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Abstract

IV-essay in political science by Christoffer Harnell, spring 2010. Supervisor: 
Anders Broman. 

”North Korea - A modern state of the Prince?”

This essay is about North Korea, Kim Jong Il and how the future looks for the states political 

system. The purpose is to explain how Kim Jong Il and the North Korean regim rules the state 

and with help of Machiavellis theory about the Prince, tell about the states future. The essay 

investigates how well Kim Jong Il and the North Korean regime are keeping their power over 

the state and if their possibilities to continue in the same way are good or bad. The essay 

investigates North Koreas possibilities for further reign through Niccolo Machiavellis theory. 

          The argument is that  the North Korean state and Kim Jong Il have few or none 

conditions to continue with the same political system that the state in this time have.

          The result shows that, through a Machiavellian perspective, Kim Jong Il and the North 

Korean regime have bad conditions to continue ruling the state in same way as now. The 

investigation, unfortunately, do not show when and how North Korea will be exposed to a 

government switch , but the result points to a change. 
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1. Inledning

1.1 Ämnesval och problemformulering

Nordkorea är ett fascinerande land ur många synvinklar, men det är svårt att  föreställa sig hur 

det ser ut och fungerar inom statens gränser och det måste vara en väldig kontrast till hur livet 

ser ut i dagens Sverige och Europa. Är människorna fria? Kan de göra vad de vill eller blir de 

arresterade direkt om det agerar utifrån något som staten tycker är misstänksamt? Hur har 

staten kunnat styras av en person, som enligt  vissa inte lever utifrån hur han lär? Medan den 

nordkoreanska befolkningen lever i svält och fattigdom utan några större materiella tillgångar 

så lever dess ledare i lyx, god mat och snabba bilar.1  Att  stärka eller dementera dessa 

uttalanden är dock svårt då väldigt få människor vet hur det ser ut och går till i Nordkorea.

  

“Konflikten mellan demokratier och diktaturer är fortfarande den avgörande utrikespolitiska 
skiljelinjen. Någon neutralitet mellan dessa styrelseskick är inte möjlig. Om fler länder blev 
politiskt fria skulle antalet krig och svältkatastrofer i världen minska.”2

Citatet ovan kommer ifrån en ledare i Dagens Nyheter och är endast ett exempel på hur 

diktaturer beskrivs i media och hur de förorsakar problem och spänning på vår jord. 

       Idag lever en stor del av världens befolkning i stater som betecknas som diktaturer. 

Människor har rätt att  leva i frihet och FN deklarationen som lagstadgar de mänskliga 

rättigheterna har inte visat sig vara tillräcklig för att ge människor goda levnadsvillkor utan 

förtryck, våld och manipulation. För att  bekämpa diktatur, så krävs det att demokratier 

gemensamt står enade mot de diktaturer som fortfarande finns kvar på vår jord. Genom att 

öka handel länder emellan och öppet tala om grundläggande fri- och rättigheterna kan de 

demokratiska staterna hjälpa till att rasera de diktaturer som fortfarande finns kvar.3 

     Diktaturer och massförstörelsevapen går i vissa fall hand i hand och är ännu en anledning 

till att problemet diktatur borde belysas ännu mer än vad som idag redan sker. Enligt en 

rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut så finns det spekulationer om att  länder som 

1

1 Scobell A. Kim Jong Il and North Korea: The leader and the system, United states government 2006 s. 7

2 DN Ledare

3 ibid.



Saudiarabien, Iran, Syrien, Libyen och Nordkorea kan ha eller försöker skaffa sig kärnvapen.4 

De fem länderna är tveksamma demokratier även om de officiellt  kallar sig så. Något som är 

ännu tveksammare är deras avsikter med kärnvapen.

     Inte heller Europa är helt diktaturfritt. Vitrysslands styrelsesätt är mer likt en diktatur än en 

demokrati och staten utför kränkningar av de mänskliga rättigheterna, förtryck av 

oliktänkande och kränkningar av press- och yttrandefriheten. Den sittande presidenten 

Aleksander Lukasjenko styr landet med en hård hand och de senaste parlamentsvalen har 

präglats av valfusk, men genom ett konsulat i Minsk försöker Sverige arbeta för att främja de 

medborgerliga rättigheterna samt att öka handeln mellan Sverige och Vitryssland.5 Framtiden 

får utvisa hur det går.  

     En annan stat som lider av diktaturens negativa effekter som kränkning av de mänskliga 

rättigheterna, politiskt förtryck och våld är Iran. Iran ska enligt konstitutionen garantera 

medborgarna grundläggande mänskliga rättigheter, så länge de förhåller sig till sharia-lagarna. 

Trots Irans konstitution efterföljs inte dessa garantier. Medborgarna blir misshandlade och 

regeringen manipulerar och blockerar informationsflödet i staten. Det förekommer 

diskriminering och utrensning av de medborgare som anses vara ett hot mot regeringen och i 

det senaste presidentvalet i Juni 2009, då president Mahmoud Ahmadinejad blev återvald har 

blivit kritiserat för att vara uppgjort och medborgarna har demonstrerat mot det misstänkta 

valfusket.6 

     Många av de stater som betecknas som diktaturer leds dessa ofta av en person. En person 

med makt som står över alla andra och denne person kan i stort sett  göra vad han/ hon vill. 

Hur kan detta fenomen förklaras, att en människa kan få så mycket makt och styra en stat 

genom terror, tortyr, skrämseltaktik, manipulation och falskspel?

Niccolo Machiavelli, en av statsvetenskapens större namn, har många gånger blivit kritiserad 

för sina mörka cyniska texter, men har trots kritiken ändå blivit framstående, kanske för att 

han har rätt? 

     Machiavelli skrev Fursten på 1500-talet i vilken han beskriver hur en makthavare ska 

agera för att behålla kontrollen och makten över och inom sin stat. Han beskrev hur fursten 

2

4 Andersson P.  Axelsson A.  Goliath M.  Oliver L. Peterson J. Strömberg L-G. Waldenvik M. Wilhelmsen K.  
Wirstam J. Totalförsvarets forskningsinstitut rapport: Kärnvapen i världen 2004

5 Regeringskansliet, Vitryssland

6 Sveriges Ambassad Teheran



ska bete sig, vad han ska göra, vilka han ska lita på och hur han ska agera gentemot sina 

medborgare. Nordkoreas ledare Kim Jong Il kan möjligen liknas vid en modern furste och ska 

i denna uppsats spela huvudrollen i den granskning som Nordkorea och Kim Jong Il kommer 

att utsättas för.

     Nordkorea klassas som en diktaturregim och nämns nästintill dagligen i nyhetsreportage 

och då ofta i kontexter som handlar om kärnvapen, kränkning av mänskliga rättigheter, 

missiluppskjutning, gisslantaganden och mycket annat. Enligt den svenska regeringen kan 

Nordkorea vara ett hot mot den globala säkerheten i och med osäkerheten kring statens 

kärnvapen och statens militära ambitioner. Trots den svenska regeringens åsikter om 

Nordkorea har Sverige en ambassad i Pyongyang, Nordkoreas huvudstad. Sverige var också, 

ända fram till 2001, det enda europeiska land som hade diplomatiska förbindelser med 

Nordkorea. Avsikterna med att ha en ambassad i en av världens mest slutna stat är att minska 

spänningen i området, föra en dialog med Nordkorea och sakta men säkert  få staten alltmer 

integrerad i det internationella samfundet.7 

     Nordkoreas politiska system bygger på kommunism och är mycket hierarkisk samt 

auktoritetsbundet i sin uppbyggnad. Stort  fokus ligger på Nordkoreas ledare Kim Jong Il och 

medborgaren i samhället är en del av ett kollektiv i det hårt styrda och kontrollerade landet.8 

     Nordkoreas ledare Kim Jong Il är, som ovan nämnts, en stark ledare. Det som är intressant 

med Kim Jong Il är hur han har verkat för att behålla sin stat  och sin makt. En annan 

intressant fråga är också hur länge Kim Jong Il kan fortsätta med detta. I allt större grad som 

världen genomgår globalisering och demokratisering, så ökar informationsflödet, internet, TV, 

Radio med mera. Kan Nordkorea fortsätta med sitt  befintliga styre? Nordkorea är också den 

stat som har lyckats behålla sitt totalitära system längst vilket är mycket  speciellt. Staten har 

också klarat av en ledarövergång vilket är unikt.9

     Det kommer längre fram i uppsatsen presenteras tidigare forskning om både Nordkorea, 

men även om så kallade failed states samt regimändring. Nordkorea klassas av Fund for peace 

som en failed state. Detta innebär att staten har problem med att  förse invånarna med de 

3
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8 ibid.

9 Scobell A. Kim Jong Il and North Korea: The leader and the system, United states government 2006 s. 
sammanfattning



produkter som en stat ska förse sina medborgare med. Dessa produkter är offentliga varor som 

mat, vatten, men även skydd mot våld, kriminalitet och ett fungerande rättssystem.10

     Nordkorea må vara failed inom vissa områden med inte inom alla. Staten verkar till synes 

trots allt ändå fungera och det går inte att dra paralleller till andra failed states som till 

exempel Somalia eller Afghanistan.

     

1.2 Syfte

Syftet med denna undersökning är att  med hjälp  av Machiavellis fursteteori förklara Kim Jong 

Il: sätt att styra Nordkorea och i största möjliga mån bedöma hur Kim Jong Il och statens 

framtid må se ut.

1.3 Frågeställning

Undersökningen består utav en en forskningsfråga utvecklad ur ämnesvalet och 

problemformuleringen. 

- Har Kim Jong Il och den Nordkoreanska regimen (makten) goda förutsättningar att 

bibehålla och fortsätta med att styra den Nordkoreanska staten som de i nuläget gör?

1.4 Definitioner

Goda förutsättningar för att makten ska bestå - Innebär i denna uppsats Machiavellis 

definitioner om hur en stat ska styras. Dessa definitioner presenteras i kapitel tre och fyra.

Diktatur - I uppsatsen är definitionen av diktatur en styrelseform som kännetecknas av att 

makten i staten tillhör en viss grupp eller individ.11 

4
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Auktoritarianism - Innebär en form av styre där den eller de styrande bestämmer sin egen 

maktutövning utan någon annans samtycke. Exempel på auktoritära styren kan vara tyranni, 

totalitära regimer, diktaturer eller nazistiska eller fascistiska styrelsesätt.12

Kommunism - Kommunism är en ideologi om att allt ägande, all egendom ska vara 

gemensamt ägd eller jämnt fördelad mellan medborgarna i samhället.13

Politiskt system - Enligt  Rutger Lindahl är ett politisk system det som förklarar hur makten i 

staten är fördelad. Den kan i ett  icke-demokratiskt system vara sammanflätad i en och samma 

instans. I ett demokratiskt system är makten ofta fördelad på olika instanser; den lagstiftande, 

verkställande och dömande makten. Det har även med medborgerligt deltagande att  göra det 

vill säga hur mycket medborgarna får vara med och besluta.14 

Nordkorea - I undersökningen likställs den Nordkoreanska staten och Kim Jong Il som 

samma undersökningsområde, då Kim Jong Il är den högste beslutsfattaren inom staten och är 

i teorin och praktiken ensam styrande över staten.15 Det finns de som menar att Kim Jong Il 

inte är en envåldshärskare utan att hans position ligger i militärens händer och styr enbart för 

att  militären ser till att han gör så.16 Det är svårt att avgöra vilket som gäller, men i denna 

uppsats gäller dock det  förstnämnda. I stort sett allt granskat material säger detsamma att Kim 

Jong Il är den ensamme ledaren och beslutsfattaren i staten Nordkorea.

Makt - Definieras i denna undersökning som förmåga att förverkliga sina egna intressen, ha 

kontroll över andra, rätt att besluta, informationsövertag, kollektiv handlingsförmåga samt 

5

12 Goldman K. Mogens N.P. Østerud Ø.Statsvetenskapligt lexikon, Universitets förlaget, Oslo 1997 s. 18

13 Nationalencyklopedin (2)

14 R. Lindahl Utländska politiska system, SNS Förlag, Angered 2004 s. 20

15 Sveriges Ambassad Pyongyang, Promemoria, 2009-07-08 s.1

16 Hagström L. Turesson C. Nordkorea mer än bara ett hot, Utrikespolitiska institutet, Elanders Vällingby 2009 
s.20



tillgång till resurser.17 Makt är förmågan att få till stånd en social förändring, men behöver 

inte vara enhetlig eller finnas hos en enda aktör18.

Furste - När Machiavelli talar om en furste beskriver han en person som besitter makten och 

kontrollen över ett visst territoriellt landområde som med olika medel agerar för att fortsätta 

med att behålla sitt furstendöme.19 Furstebenämningen i denna undersökningen likställs med 

makthavare, president, ledare och högste beslutsfattare inom en stat.

1.5 Tidigare forskning

1.5.1 Failed states och regimändring

Här presenteras både tidigare forskning om vilka faktorer som kan vara avgörande när en stat 

genomgår en regimändring och vad forskare har skrivit om Nordkorea kring dess framtid. 

     Robert I. Rotberg skriver i sin bok State failure and state weakness in a time of terror om 

hur statsnationer misslyckas eftersom det uppstår interna stridigheter inom staten och dess 

regering lyckas inte längre förse medborgarna med positivt  politiska varor. Regeringen mister 

i sin tur legitimitet och nationen i sig själv blir icke längre legitim i sina medborgares ögon.20

     Rotberg beskriver hur statsnationer endast finns till för att leverera en decentraliserad form 

av politiska varor till medborgarna inom statsnationens geografiska gränser. Statsnationen 

försöker uppfylla medborgarnas krav och se till deras intressen. Staten verkar sedan som en 

buffert mellan den internationella arenan och dess medborgare. På den internationella arenan 

försöker staten att medla mellan de andra staterna och se till sina egna intressen. Enligt 

Rotberg är det inom dessa områden som Statsnationer i vissa fall misslyckas, försvagas eller 

blir failed.21

     I en stat kan det tänkas uppstå ett kontrakt eller en typ av överenskommelse mellan den 

styrande (regering, makthavare) och de styrda (medborgarna). Det gäller för regeringen i sin 

6

17 Goldman K. Mogens N.P. Østerud Ø.Statsvetenskapligt lexikon, Universitets förlaget, Oslo 1997 s. 155

18 Engelstad F. Vad är makt?, Natur och kultur, Danmark 2006 s.15

19 Machiavelli N. Fursten, Natur & Kultur, Finland 2009

20 Rotberg R.I. State failure and state weakness in a time of terror, Brookings institution press, Virginia 2003 s.1

21 Rotberg R.I. State failure and state weakness in a time of terror, Brookings institution press, Virginia 2003 s.2



tur att förse medborgarna med de politiska varorna som Rotberg beskriver som säkerhet, 

säkerhet för medborgarna, förmågan att behålla sitt territorium, förmågan att förhindra 

attacker, förmågan att förhindra brott och brott som skadar individen samt se till att dispyter 

medborgare emellan löses på ett korrekt sätt. Medborgaren ska också ha möjlighet att  fritt 

kunna deltaga i den politiska debatten samt ha möjligheten att sträva efter den politiska 

makten. Regeringen ska ha respekt för de beslutande- lagstiftande- och dömande 

institutionerna samt förhålla sig till de mänskliga rättigheterna. Medborgarna ska kunna ha 

tillgång till en fungerande infrastruktur samt ha rätt till god medicinsk vård.22

     Utifrån dessa kriterier rankar Rotberg staterna som starka, svaga eller failed beroende på 

hur väl de uppfyller kraven ovan. Han ser stater som mister i sin förmåga att ge säkerhet till 

sina medborgare samt att det förekommer mycket våld inom staten som mer framstående 

faktorer när en stat  ska betecknas som failed eller inte. Rotberg menar dock att bara för att det 

förekommer mycket våld i en stat, så måste det inte betyda att den är failed.23 

     Stater som Rotberg beskriver som svaga brister inom vissa områden. Svaga stater har ofta 

svårt att försvara sig själva mot externa attacker samt att det kan finnas etniska konflikter 

inom landet  som ännu ej har övergått till väpnade konflikter. De starka staterna i sin tur kan 

försvara sig själva och skyddar medborgarna mot våld och kriminalitet. Det är en hög säkerhet 

inom staten och de politiska varorna tillgodoses för medborgaren.24

     I sin bok beskriver Rotberg också hur Nordkorea platsar som en svag stat istället för en 

failed. Staten har kontrollen men grundar sin makt enbart på förtryck och inte på prestationer 

inför medborgarna. Skulle förtrycket minska finns risken att en kamp om makten skulle kunna 

uppstå och det skulle bli ett  anarkiskt tillstånd som så småningom skulle leda till kriminella 

grupperingar inom statens gränser.25 

     Øyvind Østerud diskuterar också stater och dess regimer i sin bok Statsvetenskap - 

Introduktion i politisk analys. Han ger exempel på olika faktorer som kan rasera en regim och 

ge staten ett nytt  typ av styre. Han diskuterar förändringar av demokratiska styren som 

övergår till diktatoriska och tvärtom. Han ger även förslag på vilka faktorer som kan vara 

7

22 Rotberg R.I. a.a s.3

23 Rotberg R.I. a.a s.4

24 ibid.

25 Rotberg R.I. State failure and state weakness in a time of terror, Brookings institution press, Virginia 2003 s.
16



avgörande för regimändringar som till exempel socioekonomiska förändringar där 

industrialisering och utbildning skyndar på en diktatorisk stats demokratisering.26

     Østerud diskuterar också hur regimändringar kan gå till och ger flera exempel. Ett av dessa 

är revolutionära regimskiften där kampen mot den sittande regimen kantas av inbördeskrig 

och oroligheter. Revolutionen segrar så småningom och störtar regimen som inte frivilligt  ger 

ifrån sig sin makt.27

     Andra tillvägagångssätt för att  skifta regim kan vara en statskupp som ofta kännetecknas 

av att en stats militär tar över styret från den civila regeringen eller av en redan befintlig 

militär regim. Østerud menar att det  är främst militären som har den fysiska förmågan att 

organisera och få till stånd en statskupp.28

     Den sista typen av regimändring som Østerud beskriver är den fredligaste och minst 

våldsamma typen. I vissa fall kan auktoritära regimer ge upp sin makt genom förhandling och 

utan konflikter. Sådana fall kan innebära att fler partier blir tillåtna att  konkurrera om makten 

och regimen går mot mer demokratiska former av styre. Att regimer under vissa 

omständigheter väljer denna typ av förhandling kan bero på att det är den minst  riskabla och 

säkra utvägen istället för att ta upp kampen om makten. Det kan i vissa falla också vara så att 

regimen, trots sitta totala maktinnehav, ändå får ha kvar en liten del i form av sitt  parti i det 

nya demokratiska systemet.29 

     

1.5.2 Forskning om Nordkorea

Dr. Andrew Scobell på strategic studies institute i USA skriver i sin publikation Kim Jong Il 

and North Korea: The leader and the system, om Kim Jong Il och det politiska systemet i 

Nordkorea. Han framhäver att Nordkorea har världens längst bevarade totalitära system och är 

också på det sättet unikt då staten är  ensam om att klara av en ledarövergång, nämligen från 

Kim Il Sung till Kim Jong Il.30 Scobell beskriver också Jong Il som den tveklöst ensamme 
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ledaren och diktatorn över Nordkorea. Scobell beskriver händelser där Jong Il, utan att 

konsultera andra, bestämmer och svarar för statens intressen helt på egen hand. Trots att vissa 

rykten har cirkulerat kring Jong Il om hans kvinnoaffärer, hans svaghet för snabba bilar och 

sina dryckesvanor har Jong Il på senare år förändrad sin karaktär. Scobell ger ett exempel där 

USA:s dåvarande utrikesminister Madeleine Albright mötte Jong Il i Pyonyang. Hon beskrev 

honom som mycket lärd, skämtsam och som en relativt normal person.31 

     Scobell drar dock slutsatsen, trots Jong Il’s goda egenskaper, att den totalitära regimen till 

slut kommer att kollapsa. Han menar att ledarna i totalitära stater och deras efterföljare till slut 

når en nivå där de helt enkelt inte orkar mer, varken psykiskt eller fysiskt. Egentligen borde 

medborgarna i Nordkorea göra en revolt, men enligt Scobell är de troligen för trötta på 

situationen för att orka göra något åt saken. All tid de har går till att  ordna det mest 

nödvändiga för sina familjer. Regimen ser dock ut att vara stabil, men när övergången från 

Kim Jong Il till hans efterträdare sker, så tror Scobell inte att totaliatarianismen följer med. 

Övergången kan dock gå väl, beroende på hur många år Jong Il har kvar att leva och 

förberedda inför den.32

     I boken North Korea: The politics of regime survival beskriver Young Whan Kihl och 

Hong Nack Kim om hur Nordkorea styrs samt hur en eventuell utveckling skulle kunna se ut  

för Nordkorea om Kim Jong Il väljer att öppna upp staten. De föreslår att staten skulle försöka 

öppna upp sin ekonomi, demobilisera sin militär samt försöka skapa en bättre relation till sin 

granne Sydkorea. De avslutar sin bok med slutsatsen att det är mycket svårt att avgöra 

Nordkoreas framtid och att  den ekonomiska kollapsen som staten befinner sig är mycket 

allvarlig samt att staten måste göra en politisk helomvändning innan ekonomin kan återhämta 

sig. Frågan de ställer sig, är om Kim Jong Il vågar göra en sådan omvändning? 33

     Charles Wolf och Norman D. Lewin diskuterar, likt Kihl och Kim, faktorer som den 

Nordkoreanska regimen skulle kunna förändra för att  modernisera sitt system samt vad 

utomstående stater kan göra för Nordkorea. I deras bok Modernizing the North Korean 

System: Objectives, Methods, Applications, menar de att den Nordkoreanska regimen måste 

skapa sig en vilja till förändring samt att utomstående stater måste hjälpa Nordkorea att 

förändra sitt  system snarare än att försöka störta det. Utomstående stater ska fortsätta med att 
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sträva efter en kärnvapennedrustning i Nordkorea samt fortsätta med samtal och diplomatiska 

förbindelser. Wolf och Lewin summerar sedan att deras bok kan verka som ett verktyg för att 

förändra det Nordkoreanska systemet.34  

     Johan Gustavsson, Lunds Universitet  har skrivit en C-uppsats om Nordkorea och Kim 

Jong Il, Kim Jong Il -  Docka eller dockmakare, där Johan ställer sig frågan varför Nordkorea 

beslutade att provspränga kärnvapen? Gustavsson konstruerar ett teoretiskt analysverktyg 

utifrån fyra nivåer; systemnivå, regionnivå, statsnivå och individnivå. Utifrån dessa fyra 

nivåer analyserar Gustavsson Kim Jong Il för att söka svar i hans beteende och en förklaring 

till varför Jong Il bestämde sig för att provspränga ett kärnvapen.35

     I Gustavssons uppsats ger han inte bara svar på sin frågeställning utan diskuterar även Kim 

Jong Il’s position i världen, i Nordkorea, i regionen och Jong Il’s personlighet. Gustavsson 

drar slutsatsen att Kim Jong Il strävar efter att säkerställa sin egen och sin regims överlevnad. 

Jong Il gör detta genom att satsa på militären och kärnvapen. Han strävar efter ett  erkännande 

som en av flera kärnvapenmakter i världen och Gustavsson menar att det är möjligt att 

Nordkorea startar samarbete med andra stater. Ett exempel som Gustavsson nämner är Iran.36

     Nordkorea står utanför sina regionala grannar när det kommer till ekonomin och välfärden. 

Gustavsson drar slutsatsen att Jong Il, genom att  skaffa kärnvapen, försöker att komma in i 

sina grannars gemenskap  istället för att skapa ekonomiska reformer vilket enligt Gustavsson 

skulle ta alldeles för lång tid samt risken att  Jong Il skulle kunna förlora sin makt genom ett 

sådant agerande.37

     Gustavsson diskuterar även Jong Il’s personlighet innan han svarar på forskningsfrågan. 

Jong Il växte upp i sin pappas skugga och Gustavsson menar att Jong Il har fortsatt att  leva i 

denna skuggan och han gör det även skickligt. Han styr mycket  bakom kulisserna och ser till 

att  sina närmaste har det  gott ställt vilket ger honom fortsatt stöd. Jong Il är medveten om att 

landets befolkning indoktrineras i lögner och falsk information samtidigt som han  är 

medveten om att han inte är lika uppskattad av folket som hans far (Kim Il Sung) var. Detta 

leder till att in- och utflödet av information är strängt bevakad. Krigspropagandan fyller en 
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funktion i landet, att hålla folket i skräck, vilket gör att  de varken har mod eller kurage nog att 

göra uppror gentemot honom. Kim Jong Il kommer enligt Gustavsson inte ändra på något 

eftersom detta troligen skulle leda till att Jong Il förlorar både sin makt, pengar och livet.38

     Gustavsson besvarar sin forskningsfråga (varför Nordkorea valde att provspränga 

kärnvapen?) på följande sätt: Kim Jong Il beslutade att provspränga kärnvapen för att få sina 

motståndare rädda och osäkra vilket skulle leda dem till förhandlingsbordet och ge efter för 

Nordkoreas krav på det ekonomiska planet. Han vet att genom att ingå avtal med sina 

motståndare framställs dessa som duktiga i andras ögon. Det han sedan gör är att bryta dessa 

avtal och helt plötsligt ändras synen på dom. De framställs som misslyckade och svaga. De 

följer helt enkelt Kim Jong Il som han själv vill.39

     Idéen till denna uppsats härstammar både ur “failed states” teorier och den allmänna 

tidigare diskuterade problematiken med diktaturer, och även om Nordkorea eventuellt och 

enligt vissa ögon redan är en failed states så har inte Nordkorea misslyckats inom alla 

områden. Undersökningen ämnar inte heller till att avgöra om Nordkorea är en failed state 

eller inte. Undersökningen ska visa vilka förutsättningar staten Nordkorea har att fortsätta 

med det befintliga styre som de nu har eller om staten riskerar en förändring. 

     

1.6 Metod och material

1.6.1 Metod

Studien är teorikonsumerande då den med hjälp av Machiavellis fursteteori förklarar fallet 

Nordkorea. dess ledare Kim Jong Il och hur statens framtid ser ut. Undersökningen ämnar 

alltså inte till att förkasta eller styrka Machiavellis fursteteori.

     Undersökningen har gått  till genom att redan existerande material; litteratur, rapporter och 

artiklar har granskats utifrån metoden kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen avser 

att  fånga in det centrala och viktiga i den granskade texten och ämnar alltså inte att summera 
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delarna.40  Vilket gör att den kvalitativa metoden är lämpligare att använda i denna 

undersökning, vid till exempel en jämförelse med en kvantitativ metod. 

     De data som har använts i uppsatsen har blivit  genomlästa ett flertal gånger. Varje gång har 

speciella innehåll eftersökts, som sedan har placerats i underrubriker relevanta för 

undersökningen.  

     En kvantitativ undersökning skulle ge mig som undersökare en möjlighet att sätta siffror 

på den mätbara datan och eventuellt  ge ett mer konkret resultat  i form av svart eller vitt, ja 

eller nej, fler eller mindre. Problemet med en kvantitativt  analys i det här fallet är att 

informationen som finns tillgänglig om Nordkorea är begränsad samt svår att komma åt, 

vilket i sin tur omöjliggör en kvantitativ och statistisk insamling av data om Nordkorea. En 

kvantitativ undersökning hade inte heller gett den djupare och beskrivande informationen som 

en undersökning av kvalitativ metod gör och som uppfyller uppsatsens syfte på ett bättre sätt.

     

1.6.2 Material och angreppssätt

Den data som används i denna uppsats är huvudsakligen två rapporter ifrån Sveriges 

utrikesdepartement. En av rapporterna beskriver de mänskliga rättigheterna i Nordkorea och 

är utförd av regeringskansliet41 och den andra rapporten beskriver förhållande i Nordkorea, 

dess ekonomi, militär, utrikesrelationer, politiska system samt landfakta och är utförd av 

Sveriges ambassad i Pyongyang, Nordkorea.42

     Annat material som används är ifrån den amerikanska regeringen och fund for peace, som 

är en oberoende utbildnings - och forsknings organisation som arbetar preventivt för att 

undvika krig och konflikter.43  Två rapporter ifrån det utrikespolitiska institutet har också 

använts i undersökningen. Utrikespolitiska institutet bedriver forskning kring politiska frågor 

och är ideologiskt och partipolitiskt oberoende.44  Till sist används även viss data ifrån 

säkerhetspolitik.se och nautilus. Säkerhetspoltik.se redovisar information om konflikter, 
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globala problem, krishantering och försvar. Bakom informationssidan står den svenska 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap.45 Nautilus är ett forskningsinstitut som samlar 

forskare och studenter som arbetar med konflikthantering och preventiva metoder för att 

undvika krig.46 

     Staten Nordkorea angrips i denna uppsats normativt och jag undersöker hur det bör se ut i 

en stat utifrån ett  Machiavelliskt  fursteperspektivt och hur fursten ska agera för att behålla 

makten i sin stat. Machiavellis fursteteori presenteras i kapitel tre.47

1.6.3 Källkritik

Den information som används i denna undersökning och framförallt den data som analyseras 

är av sekundärt och tertiärt material och är alltså inte insamlat eller observerat på egen hand. 

Detta ger undersökningen en möjlighet  till kritik vilket är förståeligt. Samtidigt bör kritiker 

beakta att primärdata om Nordkorea är svår att få tag i, men bristen på denna bör dock inte 

omöjliggöra en undersökning av denna typ  och bör heller inte avskräcka andra studenter eller 

forskare att belysa staten och diskutera fenomenet Nordkorea. 

     

1.6.4 Variabler

Som ovan nämnts har åtta stycken variabler konstruerats som sedan har prövats på 

textmaterialet. Variablerna undersöker faktorer som är av vikt för att en regim/ makthavare 

ska kunna behålla sin kontroll över sitt territoriella område. Variablerna är utformade ifrån 

Machiavellis teori om fursten och hur denne måste agera för att kunna behålla sin makt. Alla 

variabler har två alternativ och de definieras i kapitel fyra.

1.6.5 Operationalisering
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För att undersökningen har kunnat utföras har det begreppet som i uppsatsen kallas “goda 

förutsättningar för att  makten ska bestå” definierats enligt Machiavellis teori om fursten. 

Undersökningen har sedan gått till på det sättet att textmaterialet har granskats genom det 

analysverktyg som har konstruerats ur fursteteorin. 

     Det  åtta variablernas två alternativ definieras och prövas sedan på det textmaterial som har 

samlats in. Variablerna har i sin tur två eller fler kriterier som fungerar som indikatorer för att 

kunna ge ett utslag åt den ena eller andra hållet. 

1.6.6 Validitet och reliabilitet

Validiteten innebär, enkelt uttryckt, om undersökaren mäter det som undersökaren avser att 

mäta.48  I denna undersökning mäts Nordkoreas förhållanden utifrån åtta olika variabler. 

Mätningen sker genom en textanalys och variablerna är i sin tur noggrant definierade och ska 

inte kunna ge svar på något annat än utifrån deras definition. Detta bör ge en god validitet. 

Den externa validiteten kan dock vara sämre, då möjligheten till att  generalisera resultatet är 

begränsad och detta för att undersökningen är en fallstudie. 

     Reliabiliteten innebär i sin tur om undersökningen är fri från mätfel eller ej49. 

Undersökningen strävar efter att vara fri från mätfel och detta görs troligt med hjälp  av största 

möjliga öppenhet  i resultatredovisningen. Undersökningen bör ha en såpass god reliabilitet att 

den skulle ge andra forskares undersökningar ett lika resultat, vilket innebär en god 

intersubjektivitet. 

    

1.6.7 Disposition

I kapitel två presenteras en kort historisk bakgrund om Nordkorea och i kapitel tre   

presenteras Machiavellis fursteteori. I kapitel fyra presenteras det analysverktyg som har 

utformats ur teorin och i kapitel fem redovisas de data som beskriver situationen i Nordkorea 

idag. I kapitel sex redovisas uppsatsens resultat efter att ha granskats genom analysverktyget 

och i kapitel sju analyseras resultatet för att sedan kunna ge en slutsats i kapitel åtta. 
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1.6.8 Avgränsning

Undersökningen ämnar endast att se vilka förutsättningar Nordkorea har för fortsatt bibehållet 

politiskt system enligt Machiavellis teori om fursten, men med vissa kompletteringar på 

variabelutformningen. Undersökningen utgår från fursteteorin och det finns en absolut 

möjlighet att  resultatet skulle kunna bli annorlunda om en liknande undersökningen skulle 

utföras med en annan typ av teoretisk anknytning. 

     Machiavellis teori om fursten används som teori i denna uppsats och ur denna har åtta 

variabler utformats. Dessa variabler hade kunnat vara fler, men även färre, dock efter lång 

tankegång så har undersökningen begränsats till åtta stycken. De argument som styrker valet 

är bristen på tillgänglig data, men även att undersökningens omfattning skulle behöva bli 

större och ta längre tid, tid som i denna undersökning inte finns. 

     Det finns en risk att undersökningen endast, så att säga, skrapar på ytan till fenomenet 

Nordkorea. Alla variabler var för sig skulle kunna vara ett enskilt uppsatsämne, men eftersom 

informationen om Nordkorea är så bristfällig, så skulle en variabel aldrig ge en sådan 

helhetsbild om Nordkorea som denna undersökning ämnar att ge, vilket motiverar ett val av 

fler variabler. 

     Det finns viss data i form av publikationer, artiklar, men även spekulationer om Nordkorea 

och hur framtiden ser ut för staten, men desto färre pålitliga rapporter. Svenska regeringens 

rapporter är dock den huvudsakliga informations källan och andra artiklar samt tveksamma 

spekulationer har undvikits. 
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2. Historisk bakgrund om Nordkorea

Den koreanska halvön invaderas efter andra världskriget både av Sovjetunionen och USA.  

Tidigare hade den koreanska halvön tillhört  Japan som en koloni. Sovjetunionen intog de 

norra delarna av Korea medan USA invaderade södra Korea. Längs den 38:e breddgraden 

drogs det en linje mellan Nord- och Sydkorea för att  skilja de båda trupperna åt. 

Sovjetunionen, USA och Storbritannien hade för avsikt att återigen låta Korea bli en 

självständig stat, men dessa planer beslutades att skjutas upp i fem år. Under dessa fem år 

skulle Korea förvaltas av de allierade och en tillfällig regering skulle tillsättas. Den 

provisoriska regeringen som de allierade hade för avsikt att tillsätta kom aldrig till stånd vilket 

ledde till att Korea splittrades. Sovjetunionen tillsatte i norra Korea en kommunistregim med 

Kim Il Sung som ordförande. USA försökte att förhindra den kommunistiska frammarschen i 

Norr och tog upp frågan inför FN. Sovjet lätt dock inte någon FN-kommission komma in i 

den norra delen av Korea, som gjorde att FN’s förslag om allmänna val i Korea spoilerades.50

     FN lyckades dock få till ett allmänt val i den södra delan av Korea vilket resulterade i 

Republiken Koreas födelse år 1948. Ungefär vid samma tidpunkt i norra Korea, så skedde 

valet till deras folkförsamling. Under år 1948 skrev folkförsamlingen en ny konstitution och 

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) bildades med Kim Il Sung som 

premiärminister. Kim Il Sung bildade strax efter att han tillträtt som premiärminister, även det 

kommunistiska Koreanska arbetarpartiet KWP där Il Sung blev ordförande.51

     Sovjetunionen ska officiellt ha dragit tillbaka sina militära trupper 1949, men trots det  blev 

flera militära trupper och så kallade civila rådgivare kvar i landet och Nordkorea lyckades, 

med hjälp av Sovjetunionen, skapa sig en god militär styrka. Den nya staten Demokratiska 

folkrepubliken Korea fick politiskt, militärt och ekonomiskt stöd ifrån Sovjetunionen 
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samtidigt som Il Sung försökte upprätthålla ett vänskapligt band mellan den nya 

kommunistregimen i Kina (Mao Zedong) och Demokratiska folkrepubliken.52

     Linjen längs den 38:e breddgraden blev plats för provokationer de två staterna emellan och 

i juni 1950 attackerade Nordkorea sin granne i söder. FN menade att Nordkorea var den stat 

som attackerade först och uppmanade de stater som var medlemmar inom FN vid tidpunkten, 

att  ge stöd åt Sydkorea. Kina och Sovjetunionen involverades i konflikten mellan Nord- och 

Sydkorea, som båda stödde Nordkorea. På Sydkoreas sida stod FN, men framförallt USA. 

Nordkoreas angrepp var lyckat till en början, men så småningom upphörde kriget, återigen på 

den 38:e breddgraden. Den 27 juli år 1953 slöts ett stilleståndsavtal mellan Nord- och 

Sydkorea som gäller än idag. Något fredsavtal har alltså inte kommit till stånd.53

     Strax efter krigstilleståndet införlivades begreppet Juche i Nordkorea (självtillit). Med 

detta menade Il Sung att  landet  skulle bli oberoende. Nordkorea fick efter kriget mycket stöd  

av Sovjetunionen och Kina med att bygga upp landet. Industrierna var framgångsrika och 

Nordkoreanerna fick fri utbildning och vård.54 

     Under 60-talet gick Il Sung:s tanke om självtillit alltmer mot en isolering och han såg till 

att  alla tecken på opposition och möjliga kandidater till makten eliminerades. Under 70-talet 

öppnade sig Nordkorea igen och inledde så småningom dialog med Sydkorea samt började 

importera teknologi ifrån väst. Nordkorea hade dock ont om pengar och deras importerade 

teknologi kunde inte betalas. När pengabristen var ett faktum och Nordkorea även började få 

brist på livsmedel, så inleddes en kampanj om att de nordkoreanska medborgarna skulle dela 

upp sina dagar i ett  speciellt schema. De skulle arbeta i åtta timmar, sova åtta timmar och 

studera juche-ideologin åtta timmar.55

     Nordkorea gick mot en alltmer isolerad ställning i mitten av 80-talet  och det blev officiellt 

att  Kim Jong Il, Kim Il Sungs äldste son, skulle ta över makten efter sin far. Kim Il Sung dog 

1994. Sovjetunionen upplöstes och Nordkoreas ekonomiska problem blev avsevärt värre 

under början av 90-talet. År 1991 tog Kim Jong Il över posten som överbefälhavare och några 

år senare även posten som ordförande för nationella försvarskommissionen. Samtidigt 
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blossade konflikter upp  i landet. Medborgare klagade över dåliga arbetsvillkor och högt 

uppsatta militärer hoppade av.56

     Under hela 90-talet blev Nordkoreas problem större. Landet hade svårt att  förse sina 

medborgare med tillräcklig mat och Nordkorea erkände officiellt  att  människor dött under 

svälten. Ju mer problem som uppstod i landet desto starkare blev militärens makt, som utförde 

avrättningar och utrensningar av de medborgare som ansågs hota Nordkoreas maktelit. Under 

samma period som militären fick allt mer makt, så utnämndes Kim Il Sung till evig president. 

Detta innebär att Kim Jong Il aldrig kan titulera sig president.57 

     I slutet  av 90-talet gick Nordkoreas regering ut med att militären alltid ska gå först, under 

begreppet Songun. Detta innebar att budgeteringen av andra områden fick minska till förmån 

för militären. Trots den ökade militära satsningen och isolationen, så gick samtalen med 

grannen i syd ändå väl. Sydkoreas president kom på besök till Nordkorea under år 2000. 

Diskussionen handlade mest om Nordkoreas ekonomiska situationen vilket resulterade i att 

Nordkorea under den kommande vintern krävde elleveranser från Sydkorea för att gå med på 

framtida samtal. Så småningom blev relationen mellan de båda Koreanska staterna allt sämre 

och idag råder det en kylighet  mellan staterna och en viss spänning finns. Nordkorea  har i 

dagsläget ett invånarantal på strax över 24 miljoner. Staten har kärnvapen och ser USA som 

sitt största hot.
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3. Machiavellis teori om Fursten

I detta kapitlet presenteras Niccolo Machiavellis (1469- 1527) teori om hur makten i en stat 

erövras och behålls. När Machiavellis teori diskuteras är det av vikt att  nämna att  det handlar 

om teorier ur Machiavellis Fursten och inga andra teorier. Teorierna är gamla och är in sin 

ursprungsöversättning inte helt lätta att förstå, vilket gör att i denna del presenteras teorierna, 

men i en enklare och modernare språkformulering. Alla av Machiavellis begrepp ur Fursten är 

inte användbara i denna uppsats vilket har lett till att vissa har utelämnats.

     Den teori som presenteras här kommer sedan att appliceras på fallet Nordkorea och med 

hjälp av den resultera i en analys av Nordkoreas förutsättningar för fortsatt styre i samma anda 

som nu.

3.1 Stater

Makten över staten kan antingen erhållas genom arv det vill säga att makten över staten går i 

arv i familjen eller så är det en ny  stat  som har bildats. De stater som är nya, är antingen helt 

nya eller så är staterna erövrade och införlivade i en furstes tidigare stat. Folket i de stater som 

erövras är antingen fria eller är vana att leva under en furste. En furste kan erövra en stat med 

egna eller andras trupper, genom egen kraft eller genom tursamma omständigheter.58

     Stater där invånarna är vana vid en furste, menar Machiavelli, är lättare att behålla makten 

över än de stater som erövras och är nybildade. Det enda som krävs är att fortsätta styret på 

samma sätt som sin företrädare och skickligt anpassa till de rådande omständigheterna. En 

furste med tillräcklig intelligens kommer därför alltid att ha kvar sin stat, så länge inte någon 

starkare makt tar den ifrån honom. Arvsstater där makten har gått i arv är som ovan nämnt 

lättare att behålla och en furste i en sådan stat har inte många anledningar att göra sig ovän 
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med folket. Folket i dessa stater älskar ofta sin furste och så länge fursten inte lever ett 

oanständigt liv, så kommer folket att fortsätta älska honom.59

En vis furste bör tänka ut ett styrelsesätt  där medborgarna alltid är sin furste trogen och kan 

inte, oavsett situation, vara utan sin ledare.60

3.2 Styrka/ Militär styrka

Det finns två sorters furstar när Machiavelli diskuterar styrka. De furstar som har tillräcklig 

makt för att  stå på egna ben med ekonomiska och eller militära förutsättningar och furstar som 

är beroende av andra eller ej kan stå emot en strid utan att  retirera. Furstar som är ordentligt 

befästa och med ovan nämnda positiva egenskaper kommer ej att bli anfallna i första taget.61 

“Människor skyr alltid det som ser svårt ut, och man kan inte se något enkelt i att anfalla en 

furste som har en stark stad och som inte är hatad av folket.”62

Machiavelli drar slutsatsen att en furste som är älskad av folket och har en stark stad kan inte 

anfallas. Om så ändå sker, så bör det bli problematiskt för den som anfaller. Om motståndaren 

dock lyckas förstöra tillgångarna inom stadens gränser, så kommer medborgarna att till slut 

vända sin furste ryggen. För att undvika detta måste en klok furste hålla hoppet uppe hos sina 

medborgare och förklara för sina medborgare hur hemsk motståndaren är. Fursten bör även 

snabbt eliminera de medborgare som ej har tillräckligt tålamod för fursten.63

     En furste måste ha en god grund att stå på för att  kunna regera i sin stat och en sådan grund 

består delvis utav ett fungerande lagsystem och en stark militär styrka. En furstes militära 

styrka kan bestå av hans egna soldater, legosoldater, hjälptrupper eller en blandning av alla 

dessa. Legotrupper och hjälptrupper är bäst  att undvika då dessa är farliga och opålitliga. En 

furste bör också aldrig försöka behålla sin makt med dessa trupper. Största framgång får en 
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furste med sina egna trogna soldater och fursten bör själv ta på sig rollen som befälhavare i 

staten.64 

Farligast av alla soldater är dock utländska soldater. Dessa soldater håller alltid ihop  och är 

väl organiserade och kan vid en seger vända fursten ryggen. Till skillnad mot legosoldater 

som alls inte är lika organiserade är utländska soldater däremot väl sammansatta och 

organiserade. För att undvika att bli av med sin stat bör det alltid finnas en strävan efter att  ha 

sina egna soldater.65

3.3 De krav som ställs

Machiavelli menar att en furste enbart bör ha tanke på kriget, dess regler och åtaganden. En 

furste som får tankar på andra saker som hör livet till, förlorar så småningom sin stat. 

Krigskonsten är av största vikt  för att kunna behålla sin stat och det är även krigskonsten som 

gjort att  fursten fått  behålla sin stat. Att fokusera på sina trupper och krig håller inte bara kvar 

de arvsfödda furstarna kvar vid makten utan låter även civila ta steget  mot furstendömet. Lika 

viktigt är det för en furste, trots att krigstid inte råder, att alltid fullfölja sina militära övningar 

i form att studier och i handlande. Han måste hålla sina soldater i bra form oavsett situation.66

     För att en furste ska kunna behålla makten krävs det att han inte alltid är god. En furste 

måste ha förmågan att  kunna veta under vilka omständigheter han kan vara god och under 

vilka omständigheter han kan var ond. Fursten kan låta rykten flöda kring sin karaktär alltifrån 

generös, snål, rovgirig, grym, lojal, hederlig och stridslysten, men det  bästa vore enligt 

Machiavelli att en furste besitter alla goda egenskaper, men detta är inte möjligt på grund av 

människans natur och de är ännu svårare att  leva efter. Fursten kan inte besitta alla de goda 

egenskaperna, men han kan se till att de egenskaper som sätter hans makt på spel undviks.67

     En furste bör vara frikostig, men enbart frikostig på det sättet att det inte uppmärksammas 

av folket. Får en furste rykte om sig att vara frikostig och han verkligen är det, kommer 

tillgångarna snart att ta slut. För att behålla sitt fina rykte kommer han bli tvungen att 
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förtrycka medborgarna med höga skatter vilket istället till slut gör honom hatad. Fursten bör 

därför vara frikostig på ett mer diskret sätt och inte bry sig om att han kallas snål. 

Medborgarna kommer sedan uppmärksamma furstens skicklighet när han lyckas att förvalta 

skattemedlen på bästa sätt och stå upp mot de som krigar mot honom.68

     En furste bör förutom att ge ett sken om att vara frikostig också vara barmhärtig hellre än 

grym. Barmhärtigheten bör dock brukas med försiktighet. En furste får inte vara för 

barmhärtig, då ett sådant beteende leder till att fursten verkar svag. Fursten bör inte heller bry 

sig om att medborgarna anser honom som grym. Ett  fåtal våldsdåd är behövligt och mycket 

mildare än ett missbruk av barmhärtigheten, som kan leda till större våldsdåd. Machiavelli 

anser också att  det är säkrare för en furste att vara fruktad än älskad. En blandning av båda 

egenskaperna är eftersträvansvärt, men inte möjligt. Om människorna fruktar sin furste drar 

de sig för att skada honom. En rädsla för det kommande straffet om de inte lyckas är det som 

undviker försöken till att skada honom. En älskad furste är dock också svår att ta död på, 

eftersom folket älskar honom, men folket är onda och detta ömsesidiga band bryts så fort 

folket får möjlighet att maximera sin egennytta. Fursten bör vara försiktig så han inte, till följd 

av fruktan, också blir hatad. Fursten bör, för att undvika hatet, låta medborgarnas ägodelar 

vara ifred och blir han tvungen att ta någons liv, ska detta göras bara om det finns en 

anledning.69 

     När det kommer till en furstes hederlighet finns det två alternativ, att vara hederlig eller 

ohederlig. En furste som är hederlig kan lätt bli av med sin makt då han inte besitter 

egenskapen list. En furste bör enligt Machiavelli ha förmågan att kunna vara både hederlig 

och ohederlig beroende på situation och tillfälle. Machiavelli beskriver det som att  kunna anta 

skepnaden att vara ett lejon för att kunna skrämma bort fienderna och räv för att  känna till 

fällorna. När en furste talar ska han ge sken av att vara hederlig, barmhärtig och god, men han 

måste inte besitta dessa egenskaper. För att behålla makten krävs alla medel och vinna folket 

med det skenbara är ett av dessa.70

22

68 Machiavelli N. Fursten, Natur & Kultur, Finland 2009 s. 115f

69 Machiavelli N. a.a. s. 118ff

70 Machiavelli N. a.a. s. 122ff



3.4 Föraktad och hatad eller beundrad och ryktbar

En furste blir föraktad om han anses vara omanlig, feg, obeslutsam, ytlig och lynnig. Så länge 

medborgarna inte har denna bild av sin furste och så länge fursten låter bli medborgarnas 

ägodelar och inte berövar deras heder, så kommer fursten inte att bli hatad. Han ska se till att 

hans gärningar ser storslagna, modiga och allvarliga ut. Han löser medborgarnas tvister 

beslutsamt och på ett  sätt som visar att han är stark och en person, som någon ej bör försöka 

lura. Fursten blir på det sättet respekterad och undviker att  utsättas för de två farligaste hoten; 

det yttre hotet som kommer från utomstående furstar och det inre hotet från furstens egna 

medborgare. Så länge det är lugnt utrikes kring staten, kommer det förbli lugnt inrikes.71

     För att bli beundrad bör en furste ägna sig åt storslagna företag och visa upp sina bästa 

sidor. Detta gäller i allt en furste gör. Han ska alltid se till att hans bästa sidor framhävs och att 

han framstår som en tankekraftig och ryktbar man. Tillsammans med tidigare nämnda 

agerande bör en furste också ge sken av att älska alla dygder, visa gästfrihet och ära de som är 

framstående inom sitt område. Furstendömet ska vara fritt från problem när det gäller handel 

och medborgaren ska utan problem kunna bruka jorden. När tillfället tillåter ska fursten ställa 

till med fester och skådespel.72

     Machiavellis fursteteori går inte in på djupet om hur han menar med olika beteckningar. 

Han definierar inte vad som menas med ett fungerande lagsystem eller exakt vad som 

kännetecknar en god furste. Han definierar inte heller vad som krävs för att  en furste ska anses 

vara militärt stark.       

     Det är tydligt  att definitionerna för Machiaellis olika begrepp inte är tillräckliga vilket har 

inneburit att de variabler som presenteras i nästkommande kapitel har blivit kompletterade. 

Grunden för variabeltänket är utvecklat i hur Machiavelli ser på en furste och hur en sådan 

ska agera för att  behålla makten över sin stat. Machiavellis teori är dock flera hundra år 

gammal och det är uppenbart att 1500-talet (då teorin är skriven) inte såg ut som det gör idag 

på 2000-talet. Vilket har resulterat i ett modernare analysverktyg. 
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4. Analysverktyg

Utifrån teorin har åtta olika variabler utformats, vilka kommer att prövas på Nordkorea och 

dess makthavare Kim Jong Il. I den optimala undersökningen så skulle alla variabler som 

Machiavelli diskuterar undersökas, till exempel om Kim Jong Il är hatad eller fruktad, 

hederlig eller ohederlig. Dessa variabler finns ingen möjlighet att undersöka då det  skulle 

innebära enkätundersökningar eller intervjuer med nordkoreanska medborgare.

     De variabler som presenteras här är de som går att undersöka både i mån av data som finns 

gällande dessa variabler samt att dessa variabler inte ger upphov till spekulationer. Variablerna  

är konstruerade som dikotomier. Det är åtta olika variabler som behandlar Nordkoreas militära 

styrka, om staten har gått i arv eller är nybildad, statens ekonomi, på vilket sätt  makthavaren 

styr, om staten är en rättsstat eller ej, hur statens fokus på militären ser ut, hur staten efterlever 

de mänskliga rättigheterna samt hur det ser ut utrikes i förhållandet gentemot Nordkorea.

     Efter varje variabel presenteras också vilket utslag på varje variabel som Machiavelli 

eftersträvar utifrån min tolkning av fursteteorin. 

     I denna undersökningen är variablerna som behandlar militär styrka och mänskliga 

rättigheter särskilt  viktiga. Enligt Rotberg är staters förmåga att skydda dess territoriella 

gräns, förmåga att skydda mot yttre attacker, förmåga att skydda dess medborgare mot 

kriminalitet och våld samt se till deras säkerhet, särskilt  viktiga faktorer för en stats 

fortlevnad.73

     Variabel 1 handlar om Nordkoreas militära styrka vilket därför är viktigt  för deras förmåga 

att  skydda sig själv och sina medborgare. Variabel 7 undersöker medborgarnas mänskliga 

rättigheter vilket i sin tur är viktigt i frågan om våldsanvändning och säkerhet för en stats 

medborgare. 

     Som nämndes tidigare i uppsatsen har Machiavellis benämningar utvecklats och 

kompletterats för att lättare kunna undersökas. 

24

73 Rotberg R.I. State failure and state weakness in a time of terror, Brookings institution press, Virginia 2003 s.4



1. Med militärt stark finns inte någon akademisk definition utan där har istället Nordkoreas 

aktiva militära manskap satts i relation till Sydkoreas aktiva manskap som ligger på cirka 

680 000 man74, för att på det sättet få ett perspektiv på vad som ska anses vara militärt 

starkt eller militärt svagt.

     Kärnvapen vid krigsanvändning är tillräckligt starkt för att utrota både människor, 

materiell och de flesta levande organismer75  och är definitivt ett kriterium för en stats 

militära styrka.

     Eftersträvansvärt i denna variabeln, enligt Machiavelli, är en stat som är militärt starkt.

            Kriterier Militärt starkt                                            Kriterier Militärt svagt

Aktivt militärt manskap > 600 000 Aktivt militärt manskap < 600 000

Innehav av kärnvapen Ej kärnvapen

                        Militärt starkt          Militärt svagt

2. Arvsstat/ Nybildat stat - Definieras enligt Machiavellis ord som en stat där makten har gått i 

arv från en tidigare generation. En nybildad stat är i sin tur en stat där en makthavare har 

tagit över en redan befintlig stat eller har bildat en helt ny stat. 76

     Eftersträvansvärt i denna variabel, enligt Machiavelli, är en arvsstat.

    

                      Kriterier Arvsstat                                           Kriterier Nybildad stat

Makten har gått i arv Makten är tagen

Staten var redan befintlig Staten är nybildad

                   Arvsstat Nybildad stat

25

74 Sveriges Ambassad Seoul, Promemoria, 2008-05 s. 8

75 Svenskafreds - lär om kärnvapen

76 Machiavelli N. Fursten, Natur & Kultur, Finland 2009 s.45



3. Med ekonomi i denna undersökningen menas hur samhället/ staten fördelar sin resurser 

inom staten och mellan medborgarna. De ekonomiska aktiviteterna inom staten och mellan 

staten och externa aktörer.77

     Här har endast två kriterier valts och främst för att det inte finns någon användbar och/ 

eller tillgängliga data om Nordkoreas ekonomiska aktiviteter. Definitionen för en god eller 

dåligt ekonomi har därför blivit  hur väl staten klarar att försörja sig själv utan hjälp  ifrån 

andra stater eller organisationer med både ekonomisk bistånd eller i form av livsmedel eller 

andra varor och produkter. 

     Eftersträvansvärt i denna variabel, enligt Machiavelli, är en stat med god ekonomi.

                Kriterier god ekonomi                                          Kriterier dålig ekonomi

Försörjer sina medborgare på egen hand Försörjer sina medborgare med bistånd

                        God ekonomi  Dålig ekonomi

4. Enligt Machiavelli är en makthavare som styr på egen hand helt fristående och kräver eller 

behöver ingen hjälp från någon utomstående makt. Makthavaren står på egna ben och kan 

stå emot anfall utan att behöva söka hjälp.78  Detta innebär enkelt uttryckt om den 

nordkoreanska staten kontrollerar sitt territorium på egen hand eller om staten har hjälp  av 

andra militära styrkor och/eller ekonomiskt stöd från andra stater.

     Eftersträvansvärt i denna variabel, enligt Machiavelli, är en stat där makthavaren styr 

själv.

        Kriterier makthavaren styr själv                     Kriterier makthavaren styr med hjälp

Egen beslutanderätt Beslutar ej själv

Anpassar sig ej efter andra stater Anpassar sig till andra stater

26

77 Economist

78 Machiavelli N. Fursten, Natur & Kultur, Finland 2009 s. 92f



          Makthavaren styr själv Makthavaren styr med hjälp

5. I en rättsstat  så kan inte staten agera hur den vill utan måste hålla sig inom materiella och 

formella regler. I en rättsstat råder rättssäkerhet och maktdelning. Rättssäkerhet innebär att 

statens offentliga makt  utövas på ett sätt som är förutsägbart, och när det gäller maktdelning 

så ska den vara uppdelad, det vill säga att domstolarna är oberoende.79 

     Rättssäkerheten i en rättsstat  ska innebära att statens makt över individen ska kontrolleras 

och begränsas och verka för individens medborgerliga fri- och rättigheter.80 

     I denna variabel så har sex olika kriterier konstruerats. Det räcker i egentligen med två 

kriterier att  välja mellan då definitionen på en rättsstat brister om något av kriterierna gör det. 

Machiavelli beskriver hur ett fungerande lagsystem är av vikt inom en furstes stat, men han 

beskriver inte mer än så. Ett fungerande lagsystem i modern tid betecknas därför här som en 

rättsstat.

     Eftersträvansvärt i denna variabel, enligt Machiavelli, är en rättsstat. 

                   Kriterier rättsstat                                                  Kriterier ej rättsstat

Oberoende domstolsväsen Ej oberoende domstolsväsen

Domstolen agerar för medborgaren Domstolen agerar för staten

Rättegång för medborgaren Ej rättegång

     

                                 Rättsstat                      Ej rättstat

6. Med fokus på militär menas statens och makthavarens fokus. Enligt Machiavelli så ska 

militären alltid vara viktigast i en stat. Han menar att krigskonsten är av stor vikt  för att 

makthavaren ska kunna behålla sin stat och han ska alltid fullfölja militära övningar och 

militära studier samt hålla sina soldater i form.81
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     Här har förutom makthavarens/ statens fokus på militären valts som ett av kriterierna, 

även kompletterats med hur stor andel av statens BNP som går till militären. Genom att  titta 

på hur stor del av BNP som staten väljer att lägga på militära aktiviteter är det lättare att 

förstå hur stor del militären har för staten i fråga.

     Eftersträvansvärt i denna variabel, enligt Machiavelli, är en stat som har fokus på 

militären.

             Kriterier fokus på militär                                      Kriterier ej fokus på militär

Militären viktigast Militären ej viktigast

Hög andel BNP till militär Låg andel BNP till militär

                    

                    Fokus på militär  Ej fokus på militär

7. Mänskliga rättigheter är i det  här fallet FN:s konventioner om mänskliga rättigheter vilka 

innebär exempelvis medborgerliga- och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter, icke-diskriminering samt förbud mot tortyr.82 

     Variabeln är utformad ur Machiavellis resonemang om våldsanvändning inom staten och 

hur denna ska kontrolleras och ej missbrukas. 

     Även i denna variabel, som i variabel fem, skulle fler kriterier kunna radas upp, men 

brister staten på någon av kriterierna så efterlever de ej de mänskliga rättigheterna.

     Eftersträvansvärt i denna variabel, enligt Machiavelli, är en stat  som efterlever de 

mänskliga rättigheterna.

           Kriterier mänskliga rättigheter                       Kriterier ej mänskliga rättigheter

Fria politiska rättigheter Ej fria politiska rättigheter

Ej tortyr Tortyr

Icke-diskriminering Diskriminering
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        Mänskliga rättigheter  Ej mänskliga rättigheter

8. Machiavelli ser hot från två håll. Det ena hotet är inrikes och det andra är utrikes. Det hotet 

som är viktigt  inom denna definition är yttre hot och Machiavelli definierar yttre hot, som 

makthavare som försöker ta makten.83

     Eftersträvansvärt i denna variabeln, enligt Machiavelli, är en stat  som befinner sig i ett 

lugnt utrikespolitiskt tillstånd.

                  Kriterier lugnt utrikes                                      Kriterier ej lugnt utrikes

Inga makthavare som vill ta makten/ störta 
staten

Makthavare som vill ta makten/störta staten

Inget yttre statligt hot Yttre statligt hot

                      Lugnt utrikes Ej lugnt utrikes

Dessa variabler är som tidigare nämnts utformade ur Machiavellis fursteteori och är alla 

viktiga för fursten att behålla makten över staten. Enligt min tolkning av fursteteorin kan ett 

negativt utfall på någon av variablerna vara tillräcklig för att makthavaren inom staten ska 

kunna förlora sin kontroll och makt. Det bör samtidigt uppmärksammas att  alla dessa 

variabler skulle kunna undersökas på ett djupare sätt  och gjorts mätbara med andra metoder. 

Det analysverktyg som ovan utformats undersöker endast indikationer på det ena eller andra 

utifrån den information som går att finna i den text, som presenteras i nästa kapitel. 
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5. Nordkorea idag

I detta kapitel presenteras data relaterade till de tidigare åtta presenterade variablerna. Den 

data som här presenteras kommer i kapitel sex att placeras i variablernas två alternativ utifrån 

deras begreppsdefinierade innebörd.

     

Variabel 1.

Nordkoreas militära styrka består av 1, 2 miljoner man mellan åldrarna 17-54. Statens 

kostnader för det militära uppgår till 20% av landets BNP. Nordkoreas militära utrustning 

består till största delen av stridsvagnar, långdistansartilleri och bepansrade transportfordon. 

Inom det marina består fordonen främst utav äldre båtar och ubåtar. Inom luftförsvaret  anses 

det Nordkoreanska flyget vara föråldrat84, men även annan militär utrustning uppges vara 

gammal och mycket av Nordkoreas utrustning kommer från forna Sovjetunionen och kan vara 

så gamla som ända från 50-talet85.  

     Nordkorea har också kärnvapen som man visade genom en provsprängning i oktober 2006. 

Inom deras 1,2 miljoners militära styrka finns också särskilda insatsgrupper plus att staten 

också har paramilitära styrkor att använda sig av86. De paramilitära styrkorna uppgår till cirka 

tre - fyra miljoner man.87  Nordkoreas militära aktiva styrka uppges vara den femte största 

bland världens alla stater.88

Variabel 2.

Nordkoreas nuvarande ledare Kim Jong Il fick makten över staten av sin far Kim Il Sung när 

han gick bort 1994. Från 1945 ledde Kim Il Sung Nordkorea och en personkult kring honom 

utvecklades. Denna personkult lever kvar än idag och även Kim Jong Il har fått en liknande 
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status inom landet.89  Denna kult  kring ledaren är en del av hela det nordkoreanska 

samhällssystemet och barnen får lära om sin ledare redan i förskolan. Dock verkar det som att 

personkulten har minskat de senaste åren.90

Variabel 3.

Sedan 90-talet och framåt har den nordkoreanska ekonomin haft stora motgångar och 

ekonomin beskrivs befinna sig i ett kollapsat tillstånd. Staten är beroende av utländskt stöd 

och detta krävs för att täcka befolkningens grundbehov som mat och rent vatten. Till detta har 

landet en infrastruktur som blir allt sämre ju mer åren går och brist  på investeringskapital samt 

energi gör att ekonomin lider.91

     Kim Jong Il prioriterar militären först med den så kallade Songunpolitiken vilket gör att 

sektorer inom andra områden, som sjukvård, utbildning och jordbruk får lida.92

     Det skedde en förändring av den ekonomiska politiken under år 2002 vilket ledde till att 

Nordkorea ökade sina vinstdrivande verksamheter, men som inte lyckades förbättra landets 

ekonomi. Många statliga organ har också börjat med att bedriva verksamhet utomlands i form 

av restauranger och butiker. Nordkorea försöker också locka nya investerare till staten främst 

inom industriproduktion. De har dock svårt att anpassa sig till de dåliga lokala förhållandena 

vilket har lett till problem med lönsamheten.93 

     En stor del av Nordkoreas ekonomi består av jordbruk. Jordbrukssektorn har under de 

senare åren haft motgångar då skörden har blivit förstörd eller reducerad på grund av dåligt 

väder och regn. Skördens framgång varierar kraftigt från år till år, men Nordkorea har svårt att 

lyckas på grund av brist på konstgödsel som de tidigare fick av sin granne Sydkorea. 94
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Variabel 4.

Nordkorea har sedan tidigare haft goda utrikespolitiska relationer med tidigare Sovjeunionen 

men även med grannlandet Kina. Nordkorea har dock fortfarande goda relationer med Kina 

som främst bistår Nordkorea med energi och har fungerat som ordförande i sexpartssamtalen 

om Nordkoreas kärnvapenprogram.95 

  I början av 2008 var USA i stånd att  påbörja en leverans av livsmedelsbistånd till Nordkorea. 

Kraven för biståndet var att NGO:s skulle få ökad övervakning och distribution av livsmedlet, 

men Nordkorea ogillade villkoren vilket ledde till att USA under hösten samma år avbröt 

samarbetet. I mars 2009 avbröt även Nordkorea samarbetet med hänvisning till att  USA 

slutade att leverera bistånd samt att en viss irritation över USA:s militära övningar med 

Sydkorea yttrades.96

     

Variabel 5.

Enligt den Nordkoreanska konstitutionen så är domstolsväsendet  oberoende och garanterar 

den enskilda medborgaren rättssäkerhet. Det finns ett utvecklat lagsystem och i teorin så ska 

den skydda medborgaren mot staten. Detta fungerar dock inte i realiteten och det som i teorin 

innebär att medborgaren ska skyddas mot staten är snarare tvärtom. Statens system ska 

skyddas mot medborgaren.97 

   När det gäller politiska brott så förekommer inte någon rättegång utan den anklagade 

medborgaren förflyttas direkt till det nordkoreanska säkerhetsministeriet för fastställande av 

straff. I vissa fall av politiska brott så döms även medborgarens familj till ett så kallat 

kollektivt straff. Det finns inte heller någon inblick i hur rättsväsendet arbetar det vill säga att 

någon transparens alltså inte finns.98
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Variabel 6.

Nordkorea prioriterar militären i första hand framför allt annat genom den så kallade 

songunpolitiken.99  Nordkorea spenderar upp emot en fjärdedel av landets BNP 

(bruttonationalprodukt) på militära ändamål.100 USA spenderar, som jämförelse 4 % av BNP 

på militära ändamål.101

Variabel 7.

De mänskliga rättigheterna i Nordkorea åsidosätts grovt och omfattande av den 

nordkoreanska regeringen och hot, våld samt tortyr utförs systematiskt. Regeringen uppges 

vara mycket repressiv och det är inte ovanligt  att  oliktänkande medborgare skickas till olika 

typer av arbetsläger eller särskilda omskolningsläger där de misshandlas, torteras och 

disciplineras. Det sker avrättningar och sjukdom och svällt är förekommande både inom de 

nordkoreanska arbetslägren, men även inom fängelsesystemet.102  

     När det gäller den fria rörligheten i staten så går den inte att  garanteras även om det står 

skrivet i konstitutionen. För att resa inom staten så kräver det för medborgarna att skaffa sig 

ett  speciellt  tillstånd. De medborgare som tillåts att  åka utrikes är främst idrottsutövare, 

statstjänstemän och företrädare för näringslivet. Även här krävs det ett tillstånd innan utresa 

sker. Vissa av de nordkoreanska medborgarna flyr över till Kina för att på något sätt försöka 

försörja sig, andra betalar för att smugglas över till Sydkorea. 103

     I den Nordkoreanska författningen finns det bestämmelser om att medborgaren ska åtnjuta 

yttrande- och tryckfrihet, liksom mötes- och föreningsfrihet. Det står även i författningen att 

medborgarna ska följa socialistiska normer och underkasta sig kollektivets anda, vilket tyder 

på att  väga mer än de ovan nämna friheterna. Staten har i princip total kontroll över 

informationsflödet inom Nordkorea och yttrandet av det mer kritiska innehållet uppges kan 
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leda till bestraffning. I radio och TV finns endast de kanaler som den nordkoreanska staten 

tillhandahåller och informationen där är mycket begränsad och anpassad. Internet och telefoni 

är mycket begränsad till endast vissa medborgare och även här kontrolleras innehållet och 

begränsas. Det invigdes ett inhemskt telefonnät 2003 men det  stängdes ner redan 2004 utan 

någon förklarad anledning. Enligt ett led i detta förekommer det insmuggling av 

radioapparater som kan ta in utländska kanaler, men dessa aktiviteter är mycket farliga och 

kan leda till straff.104

Variabel 8.     

Utrikespolitiskt har Nordkorea en del dispyter både med USA och sin granne Sydkorea. I den 

inhemska propagandan framställs USA som Nordkoreas största hot. Under mitten av 90-talet 

så fanns det  tendenser till omfattande kris mellan Nordkorea och USA vilka förberedde en 

insats av det militära slaget mot staten. Bakom krisen låg Nordkoreas nukleära satsningen, 

som dock löstes genom det så kallade ramavtalet vilket innebar att Nordkorea frös sitt 

nukleära program och istället fick bränsle i form av olja och löfte om två 

lättvattenreaktorer.105 

     Under 90-talet var det Bill Clinton som var USA:s president, men under 2000-talet under 

George Bush:s period som president blev det hårdare tag gentemot Nordkorea. Bush uttalade 

sig om Nordkorea som en av ondskans axelmakter. Under president Obamas period har ännu 

inga kontakter med Nordkorea inletts.106

     Nordkoreas relationer med Japan är inte helt okomplicerade. Det finns en fråga som än så 

länge inte har lösts mellan staterna. Under 70- och 80-talet kidnappades japanska medborgare 

av nordkoreanska agenter och fördes till Nordkorea. En fråga som fortfarande upprör i Japan. 

Samtidigt ska nordkoreanska medborgare som är bosatta i Japan har skickat pengar och 

bidragit till den nordkoreanska ekonomin, något som den Japanska regeringen satt stop för 

genom att ha infört olika bilaterala sanktioner gentemot Nordkorea.107
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     Under början och en bit in på 2000-talet  lyckades dock Nordkorea och Japan komma 

överens om att inga missiler, som tidigare trafikerat Japans luftrum, kommer att skjutas upp. 

Nordkorea lät även fem japanska medborgare med familjer återvända till Japan efter att ha 

blivit kidnappade. Dock bygger Japan i nuläget med hjälp av USA ett antiballistisk 

missilsystem som skydd för eventuella missilangrepp  ifrån Nordkorea i och med hotet från en 

eventuell kärnvapen attack.108

     Nordkoreas relation till det internationella samfundet domineras ständigt av den nukleära 

frågan. Nordkorea är inte längre med i NPT-avtalet (ickespridningsavtalet av kärnvapen) och 

tillåter inte längre IAEA att ha någon insyn i landet. År 2006 genomförde Nordkoreas sin 

första kärnprovssprängning vilken i sin tur fördömdes av det internationella samfundet. FN 

införde en resolution som medförde diverse sanktioner gentemot staten. Nordkorea startade 

dock återigen en diskussion med FN och staterna inom sexpartssamtalen om hur en lösning 

skulle se ut. De lyckades komma överens och Nordkorea stängde ner vissa av sina 

kärnkraftsanläggningar och deklarerade detta till USA.109 

     I början av 2009 var de kärnkraftanläggningar som skulle stängas ner avvecklade, men 

istället så valde Nordkorea att  skjuta upp en satellit. Enligt vissa var avsikten att pröva en 

långdistansmissil.. Återigen införde FN sanktioner gentemot staten och Nordkorea svarade i 

sin tur att staten återigen ska starta sin kärnreaktor och återigen börja tillverka plutonium för 

avskräckande syfte.110

     Nordkoreas relation med Sydkorea har pendlat under årens lopp och har till och från både 

varit  god och dålig. I början av 2000-talet blev relationen bättre mellan staterna men i slutet 

på 2000-talet har relationen blivit  sämre. Nordkorea uttalar verbala angrepp på den 

sydkoreanska regeringen efter deras krav på en lösning i kärnvapenfrågan och Nordkorea har 

även krävt höjda hyror för Sydkoreanska företag i Nordkorea.111 

     I nästkommande kapitel placeras de data som redovisats i de åtta olika variablerna, utifrån 

granskning genom variablernas olika kriterier/ indikatorer. 
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6. Resultat

1. På variabel ett visar informationen ett tydligt resultat som placerar Nordkorea på en 

position som militärt stark. Staten uppfyller de båda kriterierna inom variabeln för militärt 

starkt. Staten har kärnvapen och en aktiv militärt styrka på över 600 000, närmare bestämt 

1,2 miljoner aktiva militärer plus att  staten även har paramilitära styrkor på tre till fyra 

miljoner man.

             Kriterier Militärt starkt                                            Kriterier Militärt svagt

Aktivt militärt manskap > 600 000 Aktivt militärt manskap < 600 000

Innehav av kärnvapen Ej kärnvapen

                         Militärt  starkt          Militärt svagt

2. På variabel två hamnar Nordkorea på en stat som har gått i arv samt att staten redan var 

befintlig när Kim Jong Il tog över makten från sin avlidne far Kim Il Sung 1994.

                   Kriterier Arvsstat                                           Kriterier Nybildad stat

Makten har gått i arv Makten är tagen

Staten var redan befintlig Staten är nybildad

                                  Arvsstat Nybildad stat

3. Inom den tredje variabeln som innefattar Nordkoreas ekonomiska situation pekar empirin 

på att den ekonomiska situationen inom Nordkorea är dålig och landet har inte förmågan att 

försörja sin medborgare på egen hand utan måste få hjälp utifrån. Staten har tagit emot och tar 

periodvis emot stöd i form av livsmedel, medicin med mera.

                Kriterier god ekonomi                                          Kriterier dålig ekonomi
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Försörjer sina medborgare på egen hand Försörjer sina medborgare med bistånd

                         God ekonomi Dålig ekonomi

4. Den fjärde variabeln visar att makthavaren inom staten styr på egen hand. Kina må vara en 

faktor att ta hänsyn till, men ej till sådan stor grad att de har något att  göra med hur landet 

styrs. Kim Jong Il gör också som han vill i och med samtalen om statens kärnvapeninnehav. 

Staten har gått med på samtal och överenskommelser ena stunden, för att nästa stund 

avbryta och gå åt motsatt håll. Dock så tyder Nordkoreas beteende på att de delvis måste gå 

med på vissa villkor för att få olika bistånd. Inom det området kan de inte göra som de vill 

utan måste, för att få hjälp med livsmedel och diverse förnödenheter, gå med på vissa 

villkor. 

     Kriterier makthavaren styr själv                       Kriterier makthavaren styr med hjälp

Egen beslutanderätt Beslutar ej själv

Anpassar sig ej efter andra stater Anpassar sig efter andra stater

          Makthavaren styr själv Makthavaren styr med hjälp

5. Nordkorea är inte en rättsstat. Inom denna variabel uppfyller Nordkorea alla kriterier som 

kännetecknar en icke rättsstat. Domstolarna är inte oberoende, domstolarna agerar för staten 

snarare än för individen och det sker inte alltid rättegång vid brottsföreteelser. 

                   Kriterier rättsstat                                                  Kriterier ej rättsstat

Oberoende domstolsväsen Ej oberoende domstolsväsen

Domstolen agerar för medborgaren Domstolen agerar för staten

Alltid rättegång Ej rättegång
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                                 Rättsstat                      Ej rättstat

6. Variabel sex visar att  staten har ett  fokus på militären. Staten spenderar uppemot en 

fjärdedel av sitt BNP på militären och genom Songunpolitiken, som för staten innebär 

militären först, så är resultatet tydligt.

            Kriterier fokus på militär                                      Kriterier ej fokus på militär

Militären viktigast Militären ej viktigast

Hög andel BNP till militär Låg andel BNP till militär

                    

                    Fokus på militär Ej fokus på militär

7. Nordkorea efterlever inte de mänskliga rättigheterna då staten inte förser sina medborgare 

med fria politiska rättigheter samt att  informationen tyder på att de nordkoreanska 

medborgarna blir utsatta för tortyr och diskriminering.

          Kriterier mänskliga rättigheter                       Kriterier ej mänskliga rättigheter

Fria politiska rättigheter Ej fria politiska rättigheter

Ej tortyr Tortyr

Icke-diskriminering Diskriminering

            Mänskliga rättigheter         Ej mänskliga rättigheter

8. På den sista variabeln placerar sig Nordkorea på positionen ej lugnt utrikes. Nordkorea 

ligger i konflikt både med Sydkorea och framförallt USA. Statens kärnvapenaktiviteter är i 

stort sett ett problem för hela det internationella samfundet. 
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                  Kriterier lugnt utrikes                                      Kriterier ej lugnt utrikes

Inga makthavare som vill ta makten/ störta 
staten

Makthavare som vill ta makten/störta staten

Inget yttre statligt hot Yttre statligt hot

               Lugnt utrikes                       Ej lugnt utrikes
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7.Analys

7.1 Anknytning till fursteteorin 

Nordkorea hamnar på tre av de åtta variablerna på placeringar som ur en Machiavellisk 

synvinkel bör betecknas som goda för staten och Kim Jong Il att behålla makten och det 

kommunistiska styre som landet  i dagsläget befinner sig i. Fyra av variablerna visar på ett 

dåligt resultat för staten och en variabel visar inget entydigt utfall.

     På variabel ett uppfyller Nordkorea de båda kriterierna för att betecknas som militärt 

starka. Staten har kärnvapen och en aktivt militär styrka på cirka 1,2 miljoner man plus en 

paramilitär styrka på tre till fyra miljoner. Den aktiva militära styrkan är ungefär dubbelt så 

stor som grannstaten Sydkorea har. I och med Nordkoreas militära manskap  plus 

kärnvapeninnehavet är staten definitivt ett hot  mot de flesta stater på jordklotet. Även om 

mycket av den militära utrustning uppges vara gammal och föråldrad, så skulle Nordkorea vid 

ett  eventuellt krigstillstånd med någon annan stat alltid kunna förlita sig på de kärnvapen som 

de har. Dessa är tillräckligt  för att avskräcka de flesta hot mot staten och definitivt tillräckligt 

för att utrota vissa av dem också. 

     Enligt Machiavelli är en militär styrka av största vikt för en makthavare när denne ska 

behålla makten i den stat han verkar i. Machiavelli diskuterar även olika typer av soldater, 

som inhyrda legosoldater och utländska trupper. Han drar dock slutsatsen att en stats egna 

inhemska trupper är det som främst går att lita på och inte vänder sin makthavare ryggen. 

Nordkorea visar inga tecken på att ha militära soldater från någon annan stat utan använder 

sig av sina egna vilket bör ge Kim Jong Il en trygg tillvaro i detta avseende. 

     Den nordkoreanska staten har tveklöst gått i arv ifrån den eviga presidenten Kim Il Sung 

till hans efterträdare och son Kim Jong Il. Staten var också redan bildad. Enligt Machiavelli 

talar en makt som har gått i arv och i en stat som redan var bildad för en positivt utgång när 

det gäller för en makthavare att behålla makten i staten. Machiavelli menar att stater där 

makten har gått i arv, så gäller det egentligen bara för den nya makthavaren att fortsätta med 

styret på samma sätt som innan och på ett lämpligt sätt  anpassa sig till de rådande 

omständigheterna. Huruvida Kim Jong Il har fortsatt sitt  styre på samma sätt  som sin far 

kräver en tillbakablick på flera decennier, vilket inte har skett i denna undersökning.
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Machiavelli säger samtidigt att den makthavare som är tillräckligt intelligent kommer alltid ha 

kvar makten, förutsatt att ingen annan makthavare tar den ifrån honom. Folket i sådana stater 

älskar ofta sin makthavare så länge denne inte ägnar sig åt oanständiga aktiviteter och har i sin 

tur oftast ingen anledning till att göra sig ovän med sitt folk. 

     Om Kim Jong Il är tillräckligt intelligent kan det endast spekuleras i. Dock är faktumet att 

Kim Jong Il har regerat i Nordkorea sen 1994 vilket  är en period på 16 år, som ändå bevisar 

att  han har lyckats behålla staten under en lång tid. Samtidigt är det svårt att svara på om Kim 

Jong Il är älskad av sina medborgare eller inte. Det kan också vara så att det kan ha blivit en 

fördröjd effekt kring maktövergången från Kim Il Sung till Kim Jong Il och att medborgarna 

till slut inte klarar av situationen längre och eventuellt gör ett uppror. Med detta menas att 

medborgarna lever kvar i det gamla system som Kim Il Sung en gång byggde upp, istället för 

att sträva efter en förändring. 

     Staten och Kim Jong Il har byggt upp  en stor personkult kring sin nuvarande ledare och 

även den eviga presidenten Kim Il Sung, men huruvida de är älskade eller ej går inte att svara 

på. De oanständigheter som Machiavelli nämner går att tolkas på olika sätt och kan betyda i 

hur makthavaren behandlar sina medborgare eller om makthavaren ägnar sig åt  sådant som en 

statsledare ej bör egna sig åt. Detta kommer att  diskuteras i några av de andra variablerna 

längre ner.

     Den nordkoreanska ekonomin befinner sig i ett nästintill kollapsat tillstånd och staten har 

inte förmåga att förse sina medborgare med tillräckligt med mat eller rent vatten. Industrierna 

är inte särskilt framgångsrika och bristen på investeringskapital samt energi för att driva 

industrin gör att  ekonomin går trögt. Staten försöker locka investerare till industriproduktion, 

men anpassningen till de nordkoreanska förhållandena gör även detta svårt.

     Ur ett  Machiavelliskt perspektiv, så är en makthavare som brister i den ekonomiska 

styrkan, samt förmågan att  inte klara sig själv utan är beroende utav andra, gör staten betydligt 

mer sårbar. Nordkorea må ej vara beroende av andra stater på vissa plan, men genom att 

staten inte klarar av att  förse sina medborgare med basvaror som mat och rent vatten, är staten 

beroende av andra, vilket gör den sårbar. När Nordkorea brister i ett sådant viktigt område 

som att förse medborgarna med vatten och mat finns risken att medborgarna till slut  vänder 

sin ledare ryggen. 

     Machiavelli menar att när en stats tillgångar förstörs vid till exempel ett anfall, så kommer 

medborgarna att  till slut vända sin makthavare ryggen. Nordkorea krigar inte i dagsläget och 
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har inte varit i fysiskt krig på över femtio år, men deras tillgångar inom staten verkar trots det, 

ändå vara bristfälliga, vilket till slut kan göra att medborgarna, vänder sin makthavare ryggen. 

Makthavaren kan dock ta till knep  och måste göra allt  för att  hålla hoppet uppe hos sina 

medborgare. De medborgare som går emot sin makthavare måste makthavaren göra sig av 

med, som Nordkorea också verkar göra. Detta diskuteras längre fram i analysen.

     Kim Jong Il styr på egen hand utan någon märkbar påverkan av yttre krafter. Kina förser 

Nordkorea med energi men staten har enligt data ingen direkt inverkan på Nordkoreas styre 

eller Jong Ils ensamma beslutanderätt inom Nordkorea. Tidigare hade Nordkorea även 

Sovjetunionen som bundsförvant som också försåg Nordkorea med diverse stöd, men detta 

samarbete har efter Sovjetunionens fall numera upphört. Ju mer beroende en makthavare blir 

av andra för att behålla sin position i staten, desto mer sårbar blir makthavaren. Ovan 

nämndes hur Nordkorea är beroende av ekonomisk bistånd, men det är inget som konstaterad 

påverkar Nordkoreas eller Kim Jong Ils beslutanderätt. Dock måste staten ta hänsyn till 

Sydkorea om de ska hjälpa Nordkorea med bistånd. Nordkorea var även på väg att gå med på 

USA:s villkor om de skulle få livsmedelsbistånd ifrån staten, men som de senare avböjde och 

avbröt samarbetet. Detta exemplet visar tydligt att Kim Jong Il ändå gör som han vill. 

Nordkorea har flera gånger under 2000-talet  gått med på överenskommelser för att senare 

avbryta dom på olika sätt.      

     Nordkorea placerade sig tydligt på den femte variabelns högra position som en icke 

rättsstat. Det må vara så att Nordkorea skulle kunna uppfylla någon av alla de punkter som 

definierar en rättsstat, men att domstolsväsendet ej är oberoende samt att domstolen agerar för 

staten istället för medborgaren och att rättegång ibland uteblir vid till exempel så kallade 

politiska brott är tillräckligt för att rättsstatsdefinitionen faller. 

     Ett fungerande lagsystem är enligt Machiavelli en viktig grund för en makthavare att 

kunna regera i sin stat. Machiavelli definierar dock inte vad han menar med ett fungerande 

lagsystem. Det må vara så att lagsystemet i Nordkorea faktiskt fungerar på ett bra sätt och 

endast är till för att skydda staten. Lyckas systemet med detta, så skyddas makthavaren. 

Machiavelli talar dock mycket om att inte få folket att hata sin makthavare vilket ett 

ineffektivt eller icke oberoende lagsystem kan bidra till. Machiavelli skriver även om hur en 

makthavare ska behandla sina medborgare på ett gott men på ett handfast sätt. Han ska inte 

beröva sina medborgare deras tillhörigheter eller deras heder. 
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När en icke oberoende domstol agerar till fördel för staten och till nackdel för medborgaren, 

så behandlas ej medborgaren på ett respektfullt sätt, vilket till slut gör att de kommer att börja 

hata sin makthavare, vilket enligt Machiavelli inte är fördelaktigt. Medborgare som hatar sin 

makthavare kan till slut  leda till uppror och oroligheter inom staten, som till slut kan tappa 

kontrollen.

     I och med Kim Jong Il:s införda så kallade songunpolitik, med innebörden att militären går 

först, är utfallet tydligt på den sjätte variabeln. Nordkorea och Kim Jong Il har stort fokus på 

militären inom staten. En annan faktor som stärker detta resultat är hur hög andel av 

Nordkoreas BNP, som går till militära utgifter. Hela 25 % procent av Nordkoreas BNP 

spenderas på militären. 

     I den använda teorin är fokus på militären en makthavares största och viktigaste syssla. En 

makthavare ska endast fokusera och ha tanke på kriget, dess åtaganden och regler. Med 

Songunpolitiken verkar Kim Jong Il ha lyckats inom dessa punkter. Det är svårt att säga på 

vilket sätt  Kim Jong Il fokuserar på militären, men enligt  Machiavelli ska krigsövningar och 

läran om krigskonst alltid kontinuerligt utföras även när krigstillstånd inte råder. Dock så bör, 

den tidigare nämnda aktiva styrkan på 1,2 miljoner man, behöva tränas och utföra övningar 

för att  betecknas som aktiv, vilket lutar åt att  Kim Jong Il gör rätt, enligt Machiavelli, på 

denna punkt med.

     De mänskliga rättigheterna efterföljs inte alls i Nordkorea och staten ägnar sig åt förtryck 

och tortyr. Medborgare som misstänks för brott skickas till diverse arbetsläger och utsätts 

både för tortyr och svällt. De som anses vara oliktänkande ses som ett hot mot staten och ses 

till att  försvinna. Det är svårt att resa i landet, då de flesta resor kräver särskilda tillstånd och 

att  resa utrikes är minst  sagt problematiskt och nästan bara möjligt  för statstjänstemän, 

näringsidkare och elitidrottare. 

     Informationsflödet är mycket begränsat och de politiska rättigheterna som skall tillgodose 

medborgarna är obefintliga. 

     Ur Machiavellisk synvinkel är medborgare som anses vara ett hot mot makthavaren 

lämpliga att få ur vägen. Dock anser Machiavelli att onödigt hot och våld ej är behövligt och 

stärker inte makthavarens position. Som ovan nämndes ska makthavaren låta medborgarens 

tillhörigheter och heder vara ifred. Vilket innebär att makthavaren ska ta hänsyn till varje 

medborgares enskilda värde och respektera individen, men med att  bryta mot de mänskliga 
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rättigheterna gör Nordkorea och Kim  Jong Il knappast detta, vilket bör vara till nackdel för 

statens framtid. Folket kommer att börja hata sin makthavare. 

     Det är inte lugnt utrikes när det gäller förhållandet gentemot Nordkorea. Nordkorea må ha 

diplomatiskt förbindelser med både Kina och en lite mer spänd relation med Sydkorea, men 

med USA är relationen dock mer spänd. Även Japan har en spänd relation med Nordkorea. 

     Med Sydkorea är relationen komplicerad då Nordkorea är i behov av visst  bistånd ifrån sin 

granne, men eftersom staten till och från och nu närmast har uttalat sig nedlåtande gentemot 

sin granne kan samarbetet bli svårare. 

     Nordkorea har också kärnvapen vilket har engagerat både USA och flera andra länder. De 

har försökt att förhandla med Nordkorea om att sluta med sitt kärnvapenprogram, något  som 

till en början verkade fungera, men som Nordkorea sen drog sig ur. Under George Bush:s 

period som USA:s president blev det hårdare tag gentemot staten som också visar att 

relationen inte är avspänd. 

     De data som presenterats visar inte på att det finns någon makthavare som vill åt Kim Jong 

Il:s position, men med USA:s och Sydkoreas militära aktiviteter finns det en viss indikation 

på en vilja på att få bort Jong Il eller åtminstone ändra sin politik. Hoten kan dock ses som 

strävan för regimändring.

     Är det lugnt utrikes förblir det lugnt inrikes, skriver Machiavelli. I fallet Nordkorea är det 

inte lugnt utrikes vilket då bör betyda att  det inte är lugnt inrikes. Hur det ser ut inrikes i 

Nordkorea just nu är väldigt svårt att svara på. Dock så är Nordkorea ett väldigt speciellt fall 

och vad informationen har indikerat är informationsflödet i Nordkorea mycket begränsat 

vilket gör det svårt för medborgarna att få reda på hur situationen är utanför staten. 

Medborgarna bör i och med det hårt kontrollerade statsapparaten ändå vara under kontroll och 

några indikationer på inbördes oroligheter eller väpnade konflikter finns ej.  

     Resultatet visar att  fyra av de åtta variablerna indikerar på negativa förutsättningar för 

Nordkorea. Fyra av åtta variabler är mycket, åtminstone som jag tolkar Machiavelli. Ett 

tecken på negativa tendenser i makthavarens stat är tillräckligt för att öppna upp för fler och 

så småningom finns risken att hela staten faller och makthavaren förlorar sin makt.
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7.2 Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

Det kan dock vara så att denna situation som undersökningen visar kan ha pågått under en 

längre tid i Nordkorea, vilket innebär att  staten och Kim Jong Il ändå på något sätt  har lyckats 

undvika att staten går under. Rotberg konstaterar att en stats styrka när det gäller säkerhet för 

sina medborgare och militär styrka att stå emot yttre samt inre attacker är de mest primära.

     Den Nordkoreanska militären är i aktivt manskap stor och i kombination med kärnvapen 

en stark  militär, dock med viss föråldrad militär utrustning. På denna variabel är Nordkorea 

stark, men brister senare i Rotberg andra primära förmåga, nämligen att kunna skydda sina 

medborgare för övergrepp, våld och kriminalitet. I den Nordkoreanska staten verkar det som 

att det är staten ifråga som utgör hotet mot sina medborgare. Staten må skydda sina 

medborgare mot yttre attacker, men när det kommer till den interna säkerheten gentemot 

medborgarna brister staten på detta område stort. Med våld och tortyr, tvivelaktiga domar utan 

rättegång och utrensning av oliktänkande klarar inte Nordkorea med att garantera sina egna 

medborgares liv och säkerhet.

     Rotberg diskuterar fler förmågor som en stat måste kunna erbjuda sina medborgare för att 

inte anses vara failed, vilket Nordkorea helt inte är. Nordkorea brister i flera av dessa, och 

som vidare tyder på en negativ framtid för Kim Jong Il och Nordkoreas politiska system. 

     Rotbergs politiska varor som en stat ska ge sina medborgare är att de ska kunna delta i den 

politiska debatten och kunna sträva efter den politiska makten i staten samt att staten ska ha 

respekt för de oberoende dömande och beslutsfattande institutionerna samt se till att de 

mänskliga rättigheterna efterföljs. Staten ska se till sina medborgares intressen och verka för 

dessa på den internationella arenan. Misslyckas staten med detta till större grad och 

omfattning finns risken, enligt Rotberg, att regeringen tappar legitimitet hos sina medborgare, 

som till slut kan leda till uppror, inbördeskrig och en regimändring. Rotberg beskriver 

Nordkorea som en svag stat som endast grundar sitt styre på våld och förtryck mot sina 

medborgare och verkar inte för dess medborgare. Detta styrelsesätt  beskriver Rotberg som ej 

hållbart i längden och en utveckling mot inbördeskrig, anarki och kriminella grupper inte är 

omöjligt, särskilt om den Nordkoreanska regeringen skulle tappa sin förmåga till förtryck. 

     Även Andrew Scobell, menar att de nordkoreanska medborgarna borde göra en revolt mot 

den styrande regeringen, men att de troligen inte orkar. Anledningen till att  de inte har kraften 

och genomföra en sådan operation är att staten har ett sådant maktövertag gentemot 
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medborgarna i och med dess metoder för att hålla medborgarna både ovetande och förtryckta. 

Scobell tror dock att regimen till slut faller för att ledarna i auktoritära stater till slut inte 

längre psykiskt orkar styra staten. Han diskuterar dock en eventuellt övergång till Kim Jong 

Il:s äldste son och att en sådan skulle kunna tillåta att  staten fortsätter som nu om övergången 

blir relativt lång och problemfri. Någon eventuellt övergång har dock inte undersökts i denna 

uppsats.

     Johan Gustavsson beskriver i sin tur hur Kim Jong Il har agerat i och med statens 

kärnvapeninnehav och provsprängning och menar att detta beteende endast är till för att 

avskräcka andra makter från att hota Nordkorea och endast är ett sätt för staten att visa sin 

kapacitet. Enligt ett  Machiavelliskt perspektiv må metoden vara bra för att visa sin styrka, och 

som tidigare nämnts är kärnvapen definitivt  ett militärt hot, men är troligen inget realistiskt 

alternativt till krigföring, då staten sätter sig i en knipa svår att ta sig ur, med risken att  de 

själva blir mål för en kärnvapenattack.

     Hur Nordkorea har lyckats, trots flera forskares slutsatser om att  sådana stater borde falla, 

så är frågan komplicerad. Nordkorea förtrycker sina medborgare med allt vad staten har i sin 

makt. Oliktänkande rensas bort eller placeras i arbetsläger, medborgare har väldigt lite 

information om omvärlden och vissa medborgare vet inte hur det ser ut  utanför statsgränserna. 

Det råder tillfälligt brist på mat och dagliga varor som försvagar medborgarna ännu mer. Kim 

Jong Il styr med hjälp  av militären staten med hård hand och lyckas på något sätt ändå 

upprätthålla en viss stabilitet inom staten och undviker på det  sättet konflikter och eventuella 

uppror. 

     Machiavelli framhäver i sin fursteteori militärens vikt  i hur en stat ska styra och hur 

makten ska behållas och för Nordkoreas del verkar den över en miljon starka styrkan vara 

tillräckligt. Han har även lyckats framhäva sig själv som en stor ledare vilket indoktrineras i 

medborgarnas tänkande och om de nu ändå hatar sin ledare, som Machiavelli helst av allt 

menar ska undvikas, så har medborgarna inget annat val än att åtminstone ge sken av att älska 

sin ledare, annars försvinner dom.
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8.Slutsats

Undersökningen stärker Rotbergs slutsats om att  Nordkorea endast grundar sin kontroll på 

förtryck och våld. Nordkoreas fördel och en förklaring till att den nuvarande regeringen med 

Kim Jong Il i spetsen, ändå har kunnat behålla makten och kontrollen så länge är deras 

militära styrka samt att makten över staten gick i arv från Kim Jong Il:s far Kim Il Sung, som 

är en mycket viktig faktor. När medborgarna inte vet något annat styrelsesätt  så har de heller 

inte något annat att sträva efter, det vet inte vad en demokrati är och indoktrineras redan i tidig 

ålder i hur de ska leva enligt den nordkoreanska ideologin. Allteftersom äldre medborgare dör, 

så kommer det inte längre finnas kvar några medborgare som vet hur ett liv utan kommunism 

och förtryck är. 

     Dock bör den höga graden av våld och förtryck till slut inte längre vara acceptabel och 

troligen blir den inte längre acceptabel för utomstående stater, som Nordkoreas grannländer 

och inte minst USA som flera gånger har försökt att upprätthålla någon typ av diplomatiskt 

förbindelse med Nordkorea, men har misslyckats. Att staten kollapsar må inte vara 

eftersträvansvärt, men att en förändring kommer till bör vara i positivt  intresse för de flesta 

stater. 

     Resultatet ger ett tydligt utslag och fyra av åtta variabler som lutar åt det negativa hållet för 

Nordkorea gör att  förutsägelsen blir att det nuvarande politiska systemet i framtiden bör falla. 

Kim Jong Il har inte goda förutsättningar för att fortsätta behålla makten över Nordkorea. Hur 

och när en eventuell regimändring kan komma till stånd får ytterligare forskning visa. Om 

Kim Jong Il skulle välja att gå en på en ny bana, öppna upp sin stat och demobilisera sin 

militär i likhet med Kihl och Kims argument, så skulle staten kunna leva vidare. Dock menar 

Kihl och Kim att  en sådan eventuell omvändning endast ligger i regimens och Kim Jong Il 

händer och är svår att förutse. Även Wolf och Levin för ett liknande resonemang som Kihl 

och Kim och de menar att ett mildare bemötande mot Nordkorea kan vara lösningen för en 

moderinsering och förändring för staten. 

     Ytterligare forskning om Nordkorea bör utföras och tänkbara frågor skulle kunna vara hur 

den Nordkoreanska staten egentligen arbetar för att lyckas kontrollera och indoktrinera sina 

medborgare? Och även om det finns ytterligare brister i det Nordkoreanska systemet som 

tyder på en eventuell regimändring? 
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Problemet är ju än en gång att komma åt information om staten och det ideala hade givetvis 

varit  om staten hade gett tillträde till utomstående att fritt resa inom landet, något som tyvärr 

inte är troligt i dagens situation.   
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