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Abstract 

 

Den här uppsatsen diskuterar historiska statsbildningsprocesser utifrån Charles 

Tillys teori om statsutveckling och från Barry Buzans teori om behovet av statens 

idé och hur den konstrueras. Uppsatsen är utformad utifrån en matris som är 

skapad utifrån Gustav Vasas vinst över Västgötaherrarna under 1500 – talet. 

Genom att använda ett uppror från 1500 – talet vill jag använda nya grepp inom 

statsbildningsforskning. Fallstudiens länder är Serbien, Slovenien och Kroatien 

och målet med uppsatsen är att utforska hur de initialt skapade sina stater. Hur 

”kastas handsken idag”? Min slutsats är att krig utvecklar inte bara stater framåt 

utan kan få dem att gå bakåt i sin statsutveckling. Min undersökning har också 

visat att idag ”kastas handsken” på två olika sätt, ett våldsamt och ett fredligt. Det 

våldsamma är när individer gör uppror mot statens våldsmonopol, det fredliga 

sättet är via uttalanden via parlamentet. 

 

.  

Nyckelord: historiska processer, Jugoslavien, statens idé, statsbildning. 
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1 Inledning  

Min uppsats tar sitt avstamp i 1500 – talets Sverige och 1900 – talets västra 

Balkan. Idén med uppsatsen är att utforska historiska kontinuiteter. Utifrån 

Västgötaherrarnas uppror på 1500 – talet i Sverige har jag utvecklat en matris för 

att kunna analysera utbrottet av Jugoslavienkriget. Själva matrisen kommer jag 

att diskutera i kapitel 1.4.1. Västgötaherrarnas uppror var ett uppror om religion 

och även mot maktcentralisering kring monarken. Detta uppror vann Gustav Vasa 

och han vann kriget via makt av information och militärt våld. Efter Titos död 

motsatte sig republikerna ett fortsatt maktcentraliserat område. Federationen 

Jugoslavien och själva maktutmaningen skedde när republikerna fick sin 

självständighet. 

 

Min ambition gällande denna uppsats är att utforska historiska kontinuiteter. 

Sveriges statsbildningsprocess är annorlunda än Europas övriga länder. Men jag 

vill trots detta utforska om det finns historiska kontinuiteter. Personligen har jag 

alltid undrat över om det inte är så att statsbildningsprocesserna är lika över hela 

jordklotet och de inomstatliga krig vi ser idag är inget annat än krig liknande de 

som skedde under medeltiden. Det är skillnad på krig från 1500 – talet och 1900 

– talet men det finns samtidigt strukturella linjer som är bestående, det är linjer 

jag vill belysa i min uppsats.  

 

1.1 Problemställning 

Själva min problemformulering lyder: Varför var kriget mellan JNA och 

Slovenien så kort? Lyckades de utmana makten och behålla den? Varför blev det 

ett så pass stort krig mellan Serbien och Kroatien? Påverkade kriget ländernas 

statsbildningsprocesser? Med dessa frågor kommer jag att diskutera 

maktkonsolidering. Hur väl de olika länderna kunde konsolidera sin makt och 

suveränitet i jämförelse med de andra staterna. Barry Buzans forskning om 

statens idé där den existentiella basen av den del som är viktigast. Hur reagerar 

stater när dess existentiella idé hotas? Tilly anser (mer om honom nedan) att det 

är via krig som stater utvecklas till nationalstater. Kopplingen ligger i att via att 

alliera sig med kapitalet kan härskarna öka sina militära befogenheter och därmed 

öka sitt coercion.
1
 Finns det en koppling mellan coercion och kapital även under 

detta krig? Var det på grund av rent militära faktorer eller att Slovenien saknade 

stora minoriteter som Kroatien hade? Som jag nedan kommer att diskutera 

saknade Slovenien ambitioner att skapa ett ”Storslovenien” såsom Kroatien och 

Serbien hade. Var det avsaknaden av denna ambition som ledde till det kortvariga 

kriget?  

                                                                                                                                                        

 
1
 Coercion betyder tvång, i detta fall betyder det statens förmåga att få invånarna att följa lagar och förordningar, 

exempelvis hur staten får invånare att betala skatt. Jag kommer att använda det engelska begreppet i min 

uppsats.  
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Jugoslavien ansågs av sina grannländer vid sin upplösning vara en s.k. artificial 

state, en skapad stat, och därmed kunde de olika republikerna söka sin 

självständighet. Susan Woodward, som jag använder i mitt empiriska material, 

diskuterar om det finns artificiella stater, vad skiljer hur skiljer de sig från riktiga 

stater? Det finns ett historiskt sätt att se på stater såsom att det finns ett 

territorium där ett folk som lever där kan härleda deras krav på landet till en 

tidigare nation. Det finns även en demokratisk princip där människorna som lever 

på en plats har rätt att tillsammans välja genom ett val vilken nation/stat som de 

vill skall styra.
2
 

 

1.2 Teori 

De två olika teoretiska ramverk som jag kommer att använda mig av är Charles 

Tillys teorier om krigs påverkan på staters utveckling och Barry Buzans teori om 

säkerhet. Tillys teori berör hur stater påverkar sig själva medan Buzans teori 

berör hur stater påverkar varandra. Nackdelarna är att Tillys teori rör ej till stor 

del, internationell påverkan men Buzans teori rör just detta. Buzans nackdel är att 

det tillstor del rör vad som sker idag och inte de långa linjerna.  

 

1.2.1 Charles Tilly 

Charles Tillys
3
 mest kända teori är hur europeiska stater utvecklades i jämförelse 

med resten av världen. Teorin utgår ifrån hur krig utvecklar staternas möjlighet 

till coercion, förmågan till att tvinga. Det var även denna koppling till kapitalet 

som fick staterna att växa sig starkare. Det var behovet av kapital som fick 

staterna att öka sin coercion. Västgötaherrarnas uppror och Jugoslavienkriget är 

två vitt skilda händelser men det är att jämföra två olikheter som jag hoppas på att 

hitta likheter. Det kanske inte finns likheter mellan dessa två händelser men det 

kan kanske visa på att det finns olika statsbildningslinjer inom Europa.  

 

Enligt Tilly fanns det tre olika sorters stater i världshistorien: imperier/stater där 

tribut åläggs, lösa federationer och nationalstater. Tributstater kännetecknas av en 

stark militär närvaro där lojaliteten låg hos ledaren inte hos det specifika ämbetet. 

Själva organiseringen överläts till andra lokala krigsherrar som fick stor 

autonomi. Mongolerna räknas som en sådan form av stat. Den andra staten är lösa 

federationen av statsstater, såsom mayaindianerna och de italienska stadsstaterna. 

De kännetecknas av hög ackumulation men låg coercion. De levde på handel och 

deras militära förbindelser kännetecknades av lösa allianser. Nationalstater 

däremot kännetecknas av hög coercion och även hög ackumulation. 

Nationalstater skapades genom att härskare utnyttjade sin militära makt att tvinga 

sina underlydande att betala skatt. Genom att liera sig med kapitalet kunde 

härskarna öka sin coercion ytterligare genom att öka sin militära närvaro.
4
 

 

I uppbyggandet av nationalstater finns det fyra olika stadier. Det första stadiet 

heter patrimonilism som kännetecknas av feodala herrar som krigar mot varandra. 

                                                                                                                                                        

 
2
 Susan Woodward ”Balkan Tragedy” 1995. Washington D. C s. 212.  

3
Charles Tilly var en amerikansk sociolog som vars arbeten har kretsat kring stater och samhällen. Han har 

arbetat på de flesta stora universitet runt om i världen och när han dog var han professor på Columbia 
4
 Charles Tilly “Coercion, Capital and European States AD 990 – 1992” 1992 Cambridge s. 20 – 22.  
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Monarkernas coercion är lågt och kapitalet som de får ut är tributer eller skatt in 

natura som de fick från sina områden. Privata arméer är en självklarhet och de 

behövdes för att monarkerna skulle kunna föra sina krig. Monarkerna var inte 

härskare över områden utan var härskare över människor. Det andra stadiet kallas 

för brokerage, det är den tid då de privata arméerna har börjat försvinna. Det var 

nu legosoldater började användas frekvent av monarkerna i Europa och för att 

kunna hålla dessa arméer blev härskarna mer beroende av självständiga långivare 

såsom familjen Fugger. Skattindrivelsen blev mer och mer viktig för härskarna. 

Den tredje delen kallas för nationalisering det är då nationella arméer skapades 

och undersåtarna var soldaterna. Administrationen blev alltmer statscentrerad och 

det är nu den moderna statsapparaten skapas. Den sista delen kallas för 

specialization, det är då militären blev en specialiserad del av staten och 

polisväsendet byggs upp. Statsapparaten är också specialiserad och de 

representativa organen är överordnad militären.
5
 Enligt Charles Tilly är det som 

sagt krig och kapital som utvecklade den starka europeiska stater.
6
 Vilket leder 

mig till min uppsats om Balkan har, i likhet med Sverige, en annan 

statsbildningslinje.
7
 Kan krig påverka länders statsbildningsprocesser så att de går 

tillbaka till ett tidigare stadium? 

 

Alla härskare av de olika staterna hade alla liknande problem såsom försök att öka 

sin coercion och att öka sin accumaltion. Tilly tar upp det osmanska riket och 

beskriver deras sätt att lösa sina problem. De skapade två olika system inom sitt 

rike. Det ena systemet kallades för kazas och var den civila administrationen. Den 

andra delen kallades för sancaks och var den militära delen. Dessa två delar 

administrerade vid olika tidpunkter områden, när ett område hade blivit erövrat 

administrerades det av sacaks men när området ansågs vara ”säkert” övertog 

kazas det. Detta ledde till att den militära administrationen övertog den civila.
8
 

Västa Balkan tillhörde det Osmanska riket under en lång tid och därmed är denna 

uppdelning intressant då den kanske kan förklara vissa delar av 

statsbildningsprocesserna. JNA var stat i staten precis som den osmanska 

militären och det är kanske en kvarleva från det Osmanska riket? 

 

Enligt honom så är det via krig som stater utvecklas och kan utvecklas till 

”national states”. Det är en skillnad mellan national states och nation – states, då 

national states är grovt översatt nationalstater medan nation – states syftar på en 

tidigare historisk nation som fanns tidigare. Sverige t.ex. är både en national state 

och en nation – state då det finns en historisk, språklig och symbolisk identitet i 

landet. Frankrike och Storbritannien räknas däremot inte som nation – states då de 

saknar dessa symboler.
9
 Alla nation – states är inte stater i sin egen mening så det 

finns många minoriteter lever inom national states. Detta kan kopplas till 

Jugoslavien då det var en national state med många ”nation states” inom sig som 

sedan bröt sig ur. Jag kommer att nedan diskutera nationalismens påverkan på 

                                                                                                                                                        

 
5
 Tilly s. 29.  

6
 Tilly s. 5.  

7
 Tilly s. 17. 

8
 Tilly s. 24.  

9
 Tilly s. 2 – 3.  
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Jugoslaviens kollaps. Det är hur de olika nation states utmanade den övergripande 

nationalstaten och formade sina egna stater.  

 

1.2.2 Barry Buzan 

Säkerhetsbegreppet har breddats av Barry Buzan
10

 från att främst handla om 

direkta militära hot till att röra relationerna kring individer och staten. Begreppet 

säkerhet i sig själv är svårt då betydelsen är högst subjektiv. Buzan skriver att 

själva strävandet efter säkerhet kan ivissa fall minimera den.
11

 Buzans breddning 

av säkerhetsbegreppet har skilt på begreppen stat och samhälle då han menar att 

säkerheten påverkar staten och samhället på olika sätt.
12

 Stater är de primära 

analysenheterna och den dynamiska säkerheten mellan länderna är beroende på 

staternas relation till varandra. Internationell säkerhet kan bara förstås i 

förhållande till den inre säkerheten och vilken position staten har i det anarkiska 

samhället. Buzan menar att säkerhet kan bara vara relativ i det anarkiska systemet, 

det kan aldrig vara absolut.
13

 Det han menar med detta är att i och med 

föränderligheten i det globala systemet kan vad säkerhet innebär förändras fort. I 

Jugoslaviens fall omdefinierades säkerheten genom att ens personliga etnicitet 

blev ett hot.    

 

Tillys diskussion kring nation – states kopplas även till Buzans diskussion om 

säkerhet. Buzan skriver att de flesta av de minoriteter som kräver nationellt 

självstyre ser sig själva som ”aspirant statemakers”.
14

 Buzan har utvecklat en figur 

den s.k. statens triangel där de tre komponenter: territoriumet, statens idé och det 

institutionella uttrycket av staten.
15

 Dessa tre delar måste finnas om det skall 

finnas en stat. Buzan menar att hot mot statens säkerhet upplevs annorlunda 

beroende på vilken del av basen som hotet riktas mot. Statens främsta del är själva 

idén, varför just denna stat existerar men för att kunna fungera måste staten ha 

institutioner. Det går att ha en idé om en egen stat utan ett territorium, såsom 

palestinierna, men för att accepteras som en stat i omvärldens ögon krävs det ett 

eget avgränsat territorium.
16

  

 

Varför staten finns, och dess rätt att existera, är konstruerad utifrån nationalism. 

Det är idén som binder oss samman i olika stater. Säkerhetsproblematik kommer 

därmed att kopplas till hot mot statens idé. Under Jugoslavien kriget var staternas 

idéer kopplade till nationalismen och det historiska arvet. Detta är inget som är 

nytt då de flesta av Europas länder har liknande idéer men det finns även stater 

som inte bygger sin idé på detta. Det finns fyra olika typer av stater, den första 

kallas för ”nation – state” där nationen föregår staten. Landet ifråga har en stark 

kulturell enhet och staten finns för att skydda nationen, Japan räknas som ett 

sådant land. Nationens legitimitet är hög och är starkt förankrad i den 

                                                                                                                                                        

 
10

 Barry Buzan är en engelsk statsvetare som arbetar som Montagu Baron professor i statsvetenskap på London 

School of Economics. Hans arbete har främst handlat om internationell säkerhet och internationell historia.  
11

 Barry Buzan ”People, States and Fear” 1991. London s. 15.  
12

 Buzan s. 18 – 19.  
13

 Buzan s. 22 – 23.  
14

 Buzan s. 59.  
15

 Buzan s. 65.  
16

 Buzan s. 63 – 65; med undantag för Palestina som inte uppfyller de internationella kraven för stat men är ändå 

med i FN. 
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internationella arenan. I texten ovan har jag diskutera Tillys liknande begrepp 

grundar sig också på en tidigare historisk nation så jag likställer dessa begrepp. 

Den andra typen är ”state – nation” och här är det staten som har format och gett 

upphov till nationen. USA är ett bra exempel på en sådan nation. Befolkningen 

har olika kulturella rötter men de identifierar sig med den övergripande staten 

också såsom: italian – american. State – nation länder saknar en historisk 

bakgrund utan är ofta konstruerade stater. Den tredje typen är ”part – nation state” 

och det är länder vars territorium är delade, Korea är ett exempel på detta. Om 

Korea inte hade varit delat hade landet varit en nation – state. Denna modell anser 

jag själv vara något problematisk då den är lite daterad för att Buzan diskuterar 

Öst och Västtyskland. Den fjärde modellen är ”federation – eller imperial – state” 

det är länder som innehåller fler än en nation, Jugoslavien räknades som ett sådant 

land. Kina och Kanada är båda sådana länder. I min undersökning är det själva 

upplösningen av denna form och skapandet av nation – states som är i fokus.
17

 

Ovan har jag diskuterat behovet av att ha en idé för staten och det är viktigt att 

statens idé är inplanterad i hela befolkningen för annars hotas själva statens 

grund.
18

 

 

Buzan vidgar dessa begrepp och inkluderar ”weak” och ”strong states/powers”. 

Inom weak states är våld en vital del då det är en del i deras etablering till att bli 

state – nations. Våldet som skapas är likväl internt som externt. Weak – states har 

också distinktionen att de inte har kapaciteten att avvärja säkerhetshot via en 

poliskår. Poliskåren som finns inom landet har inte möjligheten att avvärja 

säkerhetshot. Om staten är stark existerar denna möjlighet. Det finns även 

ytterligare kännetecken på detta såsom: utbrett politiskt våld, staten har en hemlig 

polis som spionerar på sina invånare, en politisk konflikt över vilken politisk 

ideologi som skall vara i staten (demokrati eller kommunism), avsaknad av en 

sammanhållande statlig identitet, avsaknad av en tydlig politisk hierarki och en 

stark politisk kontroll över medierna. 
19

 Jugoslavien passar in på denna 

beskrivning av en svag stat. 

 

1.3 Metod och Material 

Jag kommer att göra en jämförande fallstudie med historisk metod. Fallstudierna 

som jag har utgått ifrån är Slovenien, Kroatien och Serbien. Skälen till att jag har 

specifikt valt dessa länder är att de är så pass olika och därför vill jag undersöka 

de stora skillnaderna. Slovenien var det land som inte hamnade i det blodiga krig 

som sedan kom medan Serbien och Kroatien var de länder som var de största 

förövarna. Slovenien och Kroatien tillhör samma kultursfär men de valde två 

olika sätt att bryta sig loss ur federationen. Både Serbien och Kroatien använde 

sig av nationalistiskt färgade språk som fick minoriteterna inom länderna att 

mobilisera sig. Slovenien saknade de stora minoriteter som fanns i både Serbien 

och Kroatien. Jag tycker att det är intressant att undersöka varför två länder från 

samma kultursfär valde två olika sätt att agera på.  

 

                                                                                                                                                        

 
17

 Buzan s. 69 – 77.  
18

 Buzan s. 78.  
19

 Buzan s. 96 – 100.  
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Att jag inte har valt Bosnien som fall är på ett sätt ett problem då religion skulle 

vara en större faktor. Det hade varit intressant att undersöka varför Bosnien blev 

det land som blev utsatt av både Serbien och Kroatien. Men jag valde att inte 

inkludera Bosnien på grund av att jag ville undersöka varför Slovenien klarade 

sig. Om det finns olika statsbildningslinjer i Europa kan de finnas utkrystallierade 

i de olika länderna på västra Balkan. Dessutom är jag rädd för att om jag hade 

inkluderat Bosnien i min uppsats hade jag upprepat Mary Kaldors forskning om 

gamla och nya krig.  

 

Matrisen har utgåtts ifrån Gustav Vasas registratur, som är brev från Gustav 

Vasas kansli. De är officiella brev som gick ut med Bl.a., order till fogdar och 

adelsmän. Brev till riksrådet och privata brev till familjen är även med i dessa 

samlingar. Breven är samtida och är utifrån Gustav Vasas synvinkel. Breven är 

svar från Gustav Vasa till upprorsmännen och är även instruktioner till fogdarna. 

Det är därmed Gustav Vasas respons som jag har utgått ifrån och utformat min 

matris.  

 

Mitt empiriska material till min analys består av två olika böcker, Susan 

Woodwards
20

 Balkan tradegy och Sanimir Resics
21

: En historia om Balkan. 

Materialet ifråga är sekundärmaterial och det finns uppenbara nackdelar med 

detta. Nackdelarna är att materialet är redan tolkat och presenterat av en annan 

forskare. Information jag skulle få fram av primärmaterial går därmed förlorat. 

Därmed finns det även en klar fördel med att jag använder mig av tidigare 

forskning då informationen hade varit för extensiv för denna uppsats och jag 

saknar även de språkkunskaper som behövs för att använda mig av 

primärmaterial. Tillgången till materialet har varit god då böckerna har funnits 

tillgängliga. Woodwards bok blev rekommenderad av mig av Annika Björkdahl. 

Resics bok fokuserar främst på hela Balkans historia medan Woodwards bok 

diskuterar hela kriget och hur kriget utvecklades. På det sättet skulle jag inte 

behöva Resics bok men jag anser att det är viktigt att ha balans i sitt material. 

Forskare väljer att belysa olika saker i sina undersökningar och därmed är det bra 

att ha ett utökat material.  

 

1.3.1 Matris 

I min undersökning kommer jag att använda mig av en matris som jag har 

konstruerat utifrån Västgötaherrarnas uppror. Matrisen har sex olika delar som 

utgår ifrån hur Gustav Vasa vann upproret. Gustav Vasa vann främst detta uppror 

för att han hade kontroll över informationsflödet och kunde motbevisa 

upprorsmännens anklagelser. Matrisen utgår även ifrån hur upproret gick till och 

vilka ordval och hur Gustav Vasa gjorde för att stoppa upproret. Jugoslavienkriget 

och Västgötaherrarnas uppror är två mycket olika händelser men det är i själva 

olikheten som jag hoppas på att kunna finna likheter mellan dem. Det är de 

historiska linjerna som jag är intresserad av.  

 

                                                                                                                                                        

 
20

 Susan Woodward är en amerikansk forskare och anses vara en expert på Balkan frågor och arbetat på 

Harvard, King’s College i London m.m. 
21

 Sanimir Resic är en historiker vid Lunds Universitet och är även prefekt vid Öst – och Centraleuropa studier 

vid Lunds Universitet. Sanimir Resic är själv född i Jugoslavien men flyttade till Sverige som tvåring.  
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Matrisens första del kallas för ”handsken kastas”, under 1500 – talet startades 

uppror genom att mörda en fogde. På ett rituellt sätt mördades statens 

maktinstrument. Hur kastades handsken vid balkankonflikten? En viktig aspekt 

inom denna del är om handsken kastades på ett våldsamt sätt eller om svaret var 

våldsamt. Tillys tes är att stater utvecklas genom krig och genom maktutmaningar 

och om handsken kastas på ett våldsamt sätt visar detta att inget har förändrats. 

Däremot om sättet som makten utmanas på ett fredligt vis och svaret blir ett 

våldsamt kan vi diskutera om det har skett en vändning i statsbildningsprocesser. I 

min uppsats problematiseras av att det som först är Jugoslaviens armé JNA 

förvandlas till den serbiska. Därmed övertas Jugoslaviens roll av Serbien som den 

överordnande makten. I min uppsats kommer därmed Serbien både behandlas 

som en utbrytande part och som parten som revolten sker mot. Måste stater svara 

med våld när deras makt utmanas? I detta fall är den övergripande staten 

Jugoslavien (Serbien) och det är Slovenien och Kroatien som utmanar Jugoslavien 

genom att bryta sig ur.  

 

Den andra delen av matrisen rör informationskontrollen. I denna del kommer jag 

att undersöka hur information utnyttjades av de olika parterna. Propagandan är 

även en viktig del då hur fienderna utmålas. Under västgötaherrarnas uppror 

utmålades Gustav Vasas fiender som kättare och danskar. Identiteten som svensk 

var något som kunde tas ifrån personer som var emot Gustav Vasa. Målet för min 

uppsats är hur stater reagerar när maktkonsolideringen hotas. Informationskontroll 

och hur informationen används är viktigt för både idag och igår för vinsten av 

uppror. Vem är det som har kontrollen över agendan? 

 

Kollektivet, allmänheten och de politiska eliterna är två olika delar av matrisen. 

Dessa delar går till en viss del in i varandra då politiska eliten även tillhör 

kollektivet. Skillnaden ligger i hur de politiska ledarna vänder sig till de olika 

delarna. Finns det en tydligare direkthet mellan de styrande och den politiska 

eliten? Kollektivets roll är intressant i denna matris då Jugoslavien tidigare hade 

varit diktatur kan det saknas kommunikation mellan de styrande och allmänheten. 

Detta är en skillnad från västgötaherrarnas uppror då allmänheten var i högsta 

grad involverad i själva upproret. Slovenien, Kroatien och Serbien var i själva 

brytpunkten mellan demokrati och diktatur därmed är det intressant att undersöka 

om allmänheten involvering i konflikten fanns på samma sätt. Min litteratur 

belyste inte hur allmänheten valde att agera själva utan hur allmänheten svarade 

på eliternas försök att nå ut till dem. Därför kommer jag att beskriva hur den 

politiska eliten försökte nå ut till dem. Uppsatsens omfång räcker tyvärr inte till 

att undersöka själva allmänhetens försök att bryta upp federationen. Däremot 

visar det material jag använder mig av hur eliterna svarade på och utnyttjade 

allmänhetens försök att utmana makten. På det sättet har min uppsats ett top down 

än en bottom – up perspektiv.  

 

Den femte delen rör externa aktörer såsom EU, FN och andra länder hur de 

reagerar på krisen. Det som är viktigt i denna del är hur de externa aktörerna 

reagerar och hur de rättfärdigar sitt agerande. Hur svarar omvärlden på när 

Jugoslaviens upplösning? Balkan har historiskt sett varit delat i en östlig del (det 

osmanska väldet) och en västlig del (det habsburgska väldet). Spelar dessa gamla 

historiska gränser en roll i hur omvärlden väljer att agera? Här kan även den sista 

delen av matrisen kopplas in, religion. De olika delarna av Balkan tillhör olika 



 

 8 

religioner som härstammar från det osmanska riket. Serbien är ortodoxt, Bosnien 

är muslimskt, Kroatien och Slovenien är katolska. Religionen var en samlande 

faktor under Jugoslavienkriget och en exkluderande faktor.  

 

1.5 Historisk bakgrund 

Det som är det västra Balkan och det tidigare Jugoslavien har, och är, ett myller 

av olika folkgrupper. Som under olika perioder har varit självständiga och tillhört 

Bysans/Östrom, det Habsburgska eller det Osmanska riket. När Östrom bildades 

drogs gränsen mellan Östrom och Västrom just på västra Balkan, en gräns som 

delade Balkan i den grekiskt ortodoxt kultursfären och den katolska.
22

 Efter att 

Östrom föll tog det osmanska riket över länderna och det osmanska riket har 

lämnat störst påverkan på Balkan för att de styrde området i över 500 år. De olika 

folkgrupperna är uppdelade efter både religion och nationalitet, man skulle kunna 

säga att det är här väst och öst möts i Europa i den mening att det finns både den 

katolska kultursfären, den serbiskt ortodoxa som den muslimska världen. Varifrån 

de olika folkgrupperna kommer från och när de invandrade är svårt att säga då 

källorna är missvisande, den enda vi kan säga är att de finns där idag.  

 

Slovenien grundades, enligt legenderna, någon gång på 600 – talet i Kärnten i 

dagens Österrike. Slovenerna tillhör ett slaviskt/iranskt folk som invandrade under 

500 – talet till det västra Balkan. Det slovenska kungadömet utvecklades till att 

överklassen var bayrare och bönderna var slovener. Därmed tillhör Slovenien den 

historiska tradition där överklassen var tyskar. Slovenerna avskars tidigt från 

andra slaver på grund av folkvandringar och de tyska adelsherrarna underställdes 

det Habsburgska riket. När det Osmanska riket avancerade på västra Balkan slog 

det habsburgska riket tillbaka och sedan början av 1500 – talet tillhörde Slovenien 

Habsburg.
23

 Kroatiens kungarike utvecklades också under 800 – talet men när 

Slovenien blev inkorporerad i Habsburg hade Kroatien band med Ungern. 

Kroatien var en självständig stat under 1000 – talet och räknades som en stor 

sjömakt. Men 1108 underordnades Kroatien Ungern och detta fortsatte fram till 

1918. Den kroatiska självständiga staten var en viktig del av propagandan under 

Jugoslavienkriget och en stor del av den nationella självbilden.
24

. Det serbiska 

kungariket var mäktigt i början av medeltiden och var även ett hot mot det viktiga 

Bysans. Serberna allierade sig tidvis med både turkar och Bysans men förlorade 

sin självständighet under 1300 – talet mot turkarna på grund av interna 

maktstrider. Vid slaget vid Trastfältet 1389 ansågs Serbien förlora sin 

självständighet gentemot turkarna och har en stark politisk laddning även idag.
25

 

 

Under Titos tid räknades Kroatien och Serbien under en lång tid som ”founding 

nations” men med 1976:s  konstitution ändrades detta och republikerna fick mer 

självständighet och autonomi.
26

 Under Titos tid var det även förbjudet att 

uppvigla till religiös hat.
27
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2. Analys 
 

 

 

 

 

 

 

2.1. Handsken kastas 

Slovenien ville lösgöra sig ur federationen gjorde de detta via den nya 

konstitutionen genom ekonomiska och demokratiska uttryck. Sloveniens första 

maktutmaning var att ignorera den federala lönenivån för att kunna locka hem 

slovenska gästarbetare. De valde att minska den federala inblandningen i 

ekonomin för att kunna exportera till väst.
28

 1987 valde Slovenien att även 

protestera mot de federala institutionerna involverandes i republikernas interna 

politik. Den politiska eliten valde att skydda sin politiska autonomi genom att 

ifrågasätta och omdefiniera konstitutionen.
29

 Den politiska utmaningen skedde vid 

omarbetningen av 1974 års konstitution, Kroatien och Slovenien ville ha ett löst 

ekonomiskt samarbete medan Serbien ville ha en starkt centraliserad federation 

med Serbien som överordnade stat. Serbien hade tagit över rollen som 

statsbärande faktor från kommunistpartiet till de övriga ländernas motstånd.
30

  

 

Serbien påbörjade också sin utbrytning ur federationen genom att ifrågasätta 

konstitutionen. De ifrågasatte varför Kosovo och Vojodna, som ansågs vara det 

serbiska folkets kulturvagga, var autonoma då de historiskt var ”serbiska”. Därför 

i fråntogs de sin autonomi och inkorporerades med Serbien. Serbiens ledare 

Slobodan Milosevic började centraliserade makten kring sig själv. Milosevic 

kastade handsken genom att hålla det ökända talet vid trastfältet.
31

 Det var i detta 

tal Milosevic sa orden: Serbien vinner krig men aldrig freden. De övriga länderna 

i Jugoslavien motsatte sig detta och propagerade för att Kosovo och Vojdona 

skulle återfå sin autonomi. Slobodan Milosevic använde sig av ett nationalistiskt 

språk som hyllade det kommande ”Storserbien”. Idén var att upplösa Jugoslavien 

och bilda ett nytt Storserbien.  

 

Precis som Slovenien valde Kroatien att rättfärdiga sitt utträde från federationen 

via konstitutionen. Men tillskillnad från Slovenien fanns det stora skillnader rent 

befolkningsmässigt då det fanns en stor serbisk minoritet i landet. När Sloveniens 

nationsform var redan fast var Kroatiens mera diffus. För kroater fanns de en stark 

koppling i kampen mellan nationella rättigheter och demokratiska rättigheter och 

under Jugoslaviens fall började nationalism kopplas in till denna kamp.
32

 Statens 

idé kopplades till det kroatiska folket och den serbiska minoriteten kopplades 
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ifrån den. De valde att skriva om sin konstitution och koppla nationen till det 

kroatiska folket med sitt ”brödrafolk” serberna. Till skillnad från Slovenien vars 

konstitution inte gjorde några åtskillnader av minoriteterna valde Kroatien att 

skilja mellan majoritetsfolket och den största minoriteten. Denna åtskillnad gav 

minoriteterna kulturella och sociala rättigheter men inte politiska. När Slovenien 

valde en inkluderande lagstiftning valde Kroatien en exkluderande.
33

 I min 

mening valde Kroatien att utmana sina grannar med denna konstitution. Kriget 

handlade därmed med om konstruktioner kring statliga idéer och vilka som har 

rätt till den.  

 

När det kommunistiska Jugoslavien föll lade Slovenien fram ett förslag att 

Jugoslavien skulle omvandlas till en ekonomisk federation där staterna skulle 

omvandlas till demokratiska självständiga stater. Deras förslag röstades ner och 

Slovenien valde att lämna kongressen. Milosevics förslag var att ha ett starkt parti 

i en stark stat som också röstades ner. När slovenerna gick ifrån kongressen 

kastade de sin handske då de visade att de inte tänkte vara med i federationen. 

Resic skriver att det var i den stunden som Jugoslavien gick under. Slovenien 

valde att i juli samma år lägga fram en självständighetsförklaring då de sade om 

inte en lösning på federationsfrågan skulle presenteras inom ett år så skulle de 

lämna federationen och utropa en självständig stat.
34

 Slovenien gjorde detta via 

sitt nyvalda parlament och utmanade makten på ett fredligt sätt. Denna fredliga 

maktutmaning kunde slovenerna göra för att de inte hade JNA – representanter 

närvarande i landet.  

 

Slovenien hade störst ekonomisk tillväxt och Serbien var den del av Jugoslavien 

som hade sämst ekonomi och var en börda för de övriga delarna av Jugoslavien. 

När Slovenien utnyttjade sina ekonomiska fördelar valde Serbiens politiska 

ledning att utnyttja nationalismen. Skillnaderna mellan Sloveniens ledare och 

Serbiens ledare var stor, Sloveniens ledare valde att var mera diskret medan 

Milosevic var mera direkt och spelade på massornas känslor.
35

 Slovenerna valde 

att bygga upp en enad politisk front medan serberna delade landet i två klyftor. 

Slovenien var ett land som var öppet och hade ett pluralistiskt synsätt på politik 

och identiteter.
36

 Den dåliga ekonomin ledde även till att klyftorna vidgades ännu 

mer.
37

 Genom Sloveniens goda ekonomiska tillväxt kunde Sloveniens coercion att 

öka, både deras coercion och accumlation var höga. Sloveniens idé som stat var 

redan cementerad i det kollektiva minnet medan Serbiens och Kroatiens var det 

inte.  

 

Svaret på republikernas motstånd och utbrytningen var våldsamt utifrån JNA: s 

sida. JNA var en ”stat i staten”. Deras uppgift var att skydda staten Jugoslavien 

mot utomstående och inbördes fiender. JNA var dominerad av serber och kampen 

om makten över JNA var en kamp om makt över Jugoslavien. JNA hotade att om 

det skulle utvecklas våldsamma strider republikerna mellan skulle de ingripa. 
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Trots att detta hot så rustades miliser i hela Jugoslavien. Dessa paramilitära 

grupper slogs gentemot polisstyrkorna i de olika delarna. Trots detta så hölls det 

fria vals i hela Jugoslavien och upplösningen var nära. Men USA och EG 

deklarerade att de ville att Jugoslavien skulle bestå och Serbien och JNA valde då 

att gå i krig.
38

  

 

Ett av skälen till att Slovenien lyckades undvika kriget var för att gränserna var 

fastställda mellan länderna. Woodward påpekar att det finns en skillnad mellan 

”the right of republics and the rights of nations to a state”.
39

 I och med att 

länderna hade så pass många minoriteter inom sina länder var gränserna svåra att 

fastställa. Slovenien ansåg att de saknade minoriteter. Italienska och ungerska 

minoriteter gavs minoritetsstatus i utbyte att de slovenska minoriteterna i 

respektive länder gavs samma rättigheter.
40

 

 

Tillys nation – states kan kopplas till dessa händelser då den övergripande statens 

legitimitet ifrågasattes av nation – state. Den historiska symboliken och 

gemenskapen som fanns i Kroatien och i Serbien underminerade nationalstaten. 

Under västgötaherrarnas uppror var det via nationella symboler som debatten 

fördes via. Intressant nog ansågs konflikten mellan Serbien och Slovenien röra 

konstitutionella frågor medan mellan Serbien och Kroatien var det frågor om 

gränser. För att komplicera frågorna ytterligare inkluderades även medborgarskap 

och identiteter. Det fanns ingen stor serbisk minoritet i Slovenien. Därmed fanns 

det inte diskussioner om vilka stat som skulle styra över vilka områden.
41

 

Kroatien och Serbien var därmed part – states där de det fanns två olika nationer 

inom nationen. Enligt Buzans triangel är den tredje delen statens territorium och 

mellan Slovenien och Serbien fast det ingen dispyt rörande territoriumet. Serbiens 

upplevda säkerhetshot låg på det existentiella planet. 

 

2.2 Informationskontroll 

När Kroatien ville lämna federationen valde de också att lämna Jugoslavien på 

samma konstitutionella grunder som Slovenien. Tudjman utnyttjade Sloveniens 

strävan till självständighet genom att använda samma taktik. Men han använde sig 

även av Milosevics nationalistiska taktik för att ta makten. Genom att använda sig 

av en retorik om ”Storkroatien” skapade han två klyftor mellan kroaterna och 

serberna i Kroatien. Minoriteterna runt om i landet levde inte enligt definierbara 

gränser där stater kunde dras upp enligt var de olika folkgrupperna levde.
42

 

 

Under 1980 – talet demoniserades kroater och muslimer i serbisk 

historieskrivning och skönlitteratur, de påpekade även att det var ett pågående 

folkmord på serber som genomfördes av kroater.
43

 Slobodan Milosevic var en av 

de ledande figurerna i denna rörelse. Han använde sig av folkmöten och tv – 

sändningar där han höll tal med nationalistiska förtoner. Han kontrollerade all 
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media och hade i Serbien stora massmöten där han talade till folket.
44

 Milosevic 

och Tudjman var de ledare som använde sig av Gustav Vasas metoder att nå ut till 

massorna. Att använda ett nationalistiskt färgat språk och att hålla torgmöten är 

ett drag som inte bara är kopplat till Gustav Vasa utan är ett effektivt sätt att tala 

till sina väljare. Kontroll över media är en stor del av Buzans exempel på en svag 

stat. Detta visar på att det inte finns ett rådande konsensus kring vad staten är, så 

att osäkerheten kring detta stoppar den kritiska granskningen. Jugoslavien 

saknade en enhetlig nationell identitet och genom att monopolisera median kunde 

Milosevic propagera för den serbiska identiteten. Slovenien däremot valde att inte 

välja den vägen och är i min mening ett bevis för att de var en starkare stat.  

 

När Kroatien höll sina första val började det ledande partiet att, i likhet med 

Milosevic, förhärliga det tidigare kroatiska kungadömet och återkoppla landet 

med sina tidigare historiska traditioner. De kroatiska nationalisterna ansåg att hela 

Bosnien – Hercegovina och delar av Serbien tillhörde Kroatien. I likhet med 

Serbien drömde de om att skapa ett ”Storkroatien”. Dessutom var Kroatiens 

ställning som ett katolskt land viktigt för kroatiska nationalister, därmed 

poängterade de samhörigheten med Västeuropa. Både slovener och kroater skriver 

Resic ville skilja på dem och ”det primitiva balkan” som ansågs vara serberna.
45

 

Det primitiva Balkan är den del som inte tillhör den västerländska kultursfären 

och före Jugoslavienkriget legitimerade både Kroatien och Slovenien sig som 

västerländska. I min historiska bakgrund skrev jag att Kroatien och Slovenien 

båda tillhörde den europeiska kultursfären men tillhörde olika kultursfärer inom 

Europa. Frågan rör därmed inte vilket land som tillhör ”västerlandet” utan vilket 

land som innehåller fler än en nation.  

 

2.3 Kollektivet 

I tidigare kapitel har jag skrivit att Slovenien hade bäst ekonomi av hela landet 

och hade även ett politiskt pluralistiskt system. Slovenien var därmed placerad i 

det sista stadiet av Tillys fyra stadier. Den slovenska allmänheten, speciellt 

ungdomarna, var djupt missnöjda med det rådande politiska systemet och stödde 

Sloveniens motstånd mot Jugoslavien. Den slovenska myndigheten stödde 

ungdomsrörelserna finansiellt och i utbytte mot detta stöddes Sloveniens regim.
46

 

Med Tillys teori om coercion skulle detta kunna tolkas som att Sloveniens 

coercion blev starkare när de kopplade samman sin kamp för utbrytande med 

ungdomsrörelsen. De övriga länderna svarade med censur och polisiärt våld så 

valde Slovenien att stödja folket krav. Detta är intressant då Slovenien valde att 

inte använda sig av sitt våldsmonopol gentemot allmänheten. Slovenien hade 

redan lierat sig med kapitalet och kunde därmed stärka sitt coercion på ett annat 

sätt. Detta är i min mening ett sätt att visa sin starkhet som stat genom att 

inkludera allmänna opinionen. Genom att inte välja denna väg kan staten istället 

visa sin starka bas. Staten och allmänheten enas kring en idé om varför staten 

finns och idén blir en bottom – up konstellation istället för en top – down.  
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Milosevic sade i sitt tal vid trastfältet: Serberna vann krigen men förlorade freden. 

Vad han menade med detta var att Serberna aldrig hade vunnit en egen stat. 

Milosevic ökade sitt coercion genom sitt nationalistiska språk, han menade att 

Jugoslavien under Titos tid bara hade försvagat det serbiska folket men nu skulle 

serberna åter få sin stolthet. Woodward påpekar att genom detta språk kopplade 

Milosevic samman nationalistiska intellektuella och allmänheten som hade 

drabbats av den ekonomiska recessionen.
47

 På det sättet kunde Milosevic 

appellera till alla serber runt hela Jugoslavien och inte bara dem som levde i 

Serbien. Detta gjorde att serberna ansågs vara ett hot mot de olika ledarna runt om 

Jugoslavien. Dessutom appellerade Milosevic till grupper som inte skulle vinna 

på modernisering utan som hade förlorat på moderniseringen. Woodward påpekar 

att ingen etablerad politisk grupp hade tänkt att ge dem en röst.
48

  

 

Tudjman valde att återkoppla denna retorik till sin egen kampanj då han kopplade 

anti – kommunistisk propaganda med anti – serbiska inslag. Serberna ansågs vara 

dem som stod i vägen för den nya kroatiska staten.
49

 Problematiskt nog fanns det 

flera JNA – förband inom Kroatien vars arbete var att undertrycka 

demokratiseringsprocesser och självständighetskamp. Jag har tidigare skrivit om 

hur nationalism i Kroatien kopplades tätt samman med självständighet. Serberna 

var en stor minoritet i Kroatien och därmed var även deras reaktion viktig. 

Woodward skriver att det fanns personer som ansåg att serberna behövdes räddas 

från Serbien.
50

 I Kroatien och Serbiens fall så skapades statens idé av de politiska 

ledarna för allmänheten. Buzans huvudtes är att om inte statens idé är inplanterad 

i befolkningens medvetande förlorar staten sin orsak till existens.
51

 Genom att 

använda ett nationalistiskt språk försökte Serien och Kroatien att berättiga 

staternas idé. När vi skall placera Slovenien, Kroatien och Serbien in i de fyra 

stadierna av nationsbildning, utifrån Tillys perspektiv, blir frågan svår. Alla tre 

länderna befinner sig inledningsvis i den fjärde fasen men efter att kriget börjar 

förflyttas de till den första och andra fasen. JNA: s förvandling från Jugoslaviens 

armé till en serbisk milis blir som en tillbakagång från den statliga armén till en 

privatarmé. Själva statsbildningsprocessen under detta land är svårtolkad då det är 

Serbien söker efter självständighet samtidigt som de motsatt sig att Slovenien och 

Kroatien sökte självständighet.  

 

2.4 Politiska eliten 

I mitt tidigare kapitel har jag visat att de politiska eliterna använde sig av olika 

sorters sätt att nå ut till allmänheten. Slovenien valde att koppla samman sin 

konstitutionella kamp med ungdomsrörelserna som fanns i landet och därmed 

knyta de oppositionella grupperna närmre sig. Kroatien och Serbien valde 

däremot att använda sig av nationalistisk propaganda. Milosevic valde att använda 

sig av massmöten och kontroll över median för att nå fram sitt budskap. Sett 

utifrån ett maktkonsolideringsperspektiv kan Kroatiens och Serbiens metoder 

tolkas som att de var tvungna att konsolidera sin makt på ett liknande vis som 
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Gustav Vasa. Gustav Vasa var tvungen till att konsolidera sin makt genom att 

skapa vi och dem – känslor genom nationalistiska slagord. En stor skillnad är att 

för Gustav Vasa var svenskhet ett begrepp som kunde tas ifrån och sedan få 

tillbaka. För Serbiens och Kroatiens ledare var dessa begrepp konstanta. För 

allmänheten på 1500 – talet var även nationella identiteter inte lika viktiga som 

det var idag. Fokus låg istället på religiösa och regionala identiteter. Detta kan på 

ett sätt kopplas till Jugoslavien då religiösa identiteter och regionala identiteter är 

viktiga. Skillnaden är att de regionala identiteterna som fanns i Sverige var inte 

kopplade till en specifik nation. Sveriges regionala identiteter var inte nation – 

states i Tillys mening.  

 

Det nationella språket kopplades även samman till Kroatiens och Serbiens 

nationella baser, staternas idéer. De kopplade detta till sina existentiella skäl till 

att existera. Härmed skedde en förändring från att vara en federation state till att 

vara en nation – state. När staterna skapas, skapar de även en ideologi. 

Kommunism var den statsbärande idén i Jugoslavien och vid dess kollaps 

ändrades den till ländernas nationella identiteter. Detta problematiserades av att 

de grundade sina nationer i ett tänk om ett land ett folk men då i landet fanns fler 

än ett folk. Statens idé mötte inte befolkningssammansättningen som fanns i 

staten. Kroatiens och Serbiens idéer kring deras stater har ett top – down 

perspektiv. Det var nationalistiska intellektuella som först skapade idéerna kring 

den serbiska och den kroatiska nationalstaten. Detta är den typiska historiska 

konstrueringen av nationalism men det är intressant för att Serbien och Kroatien 

återgick till Tillys andra stadium i statsbildningprocessen.  

 

2.5 Externa aktörer 

När Slovenien bröt sig ur federationen fanns det två olika reaktionen på det som 

skedde. Den första reaktionen stod för Sloveniens grannländer för som hävdade 

att Jugoslavien alltid hade varit en ”artificial state” och därmed vad Sloveniens 

brytning helt legitim. Österrike och Tyskland var bland de länder som ansåg att i 

och med att Jugoslavien var ett skapat land så kunde de olika delarna bli 

självständiga.
52

 Om omvärlden inte skulle erkänna Slovenien som en egen stat 

skulle detta var ett större hot om ett krig skulle starta. Den andra reaktionen stod 

USA för då de ansåg att upplösningen av Jugoslavien var ett hot mot den politiska 

stabiliteten i Europa och säkerheten i världen. Enligt Woodward ville 

grannländerna hellre ha den slovenska armén vid sin gräns än att ha Jugoslaviens. 

I min mening skulle omvärlden både vinna och förlora på Jugoslaviens splittring. 

Skälet till att de stora makterna ville att Jugoslavien skulle hålla ihop var för att de 

redan hade en relation och politiskt samarbete med den jugoslaviska staten. Om 

det bildades nya länder var stormakterna tvungna till att omdefiniera vilka som 

var fiender och vilka som var vänner.
53

 EU och USA sade att de inte ville att 

Jugoslavien skulle bryta upp tog Serbien det som en förevändning att angripa 

länderna. Därmed var det de externa aktörerna som påskyndade och igniterade 

kriget.  

 

                                                                                                                                                        

 
52

 Woodward s. 205.  
53

 Woodward s. 164.  
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Utifrån detta skulle jag säga att vi har nått en punkt i statsbildningslinjer då 

externa aktörer har en större påverkan än tidigare i statens idéer. Krig skall 

utveckla stater fram med i detta fall så påverkade kriget till att Serbien gick 

tillbaka i sin utveckling. Detta är i min mening den största upptäckten jag har 

gjort i min uppsats att krig har en påverkan att få stater att gå tillbaka i den 

statsbildande processen.  

 

EU valde att när länderna formades koncentrera sig på att länderna skulle 

garantera rättigheter för minoriteterna som fanns i länderna.
54

 Intressant nog valde 

den europeiska gemenskapen att blunda för de brott mot de mänskliga 

rättigheterna som gjordes i Kroatien men inte för de brott som skedde i Serbien. 

Kroatien och Slovenien valde att på ett mer framgångsrikt sätt visa på hur deras 

val var mer demokratiska än de övriga delarna av Jugoslavien. Kroatiens val 

följde inte de demokratiska spelreglerna precis som Serbien. Woodward skriver 

vidare att detta spelade Milosevic i händerna då detta kunde användas till att spela 

på vi mot dem – känslorna.
55

 

 

Enligt Woodward trodde många observatörer att om de olika staterna erkändes av 

omvärlden skulle kriget sluta då nationalism var en av orsakerna till kriget. Om 

republikerna erkändes skulle behovet av att kriga försvinna. Dock förstod inte 

omvärlden problemet då hotet var de omgivande staterna som ville skydda sin 

befolkning som fanns utspritt över hela Jugoslavien. Kroatien och Serbien ansåg 

att de behövde skydda sina minoriteter mot motparten så på det sättet förvärrade 

omvärlden krisen. De externa aktörerna eskalerade processen mot fullständigt krig 

genom att utgå ifrån att det var en fråga om nationalism.
56

 

 

2.6 Religion 

Religionsfaktorn kan kopplas till den historiska delningen av Balkan som jag 

tidigare har diskuterat. Uppdelningen mellan ett katolskt och en ortodoxtsfär, en 

uppdelning mellan vad som skall räknas som Centraleuropa och som Östeuropa. 

Omvärlden ansåg också att Slovenien tillhörde den katolska habsburgska 

kultursfären och därmed var mer lämpad till självständighet.
57

 En intressant 

aspekt av detta är att Kroatien (som är katolskt) var lika diskriminerande som 

Serbien. Slovenien däremot involverades inte i kriget för deras geografiska närhet 

till Europa. Historiska band var därmed viktigare för de externa aktörerna än 

religionsfaktorn. Vad som är viktigt att tänka på är att Sovjet höll på att gå under 

och Ryssland höll på att växa fram under denna tidpunkt och därmed hade svårt 

att stödja Serbien.  

 

Under Västgötaherrarnas uppror användes religion som en utmärkande faktor, den 

andra sidan var kättare. I dessa fallen användes inte religion som en faktor för att 

definiera den andra sidan. Inom de nationella identiteterna inkluderades religionen 

och minoritetsstatusen användes för att exkludera människorna. På det sättet 

användes religion för att definiera den andre.  

                                                                                                                                                        

 
54

 Woodward s. 210.  
55

 Woodward s. 152. 
56

 Woodward s. 353.  
57

 Woodward s. 206. 
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En intressant faktor är som sagt att både Kroatien och Slovenien är katolska 

länder och tillhör den kultursfären men ländernas sätt att bryta sig ur federationen 

var totalt olika. Därmed är jag av den åsikten att religionen och vilken kultursfär 

länderna tillhörde är i sig inte den faktor som hade mest betydelse utan andra 

faktorer hade en större betydelse. Den viktigaste faktorn var minoritets och 

ekonomiska frågor, sambandet mellan coercion och kapital. Kroatien saknade ett 

tydligt samband mellan coercion och kapital.  
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3. Slutsats 
 

 

 

 

 

 

 

Slutsatserna som jag drar är att: det finns en koppling mellan coercion och kapital 

och ju större detta samband är desto mindre våldsamt var själva utbrytningen. 

Slovenien valde att alliera sig med ungdomsgrupper och därmed stärka sin egen 

stat i utbrytningen. Kroatien och Serbien behövde skapa en ny statsidé och 

använde nationalism för att skapa den. Både Kroatien och Serbien var, och är, så 

kallade part – nations då de innehåller fler än en nation inom sitt land. Den nya 

statsidén innebar att de exkluderade delar av sin befolkning men samtidigt 

inkluderade de delar av grannländernas befolkning. Vid skapandet av sina 

statsidéer skapade de samtidigt en osäkerhet då deras statsidéer inkräktade på 

grannländernas territorium. I den tidigare staten fanns den övergripande 

identiteten som jugoslav men denna försvann och konstruktionen grundade sig på 

den tidigare historiska nationen.  

 

Kroatiens och Serbiens höjde därmed sitt eget coercion genom att använda detta 

språk och mobilisera sina massor. De skapade sina egna stater genom att samla 

delar av sina befolkningar kring den statsbärande etniciteten. Däremot hade de ett 

lågt kapital och kunde inte använda sitt coercion till att koppla sig till kapitalet. 

Därmed anser jag att Serbien och Kroatien var på den första och andra nivån av 

statsbildning vid krigets början för att de saknade den nödvändiga kopplingen 

mellan coercion och kapital.  

 

Jugoslavienkriget bröt ut talade människor runt om i världen om, nationalismens 

comeback. På ett sätt gjorde nationalismen en comeback när Kroatien och Serbien 

gick tillbaka i sin nationella utveckling. De gick tillbaka i den nationella 

utvecklingen för att skapa sin existentiella bas för sin stat. Med min uppsats har 

jag visat att det går att gå tillbaka i sin statsbildning när maktkonsolideringen 

hotas. Krig kan ha den påverkan att staten går tillbaka till ett annat stadium. För 

mig personligen så förklarar det en del av fallerade stater. Staterna har fallerat i 

den mån att de har gått tillbaka i sin utveckling.  

 

När länderna kastade handsken gjorde de detta det både via sina parlament och på 

ett verbalt plan. Men det verbala sättet att göra uppror var på ett våldsamt sätt då 

hets till folkmord pågick. Sättet att göra uppror på har därmed förändrats till två 

olika utgångspunkter. Den första utgångspunkten är via tal och de demokratiska 

institutionerna då självständighet utropas. Denna handling utförs på statlig nivå 

där aktörerna gör detta inom strukturerna. Det andra sättet är att på våldsam väg 

göra uppror mot statens våldsmonopol genom att våldsamma handlingar. Detta 

sätt är vad personer gör på individnivå. Vad min undersökning har alltså visat att 

det finns två olika nivåer att göra uppror på, ett statligt och på individnivå. Min 

matris har även visat att staten svarar alltid med våld, både på individnivå och på 
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statlig nivå. Förklaringen till detta, tror jag, är för att stater är de enda som äger 

rätt till att bruka våld och därför använder de den makten.  

 

Min matris kunde ge mig svar på att informationskontroll både på 1900 – talet och 

på 1500 – talet är vitalt för att skapa en sammanhållande stat. Allmänhetens roll i 

statsskapandet var också viktigt i skapandet av statens idé. Däremot var 

involveringen i den initiala fasen annorlunda beroende på staten. Sloveniens 

allmänhet var engagerad och stöddes av staten och Slovenien klarade sig undan 

kriget.  I Slovenien var det en allians från både den politiska elitens såsom 

allmänheten. Serbiens och Kroatiens fall var det en fråga om top – down 

perspektiv med en nationalistisk propaganda. Den historiska linjen med 

nationalism som skapare av nationer finns fortfarande kvar. I Jugoslaviens fall var 

även religion en inkluderande faktor i statsbyggandet och fungerade också som en 

exkluderande. De externa aktörerna har blivit viktigare i deras engagemang i 

staters uppbyggnad och aktörernas engagemang beror på till stor del av geografi.  
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