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Abstrakt 

Terroristattackerna mot USA i september 2001 blev startskottet för USA:s krig mot 
terrorismen. I detta krig kom Afghanistan att utgöra det första slagfältet. Detta trots att USA 
ansåg att de ansvariga bakom dåden var terroristnätverket al-Qaida. USA försökte med olika 
medel rättfärdiga ett krig som skulle föras mot en organisation men i en stat, vilkens regim 
misstänktes härbärgera de skyldiga. Uppsatsens syfte är således att undersöka hur denna nya 
typ av krig rättfärdigas.  

För att besvara frågan har en normativ definition av ett rättfärdigt krig identifierats. Den 
består dels av folkrätten, dels av the Just War Theory; läran om vad som utgör ett rättfärdigt 
krig. Den normativa definitionen har sedan applicerats på den amerikanska retoriken, främst 
president George W Bushs. 

Våra resultat visar att USA rättfärdigade kriget i Afghanistan genom folkrättsligt underbyggda 
argument men även med stöd av the Just War Theory (Teorin om det rättfärdiga kriget). Den 
senare har till stor del sin grund i religiös filosofi. Vi finner det anmärkningsvärt att ledaren 
för en modern stat sammanför religion och politik med argument som har sitt ursprung i en 
medeltida kontext. Vid ett flertal tillfällen lämnas även Teorin om det rättfärdiga kriget 
därhän och USA väljer därmed en egen väg. Detta sammantaget är ett bevis på att folkrättens 
regler är töjbara för en stat som är den internationella politikens hegemon. Folkrätten 
förändras i takt med sin samtid. Därför ser vi det som möjligt att USA:s handlande bildar 
praxis för framtida krig.  

 

 

 

 

 



 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Krig: Innebär att organiserat militärt våld används för att nå politiska mål. Vanligen förs krig 
mellan två stater.1 En situation betecknas som krig då över 1000 människor omkommit i strid 
under ett år.2  

Terrorism: Det latinska ordet för skräck eller skräckvälde.3 Våldshandlingar som har 
bakomliggande politiska motiv – att påverka samhället eller ett lands politik. Handlingarna är 
av stats-, nationell- eller internationell karaktär och tar inte hänsyn till om oskyldiga 
människor drabbas.4  

Kombattanter: En persons funktion i en krigssituation – han/hon deltar i striderna. Detta 
betyder att en civil person som exempelvis gräver ett skyttevärn eller på andra sätt deltar i 
eller underlättar för väpnade styrkor, kan anses vara en kombattant.5 Detta för med sig att 
civila som ingår i en organiserad motståndsrörelse klassificeras som kombattanter. 
Kombattanter som tillfångatas av fiendens styrkor blir krigsfångar med särskilda rättigheter.6  

Icke-kombattanter: En persons funktion i en krigssituation – han/hon står utanför striderna. 
Detta innebär att även en soldat under vissa förutsättningar kan anses vara en icke-
kombattant, till exempel om denne såras och inte längre deltar i strid. Det är dock oftast 
civilbefolkning och exempelvis militär sjukvårdspersonal som faller in under denna kategori.7 

Icke-kombattanter får inte tas som krigsfångar.8 

Aggression: En folkrättsligt förbjuden användning av våld mellan stater.9 Aggression är att: 
anfalla, invadera och/eller ockupera en annan stats territorium eller bruka våld som utmanar 
en stats politiska oberoende. En aggressionshandling berättigar inte alltid självförsvar.10    

Talibaner: kommer av det arabiska ordet talib (sökare av sanningen). Talibaner är de som 
tillhör de löst sammansatta regionala afghanska grupperna som bildades på 1980-talet i 
Afghanistan. Talibanerna är en militär och religiös rörelse. 1994 inledde talibanerna en 
väpnad kamp mot de styrande i Afghanistan, sedan 1998 har de makt över ca 90% av landet. 

                                                 

1 Nationalencyklopedin. Sökord: krig. Hämtat från: http://www.ne.se [2005-04-20] Ansvarig för sidan: 
Nationalencyklopedin 
2 Johansson, P. (1999). Konfliktmönster i MENA-regionen 1980-1997. Regeringskansliet UD: Nordstedts 
tryckeri AB ISBN: 91-7496-184-5 
3 Totalförsvaret. Vad är terrorism? Hämtat från: 
http://www.totalforsvaret.se/pcm/05_telegrafen/varlds_karta/terrorism/terror.xml [2005-03-31] Ansvarig för 
sidan: Totalförsvaret 
4 Nationalencyklopedin. Sökord: terrorism. Hämtat från: http://www.ne.se. [2005-03-31] Ansvarig för sidan: 
Nationalencyklopedin 
5 Johnson, T. J. (1999). Morality and Contemporary Warfare. New York: Yale University Press, s. 239 f ISBN: 
0-300-07837-4 
6 Statens offentliga utredningar 1998:123. Hämtat från: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/28/ae72d5d5.pdf [2005-04-17] Ansvarig för sidan: Regeringskansliet 
7 Johnson, T. J. (1999) s. 239 f  
8 Statens offentliga utredningar 1998:123. Hämtat från: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/28/ae72d5d5.pdf [2005-04-17] Ansvarig för sidan: Regeringskansliet 
9 Nationalencyklopedin. Sökord: aggression. Hämtat från: http://www.ne.se [2005-04-20] Ansvarig för sidan: 
Nationalencyklopedin 
10 Bring, O. (2000). FN-stadgan och världspolitiken. Om folkrättens roll i en föränderlig värld. Stockholm: 
Nordstedts juridik AB, ISBN: 91-39-20231-3  s. 81 ff 

http://www.ne.se
http://www.totalforsvaret.se/pcm/05_telegrafen/varlds_karta/terrorism/terror.xml
http://www.ne.se
http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/28/ae72d5d5.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/28/ae72d5d5.pdf
http://www.ne.se


 

Talibanerna företräder en ortodox tolkning av islam och präglas i stor utsträckning av 
pashtunsk tradition (se pashtuner).11  

Pashtuner: Pashtunerna som är ca 10 miljoner till antalet lever som jordbrukar och 
boskapsnomader i bergsområdena mellan Afghanistan och Pakistan. Pashtunerna anser sig 
härstamma från en gemensam anfader, Qais, som sägs ha blivit omvänd av profeten 
Mohammed själv. Denna ideologi om folkets härstamning förenar alla pashtuner i ett av 
världens största stamsamhällen. Durrani-dynastin, som är en pashtunskt stamförbund, 
innehade makten i Afghanistan mellan åren 1747-1978.12  

Norra alliansen: Den dominerande kraften i kampen mot talibanregimen, ett löst sammansatt 
militärt samarbete där flera afghanska befolkningsgrupper deltog. Tongivande var tadzjiker. 
När USA gick in i Afghanistan stöttade de Norra alliansens kamp, vilket ledde till 
talibanernas fall.13  

 

 

 

 

 

                                                 

11 Nationalencyklopedin. Sökord: Talibaner. Hämtat från: http://www.ne.se [2005-03-31] Ansvarig för sidan: 
Nationalencyklopedin 
12 Nationalencyklopedin. Sökord: Pashtuner. Hämtat från: http://www.ne.se [2005-03-31] Ansvarig för sidan: 
Nationalencyklopedin 
13 Utrikespolitiska institutet. Sökord: Afghanistan. Landguiden. Hämtat från: http://www.landguiden.se [2005-
04-20] Ansvarig för sidan: Utrikespolitiska institutet 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.landguiden.se
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1. Den nya tidens krig  
Terroristattackerna i USA den 11 september 2001 chockade en stor del av världen. Det som 

inte fick hända i den moderna demokratin hade hänt. I New York träffades World Trade 

Centers båda torn av två kapade flygplan. I Washington D.C. orsakade ett tredje kapat plan 

stor förstörelse på försvarshögkvarteret Pentagon. Ännu ett plan störtade i Pittsburgh i 

Pennsylvania.1 Som en följd av det inträffade startade USA en massiv kampanj bland sina 

allierade för att bekämpa terrorismen i världen. Bush-administrationen valde att kalla det 

”kriget mot terrorismen”. 

Kriget mot terrorismens första slagfält blev Afghanistan eftersom USA ansåg att det fanns 

kopplingar mellan landets talibanregim och det då föga kända nätverket al-Qaida – den 

terrorgrupp som av USA bedömdes ligga bakom attackerna mot World Trade Center. al-

Qaida är ett löst sammansatt islamistiskt nätverk som består av flera militanta grupper. 

Nätverket är svåröverskådligt, med celler i olika delar av världen. Det har sitt ursprung i den 

afghanska motståndsrörelsen som bekämpade Sovjetunionen under ockupationen av landet på 

1980-talet. al-Qaidas syfte är att bekämpa de muslimska ländernas sittande regeringar som de 

anser är korrupta och beroende av Israel och västvärlden. Istället vill al-Qaida återupprätta 

den muslimska civilisationens storhet, detta genom jihad – heligt krig, företrädesvis genom 

terroraktioner. Afghanistans talibanregim härbärgerade mellan 1996-2001 såväl al-Qaidas 

ledare Usama bin Laden som militära träningsläger för utbildning av gruppens sympatisörer.2 

Att slå sönder denna påstådda terroristbas var det inledande officiella motivet till USA:s 

militära insats i Afghanistan.  

Sedan kriget mot terrorismen inleddes har tillvaron i varierande grad förändrats för hela 

mänskligheten, även för oss svenskar. Genom medias nyhetsrapportering tränger dess bild av 

kriget in i allas vår vardag. Flygplatskontrollerna har skärpts – idag måste vi gå igenom 

metalldetektorn innan vi ens kan ta en kaffe på Luleå flygplats café. Över hela världen har 

individer fått sina ekonomiska tillgångar frysta efter misstänkt samröre med terroristnätverk. 

Bland dessa finns tre svenska medborgare med somaliskt ursprung, vars bank hamnade på 

listan över organisationer med anknytning till al-Qaida. Det amerikanska folket har fått 

                                                 

1 Bush, G. W. (010913). National Day of Prayer and Remembrance for the Victims Of the Terrorist Attacks on 
September 11, 2001 [elektronisk källa]  
2 Nationalencyklopedin. Sökord: al-Qaida [elektronisk källa] 
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uppleva en ny oro; även världens ledande militärmakt och demokrati kan attackeras när som 

helst. Därför antogs anti-terroristlagen ”Patriot act” vilken ger myndigheterna i USA rätten att 

ta sig in i misstänkta terroristers hem utan husrannsakansorder. Detta har inneburit att 

medborgarnas integritet inte står högt på dagordningen. Hårdast slår kriget givetvis mot dem 

som befinner sig nära slagfälten. Det är oundvikligt att civila lider när samhällen bombas 

sönder och samman. Rapporter om övergrepp mot krigsfångar är också otaliga.3 Det tycks 

därmed som om al-Qaida lyckats skada det öppna samhället och begränsa de medborgerliga 

rättigheterna. 

Är detta början på en ny politisk världsordning där supermakten USA agerar efter en egen 

agenda utan hänsyn till internationella överenskommelser? Det som tyder på att så är fallet är 

att USA antagit en ny säkerhetspolitisk doktrin som sanktionerar preventivt självförsvar mot 

potentiella hot, något som inte är tillåtet enligt folkrättslig praxis.4 Dessutom har en militär 

aktion i Irak inletts utan tillstånd från FN:s säkerhetsråd.5 Valet för övriga världen blir att vara 

med eller emot. Kriget mot terrorismen är således ett lysande exempel på en begynnande 

världsordning där koalitioner med USA i spetsen gör intrång i andra stater: Afghanistan eller 

nu senast Irak. Hur rättfärdigas då sådana insatser?  

För några år sedan skulle folkrätten varit den självklara utgångspunkten för att besvara frågan, 

detta eftersom den reglerar våldsanvändning mellan stater. Ett problem kan emellertid vara att 

folkrätten inte gäller andra aktörer än just stater. Ett nätverk som al-Qaida inkluderas alltså 

inte i traditionella regler om krig och krigföring. De nya aktörerna kommer troligen att bidra 

till en förändring av folkrätten i framtiden.6 

En ny sådan folkrätt finns dock än så länge inte att tillgå och det är i detta sammanhang som 

Just War Theory (Teorin om det rättfärdiga kriget) fått ny aktualitet. Teorin har sina rötter i 

det antika Grekland och har därefter utvecklats från en kyrklig moralfilosofi till att bli en del 

av statsvetenskapen. Teorin diskuterar rättfärdiga anledningar att dra ut krig samt hur ett 

rättfärdigt krig bör föras.  

                                                 

3 Stylbäck, S. Många fronter i kriget mot terrorismen. [elektronisk källa]  
4 Cullberg Weston, M.  (030318). Arrogant stormaktspolitik. [elektronisk källa] 
5 Nationalencyklopedin. Sökord: Irakkriget. [elektronisk källa] 
6 Aggestam, K. (2004). (O)rättfärdiga krig, s. 84 
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1.1 Syfte och frågor  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kriget mot terrorismen, i Afghanistan, 

rättfärdigades. För att uppfylla syftet undersöks hur krig legitimeras av Teorin om det 

rättfärdiga kriget samt folkrätten. Dessa representerar två normativa perspektiv på ett 

rättfärdigt krig – hur en stat bör handla. Genom att därefter jämföra normerna med USA:s 

retorik och handlande i samband med de militära insatserna i Afghanistan kan 

statsvetenskapen klargöra hur USA i realiteten rättfärdigade dessa. 

 
1. Vad är ett rättfärdigt krig enligt Teorin om det rättfärdiga kriget? 

Inledningsvis företas en historisk överblick, denna motiveras av att Teorin om det rättfärdiga 

kriget förändrats när premisser för krigföring och internationell politik gjort detsamma. En 

teori ständigt i takt med sin samtid är synnerligen aktuell idag då världen tycks stå inför en ny 

politisk ordning. Därför undersöks även hur teorin framställs idag.  

 

2. Vad är ett rättfärdigt krig enligt folkrätten? 

För en fullständig bild av synen på vad som normativt sett utgör ett rättfärdigt krig krävs en 

genomgång av rådande rättsregler. Därför presenteras folkrätten så som den formuleras i FN-

stadgan samt Haag- och Genèvekonventionerna. 

 

3. Omsätts teorin i folkrätten och i så fall hur? 

För att ge en så bred definition av ett rättfärdigt krig som möjligt sammanförs Teorin om det 

rättfärdiga krigets syn på detta med folkrättens dito. Genom att klargöra likheter och 

skillnader mellan dessa två tydliggörs hur rättfärdigandet av krig förändrats under tidens gång. 

Detta redovisas i ett analytiskt schema.   

 

4. Hur efterlevdes det normativa sättet att rättfärdiga krig i Afghanistan 2001?  

Frågan besvaras genom en fallstudie av kriget i Afghanistan där USA:s retorik och handlande 

jämförs med vårt analytiska schema – det vill säga teoretiska och folkrättsliga normer 

gällande rättfärdiga krig.  

1.2 Forskningsansats 

Att utgå från Teorin om det rättfärdiga kriget eller folkrätten för att undersöka huruvida kriget 

i Afghanistan var rättfärdigt eller inte är förvisso inget nytt. En snabb sökning på Internet 
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visar att det finns en mängd forskare som ägnat sig åt detta. Vi anser dock att vi tillför 

forskningsområdet något nytt eftersom vi vänder oss till den amerikanska retoriken – det vill 

säga hur statens företrädare själva rättfärdigar dess policy – istället för att försöka analysera 

skeenden.     

Studier av retorik som ett medel för att undersöka hur en ledare rättfärdigar en stats policy är 

dock inte heller någon ny metod. Bland flera andra har Brigitte Mral, professor i retorik, på 

svenska Krisberedskapsmyndighetens uppdrag undersökt president Bushs, Storbritanniens 

premiärminister Tony Blairs samt den amerikanske utrikesministern Colin Powells retorik i 

anslutning till krigen i Afghanistan och Irak. Mrals utgångspunkt är dock en annan än vår; 

hon diskuterar återkommande retoriska teman som frihet och ondska. Vår utgångspunkt är 

istället att undersöka hur retoriken förhåller sig till de kriterier Teorin om det rättfärdiga kriget 

stipulerar. Därtill har vi jämfört retoriken med folkrätten. Därför bör denna uppsats betraktas 

som fristående ifrån, men möjligen inspirerad av, Krisberedskapsmyndighetens studie.  

Sammanfattningsvis förenar vi i vår uppsats ovan nämnda metoder för att studera ett krigs 

rättfärdighet: Jämförelsen med Teorin om det rättfärdiga kriget eller folkrätten samt 

granskning av retorik framförd av Bush-administrationens företrädare.  

1.3 Disposition och material 

I kapitel två, vår teoridel, förs inledningsvis en kortare återblickande diskussion kring Teorin 

om det rättfärdiga kriget. Religionsprofessorn James Turner Johnsons har i The Quest for 

Peace: Three Moral Traditions in Western Cultural History (1987) kartlagt teorins 

utveckling, vilken använts vid den historiska beskrivningen. Antologin (O)rättfärdiga krig 

(red. Karin Aggestam, 2004 ), som sedan refereras återkommande, har även bidragit till den 

historiska överblicken. Det nutida perspektivet på Teorin om det rättfärdiga kriget hämtas ur 

Michael Walzers texter. Walzer är professor i statsvetenskap och den främste teoretikern på 

området idag. Två av hans böcker har använts: Just and unjust wars (2000) och Arguing 

about war (2004) samt ett flertal av Walzer författade artiklar.  

 

I kapitel tre, som behandlar folkrätt, refereras inledningsvis juridikprofessorerna Strömberg 

och Melanders bok Folkrätt (2003). För presentationen av FN-stadgan har 

folkrättsdoktoranden Katinka Svanbergs artikel Folkrätten och våldsförbudet – när är militärt 

våld/krig tillåtet inom folkrätten? använts. Ove Brings FN-stadgans folkrätt (1992) har också 
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studerats, Bring är professor i internationell rätt. När det gäller Haag- och 

Genèvekonventionerna har lagtexterna återfunnits som länkar via Försvarsmaktens hemsida 

samt webbplatsen för Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. 

Nationalencyklopedin har också nyttjats. Kapitel fyra innehåller sedan vår jämförelse av 

folkrätten och Teorin om det rättfärdiga kriget.  

 

För den empiriska fallstudien, kapitel fem, finns få vetenskapliga texter att tillgå. Emellertid 

har samlingsvolymen Terrorismens tid (2003) använts. Redaktör för denna är Gunnar Jervas, 

docent i statsvetenskap. Därtill har artiklar av ekonomiprofessor Marc W Herold använts. 

Herold har sammanställt tillgänglig statistik över antalet döda i kriget i Afghanistan som den 

presenterats av såväl media som offentliga organ. Vidare bygger kapitel fem på uppgifter 

hämtade från media. I detta sammanhang har alla källor betraktats med samma skepsis, då det 

är svårt att skilja ”sanningar” från propaganda. För att analysera USA:s rättfärdigande av 

landets handlande har officiella uppgifter såsom uttalanden i media, offentliga tal och dylikt 

använts. Vi är givetvis medvetna om att det ligger i internationell politiks natur att stater inte 

”avslöjar” den fullständiga agendan bakom sitt agerande i olika frågor. De källor som använts 

i denna del av kapitlet har tolkats bokstavligen. Förutom primära källor, det vill säga 

transkriptioner av den amerikanske presidentens tal, har även retorikprofessor Mrals studie 

”We´re a peaceful nation” (2004) varit oss behjälplig.   

 

I det sjätte kapitlet jämförs USA:s handlande och landets ledares retorik med det analytiska 

schema som presenterats i kapitel fyra. För att åskådliggöra detta skapas en tabell. Slutligen 

sammanfattas resultatet i en konklusion, kapitel sju, vilken besvarar frågan hur USA 

egentligen rättfärdigade kriget i Afghanistan.  

1.4 Avgränsningar 

Den empiriska fallstudien avgränsas tidsmässigt till USA:s agerande från och med 

terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 2001 till och med talibanregimens 

kapitulation den 7 december samma år. Trots att kriget ännu inte är avslutat bedöms denna 

tidsrymd tillräcklig för att kunna överblicka USA:s insats. Detta sett till Teorin om det 

rättfärdiga krigets huvudprinciper: jus ad bellum – under vilka omständigheter rättfärdiga krig 

kan inledas, samt jus in bello – rättfärdig krigföring.  
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2. Rättfärdiga krig – i teorin   
I detta avsnitt ges en historisk överblick av Teorin om det rättfärdiga kriget. Här belyses hur 

denna utvecklats från antikens filosofer och medeltidens religiösa tänkare, över den tidiga 

nationalstatens försvarare, till en av de mest tongivande teoretikerna idag – Michael Walzer. 

Kapitlet är indelat i en klassisk respektive nutida del.  

2.1 Klassisk teori  

Alla är nog överens om att krig är något fruktansvärt, därför kan det tyckas paradoxalt att tala 

om krig som rättfärdiga, det vill säga moraliskt riktiga. Trots detta har moral kontra krigföring 

alltsedan antiken intresserat filosofer, teologer och andra tänkare. Så föddes Teorin om det 

rättfärdiga kriget.  

Teorin förklarar på vilka grunder det är moraliskt försvarbart att inleda ett krig samt hur ett 

krig bör föras.7 Teorin ska dock inte ses som ett sätt att berättiga alla krig utan tvärtom 

förebygga krigshandlingar – stater förmodas välja andra sätt att lösa sina konflikter8, 

underförstått prioriteras diplomati. Detta eftersom stater antas vara ovilliga att föra moraliskt 

tvivelaktiga krig – risken finns att såväl det egna folket som världsopinionen protesterar. 

Den klassiska teorin om vad som är ett rättfärdigt krig har, som redan nämnts, utvecklats över 

tusentals år. Under tidens gång har teorin påverkats av förändrade premisser för krigföring 

och politik samt aktuell debatt. I den klassiska teorin kan vi urskilja två idéströmningar vilka 

vi rubricerat som den teologiska och den sekulära.  

2.1.1 Den teologiska strömmen 

Filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr) var den som först talade om det rättfärdiga kriget. Enligt 

Aristoteles var krig moraliskt rätt för att upprätthålla statens makt och säkra den varaktiga 

freden. Dessa teser kom att införlivas med senare kristen filosofi av flera tänkare, varav 

romaren Augustinus (354-430) anses vara av störst betydelse. Kristendomen var på 

Augustinus tid djupt pacifistisk, människan skulle vända andra kinden till istället för att ta till 

                                                 

7 Aggestam, K. (2004), s. 27 f 
8 BBC. The Ethics of War – introduction [elektonisk källa] 
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våld om hon provocerades. Paradoxen i att rättfärdiga romarrikets våldanvändning samtidigt 

som den kristna religionen predikar ett avståndstagande löstes av Augustinus genom att 

understryka vikten av rätt avsikt; enligt honom plikten att försvara en annan hotad kristen. 

Detta innebar samtidigt att våldet måste begränsas. Augustinus formulerade därför villkor 

som reglerade när ett krig var rättfärdigt. Villkoren skulle vara såväl rättfärdigande som 

stävjande. Krig var tillåtet för att återta något som stulits, som svar på en attack utifrån samt 

som bestraffning för en oförätt. Augustinus menade också att endast kejsaren, med Guds 

legitimitet, hade rätt att föra krig.9 

Efter romarrikets fall rådde anarki i Europa, stammar och kungar slogs om herraväldet över 

kontinenten. Det var mot den bakgrunden som dominikanermunken Thomas av Aquino 

(1225-1274) moderniserade och systematiserade sina föregångares tankar om krig och moral. 

Aquinos insats för utvecklingen av Teorin om det rättfärdiga kriget låg i dennes betoning på 

att våldet i ett krig måste auktoriseras av en legitim härskare.10 Aquino formulerade även 

tesen om ”the double effect”. Aquino menade med detta att det i krig fanns både avsedda 

effekter (att förstöra militära mål) och icke avsedda, men förutsägbara effekter (icke-

kombattanter som kommer i vägen för armén och dör). Aquino ansåg att det fanns en 

moralisk skillnad mellan effekterna, där den förstnämnda var god och den andra möjligen 

ond. Slutsatsen var att målets betydelse fick avgöra hur många icke-kombattanter som kunde 

”offras” enligt idén om den dubbla effekten. Ansvaret för icke-kombattanters död ligger dock, 

enligt Aquino, på fienden om denne exempelvis valt att bygga bostäder nära militära mål. 

Rätten till självförsvar utvidgades också i och med Aquino till att gälla preventiva krig. Den 

som skulle angripas skulle dock ha begått något fel – alternativt skulle de ondas utbredning 

förhindras. Dessutom skulle ett krig bedömas var det mest effektiva alternativet för att 

återskapa fred. 

Francisco de Vitoria (1492-1546) kom att utveckla både Augustinus och Aquinos 

resonemang. Liksom föregångarna ansåg Vitoria att ett rättfärdigt krig inleddes med 

anledning av att ena parten begått någon oförrätt. Innan ett militärt motangrepp genomförs 

måste det presumerade lidande som en attack skulle medföra bedömas vara proportionerligt 

med det lidande som oförrätten orsakat. Vitoria var även den första filosofen som 

rättfärdigade det som idag benämns ”humanitära interventioner”. Han menade att fursten 

                                                 

9 Aggestam, K. (2004), s. 26 ff, 35 
10 ibid, s. 30 
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(statens ledare) hade auktoritet att även hindra främmande statsmedborgare från att skada 

varandra. Vidare ansåg Vitoria att krig endast kan rättfärdigas då det är den allra sista utvägen 

samt om det finns en möjlighet att kriget blir framgångsrikt.11 

Kärnan i dessa tänkares resonemang är formuleringen av principen jus ad bellum. Det vill 

säga under vilka omständigheter det är rättfärdigt att inleda krig samt vem som har rätt att 

fatta beslut om det. Aristoteles talar om att krig utkämpas för att säkra staten, underförstått är 

det den demokratiska statens ledare som fattar besluten om krigshandlingar. Augustinus 

dilemma är att legitimera våld i kristendomens namn, vilket han löser genom att hävda att 

kejsaren fått sin legitimitet av Gud. Thomas av Aquino sluter cirkeln genom att sammanföra 

dessas tankar. Aquino verkade i en tid då anarki rådde och en stark stat – som antikens 

stadsstater Aten och Sparta eller Augustinus Rom – var långt borta. Det var nödvändigt att 

begränsa det okontrollerade våldet. Thomas av Aquino, i likhet med Aristoteles, underströk 

därför att kriget ska inledas av en legitim härskare men med Guds nåde som Augustinus. 

Noteras bör även att Vitoria tar teorin ett steg längre. Det ska inte bara föreligga rättfärdig 

orsak och auktoritet utan den som beslutar om krigsinsatser ska också tänka på 

konsekvenserna. Vitoria kan därför anses vara den naturliga länken mellan den teologiska och 

den sekulära strömmen.  

2.1.2 Den sekulära strömmen  

Nästa steg i teorins utveckling hänger samman med nationalstatens framväxt under 1500-och 

1600-talet. Tidigare hade teologiska antaganden om den kristnes plikt utgjort grunden för 

Teorin om det rättfärdiga kriget. Nu skiftade teorin fokus och kom att inrikta sig på staters 

agerande.12 Medeltidens anarkistiska våld, som Thomas av Aquino på sin tid ville stävja, var 

historia. Med suveräna stater blev problemformuleringen en annan: Hur ska våldet mellan 

staterna regleras? Eftersom det inte fanns någon överordnad makt som kunde medla vid 

konflikter blev varje suverän härskare den legitime att besluta om krig skulle inledas eller ej. 

Detta då härskaren ansågs vara kompetent nog att fatta beslut med hänsyn till sitt folks och 

statens intressen.13 I jämförelse med de teologiska tänkarna som framför kristen moral 

                                                 

11 Poluha, P. (2003). Det rättfärdiga kriget och dess kritiker – tre moraliska perspektiv på krig, s. 18 ff 
[elektronisk källa] 
12 Aggestam, K. (2004), s. 30 f 
13 Johnson, J. T. (1987). The Quest for Peace: Three Moral Traditions in Western Cultural History, 
 s. 202 f 
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understryks här istället statsmaktens bästa – det blir upp till suveränen att fatta beslut som 

grundar sig på politik och inte religion.    

Med juristen Hugo Grotius (1583-1645) koncentrerades teorin mot krigföringen och det är av 

denna anledning Grotius brukar kallas folkrättens grundare. I sin skrift Om krigens och 

fredens rätt (1625) utformade han nämligen regler som skulle skydda icke-kombattanter och 

civila.14 Betoningen på krigföring innebar dock inte att principen jus ad bellum övergavs. 

Istället fortsatte de utgöra teorins grund tillsammans med den nya principen jus in bello – 

rättfärdig krigföring.   

Idéerna om icke-kombattanters skydd utvecklades vidare av juristen Emmerich de Vattel 

(1714-1767). Han menade att den som beordrar krig borde kunna ställas till svars för dess 

verkningar. Staters självbevarelsedrift borde därför avhålla dem från att kränka icke-

kombattanter. De civila har därtill, med hänvisning till naturrättsliga teorier rätt till sitt eget 

liv – hälsa kan i detta fall betraktas som en skyddad egendom. Strider ska stå mellan arméer 

och inte folk, menade Vattel. Han underströk dessutom vikten av att möjliggöra den av 

tidigare tänkare formulerade principen om varaktig fred som krigets mål. Enligt Vattel blir en 

sådan fred omöjlig om ett lands livsmedelsförsörjning eller möjlighet att uttrycka sin kultur 

skadas. Därför skulle odlingar och offentliga byggnader skonas. Vattel ville även begränsa 

vapen som ökade krigets destruktivitet. Hans exempel på ett sådant vapen var den 

rödglödgade kanonkulan som användes mot befästa städer och orsakade stor förödelse, vilket 

drabbade civila.15 Vattel lade här grunden till de vapenbegränsningar som i takt med den 

militära teknologins utveckling sågs som alltmer nödvändiga. Han är därför en föregångare på 

två plan: Vattel vill dels skydda de civila, dels inför han proportionalitetskravet under 

pågående krig. Det sistnämnda innebär att de medel som tillgrips inte ska vara våldsammare 

än nödvändigt för att uppnå målet. Underförstått betyder detta att de vapen som används inte 

får vara alltför starka i förhållande till motståndarsidan – våldet ska vara symmetriskt.  

Såväl Vattel som Grotius ansåg att självförsvar i förebyggande syfte var moraliskt rätt. Vattel 

understryker dock vikten av att inte agera på tveksamma indicier, en stat ska inte riskera att 

själv bedömas som aggressiv.16 I samma anda inskränkte Vattel ytterligare staters agerande 

gentemot andra. Detta genom en ansats till den idag vedertagna icke-interventionsprincipen. 
                                                 

14 Aggestam, K. (2004), s. 10 
15 Johnson, J. T. (1987), s. 205 ff 
16 Global Policy Forum. (031120). Binding the Colossus. [elektronisk källa] 
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Vattel ansåg att stater inte fick skapa oro i andra stater; via korruption av främmande stats 

medborgare, genom att svärta ner en annan stats rykte för att slå split mellan allierade, eller 

genom att beröva landet territorium eller naturresurser.17 Vattels och Grotius syn på 

självförsvarsrätt var den gällande en bit in på 1800-talet. Det var först efter Napoleons 

våldsamma och blodiga erövringskrig som militära bedömare ansåg att krig var något ont som 

till varje pris skulle undvikas.18 

En enskild händelse, den så kallade Caroline-incidenten år 1837, kom att verka normbildande 

när det gäller förbud mot självförsvar i förebyggande syfte. Caroline var ett fartyg som från 

amerikanskt vatten understödde kanadensiska rebeller i uppror mot britterna. Britterna brände 

skeppet och angav preventivt självförsvar som orsak till aktionen. Två amerikanska 

medborgare dog och protester följde. Några år senare greps en brittisk medborgare för 

mordbrand. Han kunde dock inte fällas i amerikansk domstol eftersom bevis saknades. 

Därefter följde en diplomatisk ordväxling som fick stor betydelse för staters syn på 

självförsvar. Britterna utfärdade en officiell ursäkt eftersom de kränkt amerikanskt vatten, 

varpå USA:s dåvarande utrikesminister Daniel Webster menade att attacken på Caroline 

kunde ha varit berättigad under andra omständigheter. Nämligen om hotet skulle ha varit: 

omedelbart, överväldigande och inte lämnat någon tid för överläggningar. Webster pekade 

även på vikten av proportionalitet: att inte använda mer våld än situationen kräver.19 Detta 

synsätt, att berättigat självförsvar är en följd av omedelbart hot, blev därefter vägledande när 

folkrätten – avtal mellan stater – började utformas.20  

2.2 Nutida teori  
 

Michael Walzer anser att Teorin om det rättfärdiga kriget legat i träda sedan nationalstaternas 

och folkrättens framväxt. Dess renässans blev 1960-talets Vietnamkrig. De amerikanska 

truppernas brutalitet omöjliggjorde en seger i det krig som handlade om att vinna folks hjärtan 

(till demokrati framför kommunism). Lärdomen var att rättfärdig krigföring är en militär 

nödvändighet. Att militära talesmän under krigen i Kosovo och Afghanistan årtionden senare 

                                                 

17 Johnson, J. T. (1987), s. 203 f 
18 Aggestam, K. (2004), s.32 
19 Bring, O. (2000). FN-stadgan och världspolitiken. Om folkrättens roll i en föränderlig värld,  s. 150 f 
20 Aggestam, K. (2004), s.32 
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genomgående använde termer förknippade med teorin är enligt Walzer ett tydligt tecken på 

teorins slutgiltiga ”triumf”.21 

 

Nedan redogörs för Walzers idéer genom den klassiska uppställningen när ett rättfärdigt krig 

kan inledas (jus ad bellum) samt hur ett rättfärdigt krig förs (jus in bello). I detta avsnitt 

företas ingen indelning i en teologisk och sekulär del. Detta då dagens diskurs utgår från 

allmänt vedertagna folkrättsliga principer, de religiöst färgade argumenten får – åtminstone på 

ytan – litet utrymme. Walzer kan därmed visserligen klassificeras som en sekulär tänkare, 

men eftersom han verkar i en tid då folkrätten utgjort den allmänt rådande definitionen av ett 

rättfärdigt krig bör Walzer presenteras separat: som en nutida teoretiker. 

2.2.1 När ett rättfärdigt krig kan inledas  

Normen är att varje stat har rätt till självbestämmande. Ett militärt angrepp bör ses som ett 

reellt hot mot denna rättighet. Därmed framstår självförsvar som en rättfärdig orsak att dra ut i 

krig. I kapitel tre framkommer att detsamma även gäller för folkrätten. Den nutida teoretikern 

Walzer lägger dock till militära interventioner för humanitära skäl och nationellt 

självbestämmande samt antecipatoriskt självförsvar.22 

Såvida idén om varje stats självbestämmande skulle tillämpas fullt ut innebär det att 

människor som utsätts för övergrepp av den egna staten, eller grupper inom den, skulle 

lämnas åt sitt öde. Walzer medger i detta sammanhang undantag från sin huvudtes – det finns 

tillfällen när stater bör agera mot andra. Världen ska inte vänta på att diktaturer störtas av 

folket de förtrycker utan tvärtom agera för att rädda medmänniskor från exempelvis etniskt 

förtryck eller folkmord.23 Den tanken berättigar humanitära interventioner för såväl 

humanitära skäl som nationellt självbestämmande.  

När det gäller anticepatoriskt självförsvar, alltså att föregripa fiendens förväntade attack, anser 

Walzer att följande kriterier ska vara uppfyllda för att ett krig ska vara rättfärdigt: 1. Fienden 

har en manifesterad intention att göra skada 2. Fienden gör aktiva militära förberedelser 3. 

Situationen förvärras om landet som hotas av angrepp väntar med att genomföra en 

                                                 

21 Walzer, M. (2002). The Triumph of Just War Theory (and the Dangers of Success) [artikel] 
22 Aggestam, K. (2004), s. 20 
23 Walzer, M. (2004). Arguing about War, s. 81 
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förebyggande attack.24 Det måste alltså vara ställt utom rimligt tvivel att fienden verkligen ska 

genomföra en offensiv.   

Vem har då rätt att inleda krigsinsatserna som beskrivits ovan? Walzer anser att det är 

politiska ledare eller den militära överbefälhavaren som är legitima att fatta beslut i situationer 

när samhället hotas och självförsvarsrätten inträder.25 Beträffande humanitära interventioner 

är Walzers ståndpunkt ”who can should”, den som kan ska. Med detta menas de stater som 

snabbast kan sätta in nödvändiga militära resurser. Tidsaspekten är viktig eftersom 

övergreppen troligen fortsätter tills hjälp anländer. Byråkratisk förhalning är inte önskvärd. 

Legitima auktoriteter i detta fall kan enligt Walzer vara alltifrån grannländer till FN eller 

Nato, beroende på situationen. Walzer ställer samma krav på en armé under humanitär 

intervention som i ett ”vanligt” krig.26 Detta kan tolkas som att en humanitär intervention kan 

ifrågasättas om kraven på en rättfärdig krigföring inte uppfylls.    

 

Enligt den klassiska teorin ska det goda som uppnås vara större än det onda som krig medför. 

Walzer menar dock att det omöjligen går att göra sådana matematiska beräkningar på förhand. 

Istället väljer han att fokusera på uppriktigheten bakom avsikten att i möjligaste mån skona 

civila. Uppriktigheten bedöms bäst med hänsyn till viljan att acceptera risk för egen del.27 

Denna tanke presenteras vidare under avsnittet Hur ett rättfärdigt krig förs. 

 

För Walzer måste kriget vara den sista utvägen.28 Detta på grund av de oförutsägbara, 

oavsiktliga och oundvikliga fasor som det vanligtvis för med sig. Walzer menar att det alltid 

är möjligt att göra något annat än att föra krig.29 I samma anda som sin antika föregångare 

Aristoteles diskuterar Walzer sedan huvudtesen att ett moraliskt riktigt krig har fred och 

ordning som absolut mål. Walzer presenterar i det sammanhanget ett nytt kriterium för att 

bedöma ett krigs rättfärdighet: jus post bellum. Med detta menas att den segrande parten inte 

ska lämna ett krigshärjat land vind för våg. Ockupanterna ska istället stärka lokala krafter utan 

att förfördela någon grupp. Det kan exempelvis innebära stödjandet av införandet av 
                                                 

24 Walzer, M. (2000). Just and Unjust Wars,  s. 81 
25 Walzer, M. (2004), s. 41 f 
26 Walzer, M. (2002). The Argument about Humanitarian Intervention. [artikel] 
27 Walzer, M. (2004), s.137 
28 ibid, s. 86 
29 ibid, s. 155 
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demokrati. Regeln gäller även vid humanitära interventioner, även om huvudtanken är att den 

innerverande armén ska lämna landet så fort som möjligt. Enligt Walzer hänger jus post 

bellum-kravet samman med överväganden en stat gör ad bellum. Om ett krig inletts på 

moraliskt tvivelaktiga grunder försvåras en rättfärdig ockupation.30 Detta betyder att en stat för 

att kunna föra ett rättfärdigt krig även bör tänka på hur den ska agera vid seger och 

efterföljande ockupation innan kriget inleds.  

 2.2.2 Hur ett rättfärdigt krig förs  

Den klassiska teorins huvudtanke är att endast proportionerligt våld ska användas. Tillspetsat 

kan det därför inte anses rättfärdigt att använda automatgevär i en strid där motståndarens 

vapen består av träklubbor.31 Symmetriskt våld är dock inte Walzers hjärtefråga. Väsentligast 

är istället att analysera vilka som alls kan attackeras (en åtskillnad mellan kombattanter och 

civila). Vilka vapen som sedan används kombattanter emellan beror på situationen. Oavsett 

om våldet är symmetriskt eller ej finns det emellertid vapen som är helt otillåtna enligt 

gällande folkrätt. Walzer ser dock dess regler som endast önskvärda och inte moraliskt 

obligatoriska. Kritikern och filosofiprofessorn Brian Orend drar därför slutsatsen att Walzer 

nonchalerar de konventioner som reglerar krigföring32 (se avsnittet Haag- och 

Genèvekonventioner under kapitel tre). 

De civilas immunitet bygger enligt Walzer på tanken att de är människor med rättigheten att 

inte användas i militära syften – alltså inte enbart på deras personliga, mänskliga rättigheter 

utan också utifrån deras icke-relation till kriget.33 Walzer medger att det ibland kan vara svårt 

att skilja civila från kombattanter, särskilt med tanke på att gerillasoldater ofta rör sig bland de 

civila. Somliga teoretiker har hävdat att det därför inte är moraliskt fel att skada en civil – om 

han hjälper en motståndsman bidrar han till krigsmaskineriet. Detta synsätt vänder sig Walzer 

emot. Han menar att det alltid är den krigförande partens ansvar att försäkra sig om att de som 

skadas är kombattanter, det vill säga diskriminera de civila.34 

 Något som ytterligare försvårar möjligheten att försäkra sig om de civilas immunitet är det 

som kallas ”det riskfria kriget”. Företeelsen hänger ihop med utvecklingen av strategiska 

                                                 

 
30 Walzer, M. (2004). Just and unjust occupations [artikel] 
31 BBC.  The Ethics of War – how much force can be used? [elektronisk källa]  
32 Orend, B. (2000). Just and Lawful Conduct in War: Reflections on Michael Walzer, s. 16 ff. [elektronisk källa] 
33 Aggestam, K. (2004), s. 36 
34 Moseley, A. (2004). Just War Theory. [elektronisk källa] 
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bomber. Dessa har gjort markstridande förband överflödiga och risken att dödas i strid har 

minskat avsevärt för soldater. Idag precisionsbombar piloter istället från hög höjd. Walzer 

menar emellertid att piloterna måste ta den risk det innebär att flyga lägre för att kunna vara 

säker på att bomberna träffar rätt mål – militära anläggningar istället för exempelvis civilas 

bostäder.35 
 

Denna önskan om ökat risktagande hänger samman med Walzers utveckling av ”the double 

effect doctrine” formulerad av Thomas av Aquino. Walzer menar att dubbeleffektsdoktrinen 

endast kan försvaras då det också finns en ”double intention”. Denna innefattar en tvåfaldig 

avsikt: att eliminera ett militärt mål men även att skada så få civila som möjligt. Detta innebär 

att: kombattanter inte bara ska sträva efter att skona civila från lidande, de väpnade styrkorna 

ska ta ökade risker för att på bästa sätt skydda civila.36 

 

Sammanfattningsvis anser Walzer att det i krig ibland är oundvikligt att överträda mänskliga 

rättigheter; detta till förmån för kollektivets överlevnad. Krigets verklighet innebär situationer 

då militära medel inte alltid kan användas rättvist när snabba beslut måste fattas.37 Soldater 

och krigförande parter har rätt att göra sitt yttersta så länge det görs med syfte att vinna kriget. 

Handlandet måste också utföras med målet att slutföra kriget så snart som möjligt.38 

                                                 

 
 
35 Walzer, M. (2002). The Triumph of Just War Theory (and the Dangers of Success). [artikel] 
36 Aggestam, K. (2004), s. 120 f 
37 ibid, s. 120 f 
38 Walzer, M. (2000), s. 128 f 
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3. Rättfärdiga krig – i praktiken 
 
Folkrätten bygger till stora delar på Teorin om det rättfärdiga kriget. Den stipulerar, liksom 

teorin, regler om när krig får inledas och hur krig sedan ska föras. Till skillnad från teorin 

består folkrätten av en samling allmänt vedertagna regler, ratificerade av de flesta stater i 

världen. Därför kan den, i den mån den överensstämmer med den förra, ses som teorins 

praktiska tillämpning.   

 
I detta kapitel förklaras först vad folkrätt är samt hur den uppstår. Därefter följer de för denna 

uppsats viktigaste folkrättsliga dokumenten: FN-stadgan samt Haag- och 

Genèvekonventionerna. För att återknyta till den nutida teorins indelning i principerna När ett 

rättfärdigt krig kan inledas och Hur ett rättfärdigt krig förs bör folkrätten betraktas utifrån 

samma systematik. FN-stadgan stipulerar då det förstnämnda medan Haag- och 

Genèvekonventionerna reglerar krigföring. 

3.1 Folkrätten 

Folkrätten sammanfattar de rättsregler som ligger till grund för staters juridiska förhållande 

till varandra. Dessa rättsregler indelas i sedvane- och traktaträtt. Sedvanerätt anses binda alla 

stater oberoende av samtycke. Traktaträtten binder däremot bara de stater som ratificerat ett 

visst avtal – en så kallad konvention.39 

Frågan om folkrättslig sedvanerätt kan anses allmänt bindande är omdebatterad. När inga 

skrivna regler finns, hur vet stater vad som gäller? Folkrättsförespråkare lyfter fram staters 

rättsövertygelse som bevis såväl för att sedvanerätten existerar som att den ständigt utvecklas. 

När stater anser att rättsregler finns (rättsövertygelse) uppstår en gemensam idé om vad som 

är rätt och fel. Denna ideologi styr staters handlande (praxis). Upprepade handlingsmönster 

skapar sedvana, vilket ligger till grund för ny eller fortsatt rättsövertygelse. Statspraxis som 

grund för sedvanerätt måste dock vara förenad med opinio juris. Med detta menas dels att 

staten ska vara övertygad om att en handling är folkrättsligt tillåten, dels ska handlingen 

godkännas av andra stater. Det betyder att om handlingen möts av protester kan den inte ligga 

till grund för sedvanerätt. Rätten måste inte heller godkännas av alla stater för att gälla. Det 

                                                 

39 Strömberg, H. & Melander, G. (2003). Folkrätt, s. 9 f 
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innebär att makt spelar roll och sedvanerättens utveckling har till stor del dirigerats av 

västerländska stormakter.40 

Internationella överenskommelser med allmängiltigt innehåll kallas konventioner. Även om 

konventioner bara binder de länder som godkänner dem kan de, om flertalet stater ratificerat 

rättsregeln, bilda ny sedvanerätt. Dessa konventioner kallas law-making treaties.41 Ett 

historiskt exempel är den så kallade Briand-Kellogpakten från 1928 där Frankrike och USA 

enades om att avstå från krig i sina inbördes relationer. Pakten förbjöd aggressionskrig men 

inte väpnat självförsvar och påverkade statspraxis då fler länder följde exemplet och slöt 

liknande avtal. Pakten kom att spela stor roll vid FN:s bildande 1945.42 Detta eftersom 

aggressionskrig är strikt förbjudet i FN:s stadgar. Sammanfattningsvis kan därför konstateras 

att sedvanerätten och traktaträtten är tätt sammanlänkande. Sedvana skapar 

konventioner samtidigt som konventioner kan skapa sedvana, se nedanstående figur.  

Figur 1. Folkrättens uppkomst 

Opinio juris    →        
 

 

Det är emellertid nödvändigt att påpeka att den internationella rättsordningen skiljer sig 

avsevärt från den inom en stat. Detta då folkrätten saknar lagstiftande, dömande och 

verkställande organ. Folkrättens efterlevnad beror därför på staters förmåga att hävda sin egen 

rätt samt andra staters vilja att följa praxis. Oftast fungerar det, men om en stat bryter mot 

”osynliga” sedvanerättsliga regler, vad händer då? Möjligen finns inom FN en tendens till en 

fastare form av folkrätt. FN kodifierar sedvanerätten och skapar konventioner som stater 

binder sig att följa. Förbundet inrättar också fasta, internationella domstolar såsom 

Internationella domstolen i Haag och särskilda krigsförbrytartribunaler. Dessa kan dock bara 

döma de stater som godkänt dem. Därtill har säkerhetsrådet fått viss exekutiv makt eftersom 

                                                 

40 Strömberg, H. & Melander, G. (2003), s. 11,17 f 
41 ibid, s. 15 f 
42 Bring, O. (2000), s. 69 ff 

Sedvana (praxis) 

T.ex. Caroline-incidenten 
(se sid. 10) 

 

Statspraxis skapades och 
låg till grund för FN:s 
våldsförbud, artikel 2 (4).

Konventioner (avtal) 

FN:s artikel 51 angående 
självförsvarsrätt (se 
avsnittet FN-stadgan). 

                        
T.ex. Briand-Kellogpakten 

→
←
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de har behörighet att fatta för medlemsländerna bindande beslut om världens fred och 

säkerhet. Strömberg och Melander menar dock att mycket återstår innan folkrätten står lika 

fast som inomstatliga rättsordningar.43  

Folkrätten delas vanligen in i två delar, fredens folkrätt och krigets folkrätt44 (se figur 2). 

Exempel på fredens folkrätt är FN:s barnkonvention eller överenskommelser stater emellan 

om fiskevatten. Eftersom det endast är krigets folkrätt som är relevant för denna uppsats 

lämnas fredens folkrätt därhän.  

Figur 2. Folkrätten 

 

 

 

 

Krigets folkrätt består av två delar, dels de formella internationella avtalen, traktaten, dels de 

sedvanerättsliga reglerna som utvecklats genom praxis. När det gäller Krigets folkrätt 

dominerar dock de traktatsrättsliga reglerna45, vilka återfinns främst i FN-stadgans artiklar 2 

(4), 42 och 51 samt i Haag- och Genèvekonventionerna. Detta kapitel inskränks därför till 

traktaträtt, sedvanerätten anknyter vi till i de avslutande kapitlen.  

3.1.1 FN-stadgan  

FN-stadgans primära syfte är att upprätthålla internationell fred och säkerhet med i första 

hand fredliga medel. Förbudet mot våldsanvändning, och där menas militärt våld, finns i 

artikel 2 (4).46   

I FN-stadgan finns dock två undantag mot våldsförbudet vilka därmed kan legitimera 

användning av våld. Det första återfinns i artikel 42. Där framgår att säkerhetsrådet kan 

                                                 

43 Strömberg, H. & Melander, G. (2003), s. 11 f 
44 Totalförsvaret. Folkrätt och krigets lagar. [elektronisk källa]  
45 Nationalencyklopedin. Sökord: Folkrätt. [elektronisk källa] 
46 UNIC (United Nations Information Centre for the Nordic Countries). Förenta nationernas stadga och stadga 
för den internationella domstolen. [elektronisk källa]  
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tillgripa de medel som behövs för att säkerställa internationell fred och säkerhet om de anser 

att denna är hotad. Det andra undantaget påträffas i artikel 51 med den så kallade 

självförsvarsrätten. Där legitimeras våldsanvändning när en stat utsätts för väpnat angrepp.47 

Staten är dock skyldig att rapportera till säkerhetsrådet när självförsvarsrätten används. Svaret 

på en attack ska också stå i militär proportion till angreppet staten utsatts för.48 

Tolkningen av artikel 2 (4) och artikel 51 hänger samman. En vid tolkning av artikel 2 (4) 

innebär att inget våld alls får förekomma, på grund av att det i artikeln står att stater ska: 

”avhålla sig från hot om eller bruk av våld”. Detta leder till en snäv tolkning av artikel 51, 

möjligheten att bruka våld i självförsvar är tämligen reducerad. Om däremot en vid tolkning 

av artikel 51:s formulering ”Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten 

till individuellt eller kollektivt självförsvar” görs blir resultatet samtidigt en snäv tolkning av 

artikel 2 (4). 49 Detta eftersom artikel 51 i en bokstavlig tolkning sätter självförsvarsrätten 

framför alla andra stadgar, så även våldsförbudet. Vilken artikel som tolkas extensivt påverkar 

därmed synen på de olika våldshandlingar en stat kan företa: självförsvar, humanitära 

interventioner etcetera. 

3.1.2 Haag- och Genèvekonventionerna  

Traktat som reglerar krigföring har mestadels ratificerats i fredstid. Vid multilaterala 

konferenser har befintliga avtal utvecklats i samklang med rådande praxis. Det är på så vis 

som de tretton konventionerna i Haagkonventionen liksom de fyra Genèvekonventionerna 

vuxit fram.50 

Haagkonventionerna, 13 till antalet, togs fram vid en konferens 1907 och anses idag 

folkrättsligt bindande enligt sedvanerätt även för de stater som inte deltog i den ursprungliga 

konferensen. Konventionerna rör alltifrån strider till sjöss till neutrala staters rättigheter.51 Vår 

                                                 

47 UNIC. Förenta nationernas stadga och stadga för den internationella domstolen. [elektronisk källa] 
48 Sveriges riksdag. (2003/04). Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU11, Folkrätt, avsnitt 3. Folkrätten inför 
framtiden [elektronisk källa]  
49 Svanberg, K. (031021). Folkrätten och Våldsförbudet – när är militärt våld/krig tillåtet inom folkrätten? 
[elektronisk källa] 
50 Nationalencyklopedin. Sökord:Haagkonventionen [elektronisk källa] 
51 Nationalencyklopedin. Sökord: Haagkonventionerna [elektronisk källa] 
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framställning begränsas till den fjärde konventionen. Detta eftersom den fjärde konventionen 

mer specifikt berör det krig som undersöks.  

Den fjärde konventionen reglerar strider på land och dess artiklar 22, 23 och 27 innehåller 

regler om hur krig får föras (stridsmetoder) och vilka vapen som är tillåtna (stridsmedel). 

Inledningsvis sägs klart och tydligt att stater inte får tillgripa vilka medel de vill för att skada 

fienden (artikel 22). Vidare förtecknas förbjudna vapen: exempelvis gifter och vapnen eller 

ämnen som är ägnade att ”förorsaka onödiga lidanden”. Det är även förbjudet att döda eller 

såra fiende som gett upp, plundra, samt att upphäva fiendens rättigheter (artikel 23).52 När det 

gäller otillåtna vapen har den fjärde Haagkonventionen kompletteras av fler 

överenskommelser, bland annat FN:s vapenkonvention av år 1980 där exempelvis brand-, 

splitter- och laservapen förbjuds, liksom vapen och ammunition som kan detonera i 

efterhand.53 Haagkonventionen konkretiserar också byggnader som inte bör belägras eller 

bombas. Det gäller byggnader för gudstjänst, konst, vetenskap och välgörenhet samt 

historiska monument. Det är även förbjudet att attackera uppsamlingsplatser för sjuka och 

sårade under förutsättning att lokalerna inte samtidigt används för militära syften (artikel 

27).54 

Genèvekonventionerna består av konventioner utformade av Röda Korset. Dessa 

konventioner har stegvis ersatt föregångare sedan 1864. Genèvekonventionerna innehåller 

regler om skydd för olika grupper som inte deltar i kriget, det vill säga icke-kombattanter 

enligt den definition som används i denna uppsats. Det humanitära skyddet gäller för sårade 

och sjuka soldater, skeppsbrutna samt för krigsfångar och civila. Skyddet av dessa grupper 

regleras främst i den tredje av 1949 års konvention55 samt i Tilläggsprotokoll I från 1977.  

Tilläggsprotokollet rör skydd för offren i internationella väpnade konflikter. En grundregel 

där är att civilbefolkning och civil egendom alltid ska respekteras och skyddas. De stridande 

parterna är skyldiga att skilja mellan civilbefolkning och kombattanter samt mellan civil 

egendom och militära mål. De stridande får endast rikta sina operationer mot militära mål 

(artikel 48). Om personer som inte är civila vistas bland civila garanteras de senare ändå 

                                                 

52 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. Konventionen i Haag den 18 oktober 1907 ang. 
lagar och bruk i lantkrig. [elektronisk källa] 
53 Regeringskansliet. 1980 års vapenkonvention (CCW). [elektronisk källa] 
54 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. Konventionen i Haag den 18 oktober 1907 ang. 
lagar och bruk i lantkrig. [elektronisk källa]  
55 Nationalencyklopedin. Sökord: Haagkonventionen [elektronisk källa] 
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skydd (artikel 50). Urskillningslösa anfall är förbjudna, som sådana räknas bland annat anfall 

genom bombardemang med syfte att nå militära mål i städer, byar eller andra områden där 

civila eller civil egendom finns (artikel 51). Vid krigföring ska försiktighet iakttas för att 

skydda miljön mot omfattande skador. Detta innebär förbud mot stridsmetoder eller 

stridsmedel som syftar till eller kan förväntas förorsaka skador på miljön som inverkar på 

befolkningens hälsa eller möjligheter till överlevnad (artikel 55).56 

                                                 

56 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. Tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna den 12 
augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (protokoll I). [elektronisk källa] 



 

 21

4. En normativ definition av rättfärdiga krig 

Genom några historiska nedslag har vi visat att definitionen av ett rättfärdigt krig skiftat 

fokus. Den teologiska strömmen karaktäriserades av tankar kring när inledandet av ett krig är 

rättfärdigt men även vem som har makten att fatta sådana beslut; principen jus ad bellum 

utkristalliserades. Den sekulära strömmen var mer inriktad på hur ett krig bör föras, principen 

jus in bello. Detta var en naturlig utveckling då krigen ändrat karaktär genom den tekniska 

utvecklingen; från närstrider på slagfältet till beskjutningar från längre avstånd, där allt fler 

(även civila) kom att drabbas. På 1900-talet har sedan främst de allmänt vedertagna 

principerna kring krigföring formulerats i folkrätten.  

I detta kapitel presenteras inledningsvis en samlad definition av ett rättfärdigt krig i ett 

analytiskt schema (se figur 3). De olika delarna i schemat hålls isär med hänvisning till 

uppsatsens syften. Schemat ligger till grund för en jämförelse där teorins eventuella 

tillämpning i folkrätten analyseras samt på vilka punkter folkrätten och teorin skiljer sig från 

varandra. Schemat utgör även vår normativa utgångspunkt, det besvarar frågan hur ett 

rättfärdigt krig bör inledas och föras. Detta möjliggör en senare granskning av hur USA 

rättfärdigade kriget i Afghanistan 2001.  

Schemat är tudelat. Den övre delen visar under vilka förutsättningar rättfärdiga krig kan 

inledas, den nedre delen visar rättfärdig krigföring. Då krig är en process bestående av flera 

faser: från beslutet därom, över slagfälten, till krigsslutet, kommer begreppen den 

förberedande fasen och den militära fasen att tillämpas. De antika, latinska begreppen har 

getts nutida och svensk form. Det medför att jus ad bellum principen ersätts av den 

förberedande fasen medan jus in bello blir den militära fasen. 

Schemats första lodräta kolumn har delats in i kriterier, vilka anknyter till aspekter som är 

återkommande i klassisk teori, nutida teori och folkrätt. Kriterier för den förberedande fasen 

är: rätt motiv, legitim auktoritet, proportionalitet, krig som sista utväg, rimlig möjlighet till 

framgång och fredssyfte. Kriterier för den militära fasen är: krigets medel och icke-

kombattanters ställning. Vår definition av kriterierna förtydligas i schemat i de fall då de kan 

vara svårtolkade. Kriterierna grundar sig på teoribildningen och begreppens innebörd har 

ändrats över tid, de är därför inte desamma som i modern statsvetenskap. I de vågräta 
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kolumnerna förklaras sedan hur den klassiska teorin, nutida teorin samt folkrätten ser på varje 

kriterium.   

När det gäller den klassiska teorin skiljer vi i schemat på den teologiska respektive den 

sekulära strömmen. Vi vill poängtera att de sekulära tänkarna inte helt förkastat sina 

föregångares idéer utan istället utvecklat dem. Detta betyder att när vårt analytiska schema 

studeras måste de nya kriterier som redovisas under sekulära strömmen läggas samman med 

de i den teologiska. Tidigare i uppsatsen har någon indelning i teologisk och sekulär del när 

det gäller den nutida teorin inte gjorts. Detsamma får därför gälla i det analytiska schemat.  
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Den förberedande fasen Klassisk teori  

 

Nutida teori Folkrätt   

Teologisk: Säkra statens makt och 
varaktig fred (Aristoteles). Försvara 
staten mot väpnad attack. Återta 
stulen egendom.  Försvara en hotad 
kristen Straffa den som begått en 
oförrätt (Augustinus). Självförsvar 
även i förebyggande syfte (Aquino). 
Fursten har rätt att hindra andra 
länders medborgare från att skada 
varandra (Vitoria). 

Rätt motiv:  

De förutsättningar (orsak) 
som ska föreligga för att 
ett krig ska anses som 
rättfärdigt, samt de 
argument (anledning) som 
en stat framför för att 
åberopa denna rätt.  

Sekulär: Självförsvar i förebyggande 
syfte på goda indiciers grund (Grotius 
& Vattel): omedelbart, överväldigande 
hot som inte lämnar någon tid för 
överläggningar (Webster). Det är inte 
rättfärdigt att lägga sig i andra länders 
inre angelägenheter eller starta krig 
för att komma åt naturresurser eller 
territorium (Vattel).                           

Självförsvarsrätt som svar på attack, 
även antecipatoriskt dito under vissa 
förutsättningar. Därtill militära 
interventioner av humanitära skäl (vid 
exceptionella förhållanden) eller för 
nationellt självbestämmande. 

 

Självförsvar enligt FN-stadgans 
artikel 51 efter en väpnad attack. 
Preventivt självförsvar och humana 
interventioner möjliga med en snäv 
tolkning av våldsförbudet i 
stadgans artikel 2.   

 

Teologisk: Härskare med legitimitet 
given av Gud (Augustinus). 

Legitim auktoritet:  

Den som har tillräcklig 
politisk makt (oavsett hur 
denna makt erövrats) att 
fatta beslut i 
krigssituationer.     

Sekulär: Den som är suverän härskare, 
eftersom han har kompetens att fatta 
nödvändiga beslut för statens bästa, 
grundade på politiska värderingar och 
inte religiösa. 

Valda politiska ledare samt militära 
överbefälhavare. Vid humanitära 
interventioner: de länder eller 
organisationer som kan ingripa.   

 

Staten, men även säkerhetsrådet 
som kan ingripa i staters 
angelägenheter för att säkra 
världsfreden. Stater måste även 
rapportera åtgärder vidtagna inom 
ramen för självförsvarsrätten till 
rådet. Internationella domstolar 
finns – men bara de stater som 
godkänt domstolen kan dömas. 

Teologisk: Det måste finnas en 
proportion mellan det lidande ett 
angrepp orsakat och det lidande en 
motattack skulle bidra till 
(Augustinus). 

Proportionalitet:  

En politisk och militär 
bedömning av balansen 
mellan krigets mål och 
medel.  

 
Sekulär: - 

Omöjligt kalkylera. Bedöm istället viljan 
att ta risker för att skydda civila under 
den militära fasen. 

 

Eftersom folkrätten i princip ser 
självförsvar som enda rättmätiga 
anledning till krig, ska svaret på ett 
angrepp stå i proportion till detta. 

Teologisk: Krig ska vara den allra 
sista utvägen (Vitoria). 

Krig  som sista utväg   

Sekulär: Upp till den kompetente 
härskaren att avgöra. 

Det finns alltid andra alternativ att 
överväga. 

Enligt folkrättslig sedvana föredras 
diplomatiska lösningar framför 
väpnade konflikter.   

Teologisk: Kriget ska kunna bli 
framgångsrikt (Vitoria).  

Rimlig möjlighet till 
framgång 

Sekulär: Upp till kompetente 
härskaren att avgöra. 

Inget explicit. Inget explicit. 

Teologisk: Krig ska bedömas vara det 
mest effektiva sättet att återskapa fred 
(Aqunio). 

Fredssyfte 

 
Sekulär: Härskaren besitter den 
kompetens som behövs för att avgöra 
detta   

Kriget ska ha fred som absolut mål. 

Jus post bellum; ansvar för krigets 
segrare att skapa stabilitet i krigshärjat 
land. 

Betonas starkt – är FN:s 
övergripande mål. 

 

Figur 3. Det normativt rättfärdiga kriget 
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När det gäller kriteriet rätt motiv är folkrätten betydligt striktare än Teorin om det rättfärdiga 

kriget. Folkrätten tillåter i och med FN-stadgans våldsförbud i princip bara militärt våld i 

självförsvar. De allt vanligare inomstatliga konflikterna har emellertid lett till att FN 

sanktionerat humanitära interventioner, exempelvis i Kosovo i slutet på 1990-talet. Detta bör 

belysas av två skäl. För det första rättfärdigades sådana ingripanden redan av den teologiske 

teoretikern Vitoria som tillät fursten att ingripa för att hindra andra länders medborgare från 

att skada varandra. Även hans nutida efterföljare Walzer ser humanitära interventioner som ett 

rättfärdigt motiv till krig. För det andra skulle interventioner i mänsklighetens tjänst för att 

exempelvis stoppa folkmord också kunna falla under den teologiska teorins kriterium rätt 

motiv: att straffa den som begått en oförrätt. Det är dock vanskligt att tala om oförrätter i detta 

fall – vem ska egentligen bedöma vilka aktörer (regimer eller andra grupper) som begår 

oförrätter? FN:s ambivalens, att stödja ingrepp i vissa länder medan de nonchalerar problem i 

Den militära fasen Klassisk teori Nutida teori Folkrätten 

 
Teologisk: -  Krigets medel:  

De metoder och vapen som 
används för att nå krigets 
mål.    

Sekulär: Begränsa destruktiva vapen. 
För att säkra ett fungerande samhälle 
efter krigsslut ska t. ex. 
livsmedelsförsörjning och offentliga 
byggnader skonas.  Inte använda mer 
våld än situationen kräver – det ska 
vara symmetriskt mellan de stridande 
parterna (Vattel).   

Vapenkonventioner bara önskvärda, ej 
obligatoriska. Typ av våld beroende på 
situation, militär avgör.                        
Men….   

              ↓ 

              

              ↓    

 

              ↓   

                

Haag-konventionen: En stat får inte 
ta till vilka vapen den vill. Vapen 
som orsakar onödigt lidande och 
skada är förbjudna. Förbjudet att: 
anfalla byggnader som inte 
försvaras (skolor, sjukhus, kyrkor 
etc.), plundra, såra/döda fiende som 
gett upp eller inskränka fiendens 
rättigheter. Kompletterande 
vapenkonventioner förbjuder 
”grymma” vapen som brand-, 
splitter- eller bomber som kan 
detonera i efterhand.  

Den som begår krigsförbrytelser 
kan ställas till svars inför FN:s 
krigsförbrytartribunaler eller den 
internationella domstolen i Haag.  

 
Teologisk: Double effect- doktrinen 
kan försvara civila offer om de skadas 
vid attack mot viktigt militärt mål 
(Aquino).  

 

Icke-kombattanters 
ställning: 

Status för de personer som 
inte deltar i strid.   

Sekulär: Man ska alltid skydda icke-
stridande och civila. Den som 
beordrar krig ska kunna ställas till 
svars för krigets verkningar (Vattel). 

Double effect-doktrinen kan  endast 
försvaras då det också finns en ”double 
intention”. Denna innefattar en tvåfaldig 
avsikt: att eliminera ett militärt mål men 
även att skada så få civila som möjligt. 
Civila ska alltid skyddas, därför måste 
armén även i moderna teknologiska krig 
vara villig att riskera soldaters liv.   

 

Genèvekonventionen: Immunitet 
för grupper som inte deltar i kriget 
(sårade soldater, krigsfångar och 
civila). Civila och deras egendomar 
ska alltid respekteras, stridsmetoder 
som kan försämra de civilas hälsa 
eller framtid är förbjudna. 

Den som begår krigsförbrytelser 
kan ställas till svars inför FN:s 
krigsförbrytartribunaler eller den 
internationella domstolen i Haag.  
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andra komplicerar frågan ytterligare och en tillräckligt djup diskussion kan inte föras här. En 

tendens är att folkrätten – i och med de humanitära interventionerna – närmat sig Teorin om 

det rättfärdiga kriget när det gäller kriteriet rätt motiv. Än så länge tillåts dock inte det 

förebyggande självförsvar som teorin tillfogar motivkriteriet. Här iakttas en skillnad mellan å 

ena sida den klassiska/teologiska teorin å andra sidan den sekulära och nutida teorin. Den 

sekulära strömningens företrädare och den nutida Walzer stödjer endast förebyggande 

självförsvar när hotet från fienden är omedelbart och överhängande och därmed föregripande. 

Folkrättsexperter menar att den snäva tolkning av FN-stadgans våldsförbud som möjliggjort 

humana interventioner skulle kunna legitimera preventivt självförsvar i framtiden. Under 

vilka premisser (förebyggande eller föregripande) det i så fall ska beviljas tycks inte 

diskuteras ännu.   

Angående legitim auktoritet tillför folkrätten FN:s säkerhetsråd, som i viss mån överordnas 

staten. Detta eftersom rådet har befogenhet att ingripa i ett land för att säkra världsfreden. 

Stater måste även rapportera åtgärder vidtagna inom ramen för självförsvarsrätten till 

säkerhetsrådet. Detta är stick i stäv med den klassiska teorin som såg fursten eller härskaren 

som självklar auktoritet. Teologerna ansåg att eftersom fursten fått legitimiteten direkt från 

Gud kunde ingen sätta sig över honom. De sekulära tänkarna lämnade Gud därhän men ansåg 

att en suverän härskare var kompetent att fatta kloka beslut och därför också den legitime att 

göra det. Den nutida teorin i Walzers tappning kan när det gäller detta kriterium sägas 

sammanföra den klassiska teorin och folkrätten. Detta eftersom Walzer menar att det 

åtminstone vid humanitära interventioner är den som kan ingripa som är den rätta att göra det 

– alltså oavsett om aktören är en stat eller en organisation som FN eller Nato.    

Folkrätten ser på proportionalitet i princip på samma sätt som den klassiska teorin. Militärt 

självförsvar måste stå i proportion till den attack som det är ett svar på. Denna 

proportionalitetsprincip kritiseras emellertid av Walzer. Han menar att det är omöjligt att göra 

de nödvändiga militära kalkyler som skulle behövas för att uppfylla kriteriet. 

Folkrättslig sedvana förordar medling och diplomatiska kontakter framför väpnade konflikter, 

vilket överensstämmer med den teologiska strömningens krav på krig som sista utväg. Den 

sekulära strömningen framhåller däremot åter den kompetente härskaren – det är upp till 

honom att avgöra frågan. Nutida Walzer sällar sig till folkrätten då han menar att det alltid 

finns andra alternativ till krig.    
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Varken folkrätten eller nutida teori stipulerar explicit några krav på möjlig framgång. Detta 

kriterium är helt och hållet en fråga för de klassiska teoretikerna där teologen Vitoria menar 

att kriget ska kunna bedömas bli framgångsrikt. De sekulära tänkarna litar återigen till sin 

suveräne, kompetente härskare när det gäller avgörandet av detta kriterium.  

När det gäller fredssyfte är situationen den omvända. Detta eftersom kriteriet betonas 

betydligt starkare inom såväl folkrätten som den nutida teorin jämfört med föregångarna. 

Teologen Aquino menar att kriget ska vara det effektivaste sättet att uppnå fred, medan hans 

sekulära efterföljare på nytt låter härskaren avgöra. Folkrättens FN-stadga genomsyras 

däremot helt och hållet av fredstanken eftersom fred är världssamfundets övergripande mål. 

Walzer utvecklar kriteriet genom att ställa ett helt nytt krav, nämligen jus post bellum; att 

krigets segrare är skyldiga att skapa stabilitet (fred) i ett ockuperat land utan att förfördela 

någon grupp.      

Sammanfattningsvis betonas i folkrätten andra omständigheter under vilka ett rättfärdigt krig 

kan inledas än i Teorin om det rättfärdiga kriget, även om gemensamma beröringspunkter 

finns. Det omvända gäller för hur ett rättfärdigt krig förs då Haag- och Genèvekonventionerna 

förutom en så gott som fullständig överensstämmelse med teorin dessutom breddar denna.  

Även de sekulära teoretikerna ville begränsa krigets medel, attacker mot offentliga 

byggnader och användandet av onödigt våld bannlystes av Vattel. Synsättet kommer igen i 

1900-talets Haagkonventioner. Dessa förbjuder såväl attacker mot sjukhus, skolor etcetera 

som vapen vilka orsakar stor skada. Vapenkonventionerna kritiseras dock av Walzer som 

anser att det är upp till militären att avgöra vilka medel som ska användas beroende på 

situationen. Det viktiga för Walzer är inte vilka vapen som används utan mot vem de riktas, 

vilket för oss in på det sista kriteriet.  

När det gäller icke-kombattanters ställning ses en utveckling från en militärt pragmatisk syn 

till en mer human dito. Teologen Aquino menade att civila offer kunde rättfärdigas om det 

militära målet för attacken där de dödades var särskilt viktig. Den sekulära Vattel skärper 

därefter tonen och menar att civila alltid ska skyddas och den som beordrar krig ska kunna 

ställas till svars för krigets följder. Vattels tankar återfinns i folkrättens Genèvekonventioner 

som kräver absolut åtskillnad mellan stridande och icke-kombattanter i krig. FN:s 

krigsförbrytartribunaler och internationella domstolen i Haag dömer enligt Vattels vision de 

som gett order i krigstid – dock bara om den stat de kämpat för har godkänt domstolen. 
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Walzer sluter cirkeln genom att slå fast att civila alltid ska skyddas men att detta samtidigt 

kräver ett ökat risktagande från de stridande förbandens sida. Även i dagens högteknologiska 

krig måste arméer vara villiga att riskerna soldaters liv för att garantera de civilas skydd.   

Avslutningsvis kan konstateras att Teorin om det rättfärdiga kriget till stora delar omsatts 

praktiskt i folkrätten. Vi vill dock poängtera de viktigaste skillnaderna: 

• Folkrätten av idag stipulerar färre förutsättningar som kan anses som rätt motiv till att 

inleda krig. 

• Folkrätten fråntar staten den verkliga makten över beslutet huruvida den ska inleda 

krig eller ej. Godkännande av FN:s säkerhetsråd krävs.  

• Folkrätten kräver ej att ett krig ska kunna bedömas bli framgångsrikt men dess 

fredssyfte betonas starkt.  

• Folkrätten är betydligt strängare när det gäller hur och med vilka medel krig ska föras 

och den som bryter mot folkrättens regler kan dömas för krigsförbrytelser.  
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5. USA:s krig mot terrorismen 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av den förberedande och den militära fasen av kriget 

mot terrorismens första slagfält – Afghanistan 2001. För att underlätta förståelsen presenteras 

krigets förlopp i en bilaga (Bilaga 1). Vi ämnar belysa kriget med stöd av främst USA:s 

president George W Bushs, men även dåvarande försvarsminister Donald Rumsfelds, retorik. 

Detta då offentliga uttalanden är det medel som främst används för att övertyga den egna 

befolkningen och omvärlden att en vald politisk linje är den rätta, med andra ord propaganda. 

Retorikens uppgift är således att legitimera. Eftersom vårt syfte är att undersöka hur USA 

rättfärdigade sina insatser faller det sig därför naturligt att vända sig till retorik framförd av 

Bush-administrationens företrädare.  

5.1 Den förberedande fasen 

Detta avsnitt utgår från de kriterier som i vårt analytiska schema sorterades under den 

förberedande fasen. 

5.1.1 Rätt motiv 

President Bush klargjorde redan dagen efter terroristattackerna att terrorism riktad mot USA 

var något som inte kunde godtas och karaktäriserade attackerna som krigshandlingar.57 Detta 

är troligen väl valda ord eftersom FN endast godkänner militärt våld som svar på en attack. 

Genom att rubricera terrordåden som krigshandlingar är det sannolikt att Bush ville 

underbygga ett folkrättsligt rättfärdigande av det förestående kriget.  

Nästan omgående efter attackerna började spekulationerna om vem eller vilka som kunde 

ligga bakom terrorattackerna. Den exil-saudiske terroristen Usama bin Ladin med hemvist i 

Afghanistan misstänktes snart vara inblandad. Bush ville dock ställa fler till svars: 

We will not only deal with those who dare attack America, we will deal with those who harbor 
them and feed them and house them.58  

Uttalandet förklarar varför Bush-administrationen gick till militärt angrepp mot Afghanistan. 

Bush definierar genom detta uttalande sin fiende som dels de skyldiga men även deras 

eventuella beskyddare. Detta tolkas som att Bush-administrationen möjligen redan här 

                                                 

57 Jervas, G. (red). (2003). Terrorismens tid, s. 116 
58 Bush, G. W. (010915). President Urges Readiness and Patience. [elektronisk källa] 
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planlagt attacker mot ett enskilt land - Afghanistan. Eftersom Afghanistans talibanregering 

stödde de för terroristattackerna misstänkta nätverket al-Qaida blev landet ett legitimt mål.  

USA fick sedan draghjälp i sin kampanj mot terrorismen när FN:s säkerhetsråd dagen efter 

terroristattackerna antog resolution 1368. Denna resolution fördömde dåden och erkände 

rätten till självförsvar enligt FN-stadgans artikel 51.59 Problemet är emellertid att artikeln inte 

är helt applicerbar på just detta fall. Artikel 51 erkänner nämligen endast självförsvar mot en 

annan stat. Attackerna mot World Trade Center utfördes av en icke-statlig aktör. Detta medför 

att USA:s motangrepp innebär en vidare tolkning av FN-resolutionen. Ett klart godkännande 

av en attack mot staten Afghanistan fanns alltså inte från FN:s sida. Därtill kan det anses 

tveksamt att åberopa självförsvar en månad efter attacken som föranledde den militära 

insatsen. Detta med hänvisning till den folkrättsliga praxis som varit rådande alltsedan 

Caroline-incidenten, det vill säga att självförsvar ska vara omedelbart.  

USA:s president George Bush meddelade den 15 september i ett radiotal att USA befann sig i 

krig mot de ansvariga för terrorattackerna mot landet. Han aviserade även att en bred kampanj 

planerades för att säkra landet och utrota terrorismen.60 Bush utvecklade också USA:s motiv – 

krigets mål var inte längre bara att söka upp de skyldiga bakom terroristattackerna:  

[…] there is a desire by the American people to not seek only revenge, but to win a war against 
barbaric behavior, people that hate freedom and hate what we stand for.61 

Presidenten menar här att hela det amerikanska folket utkräver hämnd. Retoriken anknyter till 

ett rätt motiv-kriterium hämtat från Teorin om det rättfärdiga krigets teologiska strömning. 

Kristna filosofer ansåg under medeltiden att hämnd för en oförrätt var ett rättfärdigt motiv till 

krig.  Presidenten drar sig inte heller för att distansera de egna styrkorna från motståndarsidan: 

This new enemy seeks to destroy our freedom and impose its views.  We value life; the terrorists 
ruthlessly destroy it.  We value education; the terrorists do not believe women should be 
educated or should have health care, or should leave their homes.  We value the right to speak 
our minds; for the terrorists, free expression can be grounds for execution.  We respect people of 
all faiths and welcome the free practice of religion; our enemy wants to dictate how to think and 
how to worship even to their fellow Muslims.62 

                                                 

59 United Nations. Security Council. (010912). Press Release SC/7143. [elektronisk källa] 
60 Bush, G. W. (010915). President Urges Readiness and Patience. [elektronisk källa]  
61 ibid  
62 Bush, G. W. (011108). President Discusses War on Terrorism. [elektronisk källa] 
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Här betonas genomgående motsatsförhållanden – vi kontra dem. Vi, i betydelsen 

amerikanarna och dess allierade, värderar till skillnad från fienden liv, kvinnors rättigheter, 

åsikts- och religionsfrihet. Bush menar att fienden förnekar dessa värden, vilka han i följande 

citat utvidgar till att vara inte bara USA:s utan även hela världens:   

People of all cultures wish to live in safety and dignity. The hope of justice and mercy and better 
lives are common to all humanity.  Our enemies reject these values -- and by doing so, they set 
themselves not against the West, but against the entire world.63 

Om Bush på detta vis rättfärdigar kriget med en retorik som talar om hela världens allmänna 

intresse kan USA:s motiv hänföras till de äldre teoretikerna. Redan Aristoteles ansåg 

nämligen krig för att säkra stabilitet som rättfärdiga.  

När talibanregimen vägrade gå med på kravet om villkorslös utlämning av bin Ladin fick det 

ursprungliga motivet kompletteras med ett ytterligare; att störta Afghanistans regim.64 Bush 

inledande hot om att förgöra även dem som härbärgerade terrorister besannades därmed, men 

hur rättfärdigade Bush störtandet av talibanerna? Presidenten hänvisade dels till Afghanistans 

roll som terroristbas, dels att staten utövar terror mot den egna befolkningen. Enligt honom är 

den afghanska befolkningen utsatt för förtryck, hungersnöd och vanstyre. Detta tycks Bush 

anse vara något som kräver ett ingripande. Att befria befolkningen från talibanernas styre lyfts 

tydligt fram som ett motiv till kriget och eftersom USA länge hjälpt landet med 

biståndsinsatser blir det naturligt att de även tar på sig uppgiften med fortsatt hjälp till det 

afghanska folket.65 Presidenten uppfattas vilja omforma kriget till en humanitär intervention 

för att stoppa mänskligt lidande och vanstyre. Detta är något som såväl klassisk som nutida 

teori samt folkrätt, under förutsättning att FN:s våldsförbud tolkas restriktivt, anser vara ett 

rättfärdigt krigsmotiv.  

Krigets ändrade inriktning sammanföll i tid med att bilder på civila offer i allt större 

utsträckning började dyka upp i media. Den 17 november höll presidentens fru Laura Bush ett 

radiotal till nationen där hon framhöll de afghanska kvinnornas situation:  

The brutal oppression of women is a central goal of the terrorists. Long before the current war 
began, the Taliban and its terrorist allies were making the lives of children and women in 
Afghanistan miserable […] children aren't allowed to fly kites; their mothers face beatings for 

                                                 

63 Bush, G. W. (011207). President: We're Fighting to Win - And Win We Will. [elektronisk källa]  
64 Jervas, G. (2003), s. 121 
65 Bush, G. W. (011006). Radio Address of the President to the Nation. [elektronisk källa]   
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laughing out loud. Women cannot work outside the home, or even leave their homes by 
themselves.66 

Laura Bushs tal var en känslofylld framställning där det övergripande intrycket var att 

kampen mot terrorismen också är en kamp för kvinnors rättigheter och värdighet.67  

Att ett och samma motiv inte genomsyrat hela operationen i Afghanistan står slutligen klart. 

Fokus har skiftat från att fånga bin Ladin och ställa denna inför rätta för terroristattackerna 

mot USA till att mer inrikta sig på humanitära insatser för att hjälpa och befria den afghanska 

befolkningen och inte minst kvinnorna från talibanernas förtryck. Att motivet successivt har 

omformulerats är en viktig del i USA:s genomgående försök att rättfärdiga kriget utifrån 

aktuell diskurs. Om USA möjligen haft ett dolt motiv till sitt ingripande i Afghanistan går 

givetvis att spekulera i eftersom detta ligger i utrikespolitikens natur – det är dock ingen fråga 

för denna uppsats.  

5.1.2 Legitim auktoritet 

Som tidigare nämnt antog FN:s säkerhetsråd dagen efter terroristattackerna mot USA 

resolution 1368. I ett tidigt uttalande krävde Bush att alla nationer visar var de står:  

Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the 
terrorists.68 

Orden är tämligen hotfulla (antingen är ni med eller emot oss) och det blir tydligt att Bush-

administrationen krävde att en koalition mot terroristerna bildades.69 Veckorna gick och 

amerikanarna mobiliserade internationellt stöd i det som kom att kallas kriget mot 

terrorismen. Dagen innan USA anföll Afghanistan hade de stöd av 46 internationella 

organisationer och vid behov militärt stöd av Storbritannien, Kanada, Australien, Tyskland 

och Frankrike. Dessutom hade mer än 40 länder i Mellanöstern, Afrika, Europa och Asien 

beviljat USA överflygnings- och landningstillstånd.70
  Uppslutningen var stor, så kallad opinio 

juris förelåg eftersom få stater protesterade. USA:s så kallade motattack med stöd av 

resolution 1368 legitimerades därmed, i enlighet med folkrättsliga krav, av en stor del av 

omvärlden.   

                                                 

66 Bush, L. (011117). Radio Address by Mrs. Bush. [elektronisk källa]  
67 Mral, B. (2004). “We´re a peaceful nation”- Krigsretorik efter den 11 september, s. 36 
68 Bush, G. W. (010920). Address to a Joint Session of Congress and the American People. [elektronisk källa] 
69 Mral, B. (2004) s. 30 
70 Bush, G. W. (011007). Presidential Address to the Nation. [elektronisk källa] 
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Alla tre delar (klassisk, nutida, folkrätt) i vårt analytiska schema erkänner Bush-

administrationen och kongressen som den legitime auktoriteten; det är dessa institutioner som 

representerar den suveräna staten USA. Bush vill dock gärna framhäva sig själv som den som 

har avgörandet i sin hand. Vid en närmare granskning av Bushs tal framstår han mer specifikt 

som den klassiska teorins suveräna härskare. Det är USA som i Guds namn måste ta upp 

kampen mot det onda:  

Freedom and fear, justice and cruelty, have always been at war, and we know that God is not 
neutral between them. Fellow citizens, we'll meet violence with patient justice -- assured of the 
rightness of our cause, and confident of the victories to come.  In all that lies before us, may God 
grant us wisdom, and may He watch over the United States of America.71 

Detta tyder på att Bush anser sig ha fått legitimitet av Gud att inleda krig i kampen mot de 

terrorister som hotar friheten. Resonemanget återfinns i den gamla teologiska strömmen där 

bland annat Aquino framhöll att kriget ska inledas av en legitim härskare men med Guds 

nåde. 

5.1.3 Proportionalitet  

Bush meddelade att USA skulle göra allt för att fånga gärningsmännen, vilkas handlingar han 

benämner som barbariska: 

Listen, this is a great nation; we're a kind people.  None of us could have envisioned the barbaric acts of 
these terrorists.  But they have stirred up the might of the American people, and we're going to get 
them, no matter what it takes. […] As long as it takes.72 

Uttalandet visar att proportionalitet inte är den primära frågan, detta eftersom Bush klargör att 

USA ska göra allt som krävs – i en vidare tolkning ska alla medel för att nå målet tillgripas. 

Detta är inte en accepterad kalkyl vare sig av den klassiska Teorin om det rättfärdiga kriget 

eller folkrätten – rättfärdigt våld ska begränsas. Däremot är den nutida teorins ståndpunkt, via 

Walzer, att arméer får välja vilka medel de vill för att nå krigets mål – dock under 

förutsättning att civila skyddas. Bushs retorik förefaller därmed vara närmast den nutida 

Teorin om det rättfärdiga kriget.  

                                                 

71 Bush, G. W. (010920).Address to a Joint Session of Congress and the American People. [elektronisk källa]  
72 Bush, G. W. (010915). President Urges Readiness and Patience. [elektronisk källa]  
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5.1.4 Krig som sista utväg 

Den 13 september pekade USA:s utrikesminister Colin Powell officiellt ut Usama bin Ladin 

och terroristnätverkat al-Qaida som huvudmisstänkta för terrordåden två dagar tidigare.73 

Talibanregimen i Afghanistan hade då redan fördömt terrordåden74 men talibanerna ansåg att 

bin Ladin inte kunde vara skyldig till dådet.75 President Bush uppmanade dock Afghanistan 

att utlämna Usama bin Ladin och andra ledare i det vid tiden relativt okända al-Qaida till 

USA.76 Likaså gjorde FN:s säkerhetsråd.77 Talibanregimen gick dock inte med på 

utlämningskraven, såvida USA inte kunde bevisa bin Ladins skuld.78 Däremot sade 

Afghanistans ambassadör i Pakistan, Abdul Salam Zaeef att talibanerna var redo att förhandla 

med USA.79 De förhandlingar som talibanregimen föreslog avvisades emellertid av USA som 

menade att kravet på utlämning av bin Ladin inte var förhandlingsbart80 och därmed hade 

nedräkningen för ett amerikanskt angrepp på Afghanistan börjat. Så här återanknöt Bush till 

de havererade diplomatiska kontakterna när kriget inleddes: 

More than two weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands […] 
None of these demands were met.  And now the Taliban will pay a price.81 

Såväl Teorin om det rättfärdiga kriget som folkrätten stipulerar att krig ska vara den sista 

utvägen vid en konflikt. Så tycks, utifrån vad som framkommit, inte ha varit fallet här och 

USA väljer genom att avstå från förhandlingar därmed en helt egen väg.   

USA vägrade presentera bevis för bin Ladins skuld trots att talibanerna gav klartecken till 

förhandlingar om så skedde. Detta ter sig mycket underligt eftersom goda bevis borde anses 

vara viktiga för USA:s rättfärdigande av en kommande aktion i Afghanistan. Vad 

amerikanarnas avoga inställning till förhandlingar berodde på är höljt i dunkel för alla utanför 

Bush-administrationens innersta krets. Klart är i alla fall att talibanerna och Afghanistans 

befolkning skulle få betala ett högt pris, precis som Bush förutsade i talet ovan, för de 

avbrutna diplomatiska kontakterna.  
                                                 

 
 
73 American Rhetoric. (010913). Colin L. Powell: Interview with  Jim Lehrer. [elektronisk källa] 
74 Sveriges Television. (010912). En hel värld fördömer terrordåden. [elektronisk källa] 
75 Sveriges Television. (010912). Ovisst vem som genomförde attackerna. [elektronisk källa] 
76 Bush, W. G. (010920).Address to a Joint Session of Congress and the American People. [elektronisk källa]  
77 Sveriges Television. (010919). Beslut om bin Ladin i morgon. [elektronisk källa] 
78 Sveriges Television. (010921). bin Ladin utlämnas inte utan bevis.  [elektronisk källa] 
79 Sveriges Television. (011002). Talibanerna öppnar för förhandlingar. [elektronisk källa] 
80 Bush, G. W. (010920).Address to a Joint Session of Congress and the American People. [elektronisk källa]  
81 Bush, G. W. (011007). Presidential Address to the Nation. [elektronisk källa] 
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5.1.5 Rimlig möjlighet till framgång 

De militära operationerna i Afghanistan var enligt Bush bara början på kriget mot terrorismen:  

Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there.  It will not end until every 
terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated […] We will not tire, we 
will not falter, and we will not fail.82 

Detta krig var presidenten övertygad om att USA skulle vinna. Vi kommer inte att misslyckas, 

hävdade han i uttalandet ovan.  

Varken den nutida teorin eller folkrätten talar om att ett krig på förhand ska bedömas kunna 

bli framgångsrikt. Det gör däremot den klassiska teorin. Eftersom Bush tror sig vara säker på 

den amerikanska arméns framgång sällar sig USA därmed till de klassiska teoretikerna när det 

gäller detta kriterium. USA:s makthavare var väl medvetna om den enorma krigsmakt de 

besitter och i jämförelse med den afghanska lär framgång framstå som rimlig – USA hade stor 

potential.  

Bush-administrationen insåg att terroristerna skulle försöka undkomma de amerikanska 

styrkorna. Bush vidmakthöll dock att trots att terroristerna skulle gräva sig längre ner i sina 

grottor och gömma sig i skyttegravar skulle den amerikanska militären driva ut fienden ur sitt 

gömställe genom omfattande och obevekliga operationer för att ställa dem inför rätta.83 

USA:s styrka – och vägen till framgång – skulle vara tålamod, beslutsamhet och vilja att möta 

utmaningar.84 

5.1.6 Fredssyfte  

I följande citat framstår det som uppenbart att Bush önskar legitimera USA:s militära offensiv 

mot Afghanistan genom att framställa kriget som en insats för att säkra världsfreden:  

We're a peaceful nation. Yet, as we have learned, so suddenly and so tragically, there can be no 
peace in a world of sudden terror.  In the face of today's new threat, the only way to pursue 
peace is to pursue those who threaten it. We did not ask for this mission, but we will fulfill 
it.  […] We defend not only our precious freedoms, but also the freedom of people everywhere 
to live and raise their children free from fear.85  

                                                 

82 Bush, G. W. (010920). Address to a Joint Session of Congress and the American People. [elektronisk källa]  
83 Bush, G. W. (011007). Presidential Address to the Nation. [elektronisk källa] 
84 ibid 
85 ibid 
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Den inledande meningen är paradoxal eftersom USA varit inblandat i fler konflikter än någon 

annan stat efter andra världskrigets slut.86 Detta rättfärdigas i citatet med att USA fått rollen 

som fredens försvarare. Bushs formulering ”the only way to pursue peace is to pursue those 

who threaten it” överensstämmer närmast exakt med den klassiska teorins sekulära strömning. 

Den tidens tänkare menade att krig är det mest effektiva sättet att återskapa fred. Även den 

nutida teorin och folkrätten understryker fredsmålet. Om USA sedan egentligen hade fred som 

främsta mål får stå osagt. Det är en fråga för framtida historiker. 

5.2 Den militära fasen  

Detta avsnitt utgår från kriterierna som i vårt analytiska schema sorterades under den militära 

fasen.  

5.2.1 Krigets medel 

Som redan påvisats var USA fast beslutna om att vinna kriget. Bush deklarerade också inför 

kongressen att alla resurser skulle användas för att segra. I dessa resurser inräknade 

presidenten: diplomati, underrättelsetjänst, ekonomiska påtryckningsmedel men också ”every 

necessary weapon of war”.87  Om detta uttalande tolkas extensivt ställer sig den amerikanska 

armén över internationell lagstiftning.88 Kopplat till denna uppsats syfte kan detta uttalande 

jämföras med folkrättsliga Haagkonventionen artikel 22 som inskränker staters val av vapen, 

vilket innebär att Bushs retorik går stick i stäv med konventionen. Ett nödvändigt vapen är 

inte ovillkorligen ett lagligt sådant. Här närmar sig Bushadministrationen istället Walzer som 

anser att arméer har rätt att välja vapen efter situation, så länge som civila skyddas. 

USA:s bruk av så kallade klusterbomber förklaras av uttalandet ovan – staten anser sig ha rätt 

att använda de vapen som anses nödvändiga. Klusterbomber är packade med mindre 

stridsspetsar (substridsdelar) som när bomben detonerar i luften sprids över ett större område 

än en ”samlad” bomb skulle göra. Om substridsdelarna inte sprängs omedelbart vid kontakt 

med marken fungerar de som landminor. Ett tilläggsprotokoll till 1980 års vapenkonvention 

förbjuder sådana explosiva lämningar efter krig. Protokollet har dock inte trätt i kraft ännu.89 

Klusterbomber kan möjligen anses vara förbjudna med hänvisning till Haag-konventionens 
                                                 

86 Wikipedia. Den fria encyklopedin. (040803). Kronologisk lista över krig. [elektronisk källa] 
87 Bush, G. W. (010920).Address to a Joint Session of Congress and the American People. [elektronisk källa]  
88 Mral, B. (2004) s.31 
89 Regeringskansliet. (050210). Nedrustning och ickespridning. Vad är klusterbomber?  [elektronisk källa]  
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artikel 23 som förbjuder vapen ”ämnade att orsaka onödigt lidande”.90 I och med användandet 

av dessa vapen hamnar USA således i en gråzon mellan det av folkrätten förbjudna och 

tillåtna.   

USA nyttjade även bomber innehållande ett halvt ton utarmat uran per bomb. Uranet tränger 

ner i grundvattnet och befaras orsaka missbildningar hos barn samt cancer i framtiden.91 

Användandet av dessa vapen står i direkt kontrast till den sekuläre teoretikern Vattel som 

anser att krigförande stater ska respektera civilas rätt till liv och hälsa – vilket onekligen inte 

görs när vapen som kan orsaka cancer brukas. Även folkrättens Genèvekonvention artikel 55 

förbjuder vapen som skadar miljö på ett sådant sätt att befolkningens hälsa påverkas negativt.   

Kriget fördes till en början helt och hållet från luften – främst med amerikanskt bombflyg. 

Målet var att slå ut luftförsvaret via afghanska spanings- och kommunikationsfaciliteter.92 

Bush förklarade att attackerna skulle vara försiktiga och direkt riktade mot militära mål.93 

Intentionen omsattes dock inte i praktiken eftersom de civila kom att drabbas hårt, mer om 

detta under nästa avsnitt – icke-kombattanters ställning.  

Det är även på sin plats att understryka skillnaden mellan USA och Afghanistans militära 

förutsättningar inför kriget. USA är världens främsta och modernaste militärmakt, medan 

Afghanistans dito är sliten och föråldrad. USA:s försvar kan mobilisera en aktiv truppstyrka 

på mer än 1,5 miljoner soldater. Därtill kommer en reservstyrka på drygt 2 miljoner man.94 

Landets försvarsutgifter är dessutom högre än någon annan stat i världen och det mesta av 

pengarna spenderas på teknologisk utveckling.95 Afghanistan är däremot ett av Asiens 

fattigaste länder, krigshärjat sedan många år tillbaka. Pengar att satsa på utveckling av nya 

vapnen finns troligen inte. Talibanregimen beräknades ha uppemot 40 000 man under vapen 

när USA började bomba landet, men talibanernas snabba sammanbrott visade att armén inte 

var så enhetlig och sammanhållen som många hade trott.96 De splittrade talibanerna, med 

föråldrade vapen, blev således en relativt lätt match för högteknologiska krigsmaskinen USA. 

                                                 

 
 
90 Sveriges riksdag. (020526). Snabbprotokoll 2002/03: 111, anf. 15 och 16 [elektronisk källa] 
91 Hjukström. P. (031029) USA-trupperna måste bort! [elektronisk källa] 
92 Jervas, G. (2003), s. 119 
93 Bush, G. W. (011007). Presidential Address to the Nation. [elektronisk källa] 
94 Utrikespolitiska institutet.. Sökord: USA/ Utrikespolitik och försvar.[elektronisk källa] 
95 Aggestam, K. (2004), s. 116 
96 Utrikespolitiska institutet. Sökord: Afghanistan/ Utrikespolitik och försvar. [elektronisk källa] 
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Den balans mellan krigets medel som är önskvärd enligt den klassiska Teorin om det 

rättfärdiga kriget rådde därmed definitivt inte.   

5.2.2 Icke-kombattanters ställning  

Bush hävdade i efterhand att kriget i Afghanistan skonade de civila, detta eftersom så kallade 

precisionsvapen användes.97 Uppgifter tyder dock på att så inte var fallet. Afghanistankriget 

har nämligen skördat betydligt fler civila offer per fälld bomb än amerikanarnas luftangrepp 

mot Kambodja på 1970-talet. Per 10 000 ton bomber dog i Afghanistan 2 643 civila, att 

jämföra med Kambodjas 1 852 civila offer. Förklaringen är tudelad. Dels valde amerikanarna 

i Afghanistan att bomba militära mål i närheten av bebodda områden, dels användes stora 

bomber. Bomberna som fälldes väger 2 000 lb (cirka 907 kg) och har ett säkerhetsavstånd på 

en halv kilometer, människor innanför denna radie riskerar att dö eller skadas.98 Därmed kan 

en cynisk slutsats dras: USA:s armé anno 2001 är betydligt effektivare när det gäller att döda 

oskyldiga än den var för trettio år sedan. Det låter skrämmande med tanke på att modern 

militär teknologi påstås ha utvecklat ”smarta” bomber som genom sin precision antas skona 

civila.  

För att stridspiloter ska vara utom räckhåll för luftvärn avfyrades precisionsbomberna under 

Afghanistankriget från 30 000 fots (cirka 9 000 meters) höjd. Tydligen förlorar de smarta 

bomberna då sin exakthet. Skolor, moskéer, Röda korsets förråd, lägenhetskomplex och 

busstationer träffades av misstag.99  Det är i princip alla de mål som den klassiske teoretikern 

Vattel stipulerar som otillåtna, vilket även artikel 27 i Haag-konventionen gör. Även 

Genèvekonventions artikel 51 förbjuder bombardemang av militära mål i närheten av civila 

eller civil egendom.  

Efter veckor av amerikanskt bombande var också situationen för de civila desperat. 

Sjukvården hade kollapsat och en akut brist på mediciner och operationsvård rådde.100 Nästan 

80 % av det spannmål som skulle försörja landet hade förstörts.101 Dessa krigets verkningar 

går helt emot den sekuläre teoretikern Vattel som understryker vikten av att ett lands 

                                                 

97 Mral, B. (2004) s.62  
98 Herold, M. W. (020106). Afghanistan War Produces High Civilians-Killed-Per-Bomb-Dropped Ratio.  
[elektronisk källa] 
99 Herold, M. W. (2002). A Dossier on Civilian Victims of United States’ Aerial Bombing on Afghanistan: A 
Comprehensive Accounting [revised]. [elektronisk källa] 
100 Sveriges Television. (011206). Talibanerna på väg ge upp i Kandahar. [elektronisk källa]  
101 Chomsky, N. (020201). The War In Afghanistan. [elektronisk källa] 
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livsmedelsförsörjning skonas under pågående krig. Detta är även ett brott mot 

Genèvekonventionens artikel 48 som förbjuder anfall mot civil egendom. 

Bush försvar av den amerikanska arméns agerande i denna fråga är som följer:  

Throughout this battle, we adhere to our values. Unlike our enemy, we respect life. We do not 
target innocent civilians.102  

Presidenten framhäver här amerikanarnas höga moral, i motsats till fienden respekterar de 

livet. Därmed får Bush återigen fienden al-Qaida att framstå som barbarer. Ordvalet i följande 

mening noteras också ”We do not target innocent civilans”, det vill säga de civila är inte 

utpekade mål. Därmed undviker presidenten att ge sig in i en diskussion om militära misstag – 

när civila skadas trots att de inte är godtagbara mål för attacker. Detta kan ses som ett 

rättfärdigande i teologen Thomas av Aquinos anda. Civila är inte uttalade mål men de kan 

offras enligt ”the double effect doctrine” – något som varken efterföljande teoretiker eller 

folkrätten rättfärdigar.     

I samma uttalande säger Bush att “vi bryr oss om det oskyldiga folket i Afghanistan”.  

Presidenten väljer istället för att diskutera civila offer att framhålla den nödhjälp i form av 

mat, filtar och medicin som USA sänt till landet. Att nödhjälpen är ett sätt att vinna folkets 

hjärtan visar sig i följande citat:  

When the terrorists and their supporters are gone, the people of Afghanistan will say with the 
rest of the world, “Good riddance”.103  

Bush övertygelse är alltså att de civila (och resten av världen) ska tacka USA för insatsen i 

Afghanistan. Med denna retoriska kovändning där blodigt krig förvandlas till en humanitär 

insats undviker Bush det verkliga dilemmat: att civila onekligen, om än inte avsiktligt, dödats 

i kriget.  

USA:s försvarsminister Donald Rumsfelt intog däremot en betydligt mer kallhamrad 

ståndpunkt. Rumsfelt menade att de civila som befanns sig i områden som bombades ”were 

not cooking cookies” 104, underförstått att de var talibanernas medhjälpare och inte bara på fel 

plats vid fel tillfälle. Rumsfelds rättfärdigande bygger på idén att en civil under vissa 

förutsättningar kan betraktas som en kombattant och därmed vara ett legitimt mål. Däremot 
                                                 

102 Bush, G. W. (011108). President Discusses War on Terrorism. [elektronisk källa]  
103 Bush, G. W. (011108). President Bush – Atlanta. [elektronisk källa]  
104 Borger, J. (011016). Rumsfeld Blames Regime for Civilian Deaths. [elektronisk källa] 
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strider uttalandet mot både Teorin om det rättfärdiga kriget och mot folkrättens syn på saken – 

civila ska alltid skyddas. Med hänvisning till Genèvekonventionens artikel 50 kan eventuella 

medhjälpare till talibanerna inte ursäkta anfall som drabbar även andra civila. Därtill hävdar 

Walzer att skyddandet av de civila alltid ligger på den attackerande, oavsett om de civila 

hjälper motståndarsidan.   

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har även poängterat att bruket av 

klusterbomber, vilka nämns i avsnittet krigets medel, främst drabbar de civila. Detta eftersom 

sprängladdningarna ligger kvar åratal efter avslutade strider. Under en period hade 

substridsspetsarna även samma färg som de matpaket USA släppte ner från luften.105 

Professor Marc W Herold har uppskattat de civila dödsoffren från krigsutbrottet i oktober till 

och med mitten av december att vara 3 767 stycken. Herold har jämfört den siffran med 

antalet fångade talibaner och drar slutsatsen att för att USA ska kunna gripa 1,5 taliban får 

200 civila sätta livet till. Sammanställningen bygger på uppgifter från alla tillgängliga öppna 

källor, såväl medier som informationsorgan. När uppgifter varierat har Herold använt sig av 

den lägre siffra som förekommit. Han har dessutom bara räknat med dem som dödats direkt 

vid bombattackerna, de som dött på sjukhus eller på grund av svårigheterna att få tag på mat 

och medicin syns inte i statistiken. Den egentliga siffran skulle annars kunna vara uppemot 5 

000 civila döda. Klart är i alla fall att fler dött i Afghanistan än vid terrorattacken mot USA. 

Där är den officiella dödssiffran 2 998.106 

Det råder även stora oklarheter kring hur USA behandlade de talibaner som gav upp eller 

tillfångatogs. I samband med talibanregimens fall förekom nämligen flera massakrer där 

tusentals talibaner och arabiska frivilliga som tagits tillfånga kvävdes i containrar, sköts ihjäl 

på fängelsegårdar eller dödades efter att ha kapitulerat. Starka misstankar framfördes om att 

amerikansk och brittisk underrättelsepersonal varit inblandad i, eller åtminstone inte försökt 

avstyra, övergreppen.107 Artikel 23 i Haagkonventionen föreskriver att fienden som gett upp 

inte ska såras, dödas eller fråntas rättigheter. Om misstankarna stämmer innebär det därmed 

att USA och dess allierade brutit mot Haag-konventionens artikel 23 som reglerar 

behandlingen av fiender som gett upp.  
                                                 

105 Human Rights Watch. (011116). Cluster Bomblets Litter Afghanistan. [elektronisk källa] 
106 Ohlsson, L. (020117). Antalet civila bomboffer i Afghanistan nu större än den 11 september. [elektronisk 
källa] 
107 Utrikespolitiska institutet. Sökord:Afghanistan/Aktuell politik [elektronisk källa] 
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Något uttalande om ”containerskandalen” finns inte, däremot klargjorde Donald Rumsfeld, 

USA:s dåvarande försvarsminister, sin syn på tillfångatagna motståndare som fördes till 

Guantanamobasen. Sannolikt är att Rumsfelds och USA:s syn på fiender som gett upp eller 

tillfångatagits var densamma redan under själva kriget. Försvarsministern kallade fångarna 

"olagliga krigare" och inte krigsfångar, vilka garanteras rättigheter enligt folkrätten.108 Att de 

tillfångatagna rubriceras som olagliga krigare är märkligt med tanke på att terrorattackerna 

redan från början definierades som krigshandlingar. Det borde betyda att de som stödjer 

krigshandlingarna (det vill säga talibanerna) är att betrakta som kombattanter. I förlängningen 

innebär detta att om en taliban tas till fånga ska han behandlas som en krigsfånge enligt 

gällande folkrätt. Detta är även Amnesty International och Human Rights Watchs slutsats 

(HRW). HRW menar att eftersom USA har anslutit sig till Genèvekonventionen så kan inte 

USA välja och vraka bland fångarna för att bestämma vem som ska åtnjuta anständig 

behandling.109 Termen olaglig krigare har inte heller någon förankring i folkrätten, utan 

verkar vara ett begrepp som USA använder. EU anser till exempel att även fångar vars status 

är oklar ska behandlas i enlighet med gällande folkrättsliga konventioner.110 Detta innebär att 

USA tycks gå sin egen väg.  

Sammanfattningsvis drabbade kriget i Afghanistan icke-kombattanter i större utsträckning än 

den terrorattack insatsen var ett svar på. Sammantaget med att kriget pågick betydligt längre 

(två månader) än attacken (en förmiddag) står det klart att USA:s insats inte står i proportion 

till al-Qaidas våld, vilket låg till grund för Afghanistankriget. Det går därmed stick i stäv med 

både Teorin om det rättfärdiga kriget och folkrätten.  
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109 ibid 
110 Newsdesk. (031006). EU sviker Guantanamo svensken. [elektronisk källa] 
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6. Rättfärdigt krig – enligt USA 

I detta kapitel presenteras USA:s rättfärdigande av kriget i Afghanistan i en tabell (se figur 4). 

Tabellen visar varifrån den amerikanska retorikens argument för ett rättfärdigande hämtas: 

Teorin om det rättfärdiga kriget eller folkrätten. I kapitel fem redogjordes för dessa 

kopplingar, tabellens funktion är därmed att åskådliggöra och sammanfatta resultaten av den 

empiriska undersökningen. Detta illustreras med hjälp av kryss där överensstämmelse mellan 

retorik och den normativa definitionen av ett rättfärdigt krig kunnat konstateras. Tabellen följs 

av våra slutsatser där vi besvarar frågan hur kriget mot terrorismen, i Afghanistan, egentligen 

rättfärdigades. Vi diskuterar även varför USA antar en viss policy, samt vilka eventuella 

konsekvenser det kan leda till på det internationella planet.     
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Förberedande fas USA:s rättfärdigande: Teologisk 
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föreligga för att ett krig 
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argument (anledning) 
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att åberopa denna rätt. 
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- FN:s säkerhetsråd beviljade rätten till 
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- Opinio juris förelåg 
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En politisk och militär 
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mellan krigets mål och 
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- Lovade göra allt för att fånga fienden, 
oavsett vad som skulle krävas 

    

Krig som sista utväg - Ovillkorligt utlämnade av Usama bin 
Laden krävdes, möjliga förhandlingar 
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Rimlig möjlighet till 
framgång 

- Var övertygade om framgång tack vare 
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- Talibanerna är olagliga krigare 
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Figur 4. USA:s rättfärdigande av kriget i Afghanistan 
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Våra slutsatser kring hur USA rättfärdigade kriget i Afghanistan utgår från folkrätten eftersom 

den utgör de spelregler som styr internationell politik – en krigförande stat är skyldig att följa 

internationella överenskommelser.  

I tabellen ovan framkommer att drygt hälften av de argument som framförs under krigets 

förberedande fas har folkrättslig täckning. Denna övergripande bild överensstämmer bäst 

med kriterierna rätt motiv, legitim auktoritet och fredssyfte. Vid närmare granskning märks 

dock att vissa av argumenten också återfinns i Teorin om det rättfärdiga kriget. När det gäller 

kriterierna proportionalitet, krig som sista utväg och rimlig möjlighet till framgång framträder 

emellertid ett annat mönster då USA helt lämnar de folkrättsliga argumenten.  

När det gäller rätt motiv iakttas att detta tycks vara det kriterium som USA är mest mån om 

att uppfylla – detta eftersom rätt motiv underbyggs med flest argument. Argumenten bygger 

dessutom på en bred bas eftersom de hämtas från såväl folkrätten som samtliga teoridelar. De 

amerikanska motiven som framförs väcker känslor: USA ska försvara sig, hämnas och 

samtidigt hjälpa medmänniskor. Ytterst handlar retoriken om att legitimera kriget hos 

opinionen. Då är förmodligen rätt motiv det kriterium som ger önskad respons eftersom 

propagandan här lätt kan byggas på känslofyllda argument.   

I fråga om legitimitet hade USA i folkrättens anda i princip västvärldens stöd, opinio juris 

förelåg. Frågan är dock vad stödet kan medföra i framtiden. Andra staters acceptans för 

USA:s bruk av självförsvar kan skapa ett framtida prejudikat för morgondagens krig. Detta då 

en konkret FN-resolution, som utpekade vilket land som skulle utsättas för den militära 

motreaktionen, saknades. Folkrätten utvecklas genom sedvana – det vill säga utifrån staters 

agerande. Fallet USA i Afghanistan skulle i så fall möjliggöra för stater att självständigt tolka 

vaga resolutioner och ange sin fiende godtyckligt.   

Påpekas bör dock att USA även söker sig utanför folkrätten såväl när det gäller att rättfärdiga 

motiv som att hävda legitim auktoritet. När Bush talar om hämnd, försvar av värderingar och 

Guds legitimitet återfinns retoriken i en teologisk kontext. Därmed framstår USA:s president 

som en religiöst präglad retoriker, frågan är varför han gör detta retoriska val eftersom han 

redan rättfärdigat sin sak med folkrättsliga argument. Möjligen förklaras detta återigen av ett 

försök att legitimera det förestående kriget för den egna, till stor del troende, befolkningen.   
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USA:s rättfärdigande av motiv underbyggs även med ett argument som inte återfinns vare sig 

i teorin eller i folkrätten, landet ska slå mot dem som stödjer fienden. USA:s krig i 

Afghanistan var det första exemplet i modern tid på hur en stat hotad av en diffus fiende (det 

löst sammansatta närverket al-Qaida) istället angrep en annan stat. Med stöd av tidigare 

resonemang kring folkrättens utveckling kan även detta utgöra framtidens accepterade 

krigföring.  

Även för kriteriet fredssyfte kan den amerikanska retoriken kopplas till folkrätten. Dock tycks 

Bushs syn på hur fredssyftet ska uppnås skilja sig ifrån FN:s. Medan den förre menar att det 

enda sättet att uppnå fred är att bekämpa dem som hotar den framhäver världssamfundet 

istället den diplomatiska vägen. Den nutida teorin talar i detta sammanhang om jus post 

bellum – den stat som drar ut i krig ansvarar vid en ockupation för stabilitet och 

återuppbyggnad av det ockuperade landet. Det är tveksamt om USA i fallet Afghanistan kan 

anses ha verkat för jus post bellum. En demokratisk regim har visserligen valts men det är 

fortfarande oroligt i Afghanistan.    

Beträffande kriterierna krig som sista utväg och rimlig möjlighet till framgång lämnar USA de 

folkrättsliga argumenten. Rättfärdigandet framstår sedan som inkonsekvent eftersom Bush 

växlar mellan att finna argument ur teorins olika delar. Påpekas bör USA:s ovillkorliga krav 

på Usama bin Ladins utlämnande. Detta kan kopplas till Bushs syn på fred och hur den ska 

uppnås – som nämnts ovan står USA för en mer oresonlig inställning än det diplomatiska 

arbetssätt som föredras av FN. Oviljan att förhandla finner endast stöd bland teorins sekulära 

tänkare som ansåg att varje härskare, utan att ta hänsyn till utomstående, var kompetent att 

fatta beslut. Dessa tänkare verkade på 1600-talet när nationalstaterna nyligen etablerats och 

Bushs tal minner därför om en tid som flytt. Han förefaller därmed vara obsolet. USA:s 

övertygelse om ett framgångsrikt krig var total, detta rättfärdigande överensstämmer med 

teorins teologiska strömning. Bushs språkbruk är därmed återigen influerat av de äldre 

teoretikerna. Det går dock att fråga sig vilka beräkningar som låg till grund för denna säkra 

inställning. Hur bedömdes det motstånd armén skulle möta? Vilka för- respektive nackdelar 

antogs de båda sidorna ha i den afghanska, svårtillgängliga terrängen?  Hur lång tid 

beräknades operationen ta? Med tanke på att situationen i Afghanistan fortfarande är instabil 

tycks administrationen inte ha tagit hänsyn till dessa frågor.  

När det gäller kriteriet proportionalitet rättfärdigar USA än en gång sina krigsplaner på ett, 

från vår normativa definition, avvikande sätt. USA är inte intresserad av att göra någon 
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bedömning av sambandet mellan mål och medel. Bush hävdar att USA ska göra allt för att 

fånga fienden, målet får därmed större betydelse än medlen och den av folkrätten och den 

klassiska teorin eftersträvade balansen uteblir. Den nutida teorin kritiserar visserligen 

proportionalitetskalkylen men inför ändå krav på en sorts balans eftersom civila alltid ska 

skyddas. Medlen begränsas således på ett sätt som inte är förenligt med den amerikanska 

attityden.     

Även om en rad undantag har redovisats när det gäller USA:s retorik under den förberedande 

fasen är överensstämmelsen med folkrätten åtminstone bitvis god. Så är inte fallet med den 

militära fasen där folkrätten har en mycket svag ställning. USA bygger inte heller sitt 

rättfärdigande på Teorin om det rättfärdiga kriget – landet väljer därmed ”sin egen väg”.  

Beträffande kriteriet krigets medel är den amerikanska inställningen att alla medel som krävs 

ska tillgripas. Det är det enda argument som framförs av presidenten. Detta kan kopplas till 

det tidigare presenterade kriteriet rätt motiv som var synnerligen väl styrkt. Vår tes är att om 

opinionen övertygats om att USA verkligen har skäl att dra ut krig så spelar det mindre roll 

hur detta ”rättfärdiga” krig sedan förs. Detta är inte i samklang med tidens diskurs. Vi har 

visat att synen på vad som är ett rättfärdigt krig skiftat fokus och kommit att inrikta sig på den 

militära fasen. Eftersom Bush, USA:s ansikte utåt, inte tar fasta på paradigmskiftet framstår 

USA:s utrikespolitik än en gång som förlegad.  

Det kan i sammanhanget tyckas paradoxalt att Bush hämtat sitt argument från den nutida 

teorin som medger att vilka medel som helst får användas i krig. Betyder det att Walzer är lika 

otidsenlig? Här krävs ett klargörande som kopplas till nästföljande kriterium: Icke-

kombattanters ställning. Enligt den nutida teorin är alla medel visserligen tillåtna, dock under 

förutsättning att civila skyddas – och det lyckades USA inte med.  

Bush första rättfärdigande kring icke-kombattanters skydd – användningen av smarta vapen 

som ska skydda civila – överensstämmer visserligen med både folkrätten och samtliga 

teoridelar. USA:s dilemma är dock att dessa vapen inte var så precisa som utlovats. Detta följs 

av ett andra rättfärdigande där Bush använder argument som återigen anknyter till den 

teologiska teorin, mer specifikt Thomas av Aquino. Såväl Bush som Aquino anser att civila 

offer kan urskuldas så länge de inte är direkta mål. Att på detta vis hämta argument från en 

medeltida tänkare betyder än en gång att amerikansk propaganda för 2000-talet inte framstår 

som i takt med sin samtid. Även Rumsfeld talar om detta kriterium; han menar att civila kan 
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klassas som kombattanter om de hjälper fienden. Detta argument inryms inte i vår normativa 

definition. Inte heller Rumsfelds klassifikation av tillfångatagna talibaner som olagliga krigare 

genererar några kryss i vår tabell. USA tycks därför, på dessa två punkter, välja en helt egen 

väg.  
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7. Konklusion  

Bush-administrationen rättfärdigade kriget i Afghanistan 2001 med argument vilka vi kunnat 

härleda till såväl folkrätt som Teorin om det rättfärdiga kriget.  

Eftersom folkrätten utgör spelreglerna för internationell politik finner vi det synnerligen 

remarkabelt att USA vid upprepade tillfällen lämnar folkrätten. Detta kan bara förklaras på ett 

sätt: USA:s politik kan inte möta folkrättsliga krav, därför försöker staten rättfärdiga sitt 

handlande på andra sätt. I de fall där USA:s rättfärdigande inte är i linje med folkrätten 

legitimeras kriget i Afghanistan genom argument som kan kopplas till Teorin om det 

rättfärdiga kriget, och då särskilt dess teologiska strömning. Detta faktum innebär att den 

moderna staten USA inte alls är särskilt modern i sitt rättfärdigande. Det betyder dock inte att 

kriget är omodernt, tvärtom ser vi här en helt ny typ av krig.  

Här framträder en trend: USA ställer sig över det system (folkrätten) som världens stater enats 

om. I förlängningen kan detta ses som ett tecken på USA:s roll som hegemon i det 

internationella politiska systemet. De gör vilka rättfärdiganden de vill för att de kan det. 

Antagandet styrks av att retoriken vid flera tillfällen visat att USA antar en självständig 

hållning till vad som utgör ett rättfärdigt krig. Staten väljer således sin egen väg och lämnar 

både folkrätten och Teorin om det rättfärdiga kriget därhän. Detta är visserligen inte något 

exceptionellt på den internationella politikens arena. USA:s agerande är kanske inte mer 

arrogant än andra staters – men på grund av dess obestridda dominans kan antas att landets 

handlande (rättfärdigande) får konsekvenser. Folkrätten – som reglerar staters agerande 

gentemot varandra – står under ständig förändring och det är ett faktum att starka stater 

historiskt påverkat systemet i större utsträckning än andra stater. Folkrätten är helt enkelt en 

samling gummiparagrafer som på gott och ont kan utsträckas eller inskränkas.  

USA:s rättfärdigande av kriget i Afghanistan kan leda till en ny folkrätt där det är acceptabelt 

att angripa andra aktörer än stater militärt. Det torde innebära att krigen blir fler. Med detta 

sagt befaras att världen går en osäkrare framtid till mötes. 
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BILAGA 1: Krigets förlopp 

11/9:    Terroristattackerna mot USA.1 

13/9:    USA pekade ut Usama bin Ladin som huvudmisstänkt för terroristattackerna.2  

24/9:  Talibanerna meddelade att de hade mobiliserat 300 000 afghaner till ett heligt krig mot 
USA.3  

2/10:  Talibanerna meddelade att de var redo att förhandla med USA om utlämning om de 
misstänkta för terroristattackerna men USA uteslöt en förhandling.4 

7/10:    USA inledde flyganfall mot flera mål i Afghanistan.5 

8/10 och framåt: USA genomförde fortlöpande anfall mot talibanfästen i syfte att återfinna 
den terroristmisstänkte Usama bin Ladin och andra medlemmar av al-Qaida. USA:s 
attacker innefattade bombmattor från överflygande B52-plan.6 

10-13/11: Staden Mazar-e Sharif och andra viktiga städer, däribland huvudstaden Kabul, 
intogs av Norra Alliansen, understödda av amerikanska styrkor.7 

5/12:  FN lyckades på ett möte i Bonn tillsammans med företrädare för olika politiska 
riktningar i Afghanistan att utse en ny ledare för landet, Hamid Karzai (en högt 
utbildad, ansedd pashtunsk klanledare) samt en övergångsregering.8 
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6/12:  Amerikanskt stridsflyg bombade grottkomplexet Tora Bora där Usama bin Ladin och 
hans nätverk al-Qaida troligen höll sig gömda. Den afghanska milisen svarade med 
stridsvagnseld.9 

7/12: Talibanerna ger upp och flyr sitt starkaste fäste, Kandahar.10 
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