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Abstract 

The situation in Bosnia and Hercegovina escalated in 1992 and resulted in a 

war which lasted until 1995, when the end of the war was marked by the 

signing of the Dayton agreement. The war consisted of conflict between the 

different groups within the country, with ethnic cleansing as one of the 

methods being used. In order to keep the peace in the region, the United 

Nations established the United Nations Protection Force in Yugoslavia. The 

UNPROFOR were at first meant to keep the peace within Croatia, but as the 

war broke out in 1992, parts of the force were repositioned to Bosnia. 

The purpose of this essay is to evaluate whether the UN and UNPROFOR 

managed to reach the goals set for the intervention in the town of Srebrenica, 

which was the first city in Bosnia to receive the status as a ”safe area”. In 

order to establish wheter the goals were met and the effects they had, the 

instrument of analysis consists of two evaluation models. The goal of the 

essay is to reach an understanding of the goals of the intervention and to 

provide with an analysis which can provide with an understanding for this, 

and perhaps also other interventions conducted by the UN.  

 

In the final part of the essay, the presented material is discussed and analyzed 

in order to reach the purpose of the study. Concludingly the study finds that 

the goals for UNPROFOR in Srebrenica were not met. 
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1 Inledning 

Kriget i Bosnien och Hercegovina (i fortsättningen Bosnien) utbröt i april 

1992 efter att landet självständighetsförklarats från Jugoslavien, vilket kom 

att pågå fram tills Daytonavtalet skrevs under år 1995 (Crampton, 2002, s. 

285-286). Sloveniens och Kroatiens utbrytande från Jugoslavien innebar att 

Bosnien med stor sannolikhet stod inför ett kommande krig, detta grundat i 

det faktum att Bosnien var det land som av alla länder i federationen var mest 

mångkulturellt. Detta skapade problem då de bosniska serberna skulle 

protestera om Bosnien lämnade federationen, medan de bosniska kroaterna 

skulle bestrida om valet blev att stanna (Sörensen, 1996, s. 131-135). 

Dessutom ville den bosniskt serbiska och bosniskt kroatiska sidan under 

kriget ta över delar av Bosnien och utropa dessa till sina egna, något som var 

tvärtemot den bosnienmuslimska sidans vilja då de ville bevara ett 

sammanhållet Bosnien (Crampton, 2002, s. 258-260). Med andra ord så var 

Bosnien det land som var mest avhängigt på Jugoslaviens existens 

(Crampton, 2002, s. 244). 

 

FN:s dåvarande generalsekreterare, Javier Pérez de Cúellar, oroades av 

händelseförloppet som kom ur Jugoslaviens uppbrytande och de 

självständighetsförklaringar som växte fram ur uppbrottet under 1991. Han 

uttryckte sig på följande vis: ”early, selective recognition could widen the 

[ongoing] conflict and fuel an explosive situation, especially in Bosnia and 

Hercegovina”. När Bosnien kort efter fredsavtalet skrivits under också kom 

att bli internationellt erkänt som självständigt skedde det som den före detta 

generalsekreteraren hade uttryckt oro för, då de redan pågående oroligheterna 

och inre motsättningarna i landet började eskalera (United Nations 

Peacekeeping 1999). Oavsett vilket resultatet skulle bli, var krig i Bosnien 

efter att Kroatien och Serbien självständighetsförklarats oundvikligt. I mars 

1992 blev det även en omröstning gällande Bosniens självständighet och 
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ledde till att även Bosnien kom att erkännas internationellt i april 1992, vilket 

även blev då det oundvikliga kriget utbröt (Sörensen, 1996, s. 134-135; 

Crampton, 2002, s. 254).  

 

När striderna trappades upp i Bosnien efter landets självständighetsförklaring 

fick dåvarande generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali i uppdrag av 

säkerhetsrådet att undersöka huruvida det vore fruktbart att sätta in 

fredsbevarande insatser i Bosnien. Generalsekreteraren gav då den dåvarande 

undergeneralsekreteraren för FN:s fredsbevarande operationer, Marrack 

Goulding, i uppdrag att befinna sig på plats under några dagar i Bosnien för 

att känna av konflikten. Grundat i undergeneralsekreterarens rapportering 

meddelade generalsekreteraren därefter säkerhetsrådet att situationen i landet 

var allvarlig, men att han inte såg några möjligheter för en fredsbevarande 

operation av FN (United Nations Peace Keeping, s. 10-11; Annan & 

Mouzavideh, 2012, s. 69). Även Paul Szasz menar att det inte fanns någon 

fred att bevara i landet, men att det istället för FN handlade om att de skulle 

lindra de effekter som kriget resulterade i samt att försöka få freden åter 

(1995, s. 685). 

 

En metod som UNPROFOR använde sig av i Bosnien var att ge vissa utvalda 

städer status som säkra områden, vilket innebar att dessa platser stod under 

FN:s beskydd. Srebrenica var den stad som kom att bli först att få denna 

status, men trots detta lyckades inte FN eller UNPROFOR förhindra serbiska 

styrkor från att två år senare gå in i staden, där de i juli kom att genomföra 

massakern där över 8000 bosnienmuslimer mördades. Det var detta 

massmord kom att bli den händelse som markerade FN:s misslyckande i 

Bosnien och forna Jugoslavien (Delpla et al., 2012, s. 18-23). 
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1.1 Problemformulering 

Ett forskningsproblem motiveras av att det är inomvetenskapligt eller 

samhälleligt uppkommit. Inomvetenskapligt relevanta frågor tenderar att 

komma från ett område som inte forskats så mycket om, medan samhälleligt 

uppkomna frågor exempelvis kan uppkomma från en enskild händelse eller 

en iakttagelse (Esaiasson et al., 2012, s. 31). Uppsatsens problemformulering 

utgår från ett inomvetenskapligt uppkommit problem då den kopplas till 

tidigare forskning på området. För att kunna motivera forskningsfrågan ska 

den även kunna kopplas till den samhälleligt uppkomna delen, vilket görs då 

den behandlar FN:s interventioner som fortfarande är aktuella runtom i 

världen, vilket gör det till ett angeläget ämne att utvärdera.  

 

Då både mycket tid och resurser går till att genomföra interventioner, blir det 

således viktigt att undersöka huruvida de interventioner som genomförs 

fungerar bra och om de når upp till de mål som ställts. Detta är uppsatsens 

problemformulering. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att göra en utvärdering av FN:s insats i Bosnien i 

enlighet med Evert Vedungs definition för utvärdering och med hjälp av två 

mål-resultatmodeller för att kunna undersöka om FN:s mål för interventionen 

uppnåddes. För att kunna besvara uppsatsens syfte kommer UNPROFOR:s 

närvaro i Srebrenica att undersökas med hjälp av två utvärderingsmodeller, 

för att sedan kunna utmynna i en analys och ett resonemang kring 

interventionens måluppfyllelse och bieffekter. För att kunna genomföra en 

sådan utvärdering på ett tillfredsställande sätt behöver ett antal frågor 

besvaras. Uppsatsens frågeställningar är utformade utifrån de två modeller 

som används: 
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- Uppfylldes de mål som fanns för UNPROFOR i Srebrenica? 

- Vilket huvudsakliga bieffekter kom interventionen att få? 

 

Den första frågeställningen är viktig då denna visar på huruvida 

interventionens utförande följde de målsättningar som fanns i relation till 

interventionen och analyseras genom måluppfyllelsemodellen. Den andra 

frågeställningen är viktig då resultatet och effekterna bidrar till att ta fram 

huruvida målen som satts faktiskt uppnåtts, vilket analyseras genom 

bieffektsmodellen. Genom dessa modeller kan de utvalda frågeställningarna 

besvaras tillsammans med studiens syfte samt möjliggöra för en djup och 

uttömmande analys.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Denna sektion kommer översiktligt att ge en bild av krigets uppkomst i 

Bosnien och FN:s och UNPROFOR:s roll i denna, samt bidra med en 

grundläggande förståelse för hur FN:s fredsbevarande operationer fungerar 

och förs ut. Därefter kommer en kort utläggning av relevant tidigare 

forskning på området UNPROFOR och Srebrenica. 

 

2.1 FN och UNPROFOR i Bosnien 

1991 splittrades Jugoslavien och en efter en började staterna att 

självständighetsförklaras från den forna federationen, vilket kom att leda till 

att väpnad konflikt utbröt i Kroatien till följd av deras 

självständighetsförklaring. Denna konflikt varade tills januari 1992 då FN 

ingrep och fick länderna att gå med på ett fredsavtal, vilket bland annat 

innefattade ett godkännande av FN:s fortsatta fredsbevarande uppdrag i 

regionen. Detta avtal kom att heta Vance-planen efter Cyrus Vance, som var 

generalsekreterarens sändebud i ärendet Kroatien (United Nations 

Peacekeeping 1999). För att stärka Vance-planen i regionen tog FN även 

beslutet att grunda UNPROFOR (Resolution 743 1992) som skulle 

stationeras i Jugoslavien. Staden som valdes som plats för FN-styrkans 

huvudkvarter blev Bosniens huvudstad Sarajevo, då landet fortfarande sågs 

som neutralt område trots pågående inre oroligheter (United Nations 

Peacekeeping 1999).  

 

Det fanns flera problem i relation till FN:s och UNPROFOR:s närvaro i 

landet. Då kriget utbröt i forna Jugoslavien befann sig större delen av FN-

styrkorna redan på andra platser i världen, vilket ledde till att en del av de 

FN-insatser som gjordes till en början drevs av outbildad och oerfaren 

personal från andra länder. Bristen på personal i kombination med bristande 
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resurser gjorde UNPROFOR begränsade i sitt utövande av fredsbevarande 

insatser, inte minst då outbildad personal minskar befolkningens förtroende 

för organisationen och deras närvaro, vilket är nödvändigt för att FN ska få 

stöd i sitt intervenerande (Wahlgren, 1996, s. 155-157). Ett annat problem 

var att UNPROFOR inte hade mandat att gå in militärt, vilket gjorde att de 

inte hade möjlighet att beskydda de områden som kom att utsättas för 

attacker (Szasz, 2017, s. 687). Under denna period intensifierades även 

striderna vilket kom att leda till att stora delar av UNPROFOR blev tvungna 

att evakueras från sitt högkvarter i Sarajevo, vilket gjorde att FN inte hade 

någon märkbar närvaro under en del av tiden då bosnienserberna fortsatte 

bedriva sin utrensning av icke-serber (Annan & Mouzavideh, 2012, s. 69).  

 

Trots att samtliga i FN:s säkerhetsråd ansåg att någonting behövdes göras i 

det pågående kriget, fanns det stora svårigheter gällande att hitta en 

gemensam ställning angående vad som borde göras i praktiken. De kom dock 

gemensamt fram till tre åtgärder som var särskilt angelägna att ta itu med, 

vilka var vikten av att se till att mildra krigets konsekvenser, att begränsa 

konflikten samt att se till de möjligheter som fanns för att kunna göra ett 

fredsavtal mellan parterna (United Nations Peacekeeping 1999).  

 

Medlemsländerna i säkerhetsrådet hade även svårigheter att komma överens 

angående hur UNPROFOR:s mandat borde utformas, då ena sidan ansåg att 

FN-styrkan bör ha ett mandat som tillät UNPROFOR att gå in beväpnat mot 

de bosnienserbiska styrkorna, medan andra sidan inte såg detta som ett 

alternativ. Detta ledde till att UNPROFOR fortsatt fick hålla sig 

förhållandevis passiva trots det ökade mandatet. På grund av bristen på 

effektivt beslutsfattande hos säkerhetsrådet och avsaknad av närvaro i 

regionen hann omkring två miljoner människor i mitten av 1993 ha tvingats 

på flykt utan någon större assistans av varken FN eller UNPROFOR (United 

Nations Peacekeeping 1999). Men trots att UNPROFOR var ineffektiva sett 
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till det militära, kunde styrkan bidra till att se till det humanitära biståndet 

och att detta kom fram till utsatta områden. Bland annat lyckades de med att 

sommaren 1992 få igenom ett avtal där Sarajevos flygplats öppnades upp för 

att kunna distribuera humanitärt stöd. På detta sätt verkade FN-styrkan bland 

annat genom att hjälpa UNHCR med att få ut det humanitära stödet även till 

de delar som var serbkontrollerade eller svåråtkomliga genom marktransport 

genom att istället använda sig av flygplan för att distribuera hjälpen (United 

Nations Peacekeeping 1999). 

 

Ett exempel på säkerhetsrådets ineffektivitet och komplexitet var när 

dåvarande generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghali i maj 1995 lade fram 

fyra alternativ gällande hur UNPROFOR:s mandat borde vara utformat 

(United Nations Peacekeeping 1999). Som tidigare diskuterats i denna 

uppsats finns det flera motsättningar kring FN och deras fredsbevarande 

operationer vilket kom att visas exempel på här. Generalsekreteraren menade 

att UNPROFOR utsattes för stora risker genom att agera militärt och att detta 

skulle undvikas såvida det inte var i självförsvar, detta då han såg att tidigare 

försök att strida mot serberna kommit att kosta styrkan dyrt. Han menade 

även att det var riskfyllt att en fredsbevarande styrka började att använda sig 

av våld. Detta demonstrerade han genom att lägga fram följande fyra 

alternativ (a. a.): 

 
Option A: To withdraw UNPROFOR, leaving at the most a small political 

mission, if that was the wish of the parties; 

Option B: To retain UNPROFOR’s existing tasks and the methods used to 

implement them; 

Option C: To change the existing mandate to permit UNPROFOR to make 

greater use of force; 

Option D: To revise the mandate so that it would include only those tasks that 

a peacekeeping operation could reasonably be expected to perform in the 

circumstances prevailing in Bosnia and Hercegovina. (a. a.) 



 

11 
 

 

Av dessa alternativ menade Boutros-Ghali att alternativ D var det rätta, vilket 

skulle innebära att styrkan behöll det mandat som den ursprungligen 

tilldelats, det vill säga att hålla sig till fredsbevarande insatser och att agera 

utan våld, med undantag från självförsvar. Även här var säkerhetsrådet 

oeniga, vilket ledde till att inget beslut gällande detta kom att tas (a. a.).  

 

Detta problem är ett ständigt dilemma vid fredsbevarande operationer då 

säkerhetsrådet består av medlemmar som har olika syn på vad som bör göras 

i vissa regioner och situationer, vilket leder till att, precis som med 

UNPROFOR, att beslut inte tas och att en ineffektiv implementering får 

fortsätta (Akashi 1995). Då UNPROFOR bestod av styrkor från en mängd 

olika länder fanns det även osäkerhet kring hur dessa skulle agera, då de fick 

order dels från FN, dels från sina hemländer (Resic, 2018, s. 136). 

 

2.2 FN och interventioner 

FN har tre huvudsakliga uppdrag. Det första är att FN ska främja och 

bibehålla fred och säkerhet i världen. Tillvägagångssättet är först och främst 

att genom ett fredliga metoder förebygga och eliminera hot mot freden och 

säkerheten i enlighet med gällande internationella lagar. För det andra ska 

FN verka för att alla nationer ska följa och respektera mänskliga rättigheter. 

Deras tredje huvudsakliga uppdrag är att främja internationellt samarbete 

mellan nationerna för att gemensamt kunna lösa internationella problem. The 

UN Charter, på svenska FN:s stadgan, är det dokument som anger FN:s 

uppdrag, befogenheter och organisation. I stadgan anges de principer som FN 

ska följa när de fattar beslut samt deras befogenheter gällande interventioner 

och internationellt ingripande (Broms, 1990, s. 49-51).  

 



 

12 
 

FN:s fredsbevarande interventioner grundas på tre principer. Den första 

principen bygger på att de parter som är delaktiga i konflikten måste ge sitt 

medgivande till att FN ska få initiera en fredsbevarande operation. 

Godkännandet bereder vägen för FN:s möjligheter att kunna utföra de 

fredsbevarande insatser som beslutats om och som organisationens mandat 

tillåter. Den andra principen är att FN ska vara och fortsätta att vara 

opartiska, med andra ord att de inte ska välja någon sida, i syfte att kunna 

bibehålla sin legitimitet bland alla parter. Detta betyder dock inte att FN ska 

vara neutrala, då om någon part i konflikten skulle agera mot den 

fredsbevarande process som pågår ska FN ingripa. Den tredje principen som 

utmärker FN:s interventioner är att de inte går in med beväpnade styrkor och 

att våld inte används om detta inte skulle krävas för att försvara dem själva 

eller det mandat de fått (Department of Peacekeeping Operations, 2008, s. 

31-34).  

 

Huruvida FN ska påbörja en fredsbevarande operation i en konflikt beslutas 

av säkerhetsrådet. Ett sådant beslut kan baseras på flera olika faktorer, 

exempelvis om rådet anser att konflikten kan komma att hota den 

internationella säkerheten, samt om det finns ett politiskt mål som ska uppnås 

och om ett tydligt mandat för FN:s ingripande kan utformas. För att kunna 

avgöra detta sänds en delegation för behovsbedömning ut, TAM, vilka ska 

rapportera tillbaka till säkerhetsrådet gällande bland annat rådande 

humanitära och militära omständigheter, samt för att se hur en potentiell 

intervention av FN skulle kunna komma att spela ut i den aktuella regionen 

eller landet. Baserat på denna bedömning utformar generalsekreteraren en 

rekommendation gällande utformningen av en eventuell intervention vilken 

presenteras inför säkerhetsrådet, där ett beslut avseende en eventuell 

resolution tas (Department of Peacekeeping Operations, 2008, s. 47-49). 
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Bland andra har den före detta generalsekreteraren för FN, Kofi Annan, 

problematiserat de humanitära interventionerna som genomförs av FN då en 

del argumenterat för att interventioner som går in militärt riskerar att inkräkta 

på staters självbestämmande, eller att till och med riskera att motivera 

grupper inom ett land att initiera konflikter för att få internationellt stöd för 

detta. Oron för detta kan vara befogad, men Kofi Annan sätter här problemet 

i annat ljus, vilket också exemplifierar det dilemma som FN har när det gäller 

interventioner (United Nations 2000): 

 
If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how 

should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica—to gross and systematic violations of 

human rights that offend every precept of our common humanity? (United Nations 2000) 

 

FN har även fått en del kritik gällande sin benägenhet att ingripa först när en 

konflikt redan har pågått ett tag, då ofta i ett stadie då krigets olika aktörer 

redan försvagats av strider och då är mer öppna för att samtycka till ett 

intervenerande av FN (Wahlgren, 1996, s. 155-157). Denna kritik kan till 

viss del appliceras på deras agerande i Bosnien, då en kritik som framförts i 

relation till deras intervention i landet är hur FN inte kunde se något behov 

av att påbörja fredsbevarande insatser i landet kort efter att kriget börjat 

eskalera, vilket gjorde att dessa insatser sattes in senare än vad som kanske 

egentligen behövts. Denna kritik kan även länkas till UNPROFOR:s närvaro 

i Srebrenica och FN:s begränsningar gällande deras mandat, vilket inte 

ändrades förrän massakern redan hade ägt rum (Annan & Mouzavideh, 2012, 

s. 68-69).  

 

Före detta generalsekreteraren för FN, Kofi Annan, menar dock att ett stort 

ansvar för att FN:s fredsbevarande operationer ska fungera ligger på 

medlemsstaterna, då det är dessa som bidrar med militära styrkor och 

personal vilket gör att oförväntade händelser sker, blir interventionerna 
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fördröjda på grund av att medlemsstaternas styrkor står oförberedda (United 

Nations 2000).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning på området UNPROFOR och FN och 

deras närvaro i Bosnien, även om omfattningen av information gällande 

närvaron i specifika områden såsom Srebrenica är något mer begränsad. 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att en stor del av den forskning 

behandlar FN:s effektivitet under kriget, ifrågasättande och förklarande av 

hur vad som hände kom att se, samt en bristfällig kommunikation som 

tycktes finnas mellan det bestämmande FN och det verkställande 

UNPROFOR och de satta mål och syften som fanns, dels i Bosnien, dels i 

Srebrenica. 

 

Major Michael J. Fallon diskuterar UNPROFOR:s effektivitet i Bosnien 

under kriget och presenterar information gällande styrkans ständigt 

förändrade mandat i landet. Han menar att flera av de resolutioner som 

definierade styrkans mandat var otydliga och i somliga fall svårtolkade. 

Detta kunde leda till att till och med den personal som arbetade under 

mandatet inte kunde vara säkra på vad deras uppdrag faktiskt var. Samma 

problem fanns i relation till de gränser som fanns gällande de säkra områden 

som UNPROFOR hade ansvar för att beskydda. På grund av att dessa 

gränsdragningar var otydligt definierade kom detta att leda till vissa 

svårigheter gällande att avgöra huruvida ett säkert område stod under attack 

eller inte (1996, s. 14-15).  

 

Isabelle Delpla et al har skrivit boken Investigating Srebrenica vilken 

presenterar en analys av de utredningar som gjorts efter massakern i 

Srebrenica. Delpla presenterar bland annat information gällande Dutchbat, 
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vilken var den holländska bataljonen som var stationerad i Srebrenica under 

1995, och dess passivitet när de serbiska styrkorna börjande ta sig närmre 

och närmre det säkra området. Att serberna kunde inta Srebrenica och den 

massaker som följde visade på ett defekt beslutssystem hos UNPROFOR och 

kom att bli det som markerade FN:s misslyckande i Bosnien (2012, s. 22-23). 

 

Även Yasushi Akashi, som under krigen i Jugoslavien verkade som 

generalsekreterarens särskilda representant, presenterade 1995 en artikel 

vilken behandlade de problem som uppstått i relation med etablerandet och 

beskyddandet av de säkra områdena i Bosnien. Han problematiserar en del av 

den kritik som UNPROFOR fått som att vara defekt eller ineffektiv och 

menar att det finns en felaktig uppfattning gällande vad styrkans mandat 

faktiskt innebar, vilket inte var att avsluta det pågående kriget. Han ser även 

att resolution 836, vilken innefattade förändringar i UNPROFOR:s mandat i 

de säkra områdena, innefattade målsättningar som var omöjliga att uppnå för 

FN-styrkan. Han menar att detta beslut att utöka styrkans mandat grundades 

”under pressure of a political imperative to be seen to ’do something’” (1995, 

s. 313-315). 
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3 Teori  

3.1 Utvärdering 

Definitionerna i detta avsnitt kommer att bygga på statsvetaren Evert 

Vedungs forskning då han är en framstående forskare inom området 

utvärdering. Vedungs definition av begreppet utvärdering lyder: 

 
”Noggrann bedömning i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och 

beslutsinnehåll samt organisering av offentlig verksamhet, vilket tänkes spela 

en roll i praktiska beslutssituationer” (2009, s. 22). 

 

En utvärdering sker med andra ord i efterhand, efter att en händelse ägt 

rum eller ett beslut har tagits (a. a.). Denna form av bedömning kräver  

noggrannhet vilken uppnås med hjälp av systematisk datainsamling och  

redovisning av resultat. Utvärdering kan göras på flertalet olika  

områden i relation till både offentlig och privat verksamhet och täcker  

med andra ord över ett stort område (Vedung, 2009, s. 25-26). För att en  

undersökning ska kunna definieras som en utvärdering behöver en av  

följande faktorer studeras noggrant: 1) effekter, både väntade och  

oväntade, 2) resultatet, 3) genomförandet, eller 4) själva interventionen  

och kontexten. I denna uppsats behandlas alla fyra delar, men med  

fokus på interventionens utförande och dess effekter, vilket tas fram med  

hjälp av utvärderingsmodellerna som presenteras nedan. Vedung  

argumenterar för att det är centralt i en utvärdering att denna bistår i att  

inspirera framtida beslutstaganden och ser med andra ord att en stor del av 

värdet i en utvärdering är dess möjlighet att påverka senare händelser  

(ibid., s. 30-33). Även Lindgren (2014, s. 109) hävdar att utvärdering i  

olika former har en positiv effekt på det som utvärderas då det bland  

annat förenklar ansvarsutkrävande samt skapar större möjligheter 

till utveckling för den organisation som utvärderas. 
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Det finns även risker en bör vara medveten om när en genomför 

utvärderingar. En av dessa är att den kan bli ofullständig eller till och med 

irrelevant för studien om metodvalet inte är lämpligt eller att datainsamlingen 

varit slarvig eller otillräcklig (Åberg, 1997, s. 74). För att minimera risken 

för att detta sker har metoden valts grundat på dess relevans för ämnet och 

ses därför som lämplig. Valet av metod förklaras tydligare under 

metodstycket. Det andra problemet är svårt att eliminera helt då det finns en 

hel del forskning på området. Det finns en medvetenhet gällande detta och 

risken att viss information kan ha förbisetts, men denna minskar genom en 

bred insamling av material från olika utgivningsformer och forskare. Denna 

medvetenhet minskar även faran med eventuell slarvighet kring 

datainsamlingen. 

 

3.2 Utvärderingsmodeller 

Vedung presenterar flera modeller för upplägget av utvärderingar  

vilka är olika lämpade beroende på vad som ämnas att utvärderas (2009,  

s. 91). För att kunna välja en lämplig modell till sin studie måste en vara  

medveten om interventionens syfte samt vad det är som ska undersökas  

(ibid. s. 71). Då syftet med uppsatsen är att genomföra en utvärdering  

för att se om FN:s insatser i Bosnien uppfylldes används  

måluppfyllelsemodellen. För att ta reda på vilka resultat och effekter som  

interventionen kom att få och för att komplettera den första modellen  

kommer även bieffektsmodellen att användas. 

 

Något som bör nämnas i detta stadie är det kanske uppenbara problemet 

gällande att teorin i denna studie används på ett område som den inte är 

menad för. Detta gör att delar av de modeller som presenteras nedan i viss 

utsträckning modifierats i syfte att få dessa att passa in på det område som 
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undersöks. Dessa omtolkningar är små och när detta skett förklaras det 

tydligt i texten. 

 

3.2.1 Måluppfyllelsemodellen 

 

 
 
Figur 3.2.1 Måluppfyllelsemodellen för utvärdering (Vedung 2009, s. 93) 

 

Måluppfyllelsemodellen behandlar det händelseförlopp som pågår  

under hela interventionen, men utan större fokus på vad som händer i  

efterhand. Fokus ligger på att undersöka hur den intervention som  

genomförts har överensstämt med de mål som satts i relation till dess  

implementering. I denna typ av analys kan två tillvägagångssätt användas:  

beskrivande eller förklarande måluppfyllelseanalys. Den beskrivande  

måluppfyllelseanalysen behandlar hur målen som satts uppfyllts, medan  

den förklarande måluppfyllelseanalysen även tar in huruvida de resultat som  

uppnåtts är en konsekvens av insatsen. Vad som avgör ifall en intervention  

kan ses som lyckad eller misslyckad är de mål som satts upp och hur väl  

dessa uppfyllts (Vedung, 2009, s. 91-92).  

 

I denna studie används måluppfyllelsemodellen i ett annat syfte än i det som 

Vedung presenterar i sin bok, vilket lett till beslutet måluppfyllelseanalysen 

ska vara beskrivande för att underlätta appliceringen på fallet, då målet är 

målet är att se huruvida de mål FN och UNPROFOR hade med sin närvaro i  
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Srebrenica uppfylldes eller ej. För att genomföra en beskrivande  

måluppfyllelseanalys behöver en enda fråga besvaras, måluppfyllelsefrågan.  

Denna behandlar huruvida de förväntade utfallen uppnåtts och till vilken  

grad (Lane, 1987 i Vedung, 2009, s. 92). Problemet med att endast undersöka  

om målen uppfyllts eller inte är att detta exkluderar vilka effekter som  

interventionen haft. Detta gör att en annan modell kommer att behövas som  

komplement. 

 

En fördel med måluppfyllelsemodellen är att modellen ses som objektiv då 

värderingar kommer från de skrifter eller bestämmelser som finns sedan 

tidigare. Detta innebär att den som ska undersöka hur ett visst mål uppnåtts 

använder sig utav värderingar som redan finns där, vilket med andra ord 

innebär att måluppfyllelsemodellen utgår från de mål som finns för 

verksamheten, detta för att kunna se huruvida organisationens mål faktiskt 

uppfylls vid implementeringen av en intervention istället för att föra in sina 

egna uppfattningar (Vedung, 2009, s. 92-96). För att genomföra denna 

utvärdering kommer analysen därför att grundas i utvalda mål som FN hade 

för UNPROFOR:s roll i Srebrenica, samt vilka möjligheter UNPROFOR 

hade för att uppnå dessa mål.  

 

Det finns en del nackdelar som behöver beaktas när en använder sig av 

måluppfyllelsemodellen. Ett av dessa problem är att modellen riktar in sig på 

hur väl de mål som satts uppfyllts, vilket då avgör huruvida en intervention 

ses som lyckad eller inte. Vedung illustrerar problemet med Columbus, som 

om en ser till måluppfyllelsemodellen misslyckats med sitt uppdrag då han 

inte nådde Indien. Det faktum att han istället lyckades med att finna Amerika 

förändrar enligt denna modell inte uppfattningen att uppdraget misslyckats, 

då den inte kom fram till sitt mål (2009, s. 97). Detta problem är relevant i 

denna uppsats och kommer därför att diskuteras efter att de huvudsakliga 
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målsättningarna identifierats och händelseförloppet klargjorts för att 

inkluderas i utvärderingen. 

 

3.2.2 Bieffektsmodellen 

I kontrast till måluppfyllelsemodellen fokuserar bieffektsmodellen på de 

effekter som uppkommer till följd av en intervention, medan den 

förstnämnda enbart riktar in sig på huvudeffekterna, det vill säga de effekter 

som förväntas och önskas komma ur interventionen. Bieffektsmodellen 

kartlägger och utvärderar istället de bieffekter som ett visst beslut eller 

handling har fått, önskade såväl som oönskade. På detta vis kompletterar 

dessa två modeller varandra, då de sidoeffekter som inte inkluderas i den 

första modellen synliggörs med den andra och därigenom gör det möjligt att 

genomföra en mer komplett och täckande utvärdering (Vedung, 2009, s. 102-

103).  

 

 
Figur 3.2.1 Bieffektsmodellen vid utvärdering (Vedung 2009, s. 104) 
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Det ideala sättet att värdera utifrån bieffektsmodellen är att se till de mål och  

de effekter som var önskvärda tillsammans med de oväntade bieffekter som  

uppkommit ur interventionen. De oväntade bieffekterna kan komplettera den  

målbild som funnits och påverka hur denna uppfattas. Enligt Vedung finns  

det dock ett problem när det kommer till att se till officiella målsättningar, då  

dessa ej anger hur oväntade bieffekter ska värderas. Detta kan dock avhjälpas  

genom att se till tidigare interventioner som haft liknande bieffekter, där en  

utefter detta kan värdera bieffekterna i syfte att kunna göra en bedömning  

(2009, s. 114-115). I brist på utrymme kommer detta inte att inkluderas i  

denna uppsats, men de bieffekter som kommer att presenteras kommer inte  

heller att värderas mer än för att besvara frågeställningen gällande vilka  

huvudsakliga bieffekter interventionen kom att resultera i. 

 

Det finns flera risker med att inte inkludera oväntade bieffekter. Ett exempel 

på dessa är nolleffekter, vilket innebär att interventionen inte får några 

effekter överhuvudtaget, alternativt att det som händer under interventionen 

ändå skulle ha skett och alltså inte är en konsekvens av denna, det vill säga 

att det blir en dödviktseffekt. Ytterligare en risk är att en intervention utåt sätt 

kan upplevas ha uppnått ett lyckat resultat, men att det i verkligheten lett till 

ett resultat som varit tvärtemot det som önskats. Detta fenomen kallas för 

pervers effekt, vilken kan uppstå efter väldigt lång tid och ha växt fram som 

en effekt av den intervention som gjorts. Vedung tillstår att dessa problem är 

möjliga att behjälpa genom måluppfyllelsemodellen, men att denna inte har 

möjlighet att inkludera de sidoeffekter som kan ha medföljt (Vedung, 2009, 

s. 105-108). Med en kombination av dessa två modeller kan dessa 

komplettera varandras brister och tillsammans uppfylla uppsatsens syfte och 

besvara studiens frågeställningar. 
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4 Metod 

Vilken typ av studie som behandlas i forskning och i en uppsats avgörs 

genom vilket syfte den aktuella studien har. Studien är teoriutvecklande då 

det är själva ämnet som studeras som är primärt, medan teorin valts därefter. 

Här är det empirin och dess analys som bidrar med möjliga nya förklaringar 

till det som studeras vilka sedan kan bli föremål för en ny studie längre fram 

(Esaiasson et al., 2012, s. 41). 

 

4.1 Fallstudie 

Fallstudie är en metod som lämpar sig när syftet med forskningen är att 

fokusera på och förklara beslut och beslutsfattande, exempelvis för att 

besvara varför ett visst kommit till, dess genomförande samt dess 

konsekvenser. Metoden används ofta när ett fenomen och dess kontext är 

svåra att särskilja från varandra, det vill säga att det är av vikt att undersöka 

händelsen i relation till ett sammanhang då även detta ses som viktigt för att 

på ett tillfredsställande sätt kunna besvara forskningsfrågan (Yin, 2007, s. 

30-31). Detta gör att metodvalet i denna uppsats blir motiverat i båda 

avseenden. För det första är beslutsfattandet centralt i att besvara uppsatsens 

forskningsproblem då detta kräver information kring interventionens 

målsättning och genomförande, samt de effekter som interventionen kom att 

resultera i. För det andra är även kontexten viktig då denna behövs både för 

att få en förståelse för den situation som behandlas, samt för att kunna 

genomföra en tillfredsställande utvärdering av interventionen och dess 

resultat och konsekvenser. 

 

Metoden är även lämplig när syftet med studien är att få svar på frågorna hur 

eller varför i samband med ett nutida och aktuellt fenomen, detta utan att 

personen som genomför fallstudien har någon kontroll över de händelser som 
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sker (Yin, 2018, s. 15-16). Detta gör metoden lämplig för att besvara 

uppsatsens problemformulering.   

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar används det teoretiska 

ramverk som kartlagts i det tidigare segmentet. Genom ett utvärderande 

angreppssätt ämnas teorin kunna, med hjälp av måluppfyllelsemodellen och 

bieffektsmodellen, kunna bidra med en omfattande utvärdering kring 

interventionens mål och huruvida dessa uppfylldes, samt vilka bieffekter det 

kom att få. Här tas både interventionens syfte och målbild in, samt de 

förväntade såväl som de oförväntade effekterna som FN:s involvering 

resulterade i. 

 

Som med alla metoder finns det även en del kritik gällande användningen av 

fallstudier, däribland angående huruvida det går att generalisera de resultat 

som studien genererar (Bell, 2016, s. 24). Detta blir dock inte ett problem för 

denna studie då den inte syftar till att generalisera sina resultat. Baserat på 

Paul Szasz teori, specialist på fredsbevarande operationer, är ingen av FN:s 

operationer lik den andra, vilket gör det svårt att kategorisera dessa (1995, s. 

685). I samma andra kommer studien istället vara ämnad för ses som 

informerande och möjligtvis även som en grundpelare för fortsatta studier 

inom samma område.  

 

Det finns även kritik gällande tillförlitligheten till de resultat som genereras. 

George och Bennett (2005, s. 32) ser dock att denna kritik till viss del kan 

bortses från då denna metod även möjliggör för en bred insamling av olika 

observationer, vilket i sin tur ökar tillförlitligheten till resultatet. Med detta i 

åtanke bygger denna fallstudie på en variation av material med olika 

ursprung i syfte att få en så fullständig bild av händelserna som möjligt. 

Detta gör i sin tur att risken för låg tillförlitlighet minskar. 
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4.2 Avgränsning 

FN hade en betydande roll i kriget i Srebrenica under åren 1993-1995, från 

upprättandet av staden som ett säkert område fram till den massaker som 

inträffade 1995. Detta gör att övervägda avgränsningar blir nödvändiga för 

att möjliggöra för en djupare undersökning och analys, samt för att kunna 

hålla sig inom uppsatsens omfång. Avgränsningen görs därför genom att 

fokus läggs på att måluppfyllelsen och dess bieffekter i relation till 

UNPROFOR:s närvaro i staden under 1995 fram tills massakerns inträffande. 

 

4.3 Material 

Det finns en del litteratur och dokument på området FN och UNPROFOR i 

Srebrenica vilket möjliggör för en bred datainsamling. Det material som 

huvudsakligen kommer att användas i denna studie är primärkällor både från 

relevant litteratur samt från relevanta digitala källor och dokument. För att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar samt för att genomföra en 

tillförlitlig fallstudie har information och data samlats in från en bred 

variation av källor.  

 

För att kunna besvara den första frågeställningen används dokument 

utfärdade av FN alternativt av företrädare eller före detta företrädare för FN. 

Tillsammans med detta används tidigare forskning kring ämnet i form av 

uppsatser, böcker och artiklar. För att sedan ta reda på och kartlägga 

huruvida interventionen kom att uppfylla sina mål används sedan tidigare 

genomförd forskning och litteratur kring FN:s och UNPROFOR:s insatser, 

parallellt med FN-dokument som även dessa skildrar hur deras företrädare 

uppfattade detta. Dessa två källor tillsammans kan bidra med en mer rättvis 

bild och förklaring till hur och varför FN agerade som de gjorde, samt 

möjliggör för att se hur måluppfyllelsen kom att bli. För att besvara den sista 

frågeställningen, används även här relevant litteratur och tidigare forskning 
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på området tillsammans med FN-dokumenten för att få fram de största 

bieffekterna av interventionen. 

4.3.1 Källkritik 

När en genomför en studie är det viktigt att komma ihåg att vara källkritisk. 

Det finns fyra källkritiska regler som kan användas i syfte att kunna avgöra 

om att den information som används kan ses som sanningsenlig. Dessa regler 

är äkthet, oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et al., 2012, s. 

279ff). 

 

Denna studie har genomförts med hänsyn till dessa regler. Äkthetskriteriet 

uppfylls genom att de källor som används bekräftas av andra källor som 

säger samma sak. Oberoendet uppfylls däremot inte fullständigt då en del 

information visserligen härleds från dokument som skrivits av individer som 

närvarat under konflikten, men även av sekundärkällor som liksom denna 

uppsats ämnar genomföra undersökningar i efterhand. För att detta inte ska 

påverka resultatet används dock andra källor för att säkerställa att den 

insamlade informationen är sanningsenlig. Samtidigheten uppfylls genom att 

händelsen är relativt nutida, vilket gör att även källorna är det. Flera av de 

källor som används är skapade nära den tid efter kriget ägde rum, vilket gör 

att dessa kan ses som mer pålitliga då det blir minskad risk för 

efterkonstruktion. Till sist kan tendensen ses som relativt uppfylld då de 

flesta källor som används skrivs av vad som tycks vara opartiska berättare. 

Det kan dock diskuteras om FN kan ses som helt opartiska då dokumenten 

skrivs och produceras av individer som har FN-anknytning. Väl medveten 

om denna risk ämnas denna minska genom att FN-dokumenten jämförs med 

andra källor och kompletteras med möjlig utelämnad information. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitetsproblemet är både ett vanligt och svårt problem inom  

forskningen. Mäter vi det vi påstår att vi mäter? (Esaiasson et al., 2012, s.  

57).Sapsford & Judd (2006, s. 1, i Bell, 2016, s. 134) ger en förtydligad  

definition av hur en kan uppnå validitet:  
 

”utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de 

resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra ett starkt stöd för de 

tolkningar som görs.” 

 

Uppsatsen uppfyller kriterierna för validitet genom att ha relevanta  

frågeställningar vilka besvaras av det material som samlas in och frågorna är  

formulerade tydligt utifrån uppsatsens syfte. 

 

Reliabilitet innebär en avsaknad av slumpmässiga fel i undersökningen, 

vilket kräver noggrannhet vid datainsamlingen. Reliabiliteten kan mätas 

genom att göra jämförelser mellan två olika undersökningar som har mätt 

samma sak. Ett sätt att göra detta på är att forskningen eller en del av denna 

görs om ytterligare en gång för att se om den då genererar samma resultat, 

även kallat test-retest (ibid. s. 64). Det här tillvägagångssättet kommer inte 

att användas i denna studie, istället ämnas reliabilitet uppnås genom 

användningen av en variation av material och källor i syfte att dessa ska 

komplettera informationsinsamlingen samt fylla i eventuella luckor som 

utlämnats eller missats. För att säkerställa att de empiriska indikatorerna har 

tolkats och använts på ett korrekt sätt har information till stor del samlats in 

från primärkällor såsom böcker och dokument vilka författats av individer 

vilka tidigare verkat inom eller i relation till FN:s insatser i Bosnien.  
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5 Resultatredovisning och analys 

 

I detta avsnitt presenteras den empiri som samlats in för att uppnå uppsatsens 

syfte och besvara frågeställningarna. För att kunna för att strukturera upp det 

insamlade materialet delas avsnittet upp i tre delar. Den första delen kommer 

att behandla vilka mål som fanns med UNPROFOR i Srebrenica. I den andra 

och tredje delen kommer sedan måluppfyllelsemodellen samt 

bieffektsmodellen att redovisas för att besvara frågeställningarna. I samband 

med detta görs en analys. 

 

5.1 UNPROFOR i Srebrenica 

UNPROFOR:s mandat ändrades kontinuerligt och reglerades genom 

säkerhetsrådets resolutioner, men då de nya resolutionerna fortsatte att 

bekräfta de gamla, blev det ingen förändring gällande att gå i strid. FN-

styrkans roll var från början som stärkande av Vance-planen och att bibehålla 

freden i regionen. När kriget bröt ut i Bosnien hade FN tre andra syften 

gällande UNPROFOR:s funktioner. För det första skulle FN-styrkan verka 

för att främja freden i landet samtidigt som de förhindrade kriget från att 

sprida sig till kringliggande länder. Deras andra syfte var att arbeta för att 

minska det mänskliga lidande som uppstod som en konsekvens av krigets 

varande. Det tredje syftet var att vara behjälpliga genom att underlätta 

kommunikationen mellan de olika parterna som var inblandade. Sett till 

dessa syften, fanns det initialt inte några målsättningar för UNPROFOR att 

stoppa kriget eller att välja och delta på någon sida (Annan & Mouzavideh, 

2012, s. 70-71). Även Paul Szasz beskriver UNRPOFOR:s huvudsakliga 

ändamål som att se till att humanitärt bistånd kom fram, samt att underhålla 

funktioner såsom att hålla flygplatser öppna och eskortera konvojer mellan 

olika destinationer, samt att se till att vattenledningar och avfallssystem hölls 
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i funktion. Här blir det också tydligt att en militär insats inte var någon 

prioritering eller någonting som låg till grund för insatsens målsättningar 

(1995, s. 687) och med tanke på att FN-styrkan inte var rustad för denna typ 

av insats, hade detta inte varit möjligt (Akashi 1995). 

 

De mål som fanns för UNPROFOR i Srebrenica definieras utifrån resolution 

836 vilken säkerhetsrådet antog 1993, som var en bland flera andra 

resolutioner som behandlade UNPROFOR:s mandat och syfte. Tre viktiga 

punkter i denna resolution innefattade: 

 

• Stärkande av UNPROFOR:s mandat för att kunna skydda de säkra 

områdena vilket gav styrkan tillåtelse att anta nödvändiga åtgärder 

vid självförsvar och vid bombningar och attacker mot det säkra 

området; 

• Se över vapenvila i relation till de säkra områdena och 

demilitarisering (med undantag från de tillhörande den bosniska 

staten)  

• Se till att varken humanitär hjälp eller UNPROFOR på något sätt 

hindrades från att ta sig in eller ut ur området 

(Resolution 836, 1993). 

 

Det fanns dock problem redan vid implementeringen av de säkra områdena. 

Till en början var det flera medlemmar i säkerhetsrådet som inte stöttade idén 

att ge ett särskilt skydd till vissa delar men inte andra genom att ge dem 

status som säkra områden. Ett argument till detta var att det fanns en risk för 

att detta skulle leda serberna till att attackera andra städer som då sågs som 

obeskyddade, och ledaren för UNPROFOR såg inte att detta var ett jobb för 

deras fredsbevarande mandat utan att en sådan operation istället borde 

utföras av militära styrkor (United Nations Peacekeeping 1999). Denna åsikt 
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visade sig vara befogad då UNPROFOR inte fick mandat för att beskydda 

dessa säkra områden från attacker och kunde på grund av FN och 

obeslutsamheten hos involverade parter inte agera militärt, vilket ledde till att 

deras möjligheter att beskydda staden blev begränsad (Szasz, 1995, s. 687). I 

efterhand har det dessutom noterats att det funnits en stor skillnad mellan de 

resolutioner och beslut som togs av säkerhetsrådet och de faktiska 

förhållanden som rådde på plats. Detta urholkade på ett sätt den status som 

Srebrenica fick som säkert område då UNPROFOR inte hade tillräckligt 

mandat, resurser eller personal för att kunna beskydda varken Srebrenica 

eller andra säkra områden från eventuella attacker (United Nations 

Peacekeeping 1999). 

 

Den attack som ledde till att Srebrenica fick sin status som säkert område 

utlöstes till följd av en attack på en serbisk stad 1993 vilken leddes av 

bosnienmuslimer. Till följd av detta valde serberna att omringa Srebrenica, 

där de skar av stadens tillgång till vatten och andra nödvändigheter vilket 

skapade svåra levnadsförhållanden för stadens befolkning. UNPROFOR fick 

tillstånd av serberna att sända in UNHCR i staden för att evakuera sjuka och 

skadade, men tillät inte att de fick föra in humanitärt stöd. UNHCR hann 

evakuera omkring 8000–9000 individer innan bosniska myndigheter i 

Srebrenica stoppade processen med anledning av att detta sågs som ett bidrag 

i den etniska rensningen av bosnienserber i staden (ibid., s. 14). När 

situationen i Srebrenica 1993 växte mer intensiv och hotfull föranledde detta 

FN att trots tidigare oenigheter ta beslutet att Srebrenica skulle bli ett säkert 

område (ibid., s. 17-18). 

 

Tidigt under kriget hade serberna börjat installera fångläger på flera platser i 

Bosnien medan städer runtom i Bosnien som hade få serbiska invånare 

utsattes för etnisk rensning utfört av serbiska soldater. En av dessa platser var 

Srebrenica, vilket ledde till dess kommande status som det första säkra 
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området i Bosnien. FN kom dock att få svårigheter med att leverera 

tillräckligt med personal till de säkra områdena, vilket ledde till att de kom 

att bli dåligt beskyddade med uppskattningsvis 7 600 soldater istället för den 

av FN önskvärda siffran på 34 000 (Delpla et al., 2012, s. 19-22). Serberna 

fortsatte efter attacken på Srebrenica att genomföra utrensningar av muslimer 

i kringliggande byar, vilket ledde till att flera tusen kom att fly in till 

Srebrenica för att söka skydd i det säkra området (Resic, 2018 s. 129). 

 

Då FN på grund av sin komplexa funktion inte på ett snabbt och effektivt sätt 

hade möjlighet att sätta in beväpnade styrkor i landet (Crampton, 2002, s. 

234), beslutade den dåvarande generalsekreteraren att NATO skulle ingripa 

och stötta upp UNPROFOR:s styrkor i luften. NATO påbörjade flygattacker 

mot de serbiska styrkorna som med tiden bara hade vuxit sig starkare och 

starkare trots FN:s regleringar (Thakur, 2016, s. 67). Under denna tid tog 

styrkorna från Republika Srperska, vilket är den serbiska republik som 

bosnienserberna bildade i östra delen av Bosnien, omkring 400 FN-soldater 

som gisslan. Detta ledde till att UNPROFOR såg det som nödvändigt att 

fokusera på sin egna säkerhet, vilket i sin tur ledde till att befolkningens 

säkerhet försvagades (Delpla et al., 2012, s. 21). Situationerna i de säkra 

områdena som FN tidigare utfärdat fortsatte ändra fram tills den etniska 

rensning som serberna utförde inte längre gick att förneka (Thakur, 2016, s. 

67-68). 

 

5.2 Redovisning av måluppfyllelsemodellen 

För att besvara måluppfyllelsefrågan används tydliga målsättningar för 

UNPROFOR:s närvaro i Srebrenica. De tre punkter som angavs i 

säkerhetsrådets resolution 836 och som presenterades tidigare i uppsatsen 

under 5.1 UNPROFOR i Srebrenica står till grund för de mål som ska 

undersökas. Relevant insamlad empiri kommer att presenteras för att besvara 
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frågeställningarna, för att sedan analyseras och klargöra om och i vilken grad 

målen för utfall uppfyllts. 

 

Det fanns en del svårigheter gällande att upprätthålla de mål som fanns för 

UNPROFOR och Dutchbat som var stationerade i Srebrenica. Bataljonen 

utsattes för svåra omständigheter både psykiskt och fysiskt tillsammans med 

stadens befolkning. Detta försvagade dem enormt vilket gjorde att när väl 

delar av bataljonen fick tillstånd att lämna området och bli avbytta av nya 

trupper, valde dessa att inte rapportera om de omständigheter och de 

varningssignaler som fanns gällande en serbisk offensiv, detta då de desperat 

ville lämna platsen. När personalen väl fick lämna uppkom problemet att 

serberna som omringade Srebrenica inte tillät den nya personalen att komma 

in i staden, samt förhindrade humanitärt stöd såsom medicin och mat från att 

komma fram (Human Rights Watch 1995). Utöver dessa omständigheter var 

stadens invånare, till följd av att UNPROFOR verkat för demilitarisering 

inom det säkra området, varken tränade eller utrustade för att motstå en 

eventuell attack. Även UNPROFOR:s soldater var dåligt utrustade, vilket var 

i kontrast till de hårt beväpnade serbiska soldaterna vilka omringade 

Srebrenica under våren 1995 (United Nations 2000).  

 

Jean-René Ruez som ledde en utredning kring Srebrenicamassakern vittnar 

om en plan som styrkorna från den serbiska republiken använde för att lyckas 

överta Srebrenica. Denna plan involverade att omringa staden och se till att 

dess levnadsförhållanden skulle bli så pass outhärdliga att FN:s soldater till 

slut skulle välja att evakuera vilket skulle öppna upp för serbernas 

övertagande (Delpla et al., 2012, s. 41). Redan i mars 1995 fanns det tecken 

på att serberna skulle slå till mot Srebrenica då de började begränsa 

möjligheterna för FN-konvojers möjligheter att ta sig in i staden (Human 

Rights Watch 1995).  
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När serberna hade börjat attackera staden, skickade den Dutchbat en begäran 

till UNPROFOR:s högre uppsatta om att få stöd via luften, vilken nekades då 

det inte sågs som att kriterierna för detta möttes. När attackerna fortsatte 

skickades ytterligare en begäran ut, som även denna avslogs på samma 

grunder. Situationen sågs inte som allvarligare än att, trots att serberna hade 

överskridit den överenskomna linjen omkring Srebrenica, de endast 

planerade att ta över något enstaka strategiskt område av staden. När serbiska 

styrkor närmade sig, blev den observationsplats som styrkan korsade 

beordrade att dra sig tillbaka istället för att besvara eld, vilket motiverades 

med anledningen att det annars skulle kunna få situationen att eskalera 

(United Nations 1999). Förfrågningarna gällande luftburet stöd fortsatte 

ändra fram tills den 11 juli, vilket var dagen då Dutchbat kapitulerade, men 

dessa förfrågningar fortsatte att nekas av den franska generalen Bernard 

Janvier, som personligen valde att sätta sig emot luftburna attacker mot de 

serbiska styrkorna. Detta har i efterhand blivit hårt kritiserat och det har 

ställts krav på att generalen på grund av denna ovilja att bistå Dutchbat i 

Srebrenica ska åtalas, något som aldrig realiserades (Resic, 2018, s. 138-

139).  

 

5.2.1 Analys 

Vid analysering av den empiri som samlats in blir det tydligt att det fanns 

stora klyftor mellan vad som förväntades av UNPROFOR och de resurser 

och medel de hade (United Nations Peacekeeping 1999). Den belgiske 

generalen Francis Briquemont (i Annan & Mouzavideh, 2012, s. 67) har 

uttalat sig på följande vis gällande FN:s insatser i Bosnien och dess 

problematik: ”En fantastisk klyfta mellan säkerhetsrådets resolutioner, viljan 

att genomföra dessa resolutioner och de medel som befälhavarna på fältet 

fått”. Detta uttalande refererar visserligen till hela insatsen i Bosnien, men är 
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även talande i specifika fall såsom den massaker som kom att hända i 

Srebrenica. 

 

Målet gällande att beskydda Srebrenica från yttre attacker misslyckades då 

styrkan, trots att det vittnats om en medvetenhet kring att en ockupation var 

nära, inte varnade om detta när de hade möjlighet. Styrkan hade inte heller 

möjlighet att se till att de konvojer med mat och medicin kom fram till 

staden, eller de soldater som skulle komma och byta av de som skulle lämna 

över sina poster (Human Rights Watch 1995). Det första målets 

misslyckande markeras av Dutchbats kapitulering den 11 juli 1995, då 

Srebrenica övertogs av den serbiska armen. Redan dagarna efter påbörjades 

en tvångsevakuering av kvinnor och barn, parallellt med att 

massavrättningarna som resulterade i över 8000 döda initierades (Resic, 

2018, s. 137-138).  

 

När serberna påbörjade sina attacker mot Srebrenica, vädjade befolkningen 

om att få tillbaka de vapen som UNPROFOR tagit hand om under 

demilitariseringen. Detta nekades då det ansågs vara UNPROFOR:s jobb att 

beskydda Srebrenica och inte befolkningens, samt att de såg en risk för att 

det skulle eskalera om fler styrkor skulle gå in i strid. Detta ledde till att 

befolkningen endast hade tillgång till ett fåtal vapen som de hade handlat 

med trots den då pågående demilitariseringen. Oron för att självförsvar skulle 

kunna få våldet att eskalera ytterligare ledde till att serberna inte mötte något 

större motstånd när de gick intog staden (United Nations 1999).  

 

Målet att demilitarisera det säkra området tycktes fungera, med undantag för 

småskaligt vapeninnehav hos vissa delar av befolkningen (United Nations 

1999). Detta mål kan alltså ses som lyckat, trots det faktum att detta lämnade 

invånarna utan möjlighet till att försvara sig själva när UNPROFOR 

misslyckades med detta. När serbiska styrkor började ta över 
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observationsposter, fick de soldater som var stationerade där valet att 

antingen komma tillbaka till Srebrenica, eller föras vidare till serbkontrollerat 

territorium. De valde det andra alternativet. De blåhjälmar som fortfarande 

befann sig i Srebrenica kunde inte hantera situationen, och vid en 

rapportering av FN:s militära observatörer blev det tydligt att situationen var 

ohanterlig och att befolkningen och Dutchbat stod under den serbiska 

styrkans kontroll (United Nations 1999). I efterhand har FN erkänt att 

beslutet att demilitarisera områden var ett misstag som resulterade i ett 

förnekade av civilbefolkningens rätt att försvara sig, vilket även bryter mot 

FN:s stadga (Resic, 2018, s. 140). 

 

UNRPROFOR hade fått mandat till att ta till nödvändiga åtgärder om FN 

eller dess fredsbevarande styrkor förhindrades att ta sig in och ut från det 

säkra området. Trots detta kunde de serbiska styrkorna förhindra in- och 

utpassering från det säkra området. Detta kom att leda till att befolkningen i 

staden fick leva under svåra levnadsförhållanden såsom svält, samtidigt som 

den redan bristfälliga representationen från UNPROFOR i Srebrenica sjönk 

från ungefär 400 till 300 blåhjälmar (Human Rights Watch 1995). På grund 

av detta ses det tredje målet som misslyckat, då de serbiska styrkorna kunde 

kontrollera både vad och vem som tog sig in och ut från det säkra området. 

 

5.3 Redovisning av bieffektsmodellen 

I efterdyningarna av massakern gjorde det bosniska parlamentet en utredning 

angående hos vem ansvaret för massakern i Srebrenica låg, där det genom en 

resolution fastslogs att skulden skulle läggas på det internationella 

samfundet. Parlamentet hävdade att det var de internationella aktörerna, 

såsom FN, som var anledningen till att massakern kunde äga rum i 

Srebrenica och att de trots att de fått information från Sarajevo gällande 

serbernas upprustning inte kunde skydda staden (Delpla et al., 2012, s. 142).  
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Liknande information återfinns hos en av representanterna för UNHCR som 

var stationerad i Tuzla under denna tid som vittnat om att det fanns flera som 

var medvetna om risken för att bosnienserberna skulle välja att ge sig på 

Srebrenica (Human Rights Watch 1995). Även UNCHR:s chef ska ha 1993 

ha mottagit ett tydligt ultimatum från de serbiska styrkorna, där valet stod 

mellan att antingen evakuera samtliga bosniska muslimer från Srebrenica 

inom loppet av 48 timmar, eller att förvänta sig en serbisk attack. Detta 

ultimatum kom dock inte att verkställas förrän två år senare, 1995 (Resic, 

2018, s. 131-133). Även den bosniska armen, ARBiH, hade fått information 

om att de serbiska styrkorna förväntades ge sig på Srebrenica och planerade 

därför att gå in för att bryta den serbiska ockuperingen av staden. Dessa 

planer avbröts dock när styrkan kort innan de påbörjade arbetet fick order om 

att infinna sig i Sarajevo istället (Resic, 2018, s. 133). 

 

I kontrast till detta finns det även information som tyder på att det kanske 

inte fanns någon medvetenhet om vad som var på väg att hända. Detta visas 

på genom att UNPROFOR visserligen såg att de rådande omständigheterna i 

Srebrenica var dåliga, men att de trots detta framhöll att militära styrkor 

behövdes mer på andra platser då de upplevde att situationen kring 

Srebrenica lugnat sig något (United Nations 1999). Det har dock spekulerats 

kring om det fanns tecken på att en serbisk offensiv var på väg att hända, då 

en av officerarna inom ARBiH fick order om att lämna Srebrenica för att 

rapportera om den rådande situationen, men inte återvände. Att detta skulle 

vara fallet och att ARBiH i sådana fall kunde ha valt att offra Srebrenica till 

fördel för beskyddandet av andra delar finns det dock inga bevis för (Resic, 

2018, s. 135-136). 
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5.3.1 Analys 

Den väntade positiva huvudeffekten av UNPROFOR:s närvaro i Srebrenica 

var att man skulle lyckas med att beskydda det säkra området från yttre 

attacker. Denna förväntade positiva huvudeffekt blev istället till en oväntad 

negativ bieffekt då Dutchbat blev tvungna att kapitulera till fördel för de 

serbiska styrkorna den 11 juli 1995. Denna oväntade bieffekt kom sedan att 

bereda väg för den massaker som skedde omgående efter serbernas 

övertagande av Srebrenica i juli 1995. Bieffekten blir därmed en pervers 

effekt (Vedung, 2009, s. 104) då resultatet av interventionen blev tvärtemot 

vad FN och UNPROFOR avsåg och istället resulterade i det fruktansvärda 

folkmordet.  

 

Det var inte förrän efter påtryckningar från flera medlemsstater som FN:s 

agerande kom att förändras. Dessa påtryckningar bestod av att 

medlemsstaterna ifrågasatte hur en obeväpnad närvaro skulle kunna påverka 

någonting. Det var inte förrän folkmordet i Srebrenica ägde rum i juli 1995 

som FN:s insatser gick från att ha sin traditionella fredsbevarande funktion 

och att enbart verka enligt FN:s praxis och principer, till att istället ingripa 

beväpnat och i strid (Annan & Mouzavideh, 2012, s. 70). Med andra ord kan 

en se att det kom det en oväntad positiv bieffekt ur Srebrenicamassakern, 

nämligen att detta stimulerade ett väpnat agerande av FN. Det ledde även till 

att NATO kom att ingripa och påbörja bombningar mot de bosnienserbiska 

styrkorna. Massakern har även i längden bland annat fått FN att omvärdera 

sina fredsbevarande operationer, samt bidragit till förändringar i den global 

säkerhetspolitiken och ansvarsområden på nationell respektive internationell 

nivå (Resic, 2018, s. 141). Emellertid, trots att dessa bieffekter klassas som 

positiva i denna analys, ska detta inte uppfattas som att det förminskar eller 

trivialiserar de fruktansvärda händelser och den massaker som kom att ske 

till följd av serbernas intagande av staden, utan istället ses som en objektiv 

analys av de följder som kom att ske av interventionen. 
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6 Slutsatser och framtida forskning 

Målen för UNPROFOR i Srebrenica uppfylldes inte, då två av de tre fall som 

analyserades bedöms som inte ha uppnått till de förväntade målen. Empirin 

visar dock tydligt på att det i verkligheten inte fanns några stora möjligheter 

för UNPROFOR att klara av att uppnå dessa mål, då de både var 

underrepresenterade och inte hade ett tillräckligt mandat för att kunna 

beskydda området. Resultatredovisningen visar på ett komplext system vilket 

försvårades genom att styrkan kontinuerligt fick ett ökat mandat, men inte 

ökade resurser. 

 

Samtidigt som ett av de mål som undersöktes definieras som lyckat och till 

viss del kanske var det då det förhindrade att folk inne i det säkra området 

från att öka riskerna för att konflikten skulle eskalera, fick det även negativa 

effekter då det lämnade befolkningen enbart beroende av de dåligt utrustade 

UNPROFOR:s beskydd. Då UNPROFOR var dåligt utrustade och inte 

klarade av att försvara det säkra området stod befolkningen handfallna när de 

serbiska styrkorna intog staden.  

 

De bieffekter som identifierades var, för det första, den perversa effekt vilken 

var massakern som inträffade och kom som en direkt bieffekt av Dutchbats 

nederlag i Srebrenica. Denna bieffekt har dock även kommit att förändra den 

internationella säkerhetspolitiken och har på så sätt uppnått en positiv 

bieffekt grundad i interventionen.  

 

Med detta resonemang och med grund i analysen gjord med hjälp av de 

teoretiska modellerna, ses interventionen i Srebrenica som ett misslyckande. 

Misslyckandet kommer till stor del ur den diskrepans som fanns mellan FN 
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och UNPROFOR, där beslutsfattandet var bristfälligt och resolutioner 

gjordes utan att först ha sett till att målsättningarna var rimliga i relation till 

FN-styrkans personal och resurser.  

 

För framtida forskning hade det varit intressant att gå in ytterligare på djupet 

gällande förhållandet mellan FN och dess insatta fredsbevarande styrkor, för 

att se om samma diskrepans som fanns i detta fall även kan identifieras i 

andra liknande fall. Denna uppsats kan vara en grundpelare för framtida 

forskning kring att undersöka FN och fredsbevarande styrkor i relation till 

dess effektivitet vid krig och konflikt. Det hade även varit intressant att se 

mer konkret hur interventionen i Srebrenica skiljer sig från en aktuell 

konflikt, såsom exempelvis vad som pågår i Syrien, för att se konkret hur de 

fredsbevarande operationerna utvecklats.  
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