kommer sedermera att användas för att analysera om Kosovo uppfyller de 

teoretiska och internationella riktlinjerna för att nå ett statserkännande och därmed nå 

suveränitet. Kapitel 6 innehåller redogörelser för de slutsatser som har kommit fram i arbetet. 

Kapitel 7 innehåller arbetets referenser.
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2. Teorier om staters suveränitet

Det finns ett flertal olika definitioner av suveränitet. Enligt Nordins (1990) definition är 

suveränitet när en person eller ett statsorgan nyttjar sig av obegränsad makt över alla invånare 

i ett visst territorium eller land. Vid användande av suveränitet bevisar stater deras fulla 

oavhängighet eller självbestämmanderätt (Nordin, 1990, s.13). Enligt Nyes (2004) definition 

innebär suveränitet total kontroll över ett territorium. Stater kan vara suveräna i juridisk 

mening samtidigt som utomstående aktörer påverkar de inre händelserna (Nye, 2004, s.206). 

Jean Bodins, fransk politisk filosof på 1500-talet, teorier om suveränitet definieras i ”The Six 

Bookes of a Commonweale” som skrevs 1576. Bodin menade att det som särskiljer staten är 

den absoluta makten. Den makten är unik då den inte kan begränsas och dess giltighet är inte 

beroende av samtycke av den som är föremål för dess utövande (Britannica Online 

Encyclopedia, 2008).   

De första suveräna staterna uppstod i Europa på 1500-talet som en ny och politiskt stark enhet 

med centraliserade monarkier som England, Spanien och Frankrike. Tiden före detta fanns det 

i Europa olika politiska enheter, till exempel de mindre Italienska stadssamhällena, 

Påvedömet (Papacy) eller det Heliga Romerska riket (Holy Roman Empire) (Nogueira Pinto, 

1999). 

År 1945 fanns det ungefär 75 stater som ansågs vara konstitutionellt självständiga och därmed 

suveräna. År 1998 hade antalet ökat till 190 stycken. 100 av dessa nya stater var före detta 

kolonier till suveräna stater. Kolonierna hade ett visst mått av självstyre, men den ultimata 

auktoriteten över kolonierna låg hos kolonialmakten. Kolonialmakten kan därför, efter eget 

tycke, välja att blanda sig i sina koloniers inhemska affärer. Framförallt var det 

kolonialmakten som bestämde över kolonins internationella relationer. När kolonialmakten 

valde att kapa dessa konstitutionella band med sin koloni vid en specifik tidpunkt krävdes det 

att en regering fanns på plats och en konstitution var upprättad en tid innan kolonin blev 

självständig och ansågs suverän (James, 2000, s.13-14). 
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2.1 Vad kännetecknar en suverän stat?

Stater är större och mer komplicerade än individer och dessutom är de mer formlösa vad 

gäller sin karaktär. Det är relativt enkelt att identifiera individer och huruvida dessa är utsatta 

för hot eller lider av skador. Det är betydligt mer komplicerat att undersöka huruvida stater är 

utsatta för hot eller lider av skador (Buzan, 1991, s.57). 

Trots den svårfångade karaktären av staten som en enhet så är stater centrala både i fokusen 

på internationella relationer och strategiska studier. Stater är den mest kraftfulla enheten i det 

internationella systemet. Som en form av politisk organisation har staten överträffat all annan 

form av politiska enheter till den grad att den har blivit den universella standarden av politisk 

legitimitet (Buzan, 1991, s.58). 

För att nå en definition av vad en stat är så är det viktigt att separera uttrycken ”staten” 

och ”samhället” inom det inhemska landet och förstå hur dessa två samspelar. Den här 

åtskillnaden leder direkt till en definition av staten i Weberiskt ordbruk, där stat och samhälle 

är sedda som olika fenomen. I det här konceptet är ”staten” i princip samma sak som 

den ”centrala regeringen”. Idealdefinitionen av en stat enligt Buzan lyder: ”en organisation 

samlad av många olika verksamheter och förrättningar ledda och koordinerade av statens 

ledarskap, vilka har förmågan eller auktoriteten att skapa och implementera bindande lagar 

och regler för alla människor, liksom parametrarna av lagskapande för andra sociala 

organisationer i ett givet territorium, i vilket våld kan utnyttjas, för att få fram sin vilja”

(Buzan, 1991, s.59). 

Staten är en idé som hålls i gemenskap av en grupp människor. Staten är beroende av sin 

fysiska existens, det vill säga sitt territorium, och kan efter en viss tidpunkt inte existera utan 

det. Ett exempel är judar som, innan Israel uppkom, i landsflykt håller kvar idén om en stat

men kan inte ge den ett fysiskt uttryck utan att anvisa till det behöriga territoriet. Staten

genererar också fysiska uttryck i institutioner som lag och regering. Utan en utbredd och djupt 

rotad idé om staten hos populationen har statens institutioner svårt att funktionera och 

överleva. Det är idén om staten som både tillhandahåller den stora bindningen som håller 

territoriet – politik – samhället ihop, och definierar karaktären och makten den har som aktör i 

det internationella systemet (Buzan, 1991, s.64). 
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Bild 1 The component parts of the state, enligt Buzan (1991, s. 659)

Modellen ovan representerar en modell av de tre komponenterna av staten. De tre olika 

komponenterna är urskiljbara från varandra till en nivå där det är möjligt att diskutera dem 

som objekt inom staten. Modellen visar också att enheter måste innehålla dessa tre kriterier 

för att vara ansedda som stater (Buzan, 1991, s.65). För det första måste dessa ha en fysisk bas 

vad gäller populationen och territoriet. För det andra måste enheten ha institutioner av någon 

sort som styr över den fysiska basen, och för det tredje så måste det finnas en sorts idé av 

staten som etablerar legitimiteten hos populationen. Var för sig så skapar dessa kännetecken 

ingen stat, utan andra sociala enheter som exempelvis ett jordbrukssamhälle (Buzan, 1991, 

s.66). 

De andra faktorerna som gör staten till en säregen grupp av enheter är storlek och suveränitet.  

Även om det inte finns någon strikt lägre gräns på populationen så leder det till tvivel om

enheter med väldigt liten population (Buzan, 1991, s.66). 

Suveränitet ger staten den avgörande beståndsdelen som åtskiljer staten från alla andra sociala 

enheter. Det är den centrala bindningen som håller ihop territorium – politik – samhället. 

Argumentet om statens storlek baseras på att storleken behövs för att staten ska ha tillräcklig 

kapacitet för att utöva sin suveränitet. Yrkandet på suveränitet gör staten till den högsta 

formen av mänskliga kollektiv och förklarar varför staten är central inom internationell politik

(Buzan, 1991, s.68). 

Om man undersöker Waltz definition av suveränitet som lyder ”staten avgör själv huruvida 

den vill handskas med dess interna och externa problem, inklusive huruvida den vill söka 

The idea of the 
state

The institutional 
expression of the 

state

The physical 
base of the state



8

bistånd från andra stater och därigenom begränsa dess frihet genom förpliktelser till dessa 

stater” (Waltz, 1979, s.96-97). Detta leder till tvivel angående staters suveränitet vilka är 

starkt beroende av andra stater, som exempelvis Sovjets satelliter i Östeuropa före 1989. 

Andra mindre stater, exempelvis Andorra, beläget i bergskedjan Pyrenéerna mellan Frankrike 

och Spanien, är extremt beroende av dessa två stater vad gäller förmåga att upprätthålla 

internationella relationer (Buzan, 1991, s.66). 

2.1.1 Statens idé

Idén bakom staten är den mest abstrakta komponenten i Buzans modell, men också den mest 

centrala. Idéns syfte är vad som utmärker tanken bakom staten från den fysiska basen och 

dess institutioner. Den fysiska basen existerar helt enkelt enbart och institutionerna styr staten, 

men dessa klarar inte av att definiera totaliteten av staten. Även om statens institutioner har ett 

nära band med aspekter av statens idé är det fel att kategorisera dessa två som jämbördiga. I 

en korrekt konstituerad stat förmodas det att det ska gå att finna en tydlig idé av någon sort 

som förklarar statens politiska identitet och som svarar på frågorna: varför existerar staten? 

vad är statens uppgift? och vilken är dess relationer till det förbund det innehåller (Buzan, 

1991, s.70)?

De två huvudsakliga källorna för statens idé går att finna i nationen och i organiserade 

ideologier. Buzan (1991, s.72) menar att i dagens terminologi är ordet nation definierat 

som: ”en stor grupp av människor som delar samma kulturella, och möjligtvis samma etniska, 

arv”. Eftersom nationer är produkter av en delad historia så utgör de oftast majoriteten av 

populationen inom ett visst territorium. Det går att dra slutsatser om att anknytningen mellan 

nation och stat inte är enkel, och att nationen som idén av staten inte heller är enkel. Trots 

komplexiteten är det tydligt att nationell identitet är en viktig enhet ifall nationen stämmer 

överens med statens idé (Buzan, 1991, s.72). 

Organiserade ideologier är förmodligen den tydligaste typen av idé bakom staten. Detta kan ta 

formen av identifikation med en generell princip, som demokrati eller en religion som islam, 

eller en mer specifik doktrin som liberalism eller kommunism. Många olika typer av politiska, 

ekonomiska, religiösa och sociala ideologier kan verka som idé bakom staten (Buzan, 1991, 

s.82). 
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Det finns fyra modeller över hur möjliga nation - stater kopplingar ser ut. Först ut är national-

staten, som exemplifieras av Ungern, Italien och Japan. Här föregår nationen staten och spelar 

stor roll i statens bildande. Statens uppgift är att försvara och ge uttryck för nationen, och 

länken mellan dessa två är stark och djup. Nationen sörjer för att ge staten en stark identitet på 

den internationella arenan och utgör solid bas av inhemsk legitimitet (Buzan, 1991, s.73). 

Den andra modellen kallas för stat-nationen. Här spelar staten en instrumentell roll vid 

skapandet av nationen. Den här processen är enklast att genomföra när en stor population har 

blivit transporterad till ett tomt territorium som är svagt hållet. Det bästa exemplet på detta 

fenomen är Australien och USA. Staten genererar enhetliga kulturella element som språk, 

konst, traditioner och lagar, så att dessa över tid ska vara djupt rotade och producera en 

distinkt kulturell enhet som identifierar sig med staten (Buzan, 1991, s.73).

Den tredje modellen är delningen av national-staten. Här blir en nation uppdelad i två eller 

flera stater och populationen i dessa stater består till största del av människor från denna 

nation. Exempel på sådana fenomen är Korea som delades till Nordkorea och Sydkorea och 

Tyskland under det kalla kriget, där Tyskland delades upp mellan tre olika stater. Delade 

nation-stater begår ofta en intensiv version av stat-nationens process som ett försök att bygga 

upp sin legitimitet genom att differentiera sin del av nationen från de andra delarna. Tävlingen 

mellan de två olika systemen i Nord- och Sydkorea utgör det bästa exemplet på detta fenomen 

(Buzan, 1991, s.75). 

Den fjärde och sista modellen kallas för multinations-staten och består av stater som 

innehåller två eller flera substantiellt kompletta stater inom multination-statens gränser. Det 

finns två stycken underordnade typer inom denna modell och dessa kan betecknas som den 

federala staten och den imperialistiska staten (Buzan, 1991, s.75). 

Med den federala staten menas inte alla stater som har en federal politiskt struktur, utan stater 

som innehåller två eller fler nationer utan att försöka införa en stat-nation över dem. Ofta 

förekommer försök att strukturera den federala staten så att ingen nationalitet kommer att 

dominera hela statsstrukturen. Den federala staten förkastar nation-staten som den ideala 

typen. Kanada och Jugoslavien är exempel på denna multikulturella modell. Andra länder 

som Storbritannien och Indien kan tolkas som att de åtminstone delvis följer detta spår. Idén 

bakom den federala staten kan inte rotas i nationalism och detta faktum leder till ett farligt 
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politiskt tomrum i hjärtat av staten. Den federala staten rättfärdigar sig själv genom 

argumentet att delarna av den federala staten själva framstår för små för att kunna skapa 

produktiva nation-stater. Dessa federala stater har ingen naturlig princip vad gäller att kunna 

förena sig, och är därför också mer sårbara för sönderdelning, separatism och politiska 

konflikter än vad nation-stater är. Nationalitetskonflikter utgör ett ständigt hot mot staten, 

vilket kan exemplifieras med Jugoslavien (Buzan, 1991, s.75-76). 

Imperialistiska stater är de i vilken en av nationerna inom staten dominerar statsstrukturen till 

sin egen fördel, exempelvis Ryssland inom Sovjetunionen. Det finns flera möjliga uttryck 

inom en imperialistisk stat, den dominanta nationen kan försöka förtrycka de andra 

nationaliteterna genom allt från massakrer till kulturell absorption, med mål att transformera 

sig till en national-stat. Den dominerande nationen kan också ha som mål att bibehålla sin 

dominans, genom att använda statens institutioner som upprätthåller dess dominans, utan att 

försöka absorbera eller eliminera andra grupper. Imperialistiska stater innehåller möjligheter 

för transformering till alla andra nation-statslänkar och är liksom federala stater sårbara mot 

hot som riktas mot deras olika nationella delar. Sådana stater löper risk för att bli hotade av 

separatism, ändringar i den demografiska balansen av nationerna inom staten, eller av 

sönderfall. Stabiliteten hos den imperialistiska staten är beroende av den dominanta nationens 

förmåga att behålla kontrollen över staten.  

Buzans modell ovan (Bild 1) tydliggör att länken nation/stat kan tolkas på olika sätt och som 

följd av detta kan olika stater erfara olika typer av osäkerhet och säkerhet i relation till 

nationalitetsfrågan. En del stater erhåller stor styrka från kopplingen samtidigt som andra 

stater försvagas på grund av anspänningen mellan nation/staten-länken. Om inte statens idé är 

fast förankrad i populationens intellekt så har staten ingen säker grund. Om inte statens idé är 

fast förankrad i andra staters medvetande har staten inte heller någon säker miljö. Idén om 

nationellt självstyre har hög legitimitet i det nuvarande internationella systemet och anses vara 

en förtroendegivande länk mellan stat och nation. Förbindelsen mellan nationen som en 

legitimerande idé, som upprätthåller staten, och suveräniteten som den principiella idén, 

vilken upprätthåller anseendet på den internationella arenan, är centrala och viktiga begrepp 

vad gäller konceptet internationell säkerhet och statens överlevnad (Buzan, 1991, s.78).
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En etablerad stat reproducerar sig själv automatiskt genom överföring av kultur till de unga 

och när etableringen är genomförd är det svårt att avlägsna detta fenomen. En väl upprättad 

stat är därför stabil och säker (Buzan, 1991, s.82). 

2.1.2 Statens institutioner

Statens institutioner består av regeringen, inklusive exekutiva och lagskapande, administrativa 

avdelningar, lagar, procedurer och normer för hur de arbetar. Institutionerna inom en stat kan 

kompensera för svaghet hos statens idé, men inte helt ut ersätta statens idé. Modellen för den 

imperialistiska staten passar in i denna kategori, där en stor grupp inom en stat styr. Svagheten 

hos statens idé kan bero på ideologiska snarare är nationella grunder, så som ofta är fallet då 

en stat är erövrad av en dogmatisk politisk tro. Exempelvis Hitlers Nazityskland och Stalins 

Sovjetunion var tvungna att använda ansenliga resurser på polis och säkerhet för att bibehålla 

styret över staten. Idéer är betydligt mer stabila och kostnadseffektiva medel för styrning än 

tvång. En stat som tvingas använda ansenliga resurser på att enbart upprätthålla sin makt 

riskerar långsiktigt avtagande relationer med stater som är effektivare organiserade. Statens 

idé och statens institutioner är sammanflätade. Idén om demokrati eller kommunism är 

värdelös utan institutioner som sätter idén i kraft, precis som institutionerna skulle vara 

menlösa utan idén som ger den definition och syfte. Det ömsesidiga beroendet tyder på att 

institutioner och organiserade ideologier står och faller tillsammans i statssammanhang 

(Buzan, 1991, s.86). 

2.1.3 Statens fysiska bas

Den fysiska basen av staten utgörs av sin population och sitt territorium, inklusive alla 

naturresurser och rikedomar som ryms inom statens gränser. Det är den mest konkreta 

komponenten på Buzans modell. Fast population och territorium varierar enormt från stat till 

stat, vad gäller utsträckning, gestaltning, nivå av utveckling och resurser är hoten mot statens 

fysiska bas vanlig för alla stater, på grund av den liknande fysiska kvaliteten av de 

involverade objekten. Hot mot fysiska objekt är mer direkta och tydliga i termer av beslag och 

skada än hot mot objekt som idéer eller institutioner. En stat gör ofta anspråk på ett specifikt 

territorium som sitt eget, och detta anspråk erkänns eller förnekas av andra stater. Det krävs 

ingen förbindelse mellan en stat och ett territorium. I teorin regleras detta enbart av andra 

staters förmåga att försvara sina territorier. Förenta Nationernas bildande i kombination med 

en situation där de flesta tillgängliga territorier har gjorts anspråk på av stater som erkänns 
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som suveräna, har lett till stabilitet vad gäller staters fysiska bas. En stats territorium kan vara 

hotat av maktövertagande både från andra stater och från utbrytargrupper inifrån som vill 

skapa en egen stat eller förena sig med en annan stat (Buzan, 1991, s.90-92). 

Även om en stat skulle förlora ett specifikt territorium behöver detta inte betyda att staten går 

under. Många stater har förlorat territorium utan att detta har stört deras historiska kontinuitet. 

Staten kommer så gott som alltid att bestrida alla anspråk andra stater eller utbrytargrupper 

gör på något av deras territorier, även då olika territorier har olika värde för staten. Detta 

värde kan bero på ett flertal faktorer till exempel värdefulla resurser som olja eller historisk 

tradition eller kulturell identitet, strategiska orsaker och symboliska orsaker. Territorier med 

ett flertal av dessa faktorer har troligtvis mycket hög prioritet, samtidigt som territorier utan 

en enda av dessa faktorer har låg prioritet. Värdet på olika territorier kan komma att ändras 

beroende på teknologiska, strategiska och ekonomiska förändringar eller en upptäckt av 

resurspotential inom territoriet (Buzan, 1991, s.92-93). 

En annan mer komplex fara mot den inhemska populationen kan uppkomma vid mänsklig 

migration. Detta hotar då den inkomna populationen har en annan kulturell eller etnisk stam 

än den som redan är bosatt i territoriet. Det kan också hota ekonomi- och miljösektorer om 

den nyinkomna populationen överbelastar en ömtålig miljö eller konkurrerar om knappa 

resurser med den tidigare bosatta populationen. I ett längre historiskt perspektiv så är i princip 

alla nationer en produkt av kosmopolitisk blandning och är idag bofasta på sina positioner 

tack vare tidigare migrationer. Immigration kan också ses som en fördel likaväl som ett hot. I 

ett längre perspektiv har den potential att ändra statens utformning och därmed också 

omdefiniera statens idé. Internationell migration är i teorin kontrollerbar av staten men i 

praktiken är det svårt att helt stänga gränser mot beslutsamma immigranter (Buzan, 1991, 

s.93-95). 

Samma princip gäller i internationella relationer. Det är upp till den självständiga och 

suveräna staten att själv besluta vad den ska göra. Dock kan den suveräna staten inte bete sig 

hur som helst. Det finns flertalet förpliktelser och rättigheter inom allmän internationell lag 

som den måste följa. Den suveräna staten kan också välja att skriva på olika fördrag och 

därmed öka på både förpliktelserna och rättigheterna (James, 2000, s.13-14). 
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2.6 Sammanfattning av teoretisk analysram

Eftersom arbetets syfte är att undersöka om Kosovo uppfyller de teoretiska och empiriska 

riktlinjerna för att nå ett statserkännande och därmed nå suveränitet, är det vitalt för arbetet att 

först ta reda på de teoretiska riktlinjerna över hur en stat uppstår och vad som krävs för att den 

ska nå internationellt erkänd suveränitet. Här följer en kort sammanfattning av de mest 

framträdande dragen från teorikapitlet som kommer att appliceras på empiriobjektet.

För det första finns det olika sätt för stater att uppstå. Exempelvis kan olika territorier eller 

nationaliteter inom en redan suverän stat försöka bryta sig loss för att grunda sin egen stat 

med en annan idé än den ursprungliga statens. Eller så kan en koloni till en suverän stat 

erkännas som suverän av kolonialmakten. Tilläggas ska att det alltid är svårare att försöka 

bryta sig ut en suverän stat, utan att ha den suveräna statens godkännande, då den så gott som 

alltid försöker försvåra och stoppa utbrytningsförsöket. Tvärtom är det för före detta kolonier,

som i vissa fall får hjälp från den före detta kolonialmakten med grundandet av staten och 

framförallt instiftandet av effektiva institutioner. 

Det som krävs för att en stat ska uppstå och framförallt för att den ska överleva, enligt teorin,

är att staten har en idé som stämmer bra överrens med dess nationalitet. För att staten ska 

kunna fungera väl behövs det effektiva institutioner. Effektiva institutioner kan hjälpa en stat 

med en svag idé, men statens idé kan aldrig fullt ut ersättas. Staten behöver också en fysisk 

bas, där statens population är bosatt och där staten kan utnyttja sig av sina institutioner. Har 

staten en idé som stämmer väl överrens med landets nationalitet, effektiva institutioner och en 

fysisk bas med definierade gränser tyder detta på att staten är välmående, och get staten bättre 

förutsättningar för att överleva. 

Med hjälp av Buzans modell av hur en välmående suverän stat är uppbyggd kommer Buzans

beståndsdelarna i modellen, det vill säga; en fysisk bas med tillhörande population, en idé 

som stämmer bra överrens med statens nationalitet och effektiva institutioner, exempelvis 

regeringen, att användas i analysverktyget. Analysverktygets teoretiska del kommer att slås 

ihop med vad den internationella lagen och andra överenskommelser anser att en stat behöver 

för att nå suveränitet, detta kommer att utgöra den empiriska delen av analysverktyget. 
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Nästföljande kapitel kommer att ta upp de internationella relationer och regelverk som 

påverkar en aspirerande stat som vill nå suveränitet. 
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3. Internationell rätt och relationer 

Internationell rätt, eller folkrätt, är den rättsordning som reglerar relationer mellan stater och 

internationella organisationer. En viktig beståndsdel av internationell rätt är att suveräna stater 

anses juridiskt och suveränt jämställda varandra. Den stora skillnaden mellan internationell 

rätt och exempelvis den lagstiftning Sverige använder sig av inhemsk är att den internationella 

lagen är horisontell istället för vertikal. Uppbyggnaden ser ut så därför att det inte finns något 

överstatligt organ med påtryckningsmedel, utan staterna skapar och verkställer rättsreglerna 

själva. Inom folkrätten så är flera frågor centrala, bland annat hur stater kan utöva makt inom 

sitt territorium, vilka rättigheter och skyldigheter stater har gentemot varandra och inte minst 

hur en ny enhet erkänns som en ny suverän stat (McKeever, 2008). 

3.1 Vilket regelverk gäller?

Allmän internationell lag berör relationer mellan suveräna stater och internationella 

organisationer. Allmän internationell lag har en speciell status som lag eftersom det inte finns 

någon domstol med kapacitet att straffa olydnad (McKeever, 2008). Stater är i dagsläget inte 

längre de exklusiva subjekt som de en gång var (Wallace, 1997, s. 35). Trots detta är de 

fortfarande de primära subjekten inom internationell lag. Internationell lag var från början 

ansedd exklusivt gällande diplomatiska relationer mellan olika stater och vid krig. Både 

subjekten och innehållet i internationell lag har sedan dess utökats. Anledningen till detta är 

de stora internationella problem som har funnits och som i sin tur har visat sig vara effektivare 

att bekämpa genom ett flertal stater än en enskild stat (ibid. s. 35-36). Ett exempel på detta är 

Nationernas Förbund (NF) som grundades efter att Versaillesfördraget misslyckades med att 

förebygga andra världskriget McKeever, 2008).

Enligt den första artikeln från “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States” 

som undertecknades i Montevideo, Uruguay, 26 december 1933 och sattes i verkställighet 26 

december 1934 finns det fyra kriterier för att en stat ska räknas som suverän (The Avalon 

Project at Yale Law School, 2008). De fyra kriterier som de deltagande staterna kom överrens 

om skulle gälla är: (a) att staten i fråga har en permanent population, (b) att staten har ett 

definierat territorium, (c) att staten har en regering som utövar kontroll över territoriet, och (d) 

att staten har kapacitet att ingå i relationer med andra stater (Taiwan Documents Project, 



16

2008). Fortsättningsvis skrivs under artikel tre att statens politiska existens är beroende av ett 

erkännande från andra suveräna stater (The Avalon Project at Yale Law School, 2008). Det 

anses också av andra stater som gällande då exempelvis Taiwan söker bli en suverän stat och

söker erkännande av andra länder med hjälp av dessa teorier (Taiwan Documents Project, 

2008).

Till detta tillkommer även Förenta Nationerna (FN) och dess stadga då FN beslutar i liktydiga 

frågor och även reglerar internationell rätt, även känt som folkrätten. FN:s ändamål och 

grundsatser är bland annat: ” upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i detta syfte 

dels vidtaga verksamma kollektiva åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden 

samt för att undertrycka angreppshandlingar eller andra fredsbrott, dels genom fredliga medel 

och i överensstämmelse med rättvisans och den internationella rättens principer tillrättalägga 

eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna leda till fredsbrott” FN-stadgan 

Kapitel 1 artikel 1 (1). 

Artikel 2 under kapitel 1 nämner bland annat att: ”Organisationen och dess medlemmar skola 

vid fullföljandet av de i artikel 1 angivna ändamålen handla i överensstämmelse med följande 

grundsatser: 

1. Organisationen grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet.

2. Alla medlemmar skola för att samtliga skola komma i åtnjutande av de rättigheter och 

förmåner, som följa av medlemskapet, ärligt fullgöra de förpliktelser, som de åtagit sig enligt 

denna stadga.

3. Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att 

internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.

4. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk 

av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, 

eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål”. 

Med detta menas att alla suveräna länder ska anses som likvärdiga, vilket är en rättighet, 

samtidigt som de suveräna staterna också har skyldigheter, nämligen att motverka 

våldskonflikter och hot. Om en av de suveräna staterna inte följer stadgan anses det att staten 

har brutit mot stadgan och då kan fredsinsatser genom FN anses aktuella. Detta stöds genom 

FN-stadgan kapitel 1 artikel 1: ”dels vidtaga verksamma kollektiva åtgärder för att förebygga 

och undanröja hot mot freden samt för att undertrycka angreppshandlingar eller andra 

fredsbrott” (Förenta Nationerna, 2008). 
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3.2 Vad är internationell politik och hur påverkar internationella 

relationer staten?

Internationell politik är en kamp om makt. Statsmän och människor kan ha som mål att nå 

frihet, säkerhet, välstånd eller makt. De hoppas att deras mål kan definieras genom deras inre 

kraft, genom gudomligt ingripande eller genom den naturliga utvecklingen av mänskliga 

affärer. De kan också försöka realisera målen genom teknisk kooperation med andra länder 

eller internationella organisationer. Men när de strävar efter att realisera sina mål med hjälp av 

internationell politik gör de detta för att de strävar efter makt. Strävan efter makt är det 

särskiljande elementet inom internationell politik (Morgenthau i Vasquez, 1996, s.24-25).   

Världen så som den ser ut idag med ett stort antal separata stater har inte alltid sett ut så. 

Under seklerna har det existerat tre avvikande huvudsakliga organisationsformer inom 

världspolitiken. Den första organisationsformen var världsherravälde, där en regering 

kontrollerade det mesta av den värld den hade samröre med, vilket det romerska kejsarriket 

var ett föredömligt exempel på. Den andra organisationsformen var feodalsystemet där 

mänskliga lojaliteter och politiska åligganden inte bestämdes av territoriella gränslinjer. I 

feodalsystemet hade individen förpliktelser mot en lokal herreman, och de politiska 

åliggandena avgjordes efter vad som hände med ens herreman. Städer och stadsförbund kunde 

ibland ha en självständig ställning. Den tredje organisationsformen är det anarkiska 

statssystemet som består av riken som är väl förbundna men utan någon högre nivå av 

styrelseform som styr över dessa. Det är detta system som är det mest aktuella i dagsläget. Ett 

annat exempel på detta är det antika Greklands många statsstater med Aten och Sparta i 

spetsen. Nye definierar internationell politik som: ”den politik där det saknas en gemensam 

suverän, det vill säga den politik som utspelas mellan enheter som inte har någon härskare 

över sig” (Nye, 2004, s.15-16). 

Frånvaro av härskare inom internationell politik leder till att det finns juridiska, politiska och 

sociala avvikelser mellan inrikes- och utrikespolitik. Inte heller spelar våld samma roll 

inrikes- och utrikespolitiskt. I ett idealiskt politiskt system har den enskilda staten inhemskt 

våldsmonopol. Internationell politik kan jämföras med Hobbes naturtillstånd där det existerar 

en arena där var och en får klara sig själv. Några stater är starkare än andra och det finns alltid 

en överhängande fara för att en av dessa kraftfullare statsmakter kan använda sig av våld mot 

de svagare staterna. Även föreställningen av samhörighet skiljer sig mellan inrikes- och 
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utrikespolitik. I ett samhälle finns det en utbredd föreställning om samhörighet som ger 

upphov till lojalitet, regler och uppfattningar om vad som är rättmätig makt. I internationell 

politik har olika folk olika lojaliteter. Känslan för global samhörighet är av den orsaken svag.  

Människor har olika uppfattningar om vad som är rättvist och berättigat. Även om lagar och 

etik spelar roll inom internationell politik så gör avsaknaden av global samhörighet (eller svag 

känsla för global samhörighet) att lagar och etik inte är lika bindande där som de är 

inrikespolitiskt (Nye, 2004, s.16-17). 

3.3 Anarki och maktbalans inom internationell politik

För att en stat ska kunna nå sina mål och bibehålla sin säkerhet (överlevnad) under 

förhållandet anarki, är det nödvändigt för staten att den kan frambringa och sluta avtal med 

andra. Att klara sig själv är extremt viktigt i en anarkisk ordning. Waltz tar upp 

uttrycket ”Realpolitik” och definierar detta som den metod som utrikespolitik dirigeras av och 

tillhandahåller en logisk grund för. Restriktioner inom strukturen förklarar varför metoden 

återanvänds trots avvikelser mellan människorna och staten som utför dem. Teorin om 

maktbalans är ett bra exempel på detta, då teorin om maktbalans är den mest distinkta teorin 

inom internationell politik. Maktbalans har liknats med djungelns lag. En del anser att 

maktbalans är den bästa metoden för att nå säkerhet och fred världen över. Andra anser att 

maktbalans har orsakat de flesta av de krig människan har fört. I det här systemet krävs det att 

stater måste kunna klara sig själv effektivt för att nå framgång, annars riskerar de att vara 

enkla byten. Rädslan för att vara en svagare part stimulerar stater att verka mot skapandet av 

en maktbalans (Waltz, 1996, s.310-312). 

Före 1914 bestod världspolitiken i princip enbart av de Europeiska staternas politik. 

Relationerna sinsemellan var relativt stabila och enkla att förstå. Relationerna byggde på den 

maktbalans Waltz tar upp i stycket ovan, där varje stats säkerhet var garanterad genom att en 

stats makt och ambition kunde kontras av en rivaliserande stat (eller en kombination av andra 

stater). Självklart var maktbalansen inte automatisk utan staterna måste hela tiden anpassa sig 

efter andra staters makt och detta krävde skarpsinne, djärvhet och måtta. Eftersom dessa 

egenskaper inte alltid fanns tillgängliga för en del stater och att missräkningar skedde tippade 

ofta maktbalansen över till någon sidas favör och krig inträffade. Första världskriget som 
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varade från 1914 till 1918 är det främsta exemplet på en misslyckad maktbalans-politik i 

modern Europeisk historia (Kedourie i Watson, 1989, s.347-348). 

3.4 Erövring och ockupation av territorium

Erövring är en typ av förvärv av territorium som står utanför den internationella 

överensstämmelsen. Erövring sker genom att med hjälp av militär styrka ta besittning av 

fientligt territorium när krig råder, med andra ord ockupation. På 1900- talet förlorade förvärv 

av territorium genom krig sin legitimitet genom två FN- artiklar. Artiklarna tolkas så att 

territorium inte kan bli legitimt förvärvade genom att utöva fysisk makt, även om detta skulle 

ske i självförsvar (Wallace, 1997, s.98).

Ett exempel på territorium som anses ha förvärvats utan legitimitet är enligt Wallace (1997, 

s.98) de territorier som Israel förvärvade under kriget år 1967. Legitimiteten påverkas av 

andra staters syn på erövringen, om dessa kan legitimera erövringen, exempelvis Indiens 

erövring av Goa, Danoa och Diu (tidigare tillhörande Portugal 1961). Ett motsvarande 

exempel på erövring som inte blivit legitimerad av andra stater är enligt Wallace (1997, s.98)

Sovjets invasion av Estland, Lettland och Litauen som blev tagna i besittning år 1940. USA 

vägrade erkänna Rysslands anspråk. 

3.5 Sammanfattning av empirisk analysram

Eftersom arbetets syfte är att undersöka om Kosovo uppfyller de teoretiska och empiriska 

riktlinjerna för att nå ett statserkännande och därmed nå suveränitet, är det väsentligt att 

undersöka vad de internationella lagar och andra överenskommelser säger om statsbildning 

och suveränitet. 

Den allmänna internationella lagen är den övergripande lagen som rör förhållanden mellan 

suveräna stater och andra internationella aktörer såsom internationella organisationer. Den 

allmänna internationella lagen, som trots att det är den övergripande lagen, saknar 

påtryckningsmedel då det inte finns någon domstol som har kapacitet nog att använda 

sanktioner mot subjekt som inte följer lagen. Det som istället sker är att andra starka subjekt 
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inom världsmarknaden (stater såsom USA, organisationer såsom FN, med mera) använder sig 

utav gemensamma sanktioner som handelsembargon, återkallande av ambassaden eller till 

och med militära interventioner.  

Enligt Montevideokonventionen är kriterierna för att en stat ska räknas som suverän; (1) att 

staten i fråga har en permanent population, (2) att staten har ett definierat territorium, (3) att 

staten har en regering som utövar kontroll över territoriet, och (4) att staten har kapacitet att 

ingå i relationer med andra stater (Taiwan Documents Project, 2008). 

Om en aspirerande stat har alla de fyra kriterierna uppfyllda blir den dock inte en suverän stat 

automastiskt, den behöver först bli erkänd av andra suveräna stater (Taiwan Documents

Project, 2008). Den aspirerande staten söker därför erkännande hos andra suveräna stater för 

att få bekräftelse om sin egen suveränitet. I det här momentet är internationella relationer 

väldigt betydelsefullt, den aspirerande staten behöver få med sig så många erkännanden som 

möjligt för att få så bra utgångsläge som möjligt. Den aspirerande staten bör också få med sig 

minst en av de fem ”stora” staterna i FN, USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien 

då dessa länder har vetorätt mot FN-beslut. 

Vid jämförelse med de teoretiska faktorerna i kapitel två så framkom det att de utvalda 

faktorerna fokuserar på den enskilda staten och statsbildningen i en egen sfär. De teoretiska 

faktorerna ger en klar riktlinje vad som krävs för att en stat ska uppkomma och överleva.

Samtidigt ger riktlinjerna inte en helt klar bild av vad som krävs för att bli internationellt 

erkänd som stat. De faktorer som framkommer i detta kapitel fokuserar på vad som krävs för 

att staten ska ta det stora steget att bli internationellt erkänd. Förutom de liknande faktorerna 

från teorikapitlet, permanent population, definierat territorium och fungerande institutioner så 

framkommer det en till faktor. Denna faktor medför att staten måste ha kapacitet att ingå 

relationer med andra stater. Statens förmåga att ingå relationer med andra stater ter sig 

dessutom ännu mer essentiellt då de starka subjekten på den internationella arenan är andra 

suveräna stater. 
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4. Kosovos historia

Kosovos historia är blodig och kantas framförallt av konflikter och krig om området på 

Balkan. Inbördeskriget i det Bysantinska imperiet gjorde det möjligt för den starkaste av de 

Serbiska kungarna Stefan Dusan (1331-55) att erövra Kosovoområdet 1343. Efter Dusans död 

1355 uppkom det interna konflikter vilket ledde till att Dusans forna stora rike smulades 

sönder (Vickers, 1998, s.9-11).

De osmanska turkarna invaderade 1354 Balkanhalvön från mindre Asien, vilket ledde till ett 

stort slag 1389 mellan turkarna på den ena sidan och på den andra en koalition bestående av 

serbiska, bosniska, bulgariska, ungerska och albanska adelsmän. Turkarna gick segrande ur 

den striden men kunde inte fortsätta sin erövring utan avlägsnade sig från Balkan. 

Balkanländerna blev år 1392 tvungna att erkänna sig besegrade inför en kommande invasion 

av det osmanska riket och blev vasallstater åt turkarna. År 1683 bröt ett krig ut mellan det 

osmanska riket och Habsburg, vilket varade till år 1699. Då passade serberna på att resa sig i 

ett uppror, som det osmanska riket till slut slog ned. År 1699 började en förändring ske i det 

osmanska riket då olika territorier avlägsnade sig från riket. Detta fenomen accelererade på 

1800-talet trots flera försök från de osmanska ledarna att modernisera och göra interna 

reformer. ”Den stora östra krisen” kallades den kris 1875 där det osmanska riket kämpade för 

sin överlevnad. Krisen i det osmanska riket ledde till flera kristna uppror i nuvarande 

Jugoslavien (Vickers, 1998, s.11-f). 

I januari 1912 bröt ett nytt krig ut mellan Serbien och det osmanska riket. Kriget varade till 

1913 då turkarna fick erkänna sig besegrade. I samband med freden erhöll Serbien området 

Kosovo. I samband med första världskriget 1914-18 förklarade Österrike-Ungern krig mot 

Serbien. I fredfördraget 1919-20 delades de gamla dynamiska imperierna till vad som ansågs 

vara national-stater, men som i själv verket innehöll stora nationella minoriteter. De tre före 

detta kungadömena Serbien, Kroatien och Slovenien blev nu officiellt en stat – Jugoslavien. 

Den Jugoslaviska konstitutionen baserades på valet 1920 där serberna hamnade i stor 

majoritet, vilket gjorde den kroatiska och slovenska populationen missnöjd (Vickers, 1998, 

s.86-f). 
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Mellankrigsperioden i Kosovo dominerades av den serbiska kolonisationen som startade 1918 

och fortsatte fram till 1941. Det fanns många skäl till att kolonisationen skedde, men de 

viktigaste anses vara strategiska, säkerhets och försvarsorsaker. Under andra världskriget 

1939-45 blev Jugoslavien invaderat av axelmakterna 1941. Jugoslavien kapitulerade utan krav 

och därefter delades Jugoslavien upp mellan Tysklands allierade, samtidigt som Kosovo stod 

under tysk kontroll. 1944 återtogs Kosovo av partisanerna och albanerna ledda av Josip Broz 

Tito. Albanerna, som hade allierat sig med partisanerna, kände sig bedragna då Kosovo inte 

förenades med Albanien, då detta varit ett krav från albanernas sida för att hjälpa partisanerna 

i kampen mot fascismen (Vickers, 1998, s.121-f). 

Kosovo fungerade som en autonom provins i serbiska Jugoslavien fram till 1989 då serbiska 

Jugoslavien försökte inrätta en allmän administration över Kosovo genom centralisering av 

styrelseskick, politik och propaganda samt polisrepression. Den 5 juli 1990 upplöste Serbien 

Kosovos regering och Serbien tog administrativ och exekutiv kontroll över provinsen 

(Vickers, 1998, 241-f). Slobodan Milosevic kom i slutet på 1980-talet till makten genom 

löftet att återupprätta serbernas betydelse. 

1990 utropade Kosovo sig som en egen suverän stat och bröt sig därmed ut från Serbien. 

Ibrahim Rugova, en albansk nationalist, hade en aktiv roll i den icke-erkända regeringen som 

beslutade att införa en policy som helt tog avstånd från väpnade konflikter med serberna. 

Kosovo Liberation Army (KLA) anklagades 1996 för att ha dödat två serbiska polismän och 

tålamodet på båda sidor började tryta (Vickers, 1998, s.265-f). 

1999 samlades representanter för kosovoalbanerna och serberna till fredsförhandlingar. 

Förslaget löd att de serbiska trupperna skulle lämna Kosovoområdet, och efter tre år skulle 

Kosovos öde avgöras i en folkomröstning. Serberna vägrade skriva under eftersom den 

serbiska befolkningen i Kosovo är i minoritet, vilket skulle leda till självständighet för 

Kosovo. Serbernas vägran tvingade NATO att bomba militära mål i Jugoslavien. Jugoslaviens 

president Milosevic gav med sig och skrev under nästan alla NATO:s krav.  I november 2001 

hölls för fösta gången val till ett Kosovo-parlament. I samband med parlamentsvalen 2004 

blev det återigen oroligt då det skedde ett stort upplopp under våren. Serberna totalbojkottade 

parlamentsvalet efter uppmaningar från serbiska politiker och den serbisk-ortodoxa kyrkan 

(Nordlöf-Lagerkranz, 2007). 



23

Kosovo förklarade sig som en självständig suverän stat den 17 februari 2008 (Svenska 

Dagbladet, 2008).

4.1 Fallet Kosovo

Bild 2 Karta över före detta Jugoslaviens nationaliteter

Som framgår ovan så var före detta Jugoslavien en urtyp av den federala staten under den så 

kallade multination-staten. Det Jugoslaviska försöket att strukturera den federala staten så att 

ingen nationalitet skulle dominera statsstrukturen misslyckades, och detta ledde till slut till en 

våldsam och blodig sönderdelning av den federala republiken (Cohen, 1995, s.328-f).
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4.1.1 Det kosovoalbanska och serbiska folkets historia i Kosovoområdet

Serbernas historia i Kosovo började på 800-talet när de började befolka den delen av Balkan. 

Deras maktcentra var baserat utanför Kosovo, som de ockuperade på 1200-talet. Serberna 

styrde Kosovo under ca 250 år, tills det osmanska riket övertog makten på 1400-talet. I och 

med övertagandet så försvann all kontinuitet mellan det medeltida Serbien och dagens 

Kosovo. När Serbien övertog Kosovo i samband med kriget 1912 använde serberna 

termen ”återförening” och ”frigivning”, detta trots att den ortodoxa serbiska populationen 

enbart bestod till 25 procent av den totala populationen i Kosovo. Majoriteten av populationen 

i Kosovo var då, som nu, albaner, och de välkomnade inte det serbiska styret, och ansåg att 

ordet ”ockupation” passade bättre in i bilden. Lagligt sett blev inte Kosovo förenat med det 

serbiska kungadömet 1912, utan förblev ett ockuperat territorium fram till 1918. När det blev 

kollektiviserat så blev det inte det med den serbiska staten, utan med den Jugoslaviska 

(Malcolm, 2008). 

Serberna hävdar att deras historia börjar på 300-talet när slaverna som grupp (förfäderna till 

kroater, serber och slovener) började befolka Balkanhalvön. Vidare hävdar serbiska källor att 

serberna började befolka Kosovo någon gång mellan 700-1000-talet. Serberna erkänner att det 

fanns etniska grupper innan de började kolonisera Kosovo, dessa hade dock inte någon större 

organisation eller nationalistisk medvetenhet (Bieber & Daskalovski, 2003, s.23). 

Under slutet på 1200-talet anslöts Kosovo till det dåvarande Serbien. Kosovo hade vid den 

tidpunkten en mycket viktig del i det medeltida Serbien, då Kosovo bland annat var ett

centrum för Serbiens ekonomi och kultur. Det serbiska styret av Kosovo löstes dock upp då 

det osmanska riket erövrade flera territorier i krig mot just Serbien. Under det osmanska styret 

minskade det serbiska folkets etniska homogenitet i Kosovo, serbiska källor hävdar att det då 

handlade om etniskt utrensning för den permanent boende slaviska befolkningen i Kosovo 

(Bieber & Daskalovski, 2003, s.14-f). 

Efter första världskriget delades de gamla imperierna upp i nationalstater och där var även 

Serbien och Kosovo inräknat. Efter att Kosovo införlivats till dåvarande serbernas, kroaternas 

och slovenernas konungadöme fördes en diskussion huruvida den albanska befolkningen i 

Kosovo skulle drivas ut från Kosovo, serbiska källor hävdar dock att detta aldrig genomfördes 

systematiskt. Under och efter det andra världskriget skedde det en stor immigration av 
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kosovoalbaner till Kosovo, vilket ledde till att den serbiska populationen i Kosovo blev till en 

minoritet (Bieber & Daskalovski, 2003, s.16). 

Kosovoalbanerna menar att alla nationer har sin egen historia och den kan inte skrivas över av 

ett ockuperande land. Det albanska folkets historia börjar med albanerna i den tidiga perioden 

av feodalismen. Albanerna är en homogen population med ett språk. Det albanska folket 

härstammar från illyrierna och blev formade som en nation under feodalsystemet. Olika 

historiska bevis konfirmerar existensen av det albanska folket vid den tidpunkt då slaverna 

slog sig ned på Balkan. Det finns även historiska bevis på att det albanska folket existerade 

tidigare än serberna i Kosovo. Albaner som är bosatta i Kosovo har all sin historia, tradition, 

arv, kultur och relation med andra folkslag runt omkring dem. Kosovoalbanerna är bosatta 

inom sitt territorium och har varit bosatta där sedan Balkanhalvön började koloniseras. De har 

format sin etniska identitet i Kosovo och har byggt sin nationella identitet i Kosovo (Stavileci, 

2007, s.20-f). 

4.1.2 Kosovoalbanerna i stor majoritet och Kosovos landyta

Historiska källor uttalar sig om att serberna blev placerade i Kosovoområdet i samband med 

Serbiens expansion under Nemanjics styre på 1200-talet (Stavileci, 2007, s.13). Detta håller 

serbiska källor också med om, de väljer dock att kalla det för att de koloniserade ett land 

bebott av folk som inte hade någon organisation eller något upprättat rike (Bieber & 

Daskalovski, 2003, s.23). Som ett resultat av ockupationer under det Osmanska riket blev 

många etniska minoriteter, såsom serber, turkar och romer, placerade i det etniska albanska 

territoriet. Kosovoalbanska källor hävdar att serbernas population i Kosovo i hög grad

expanderade med hjälp av en våldsam kolonisation under mellankrigstiden, trots detta 

översteg aldrig serbernas population 25 procent av Kosovos totala population (Stavileci, 2007, 

s.8-f). Som exempel kan statistik från 1948 användas, då det för första gången fördes statistik 

över populationen. Då bestod Kosovos population av 68 procent albaner och 24 procent 

serber av Kosovos totala population på 730 000 invånare. Den senaste statistiken som finns är 

från 2006 och då bestod Kosovos population av ca 1.9 miljoner albaner (ca 90 procent) och 

111 000 serber (ca 5 procent), av landets totala population på ca 2.1 miljoner. Detta visar att 

kosovoalbanerna är i större majoritet nu, än vad de någonsin har varit (Statistical Office of 

Kosova, 2008). Dessa 2.1 miljoner invånare visar att 58 stater som är medlemmar i Förenta 

Nationerna (FN) har en mindre population än Kosovo (Stavileci, 2007, s.13). 
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Kosovos landyta är 10887 km², och räknas till de mindre av Europas stater. Dock är Kosovos 

nuvarande landyta större än exempelvis Cyperns (CIA Factbook, 2008). 

4.1.3 Serbiens erövring av Kosovo 1912

Kosovoområdet erövrades 1912 av Serbien på ett sätt som inte överrensstämmer med 

internationell lag, det vill säga ett erövrande utan legitimitet. Ett kosovoalbanskt argument är 

därför att istället för att se Kosovo som en stat som söker självständighet från Serbien som 

utbrytarstat från en suverän stat, så ska Kosovos självständighet ses som en annullering av en 

olaglig erövring och ockupation. Erövringen skedde i samband med kriget mellan Serbien och 

dåvarande osmanska riket, nuvarande Turkiet, trots att Kosovo vid den tidpunkten besatt en 

egen historisk och etnisk identitet (Stavileci, 2007, s.5-f). 

Serbiens huvudargument är deras rätt att bibehålla sin suveränitet över Kosovo då Serbien 

erövrade tillbaka Kosovo från det osmanska rikets ockupation under flera sekler. Den serbiska 

populationen av Kosovo såg detta som en befrielse då serberna hade en sämre ställning och 

till viss mån förföljdes under det osmanska rikets styre (Bieber & Daskalovski, 2003, s.58-f).

Kosovoalbanernas argument för självständighet har även bemötts av serbernas argument om 

historiska rättigheter för suveränitet över Kosovoområdet av serberna. Motargumentet mot 

detta är att i dagsläget är det mycket svårt att ta hänsyn till historiska rättigheter då detta 

skulle leda till ett stort antal konflikter om territorier. Sverige skulle med samma argument om 

historisk suveränitet ha rätt till Norge, Finland och Baltikum, Spanien till Latinamerika, 

Österrike till Ungern och Jugoslavien (Stavileci, 2007, s.5-f). 

Kosovo blev återigen annekterat av Serbien 1945. Under mötet i Prizren 1945 ska ”folkets 

vilja för en utbrytning från Serbien ha uttryckts”. Denna vilja ska enligt albanska källor inte 

ha uttryckts vad gäller kosovoalbanerna. Vad gäller annekteringen av Kosovo 1945 visar 

historiska källor att en överenskommelse kom till före mötet i Prizren, vad gäller Kosovos 

annektering, och därmed blev mötet enbart formellt. En intressant konstitutionell aspekt är att 

trots att beslutet om Serbiens annektering av Kosovo togs utan hänsyn till albanernas vilja, på 

grund av att de som tog beslutet inte hade mandat för en sådan deklaration, så antogs det att 

principen om Kosovos självavgörande var implementerad i det ovanstående beslutet (Stavileci, 

2007, s.43-f). 
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4.1.4 Kosovo som autonom stat inom den Jugoslaviska federationen och 

Serbiens lagbrott mot Jugoslaviens konstitution

Trots att majoriteten av Kosovos population (läs: kosovoalbanerna, romerna och turkarna) 

inte uppskattade att vara en del av den Jugoslaviska federala republiken så hade Kosovo en 

konstitutionell ställning i den Jugoslaviska republiken med ett definierat territorium som inte 

kunde förändras utan samtycke. Kosovo var direkt representerat i riksdagen i Jugoslavien och 

hade därmed en ställning likt de andra staterna Serbien, Kroatien, Slovenien och Bosnien-

Hercegovina och var alltså inte representerat genom serbiska ombud. Det finns även ett flertal 

historiska bevis på att Kosovo inte var en del av Serbien. Bland annat erkändes 1878 under 

Berlinkongressen att Kosovo inte var en del av det då självständiga Serbien och 1945 var 

Kosovo inte en del av Serbien under skapandet av den federala staten Jugoslavien där Kosovo 

sedermera ingick (Stavileci, 2007, s.11-12).

Grunddraget i lagändringarna i Serbiens grundlagar rörde den konstitutionella relationen 

mellan Serbien och de andra autonoma provinserna. Det var i själva verket en juridisk-

strategisk lösning som degraderade det då autonoma Kosovo till en lägre nivå under Serbien. 

Genom att bannlysa Kosovos regering från möten och ta ifrån dem sin exekutiva makt genom 

ickekonstitutionella metoder, blev den dåvarande legala och legitima befogenheten hos 

maktorganen i Kosovo satta ur funktion och makten flyttades till regeringen i Serbien. 

Lagändringen var i konfrontation med de fundamentala principerna i den Jugoslaviska 

konstitutionen från 1974. Existensen och funktionen av representantförsamlingen i Kosovo 

var baserad huvudsakligen på dess konstitution, som fastslogs och garanterades genom den 

Jugoslaviska konstitutionen. Representantförsamlingen och dess funktion var strukturellt 

inkluderad i den institutionella och funktionella mekanismen inom den Jugoslaviska 

federationen. Även det beslut som kom 18 mars 1991 i Serbien om att bannlysa 

presidentämbetet i Kosovo strider emot före detta Jugoslaviens konstitution, där de olika 

autonoma provinsernas presidentämbeten erkänns som grundläggande institutioner inom sina

politiska system. Serbiens lag om bannlysning av Kosovos presidentämbete kan, och ska 

enligt kosovoalbanska källor, tolkas som en våldshandling från en federal enhet mot en annan 

federal enhet, i vilket den Jugoslaviska federationens konstitution garanterade jämlikhet 

mellan de olika nationaliteterna inom federationen (Stavileci, 2007, s.47-f).
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Serbiska källor å sin sida hävdar att den kosovoalbanska riksdagens möte i oktober 1991, där 

den kosovoalbanska riksdagen deklarerade Kosovo till en självständig och suverän stat, också 

kan ses som en våldshandling mellan federala stater (Bieber & Daskalovski, 2003, s.18-f). 

4.1.5 Serbiens åberopande av folkrätten och FN-stadgan som 

motargument till Kosovos självständighet

Serbien uttrycker att ett internationellt erkännande av Kosovo är ett beslut som går emot FN-

stadgan, mer precist, folkrätten. Serbien menar att enligt FN-stadgans artikel 2 (1) där det står 

att ”Organisationen grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet”

gäller. Serbien menar att artikeln ger stater bestämmanderätt över det egna territoriet och 

förbjuder andra internationella aktörer (däribland FN också räknas) att blanda sig i. Detta

skulle leda till att Serbien, och enbart Serbien, har rätt att utöva sin makt, däribland 

våldsmonopol, över Kosovoområdet (Lassinantti, 2008).  

Ett motargument mot Serbiens åberopande av folkrätten är att Serbiens åberopande av 

folkrätten i det här fallet är ogiltigt då Serbien bröt mot just denna FN-stadga då Serbien tog 

makten i Kosovo på ett olagligt och icke-konstitutionellt sätt. 

Serbien bröt även mot ett flertal resolutioner från säkerhetsrådet och ett flertal serbiska ledare 

med Milosevic i spetsen åtalades i Haagtribunalen för brott mot mänskliga rättigheter och 

krigsförbrytelser i Kosovo (Gustafsson, 2004). 

Vidare i den FN-artikel som åberopas står följande: 

2. Alla medlemmar skola för att samtliga skola komma i åtnjutande av de rättigheter och 

förmåner, som följa av medlemskapet, ärligt fullgöra de förpliktelser, som de åtagit sig enligt 

denna stadga.

3. Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att 

internationell fred och säkerhet samt rättvisan icke sättas i fara.

4. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk 

av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, 

eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål”- Kapitel 1 artikel 2 FN-

stadgan.
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Citatet ovan visar att medlemsländerna har förpliktigat sig att följa de bestämmelser som står i 

FN-stadgan och kan inte åberopa en rättighet i FN-stadgan så länge de inte rättar sig efter de 

skyldigheter som medlemsländerna har förbundit sig att följa. Serbien har inte följt de 

ovanstående paragraferna 2, 3 och 4, då de genom Milosevic-regimen har förföljt, mördat och 

trakasserat majoritetsbefolkningen i Kosovo, albanerna, och de andra 

minoritetsbefolkningarna i Kosovo, turkar och romer. Till följd av detta blev ett åtal för 

krigsförbrytelser mot Milosevic-regimen (Palme, 2002). 
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5. Analys av Kosovokonflikten

Arbetets syfte var att undersöka om Kosovo uppfyller de teoretiska och internationella 

riktlinjerna för att nå ett statserkännande och därmed nå suveränitet. I det här kapitlet kommer 

analysverktyget att appliceras på Kosovokonflikten för att styra analysen. 

5.1 Analysverktyg

Enligt Buzans teorier om staten och statsbildning så krävs det att staten har en idé som 

stämmer överrens med nationaliteten, fungerande institutioner och en fysisk bas med 

permanent population. Har den aspirerande staten dessa tre förutsättningar så ska det enligt 

teorin räcka för att nå suveränitet. Den teoretiska delen av analysverktyget fokuserar mycket 

på den enskilda statens bildning och vad som krävs för att staten ska överleva och utvecklas. 

Med hjälp av de tre faktorerna statens idé, fysiska bas och population, och fungerande 

institutioner så får man fram riktlinjer för vad som krävs för att den aspirerande staten ska ta 

nästa steg, bli internationellt erkänd. 

Jämfört med genomgången av internationell rätt så framkom det att det krävs fyra faktorer för 

att nå suveränitet; att staten i fråga har en permanent population, att staten har ett definierat 

territorium, att staten har en regering som utövar kontroll över territoriet, och att staten har 

kapacitet att ingå i relationer med andra stater. Även här fokuserar riktlinjerna på den enskilda 

staten och vad den måste uppnå för att kunna ta nästa steg, dock tar FN-dokumenten ett steg 

till mot rätt riktning, att kunna ingå relationer med andra internationella aktörer, och där de 

främsta subjekten är suveräna stater. 

Det skiljer sig två punkter mellan Buzans teorier och FN-dokumenten som används i 

verkligheten, den första punkten är statens idé, som är viktig för att staten ska kunna 

upprätthålla sin status som självständig stat över en längre tidsperiod. Eftersom den här 

faktorn inte finns med i de empiriska dokumenten över vad som krävs för att nå suveränitet så 

kan det antas att statens idé är mer betydelsefull för den egna statens identitet än vad den är 

för omvärldens syn på rättigheter till suveränitet.   

Den andra punkten handlar om att staten kan ingå relationer med andra stater, det vill säga 

kan funktionera på den internationella politiska arenan. Buzan nämner inte alls denna faktor 
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men enligt FN-dokumenten så är detta ett av de fyra kriterier för att en stats ska räknas som 

suverän. Det blir med andra ord ett stort glapp här mellan teori och empiri, det här är 

förmodligen också den faktor som kan te sig mest avgörande vid bestämmelser om 

suveränitetsfrågor. 

Anledningen till att Buzan inte har med den här aspekten kan vara att Buzan ingick från ett 

perspektiv där han enbart såg statsbildningen som en egen händelse, Buzan fokuserar på 

denna händelse och väljer bort att analysera omvärldens påverkan på statsbildningen. I ett 

sådant perspektiv kan det också vara rationellt att välja bort att undersöka omvärldens 

påverkan då de inhemska faktorerna för statsbildningen framkommer tydligt. Ska 

undersökningen ske i ett internationellt perspektiv med andra internationella aktörer, dit 

Kosovos utbrytning av Serbien räknas, så är det ett bristfälligt verktyg. De internationella 

aktörerna besitter en oerhörd makt vid beslutande i suveränitetsfrågor och den aspirerande 

statens förmåga att ingå relationer med andra stater kan då te sig högst avgörande. Det är 

därför av vikt att i just det här specifika fallet, Kosovokonflikten, så måste de faktorer som 

undersöks ha stöd av både de teoretiska och empiriska riktlinjerna som har framkommit av

analysverktyget. 

I nästföljande stycken kommer kriterierna att undersökas närmare. 

5.2 Populationsmängd och landyta

I teoridelen skrevs det om Buzans teorier om befolkning och fysisk bas och i kapitlet om 

internationell rätt och relationer skrevs det om kravet på en fast population och definierat 

territorium. Eftersom det inte framgår någon specifik gräns för statens populationsmängd eller 

statens storlek, var sig i teorin eller FN-dokumenten, och ej heller några riktlinjer för hur 

bedömningarna angående statens regeringskapacitet eller dess förmåga att ingå relationer med 

andra länder så går det inte att fastställa en specifik lägsta gräns för populationsmängd eller 

landyta. 

Även om Buzan försöker dra upp några riktlinjer vad gäller ett minimum för statens 

population och statens landyta så stämmer detta inte överrens med ett stort antal av de stater 

som i dagsläget har blivit erkända som suveräna av majoriteten av världens länder, 

exempelvis Andorra. Det enda logiska sättet att bestämma huruvida Kosovo klarar av 
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kriterierna om landyta och populationsmängd är att undersöka om det finns mindre suveräna 

stater, både populationsmässigt men också till yta. Eftersom Kosovo är större både 

populationsmässigt och till yta än andra suveräna stater som exempelvis Andorra eller San 

Marino så klarar Kosovo av dessa kriterier.

5.3 Förmåga att ingå relationer med andra stater och att kontrollera 

det egna territoriet 

Regeringens förmåga att kontrollera landet är central för att staten ska kunna funktionera och 

statens förmåga att ingå relationer med andra stater är central för dess överlevnad 

internationellt.

Det är oerhört komplicerat att bedöma huruvida Kosovo har regeringskapacitet och kapacitet 

att ingå relationer med andra stater eftersom det är en så ung stat som fortfarande har stora 

problem med grannlandet Serbien. Om man går tillbaka till efter andra världskriget då 

Kosovo ingick som autonom stat inom Jugoslavien så hade Kosovo då en egen vald regering. 

Problemen i Kosovo vad gäller regeringens kapacitet började egentligen när Serbien helt 

enkelt avsatte den regering som var vald av Kosovos befolkning 1990. Kosovo höll även 

parlamentsval år 2001 och 2004 i ett försök att återställa maktordningen. Dessa val slutade i 

upplopp efter att serbiska politiker uppmanade den serbiska populationen i Kosovo att 

totalbojkotta alla val. Det ska även tilläggas att Kosovo sattes ur administrativ och exekutiv 

kontroll under Serbiens ockupation, något som tar tid att återställa. 

Vad gäller Kosovos kapacitet att ingå relationer med andra stater så är även det svårt att 

bedöma. Eftersom Kosovo är en ung stat utan fullständig kontroll över sin inrikespolitik så är 

det troligt att staten kommer att behöva hjälp utifrån för att ingå relationer med andra stater.

Att suveräna stater behöver hjälp för att ingå relationer med andra stater är inte alls ovanligt.

Detta fenomen är vanligt främst vid bildandet av nya stater av före detta kolonier, där 

kolonialmakten har assisterat den nya staten med förmåga att ingå relationer med andra stater 

och kanske främst, med inrättandet av institutioner. Vid den här typen av statsbildning, när en 

stat försöker bryta sig loss från en annan stat, för att själv uppnå suveränitet är det alltid mer 

komplicerat att ingå relationer med andra stater och att kontrollera sitt territorium. Den 

suveräna staten, som utbrytarstaten försöker bryta sig loss från, kommer så gott som alltid att

försöka stoppa och försvåra utbrytandet, vilket är fallet i Kosovokonflikten där de serbiska 



33

politikerna har provat allt från bojkott och avsättande av den kosovoalbanska regeringen till 

etniska rensningar. 

5.4 Vikten av att kunna övertyga andra stater om den egna statens 

suveränitet

I dagens världsläge med ett anarkiskt internationellt politiskt system utan en suverän härskare 

är det vitalt att besitta förmågan att övertyga andra stater om den egna statens suveränitet. 

Detta kan ske på olika sätt och med olika argument. Innan 1900-talet så fungerade argumentet 

att staten helt enkelt tidigare hade invaderat ett specifikt territorium och ockuperat detta och 

därmed nu besatt suveränitet över detta territorium. I början på 1900-talet förlorade dock detta 

argument sin verkan då fenomenet togs upp och sedermera förbjöds i två FN-artiklar. Istället 

åberopas ofta olika argument för att en viss stat har rätt till suveränitet över ett visst 

territorium. Argumenten kan enligt teorin och rådande internationell lag vara att en viss 

folkgrupp har varit bosatta i territoriet en lång tid, vilket liknas med Buzans teorier om fast 

population i ett specifikt territorium, det vill säga att kriteriet som Buzan kallar den fysiska

basen är uppfylld. Ett annat argument kan också vara att folkgruppen i ett territorium har 

drivits som en egen stat, även om territoriet inte ansetts som en suverän stat, med egen skola, 

regering och andra institutioner, vilket också kan jämföras med Buzans teori om statens 

institutioner. Argumenten kan även baseras på en mycket tydlig idé som en folkgrupp håller 

fast vid, som enligt Buzan är statens idé, det tydligaste exemplet här är judar som i flera 

hundra år bar kvar idén om Israel. 

I fallet Kosovo så använder sig kosovoalbanerna av flertalet argument; det kosovoalbanska

folkets historia, att kosovoalbanerna är i stor majoritet, att Serbiens annektering av 

Kosovoområdet inte var laglydigt och att Kosovo var en autonom stat under Jugoslavien, med 

samma rättigheter som Serbien. Serberna använder sig utav argument som främst stödjer sig 

på FN-dokument om statens självstyre, utan inblandning från andra aktörer, men också på 

argument om att när serberna annekterade Kosovo på 1300-talet så var aldrig 

kosovoalbanerna så framskridna att de hade institutioner som kan liknas vid ett självstyre. 

Nedan följer en kort analys av de argument som kosovoalbanerna använder sig av.
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5.4.1 Kosovoalbanernas historia

Kosovoalbanernas historia inom området Kosovo började med det tidiga albanska folkets 

kolonisation på Balkan, samtidigt som serbernas historia inom Kosovo börjar någon gång 

under 1200-talet. Serbiska källor hävdar att Kosovo var det dåvarande Serbiens ”vagga” och 

därför viktigt för den serbiska populationen. Dock började det serbiska folkets historia på 

Balkan tidigare än 1200-talet, troligtvis någon gång under 800-talet. Detta omöjliggör 

serbernas argument om Kosovo som deras ursprungsområde på Balkan, samtidigt är det av 

båda sidors källor erkänt att Kosovo var ett viktigt ekonomiskt och kulturellt centra för 

dåvarande Serbien.

Då serberna åberopar att Kosovoområdet har en stark historisk betydelse för dem så åberopar 

kosovoalbanerna samma argument, med ett tillägg om att kosovoalbanerna var bosatta i 

Kosovo innan serberna bosatte sig där. Båda folkslagen har otvivelaktigt ett starkt band till 

området Kosovo, med en viss skillnad. Kosovoalbanerna har hela sin etniska och nationella 

identitet i Kosovo, där den har formats samtidigt som det serbiska folkslagets etniska och 

nationella identitet har utgått från Serbien. Enbart ett argument av detta slag bör dock ej vara 

tillräckligt för att övertyga andra stater om det egna landets suveränitet då detta fenomen finns 

i ett stort antal länder. Ett närliggande exempel skulle kunna vara samerna i Sverige, Norge 

och Finland. 

5.4.2 Kosovoalbanernas stora majoritet

En intressant aspekt vad gäller Kosovokonflikten är vilket folkslag som är i majoritet och hur 

länge det folkslaget har varit i majoritet. Kosovoalbanerna har genom den del av historien 

som mänskligheten känner till alltid varit i majoritet, och detta är otvivelaktigt då serberna, 

vid sin toppnotering, enbart stod för 25 procent av den totala befolkningen. Det ska dock 

tilläggas att mätningarna av Kosovos befolknings nationalitet bara har skett under en väldigt 

kort tid av områdets historia. Det är rimligt att anta att under Serbiens storhetstid på 1300-talet 

så bestod Kosovoområdets befolkning av en stor del serber. Dock försvagades serbernas 

ställning i Kosovo efter att området erövrats av det osmanska riket. Under de sekler det 

osmanska riket styrde Kosovo så skedde det en immigration av muslimska albaner till 

området, och kosovoalbanerna har sedan dess varit i majoritet i Kosovo. 

Att kosovoalbanerna under historiens gång förmått att upprätta och upprätthålla en stark 

majoritet utan hjälp av våldsamma koloniseringar samtidigt som det dessutom går att bevisa 
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att kosovoalbanerna först koloniserade Balkan gör att kosovoalbanerna nu har ett starkt 

argument till varför de har rätt till en egen suverän stat.  

5.4.3 Serbiens erövring av Kosovo följde inte lagen

Serbiens argument varför de har rätt till Kosovo grundar sig till stor del på att Kosovo 

tillhörde Serbien, och har gjort så sedan år 1912, vilket enligt serberna skulle ge dem rätt att 

försöka stoppa Kosovos utbrytande. Det går dock att argumentera om Serbiens erövring av 

Kosovo ska anses vara laglig. Eftersom erövring och ockupation av territorier förlorade sin 

legitimitet enligt FN:s beslut i början på 1900-talet så är det fullt naturligt att ifrågasätta 

huruvida Kosovo överhuvudtaget skulle ha ingått i Serbien. Faktum är att när Kosovo 

sedermera införlivades var det till den Jugoslaviska federala republiken och inte till Serbien, 

vilket innebär att den enda tidpunkt som Serbien, med legitimitet, har innehaft styre över 

Kosovo var på 1300-talet. 

5.4.4 Kosovo som autonom stat under Jugoslavien

Kosovo hade under sin tid som autonom stat under den Jugoslaviska federala republiken en 

konstitutionell ställning med ett definierat territorium och var dessutom direkt representerat i 

den Jugoslaviska riksdagen. Allt detta ger Kosovo en ställning liknande Serbien, Kroatien, 

Slovenien och Bosnien-Hercegovina och var inte på något sätt representerat genom serbiska

ombud. Dessutom var inte Kosovo en del av Serbien vid skapandet av den federala staten 

Jugoslavien år 1945, utan när Kosovo införlivades var det som tidigare nämnts till den

Jugoslaviska republiken, inte till det serbiska kungadömet. Efter 1945 finns det 

överhuvudtaget inga som helst argument för hur Serbien ska ha kunnat utöva sin suveränitet 

över Kosovo utom det faktum att Serbien hade rätt till territoriet Kosovo när den Jugoslaviska 

federala staten skapades. Eftersom erövring och ockupation förlorade sin legitimitet på tidigt 

1900-tal så ogillas Serbiens invasion och ockupation under 1990-talet. 

5.5 Serbiens åberopan av FN-stadgan

Serbien har åberopat en paragraf i folkrätten som enligt dem ska ge Serbien rätt att hindra 

Kosovo från att bryta sig loss från Serbien. Serbiens huvudargument är att en artikel i FN-

stadgan ger staten bestämmanderätt över det egna territoriet. 
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Det finns två olika invändningar mot Serbiens åberopande av artikeln, där den första 

invändningen är att Serbien själv bröt mot den FN-stadga som de nu åberopar då Serbien 

använde militära medel för att försöka göra etniska rensningar av kosovoalbanerna under 

Balkankriget. Mer specifikt bryter de då mot FN-stadgans artikel 2 paragraf 2, 3 och 4. 

Speciellt paragraf 2 i artikel 2 som mer specifikt säger att ”alla medlemmar skola för att 

samtliga skola komma i åtnjutande av de rättigheter och förmåner, som följa av medlemskapet, 

ärligt fullgöra de förpliktelser, som de åtagit sig enligt denna stadga”. När Serbien då använde 

militära medel mot kosovoalbanerna så miste de sin rätt att åberopa FN-stadgan. 

Den andra invändningen mot Serbiens åberopande av FN-stadgan är att det är oklart huruvida 

Serbien överhuvudtaget skulle ha suveränitet över Kosovo efter Jugoslaviens kollaps. Av de 

argument som har framkommit i detta arbete, samt åberopande av Jugoslaviens konstitution så 

skulle det vara mer troligt att ett fredligt uppbrott av Jugoslavien skulle leda till Kosovos 

utbrytning från Jugoslavien och med egen statsbildning som följd, i likhet med länder som 

Kroatien och Slovenien. 
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6. Slutsatser

Uppsatsens syfte var att undersöka om Kosovo uppfyller de teoretiska och internationella 

riktlinjerna för att nå ett statserkännande och därmed nå suveränitet.

De riktlinjer över vad som krävs för att en stat ska nå suveränitet är angivet i 

Montevideokonventionen. Dock står det inte exakt definierat vad som krävs av den 

aspirerande staten i form av populationsmängd, statens yta, förmågan att ingå internationella 

relationer och att staten har fungerande institutioner. Samtidigt som Montevideokonventionen 

är det enda definierade regelverk som gäller vid definitionen av en aspirerande suverän stat så 

är det komplicerat att fastslå huruvida Kosovo klarar av dessa krav. Jämförs staten Kosovo 

med andra små suveräna stater så klarar Kosovo av både kriterierna populationsmängd och 

statens fysiska bas, men det är mer komplicerat att analysera om Kosovo klarar av att ingå 

internationella relationer och upprätthålla institutioner utan utomstående hjälp. Att få 

utomstående hjälp är dock inget ovanligt fenomen och ett flertal suveräna stater får 

utomstående hjälp både med upprätthållandet av dess institutioner och att ingå relationer med 

andra stater. 

För att den självständiga staten ska överleva så krävs det att staten har en idé som stämmer 

överrens med statens nationalitet. Kosovoalbanernas idé med Kosovo i egenskap av en stat 

som är till för kosovoalbanerna, stöds av att de är i majoritet och alltid har varit i majoritet 

samt har sin historia och nationalitet i Kosovo. Det är en bättre idé än serbernas idé med 

Kosovo som en förlängning av Serbien där serberna regerar i minoritet. För att staten sedan 

ska fortsätta utvecklas krävs effektiva institutioner. Effektiva institutioner kan hjälpa en stat 

med en svag idé. Staten behöver också en fysisk bas där deras population är bosatt och idéer 

kan förverkligas. Har staten alla dessa faktorer tyder det på att staten är välmående. 

Enligt den undersökning som gjordes i empirikapitlet där kosovoalbanernas argument för en 

egen stat analyseras fanns det ett flertal faktorer som stödjer kosovoalbanernas krav på en 

självständig suverän stat inom Kosovoområdet. Både Kosovoområdets historia, 

kosovoalbanernas tidiga inträde i Kosovoområdet och på Balkan och kosovoalbanernas stora, 

konstanta populationsmajoritet stödjer det faktum att Kosovo har rätt till en egen stat. Det 

mest tydliga argumentet för kosovoalbanernas rättighet till en egen stat som framkommer i det 
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här arbetet är att Serbien, förutom under en period på 1300-talet, aldrig har haft en legitim 

kontroll över Kosovoområdet. Eftersom Serbiens ockupation och erövring av Kosovoområdet 

år 1912 inte har något lagligt stöd ogillas detta som argument för Serbiens suveränitet över 

Kosovo. Det beslut som togs då Kosovo införlivades i den federala Jugoslaviska republiken 

anses vara lagligt, men det framkom tydligt i den Jugoslaviska konstitutionen att Kosovo hade 

en lika stark ställning som de idag självständiga staterna Kroatien, Serbien och Slovenien. 

Därmed har de också samma rättighet till självständighet som Kroatien, Serbien och 

Slovenien har. 

Serbiens åberopande av en paragraf från FN-stadgan, som enligt serberna ger dem rättighet att 

försvara sin stat från Kosovos utbrytning utan inblandning från någon annan part, visade sig 

inte gälla, då serberna tydligt inte hade följt de skyldigheter som krävs för att staten ska få 

utnyttja de rättigheter som följer med stadgan. Dessutom är det högst troligt att frågan 

Kosovokonflikten inte alls är en inre angelägenhet som Serbien indikerar, utan snarare en 

internationell fråga, då Kosovo enligt ovanstående redogörelse för Jugoslaviens konstitution 

anses vara likvärdigt med Serbien vad gäller autonom stat. Efter den Jugoslaviska 

federationens fall är det därför högst sannolikt att Kosovo har samma rättigheter till 

självständighet som Serbien.

6.1 Finns det andra lösningar på suveränitetsfrågan?

Det finns ett fåtal olika förslag på hur konfliktslösningen kan ske. De två mest diskuterade 

förslagen är 1; Kosovos utbrytning från Serbien och 2; Serbien ger Kosovo långtgående 

autonomi och till viss del självstyre, men har fortfarande suveränitet över Kosovoområdet. 

Kosovoalbanerna har varit orubbliga med sina anspråk vad gäller en egen suverän stat för

Kosovoområdet, samtidigt som Serbien har visat sig villigt att förhandla i konflikten. 

Konfliktens kärna är baserad på de två parternas olika anspråk som inte på något sätt går att 

lösa så att båda parterna blir nöjda. Vilket beslut som än tas så kommer detta att rendera i att 

någon av parterna blir oerhört missnöjd med beslutet. 

Kosovoalbanernas position vad gäller anspråk är lätt att begripa då de tidigare åtnjöt viss 

autonomi under den Jugoslaviska federationen. De kände sig överkörda av Serbien under 

1990-talet och blev dessutom utsatta för omänskliga handlingar. Detta utspelade sig för inte 

alls länge sedan och majoriteten av Kosovos nuvarande befolkning var förmodligen med 
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under denna period. Att då knappt tio år senare få ett förslag på långtgående autonomi från 

den stat som ockuperade och utsatte kosovoalbanerna för etniska rensningar torde för den 

kosovoalbanska befolkningen kännas icke förhandlingsbart. Det är även troligt att om Kosovo 

fortfarande skulle tillhöra Serbien som en autonom stat skulle risken för framtida konflikter 

och oroligheter vara överhängande. Det skulle men andra ord bara skjuta problemet framåt i 

tiden. 

6.2 Det internationella politiska spelet

Internationell politik är som tidigare nämnts i arbetet en kamp om makt, där olika stater 

baserar sina beslut på vad som är bäst för den egna staten. Detta visar sig uttryckligen i 

Kosovokonflikten där länder som Spanien och framförallt Ryssland, som har använt sin 

vetorätt i FN för att förhala FN:s ingrepp i Kosovo, motarbetar en lösning av konflikten. 

Spanien och Ryssland motarbetar inte FN:s arbete i Kosovo för att få ett slut på konflikten 

(med fördel Kosovo) för att de har ett speciellt band till serberna, utan för att det gagnar dem 

själva. Spanien har problem med den Baskiska separatiströrelsen ETA som kräver ett 

självständigt Baskien och Ryssland har problem med Tjetjenien som också de kräver ett 

självständigt Tjetjenien. De båda länderna är väldigt oroliga för att Kosovo ska bli ett 

prejudikat för självständighetssträvanden, trots att detta tidigare tillbakavisats från både EU 

och FN (Ask, 2007). 

Eftersom alla konflikter är unika i sig finns det ingen universallösning som går att applicera 

när en konflikt bryter ut. Därför är det osannolikt att det juridiska resultatet av fallet Kosovo 

kommer att kunna åberopas om fallet Tjetjenien i framtiden. Trots det så försöker och lyckas 

Ryssland förhala den process som ska nå ett slut på Kosovokonflikten. 

Jag anser att det är ett problem att det inte finns klara definierade kriterier för vad som krävs 

för att en stat ska nå suveränitet, samt att dessa kriterier i flertalet fall dessutom inte behövs 

för att nå suveränitet, så länge staten ifråga får utomstående hjälp. Denna uppsats har belyst 

några av de aspekter som sannolikt kommer att vara viktiga för fortsatt forskning inom detta 

ämnesområde. Frågan om suveränitetsanspråken på konfliktdrabbade områden som Kosovo är 

alltid aktiv och alla fall är unika. En intressant frågeställning inför framtida arbeten inom 

internationell politik vore om det är ett problem att länder som Ryssland med vetorätt i FN har 
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rätt att använda detta för att gagna egna intressen och samtidigt förhala fredsprocesser i 

krigsdrabbande områden och hur detta ska lösas. 
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