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Abstract 
Essay in political science, C-level, by Bo-Josef Eriksson, spring semester 2007  

Tutor: Susan Marton 

”Universal morality - does it exist? - A case study of small states foreign policy” 

 

The purpose of this essay is to examine how well does realism stand of against idealism when 

the focus of the study is on small states foreign policy? The essay takes it’s starting point at 

the debate between the two theories of international relations (IR). Realism is the theory that 

has had the most impact on the study of IR since the second world war. Idealism has been it’s 

greatest opponent and the debate is still active even up til this day.  

My case study of Danmarks foreign aid policy constitutes a worst critical case 

scenario for realism and therfore my assumptions were that idealism would be the theory that 

could explain the core-elements of the Danish foregin aid. Core-elements is the caracteristic 

of the different theory’s and the core-elements of idealism is the oposite of those of realism. 

The actual examination-material is the policy documnts of Danida. Danida stands for; Danish 

International Development Assistance, and it’s an department under the Danish ministry of 

foreign affairs.  

The answer to if Danida’s foreign aid policy is based on realistic or idealisti core-

elements is that it is based on idealistic core-elements. So to answer the purpose realism 

didn’t stand that well of when the focus were on a small states foreign policy. The limitations 

of my study lies in the fact that it’s an qualitative research which means that you may have 

som problem with generalisations so to be able to say something about all small states there 

will have to be more research done in this particular area. 

 

 

 

 

 

Keyword’s; International Relations, Foregin Policy, Realism, Idealism, Small States, 

Foregin Aid 



 2

Innehållsförteckning 
TABELLFÖRTECKNING...................................................................................................................................................... 3 

FÖRKORTNINGAR ............................................................................................................................................................... 3 

1. INLEDNING......................................................................................................................................................................... 4 

1.2 BAKGRUND ...................................................................................................................................................................... 4 
1.1 DEFINITIONER................................................................................................................................................................... 5 
1.3 PROBLEMBILD .................................................................................................................................................................. 6 
1.4 ÄMNESVAL....................................................................................................................................................................... 7 

1.4.1 Syfte och övergripande forskningsfråga ................................................................................................................. 8 
1.5 TEORIANKNYTNING .......................................................................................................................................................... 9 
1.6 METOD OCH MATERIAL................................................................................................................................................... 10 

1.6.1 Fall och avgränsning ............................................................................................................................................ 10 
1.6.2 Forskningsfråga och specificerad forskningsfråga............................................................................................... 12 
1.6.3 Fallstudie .............................................................................................................................................................. 13 
1.6.4 Danida .................................................................................................................................................................. 13 
1.6.5 Metoddiskussion – Hur analyseras materialet?.................................................................................................... 15 

1.6.5.1 Idé- och ideologianalys................................................................................................................................. 15 
1.6.5.2 Analysschema............................................................................................................................................... 16 

1.6.6 Validitets- och reliabilitetsdiskussion ................................................................................................................... 17 
1.7 TIDIGARE FORSKNING ..................................................................................................................................................... 17 
1.8 DISPOSITION................................................................................................................................................................... 18 

2. REALISMEN KONTRA IDEALISMEN......................................................................................................................... 20 

2.1 REALISMEN .................................................................................................................................................................... 20 
2.1.1 Klassiska verk ....................................................................................................................................................... 21 
2.1.2 Realismens kärna.................................................................................................................................................. 25 

2.2 IDEALISMEN ................................................................................................................................................................... 27 
2.2.1 Klassiska idealistiska tänkare............................................................................................................................... 28 
2.2.2 Idealismens kärna................................................................................................................................................. 31 

2.3 OPERATIONALISERINGAR OCH ANALYSSCHEMA............................................................................................................... 33 

3. DANIDAS BISTÅNDSPOLICY OCH ANALYS AV POLICYN .................................................................................. 35 

3.1 PARTNERSHIP – A GOOD BASIS FOR POVERTY REDUCTION ................................................................................................ 35 
3.1.1 The objective is poverty reduction ........................................................................................................................ 35 
3.1.2 Delanalys 1 - The objective is poverty reduction .................................................................................................. 37 
3.1.3 Partnership – the basis for development co-operation ......................................................................................... 38 
3.1.4 Delanalys 2 - Partnership – the basis for development co-operation ................................................................... 39 

3.2 POVERTY REDUCTION THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT ........................................................................................ 39 
3.2.1 Poverty reduction – through growth and innovation ............................................................................................ 40 
3.2.2 Delanalys 3 - Powerty reduction – through growth and innovation ..................................................................... 41 
3.2.2 Our common world – concern for the environment .............................................................................................. 41 
3.2.3 Delanalys 4 - Our common world – concern for the environment ........................................................................ 42 
3.2.4 Women and men – equal participation in the development process ..................................................................... 43 
3.2.5 Delanalys 5 - Women and men – equal participation in the development process ............................................... 44 
3.2.6 Democratisation and respect for human rights..................................................................................................... 44 
3.2.7 Delanalys 6 - Democratisation and respect for human rights .............................................................................. 45 

3.3 NEW CHALLENGES – NEW OPPERTUNITIES ....................................................................................................................... 46 
3.3.1 Globalisation, international co-operation and development ................................................................................ 46 
3.3.2 Delanalys 7 - Globalisation, international co-operation and development .......................................................... 48 
3.3.3 Armed conflicts – preventing, settling and reducing the consequences ................................................................ 48 
3.3.4 Delanalys 8 - Armed conflicts – preventing, settling and reducing the consequences .......................................... 50 
3.3.5 Children and young people – a resource in the development process .................................................................. 50 
3.3.5 Delanalys 9 - Children and young people – a resource in the development process ............................................ 51 
3.3.7 HIV/AIDS – prevention and relief......................................................................................................................... 52 
3.3.8 Delanalys 10 - HIV/AIDS – prevention and relief ................................................................................................ 53 

4. SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER...................................................................................................... 54 
4.1 SLUTSATSER................................................................................................................................................................... 54 
4.2 EGNA REFLEKTIONER...................................................................................................................................................... 55 

 
Referensförteckning 
Bilaga 1 



 3

Tabellförteckning 

Tabell 1.1 Modell av Analysschema s. 14 

Tabell 2.1 Analysschema  s. 32 

Tabell 3.1 Delanalys 1  s. 35 

Tabell 3.2 Delanalys 2  s. 37 

Tabell 3.3 Delanalys 3  s. 39 

Tabell 3.4 Delanalys 4  s. 40 

Tabell 3.5 Delanalys 5   s. 42 

Tabell 3.6 Delanalys 6  s. 43 

Tabell 3.7 Delanalys 7  s. 46 

Tabell 3.8 Delanalys 8  s. 48 

Tabell 3.9 Delanalys 9  s. 49 

Tabell 3.10 Delanalys 10  s. 51 

Tabell 4.1 Slutanalysschema s. 52 

 

 

Förkortningar 
BNP – Bruttonationalprodukt 

Danida - Danish International Development Assistance 

FN – Förenta Nationerna 

GDP – Gross Domestic Produkt 

IMF - International Monetary Fund 

IP – Internationell Politik 

IR - Internationella relationer 

NF – Nationernas Förbund 

NGO - Non Governmental Organisation 

SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency (Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete) 

 
 
 
 
 
 



 4

1. Inledning 

 
... historical conditions are too varied and complex for anything that might 

plausibly be called ‘a theory’ to apply uniformly.1  

 

Citatet ovan belyser på ett kort och koncist sätt hur världen och det politiska samspelet genom 

historien är alldeles för komplext för att kunna beskrivas med hjälp av en enda teori. Ändå har 

detta gjorts, och fortsätter att göras, inom studiet utav internationella relationer ända fram till 

idag.2 Min uppfattning är dock att man som undersökare idag tenderar att använda olika teorier 

beroende på var man lägger fokus. Realismen tenderar att fokusera på säkerhet och starka 

stater som aktörer, vilka domderar villkoren internationellt. Idealismen fokuserar istället på 

samarbete emellan stater och organisationer på det internationella planet. Forskning gjord på 

små stater har visat att dessa tenderar att, till stor del, falla under det idealistiska ramverket 

genom att använda sig utav samarbete och en viss moral även inom den internationella sfären3. 

Det finns alltså forskning som pekar på att idealismen som teoretiskt ramverk verkar fungera 

bättre än realismen när det kommer till små staters utrikespolitik. Min uppsats kommer härmed 

att bli ett bidrag till denna forskning eftersom jag kommer att undersöka en småstats 

utrikespolitik för att bedöma om jag anser den vara baserad på realismen eller idealismen. Vad 

en småstats utrikespolitik grundar sig på utgör alltså min problembild (se kapitel 1.3) men 

innan jag tar upp min problembild mer ingående tänkte jag göra vissa definitioner och ge en 

bakgrund 

 

1.2 Bakgrund 

Inom studiet av internationella relationer existerar det ett flertal olika teorier. Jag tar i min 

uppsats upp de två största, och dessutom motsägande, teorierna. De två teorierna är realismen 

och idealismen. Idealismen hade en ”storhetstid” inom internationella relationer efter första 

världskriget. Efter detta krig bildades Nationernas Förbund (NF) och ledande politiker samt 

folkopinionen i flertalet västerländska stater ansåg att internationell fred var fullt möjligt att 

uppnå.4 Freden skulle grundas på akademisk forskning, forskningen skulle alltså leda vägen 

                                                 
1 N. Chomsky citerad i Burchill S. , ”Theories of international relations, Palgrave, 2001, s. 1  
2 Se t.ex. Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, Norton, 2001 
3 Patman Robert G, “Globalisation, Sovereignty and the Transformation of New Zealand Foreign Policy”, Centre 
for Strategic Studies: New Zealand, Victoria University, Working Paper, nr. 21, 2005, s. 8  
4 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 186 
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för freden. Skolbildningen kom senare att benämnas som idealistisk p.g.a. dess optimistiska 

karaktär. Teorin åkte på ett stort bakslag i och med andra världskrigets utbrott. Kriget, ansågs 

det, visade att mänskligheten inte rimligtvis kan tro på en långvarig internationell fred, utan 

att krig snarare är något naturligt på den internationella arenan.5  

Den skola som hädanefter (efter andra världskriget) kom att dominera studiet utav 

internationell politik kallas för realismen. Skolbildningen var starkt kritisk till den idealistiska 

tron på en global fred, anhängare av skolan anser att det naturliga tillståndet på den 

internationella arenan är anarki. Styrkan i teorin ligger i dess förmåga att förklara hur krig 

uppstår, vilket alltid har varit närvarande på den globala arenan. Realisterna är inte anhängare 

av tron på en ”universell moral” de anser snarare att ledare på det internationella planet bör 

handla utifrån intressen, vilket de enligt teorin också gör, och inte underordna sig någon 

universell etik eller moral. Detta gäller dock bara på den internationella arenan, på den 

inhemska arenan är det tvärtom statens, eller dess ledares, uppgift att se till att etiken och 

moralen upprätthålls.6 Jag ser det som att på den internationella arenan är det den egna statens 

vinning som är viktigast medan det på den inhemska arenan är viktigt att se till statens alla 

beståndsdelar och deras välmående.  

 

1.1 Definitioner 

Utrikespolitik; ”Med utrikespolitik avses den politik som en stat för mot sin omvärld”7. 

Citatet ovan gestaltar en definition av utrikespolitik som är bred vilket jag anser passar min 

uppsats bra eftersom det inbegriper såväl politik som förs mot andra stater, internationella 

organisationer eller andra internationella organ. Kort och gott utgör detta all politik som en 

stat för mot omvärlden. 

 

Internationella relationer; Inom den anglosaxiska litteraturen är åtskillnaden emellan 

internationella relationer och internationell politik diffus eller icke existerande8 och eftersom 

jag till mångt och mycket utgår ifrån anglosaxisk litteratur kan det hända att det som jag 

definierar som internationella relationer av vissa ses som internationell politik. Det finns 

flertalet definitioner utav internationella relationer, vissa anser att det är studiet utav stater och 
                                                 
5 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, 2006, s. 26f 
6 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 162f 
7 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, Studentlitteratur,  2006, s. 255 
8 Morgenthau & Thompson, Politics  Among Nations, Mcgrav-Hill, 1993, s. 17 Syftar här på att man i titeln 
skriver ”The Science of International Politics” för att längre ned på sidan tala om ”the study of international 
relations”. Denna otydlighet är återkommande i litteraturen jag läst. 
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dess relationer medan andra anser att även icke statliga organisationer bör ingå i definitionen 

utav internationella relationer. Jag kommer här att välja den definition som passar den 

definition utav utrikespolitik som jag har, nämligen den breda definitionen. Med detta menar 

jag den definitionen som inte bara inbegriper stater utan även andra mellan- och ickestatliga 

organ som befinner sig inom studieområdet utav internationella relationer.9 Viss litteratur gör 

den åtskillnaden att internationell politik (IP) är samspelet mellan enbart stater som aktörer 

medan internationella relationer även innefattar diverse Non Governmental Organisation’s 

(NGO: s) samt mellanstatliga organisationer.10 Jag fokuserar som sagt på den senare av dessa 

och har därför valt att använda mig av det senare begreppet internationella relationer (IR) 

 

Små stater; Jag använder mig utav samma definition av små stater som Christina Telasuo gör 

i sin avhandling, Småstater under internationalisering . Den baseras på tre faktorer: 

 

• ”Storleken mätt i termer av befolkningsmängd, militär styrka och ekonomisk 

kapacitet” 

• ”Det strukturella sammanhanget eller landets position i den internationella strukturen 

av säkerhet och ekonomiska system” 

• ”Statens självbild som den uppfattas av de politiska beslutsfattarna”11 

 

Hon går sedan vidare med att konstatera att både Finland och Sverige är att räkna som små 

stater och att Sverige är den största staten inom den nordiska kontexten12, detta kommer att 

spela roll för mitt fallurval (se 1.6.1 Fall och avgränsning) 

 

1.3 Problembild 

Realismen och idealismen är alltså två skolbildningar inom den internationella politiken. 

Realismen har varit/är den dominerande skolan inom detta område sedan andra världskriget. 

Idealismen brukar ses som den skola som varit realismens främsta kritiker och har liknats vid 

att sitta i ”opposition”.13 Det har dock sedan slutet på kalla kriget funnits en ökande tro på 

internationella samarbeten även mellan starka stater, detta har dock inte gått utan stark kritik 

                                                 
9 Brown C., Understanding Internationel relations, Palgrave, 2001, s. 1 
10 Bjereld U. m.fl., Internationella relationer, Liber, 2002, s. 22 
11 Telasuo C., Småstater under internationalisering, Göteborgs Universitet, 2000, s. 9 
12 A.a. 
13 Ibid s. 186 
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från realismens håll14. Min undran är hur realismen, som får ses som den ledande 

skolbildningen, står sig mot idealismen när man undersöker en småstat? Anledningen till att 

jag finner detta intressant är att det fortfarande finns de som enbart tyr sig till realismen som 

skolbildning medan småstater tenderar att ha ett visst stöd av idealismen i sin utrikespolitik. 

Realismens fokus på starka stater och maktförhållandena inom den internationella 

politiken faller sig naturligt eftersom det är staten och makt som är de viktigaste faktorerna för 

hur den internationella politiken formas enligt realismen. Resultatet blir, enligt min 

uppfattning, att små stater hamnar i den realistiska vetenskapens periferi när man studerar 

internationell politik. Härav kommer det intressanta med min uppsats, nämligen att se hur 

realismen står sig när man undersöker internationella relationer och fokusen inte ligger på 

starka stater utan istället på det som i uppsatsen benämns som en småstat Jag har valt att 

jämföra med idealismen eftersom denna teoribildning kan anses vara realismens antagonist. 

Jag kommer alltså att kontrastera dessa två teorier i min undersökning för att se vilken av dem 

som jag finner vara mest bärande i min fallstudie av Danmarks utrikespolitik (se 1.6.1 Fall 

och avgränsning).  

 

1.4 Ämnesval 

Realismen har som sagt varit den ledande teoretiska skolan gällande internationella relationer 

sedan andra världskriget. Stater och makt är där skolans främsta fokus ligger. Makt eftersom 

det är det som är viktigt inom internationella relationer, det handlar här om makt över någon 

annan.15 Koncentrationen på stat och makt har resulterat i att fokus till största delen ligger på 

starka stater. Med starka stater syftas här på stater som har stor möjlighet att påverka det 

internationella planet. Under kalla kriget var t.ex. fokusen starkt inriktad på USA respektive 

Sovjetunionen. Stater av mindre betydelse sågs under denna tid antingen som anhängare av 

någon av de bägge Superstaterna eller så spelade de ingen större roll. Realisternas fokus ligger 

alltså allt som oftast på stormakterna och deras antal, detta eftersom det är stormakterna och 

dess antal som formar den internationella politiken.16 Detta syns extra tydligt i boken ”The 

Tragedy of Great Power Politics” som bygger vidare på den realistiska skolan17. Bokens fokus 

ligger hela tiden på ”Great powers” och dessa definieras utifrån sin militära kapacitet:  

                                                 
14 Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, Norton, 2001, s. 1f 
15 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, Studentlitteratur,  2006, s. 38f 
16 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, Studentlitteratur,  2006, s. 37f 
17 Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, Norton, 2001, s. xii 
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To qualify as a great power, a state must have sufficient military assets to put  

up a serious fight in an all-out conventional war against the most powerful 

state in the world.18 

 

USA anses oftast vara ett ganska lysande exempel på hur realismens skolande har styrt deras 

utrikespolitik vilket gjort att den till stor del präglats av egenintressen och inte ideologi.19 

Även om USA ofta används som exempel när det gäller förd realistisk politik kan man inte 

helt bortse ifrån att deras utrikespolitik även har haft inslag utav idealism20 samt att det finns 

de som hävdar att politiker som brukar ses som realistiska egentligen inte är det21. Den 

generella uppfattningen inom den akademiska världen verkar ändå vara att USA: s 

utrikespolitik (till skillnad från dess retorik) oftast är grundad på en politik som faller under 

realismens ramverk.22  

Realismen har alltså dominerat detta studieområde sedan andra världskriget. Idag finns 

det dock forskning som pekar på att alla staters handlande inte baseras på realistiska principer 

utan snarare idealistiska principer. Små stater har visat tendenser på att basera sin 

utrikespolitik på idealistiska snarare än realistiska grunder, denna tendens samexisterar med 

det realistiska antagandet att all utrikespolitik förs på realistiska grunder. Hur ligger det då 

egentligen till? Jag har här valt att undersöka en småstats utrikespolitik för att få reda på detta.  

 

1.4.1 Syfte och övergripande forskningsfråga 

Mitt syfte blir alltså att undersöka hur realismen, som den ledande internationella teorin sedan 

andra världskriget, står sig gentemot idealismen, som dess största motståndare, när man sätter 

fokusen på en småstats utrikespolitik. Realismens ständiga fokus på starka stater och 

supermakter gör undersökningen intressant, ty även om realisternas fokus oftast ligger hos de 

starka staterna skulle det vara en brist i dess antagande att internationella relationer dikteras 

utav realistiska principer om detta inte även gäller små stater. För att få något konkret att 

ställa emot realismen har jag valt att använda mig utav dess främsta antagonist, idealismen (i 

alla fall om man ser till hela 1900-talet). Syftet att undersöka huruvida en småstats 

                                                 
18 Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, Norton, 2001, s. 5 
19 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 162 
20 Werner D Lippert, Richard Nixon.s Détente and Willy Brandt.s Ostpolitik: ThePolitics and Economic 
Diplomacy in Engaging the East, 2005, s. 60 
21 Mazarr Michael J., ”George W. Bush”, in International Affairs, vol 79, nr 3, 2003, 503-522 
22 Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, Norton, 2001, s. 26 
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utrikespolitik grundar sig på realistiska eller idealistiska kärnelement renderar följande 

övergripande frågeställning, som senare kommer att preciseras under 1.6: 

 

• Står sig realismen som gällande gentemot idealismen, inom studiet utav internationella 

relationer, när fokus ligger på en småstats utrikespolitik? 

 

Eftersom detta är en C-uppsats och att svara på denna fråga inte skulle vara möjligt med de 

förutsättningar man har under en C-uppsats, kommer jag därför att behöva avgränsa mig. 

Innan jag gör mitt fallurval vill jag kortfattat tala om teoriramverket. Genom att göra detta 

anser jag att det blir lättare att sätta mitt urval i ett förståeligt perspektiv.  

 

1.5 Teorianknytning 

De två skolbildningar som kommer att utgöra min teorianknytning är, vilket framgår tidigare, 

Realismen och Idealismen. De två teorierna fick en kortare presentation i bakgrunden tidigare 

och jag kommer inte här att göra någon nämnvärd vidare presentation utav dessa utan bara 

väldigt kort presentera dem var för sig, samt ge en motivation till valet utav realismen och 

idealismen framför dess efterträdare neo-realism eller neo-liberalism. Idealism är alltså en 

inom IR ofta använd benämning på internationell liberalism23. Valet att fokusera på realismen 

och idealismen grundar sig på det enkla faktum att dess efterträdare inte direkt kontrasterar 

varandra på samma sätt som dess föregångare. De är alltså inte direkta motsättningar till 

varandra utan de har snarare olika undersökningsområden, med detta inte sagt att de inte 

skiljer sig, för det gör dem.24 För att kunna genomföra min undersökning och dra slutsatser 

som inte blir godtyckliga anser jag det nödvändigt att använda mig utav de äldre och lättare 

åtskiljbara teorierna. Litteraturen i ämnet är även diffus i behandlingen utav neo-realism. De 

flesta beskriver Kenneth Waltzs Theory of International Politics från 1979 som startskottet 

för neo-realismen. Waltz introducerade att det är strukturen som styr hur aktörer handlar 

istället för att vara grundat på en ”oföränderlig mänsklig natur”.25 Samtidigt används termen 

neo-realism för att beskriva en ny form utav realism, en form som jag tidigare påpekat står 

närmre liberalismen än den tidigare26. Jag ser det alltså som att neo-realismen och neo-

liberalismen har tagit ett steg närmare varandra jämfört med deras företrädare, de kan därmed 

                                                 
23 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford 2005, s. 186 
24 Ibid s. 207 
25 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, Studentlitteratur,  2006, s. 38 
26 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 207 
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bli svåra att skilja åt. Att använda mig av dessa teorier hade alltså blivit mycket svårare 

eftersom de så att säga utgör gråzonen mellan realismen och idealismen. Användandet av 

realismen och idealismen blir alltså mer lätthanterlig då den ger mig klara kontraster, det blir 

som att ställa svart mot vitt. 

 

Realismen; En teoretisk skolbildning inom studiet utav internationella relationer som är 

pessimistisk i tron på internationellt samarbete stater emellan. Anser även att det 

internationella planet karakteriseras utav anarki.  

 

Idealismen; En annan teori inom studiet internationella relationer. Denna teori är mer 

optimistiskt lagd i tron på internationellt samarbete och lyfter även fram andra aktörer än 

stater som viktiga på det internationella planet.  

 

Den utförligare teorianknytningen kommer att finnas i uppsatsens teorikapitel, kap. 2. Här 

kommer skolorna att utförligt gås igenom för att skapa en uppfattning om hur dessa sedan 

skall kunna appliceras på det empiriska materialet.  

 

1.6 Metod och material 

1.6.1 Fall och avgränsning 

Valet utav fall är självklart något som spelar stor roll när det kommer till en fallstudie och jag 

borde kunna motivera mitt val väl. Jag har för min studie valt Danmark som studieobjekt och 

kommer nedan att motivera varför jag anser detta vara ett bra val för min undersökning. 

Utrikespolitik är enligt definitionen ovan all politik som en stat för mot sin omvärld. 

Detta utgör ett alldeles för stort område för mig att undersöka under en C-uppsats och jag blir 

härmed tvungen att begränsa min undersökning. Valet av stat måste vara en stat som faller 

under kategorin småstat enligt mina definitioner. Jag har begränsat utrikespolitiken till 

biståndspolitik för att göra fallet till ett kritiskt fall, kritiskt fall diskuteras längre ner under 

denna rubrik. Valet av stat föll på Danmark. Att Danmark är en småstat framträder tydligt i 

Telasuos definitioner eftersom hon talar om att Sverige utmärker sig som den största nationen 

i den nordiska kontexten samtidigt som Sverige är en småstat, se 1.1 Definitioner; små stater. 

Danmark är alltså tveklöst en småstat och min avgränsning blir härmed att jag undersöker 
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Danmark och dess biståndspolitik. Biståndspolitik är i högsta grad utrikespolitik, eftersom det 

är politik som förs mot omvärlden. 

 
Danish development policy is an integral part of Denmark’s foreign policy, 

in which the promotion of common security, democratic government and  

respect for human rights together with the fostering of economically,  

socially and environmentally sustainable development form the overriding 

objectives.27 
 

De resursbegränsningar som existerar för en C-uppsats gör det orealistiskt för mig att 

undersöka Danmarks faktiskt förda biståndspolitik och jag väljer därav att fokusera 

undersökningen på Danidas biståndspolicy. Danida är Danmarks motsvarighet till svenska 

SIDA och är en del av det danska utrikesdepartementet som har hand om frågor såsom 

utvecklingspolitik och fattigdomsbekämpning28. 

Biståndspolitik är ett internationellt område som är starkt debatterat. År 1970 

beslutades i FN att de ”rika länderna” skulle ge 0,7 procent utav BNP i bistånd, idag, år 2006, 

är det bara fem länder som lever upp till detta, Danmark, Holland, Luxemburg, Norge och 

Sverige.29 Vilket som av dessa länder skulle kunna användas i min uppsats men valet föll på 

Danmark som enligt en undersökning är det land i världen vilket är mest hängivet till 

bistånd.30 Detta torde göra Danmark till ett alldeles ypperligt val för min undersökning som 

alltså blir om Danidas biståndspolicy vilar på en idealistisk eller realistisk grund (om Danida 

se 1.6.4.) Att Danmark är ett såpass stort land inom internationell biståndspolitik gör att denna 

aspekt utav landets utrikespolitik ytterst intressant att undersöka. Valet av biståndspolitik har 

också en annan anledning, nämligen att det bidrar till att göra fallet till ett kritiskt fall.  

 

Enligt Metodpraktikan finns det två typer utav kritiska fall. De två typerna är gynnsamma 

omständigheter och ogynnsamma omständigheter. Vilken typ av kritiskt fall man får beror 

alltså på hur omständigheterna för ens teori är. Är omständigheterna gynnsamma för teorin 

eller är de ogynnsamma? Under gynnsamma förhållanden är logiken att om teorin inte 

stämmer under dessa gynnsamma förhållanden då borde den inte stämma under mindre 

gynnsamma förhållanden heller. Det omvända gäller för ogynnsamma förhållanden, stämmer 

                                                 
27 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 11 
28 Om Danida, www.um.dk., den 7 december 2006 14:00 
29 Bekämpandet av fattigdomen, www.riksdagen.se, den 30 maj 2007 
30 Commitment to foreign aid by country, www.nationmaster.com, den 30 maj 2007 
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teorin under dessa förhållanden då borde den stämma även under mer, för teorin, gynnsamma 

förhållanden. På detta sätt utgör de två typerna alltså kritiska fall.31 

I min uppsats blir detta aktuellt i dubbel bemärkelse, eftersom jag kommer att använda mig 

utav två teorier. Realismen kommer att utgöra ett kritiskt fall av typen ogynnsamma 

omständigheter, detta eftersom fokus ligger på en småstat samt att undersökningsområdet, 

biståndspolicyn, i sig själv har en idealistisk ton av moralisk välvilja och internationellt 

samarbete, vilket belyses av användandet av begreppen som ”human rights”, ”democratic 

government” och ” common security” i citatet ovan. Bistånd är ett utrikespolitiskt område 

som i vart fall utger sig för att vara en hjälp för andra stater, det är alltså inte den egna staten 

som står i fokus när man diskuterar bistånd. Detta gör att den realistiska teorin i min 

undersökning utgör det kritiska fallet av typen ogynnsamma förhållanden. Det omvända gäller 

då för idealismen. Min undersökning av Danmarks biståndspolitik utgör alltså ett kritiskt fall 

för realismen och jag förväntar mig alltså att idealismen skall vara den teori som råder, men 

detta återstår att se. 

 

1.6.2 Forskningsfråga och specificerad forskningsfråga 

Min övergripande forskningsfråga är som jag tidigare nämnt; Står sig realismen som gällande 

gentemot idealismen, inom studiet utav internationella relationer, när fokusen ligger på en 

småstats utrikespolitik? Med denna fråga som bakgrund och valet utav Danmark som stat och 

bistånd som område blir min forskningsfråga, något omformulerad men med samma innebörd;  

 

• Är Danmarks biståndspolitik idag mer baserad på realistiska eller idealistiska 

kärnelement? 

 

Efter att jag sedan har gjort mina avgränsningar och valt att fokusera min undersökning på 

Danidas biståndspolicy får jag en specificerad forskningsfråga som lyder som följer;  

 

• Är Danidas biståndspolicy idag, till större del, baserad på realistiska eller idealistiska 

kärnelement? 

 

Med denna specificerade forskningsfrågan framgår det vad det är som jag egentligen skall 

göra i min undersökning. Jag skall undersöka Danidas policydokument för att kunna avgöra 
                                                 
31 Esaiasson P. m.fl., Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 183f 
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huruvida dessa mest speglar realistiska eller idealistiska kärnelement. För att kunna göra 

denna bedömning kommer jag under teorikapitlet bygga upp ett ramverk för vad jag skall 

finna för att det skall räknas som realistiskt eller idealistiskt. Eftersom jag räknar med att jag 

troligtvis kommer att finna aspekter för bägge skolor kommer det att krävas att jag gör en 

bedömning utav vad som återspeglas mest. För diskussion om kvalitativa studiers risker med 

bedömning se kap. 1.6.5 Analys av material och kap. 1.6.6 Validitets och 

reliabilitetsdiskussion 

 

1.6.3 Fallstudie 

Min studie kommer att utgöras av en fallstudie. Jag kommer att undersöka hur Danmarks 

biståndspolitik ser ut idag för att sedan avgöra om den är realistisk eller idealistisk till sin 

karaktär. Detta utgör min fallstudie. Valet utav Danmark som fall är alltså baserat på att det är 

ett kritiskt fall, se tidigare diskussion under 1.6.1 Fall och avgränsning. Problemet med 

fallstudier kan vara möjligheten till generalisering. Enligt Peter Burnham m.fl. kan man 

genom att använda sig utav ett teoretiskt ramverk samtidigt som ens fall utgör ett kritiskt fall 

(i mitt fall i dubbel bemärkelse) kringgå detta problem och härmed göra att vidare 

generaliseringar blir möjliga.32 

 

1.6.4 Danida 

I min forskning kommer jag alltså att undersöka dokument, dessa kommer att utgöras utav 

policydokument ifrån danska Danida. Danida kommer att utgöra en stomme för min 

undersökning. Troligtvis kommer en stor del av mitt material att utgöras utav Internetkällor 

men jag anser inte detta vara ett problem eftersom materialet hämtas från en såpass tillförlitlig 

källa som det danska utrikesdepartementets hemsida. Autencitet brukar inte heller vara ett 

problem när det kommer till offentliga dokument utan detta är oftare något som berör 

undersökningar utav privata dokument33. En positiv aspekt utifrån valet av Danidas 

biståndspolicy som undersökningsobjekt är att jag kan läsa och förstå danska. Dokumenten 

finns också att tillgå på engelska och jag kommer att utgå ifrån de engelska dokumenten dock 

om det skulle vara något jag inte förstår har jag möjligheten att jämföra de engelska 

                                                 
32 Burnham P.m.fl., Research Methods in Politics, Palgrave macmillian, 2004, s. 53f 
33 Ibid. s. 186 
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dokumenten med de danska. Dokumenten utgör primärkällor vilket är att föredra när man 

bedriver forskning34. 

Min undersökning kommer som sagt att utgå ifrån primära dokument från Danida. 

Eftersom jag är intresserad av att veta huruvida Danmarks biståndspolicy idag vilar pån 

realistiska eller idealistiska kärnelement är primära dokument härifrån utav allra största vikt. 

Då det är policydokument som styr en organisations handlingar, eller det är åtminstone tanken 

bakom dem, blir det min uppgift att utifrån det övergripande policydokumentet Partnership 

200035, samt de efterföljande biståndsprioriteringar som den danska regeringen har gett ut, 

skaffa en övergripande uppfattning av hur biståndspolicyn ser ut idag. De dokument jag 

kommer att undersöka för att bilda en helhetsbild av Danidas biståndspolicy är alltså 

Partnership 2000 – den heltäckande biståndsstrategin som utkom 2000 och utgörs av två 

dokument, dels ett strategidokument och även ett medföljande analysdokument, A World of 

Difference – danska regeringens prioriteringar från 2003, Security, Growth – Development – 

danska regeringens prioriteringar från 2004, Globalisation – Progress through partnership – 

danska regeringens prioriteringar från 2005 och Commitment to Development – danska 

regeringens prioriteringar från 2006. Att jag använder mig utav dessa dokument är för att det 

är dessa som formar den danska utvecklingspolitiken, d.v.s. hur biståndet skall fördelas. 

 
  Dansk udviklingspolitik er fastlagt i Partnerskab 2000, som Folketinget 

vedtog i oktober 2000 og i Regeringens bud på nye prioriteter for dansk 

udviklingsbistand, som årligt forelægges Folketinget.36 

 

Att jag inte har årliga prioriteringar som sträcker sig längre tillbaka i tiden än till 2003 kan ses 

som en brist i mitt arbete men jag anser att dessa fyra prioriteringar ihop med den heltäckande 

biståndsstrategin från 2000 borde ge en täckande bild av hur biståndet ser ut idag. Partnership 

2000 är alltså det dokument som utgör grunden för min empiri och ihop med de årliga 

prioriteringarna från 2003 till 2006 anser jag att jag har tillräckligt med material för att 

undersöka hur Danidas biståndspolicy ser ut idag. Materialet kommer att indelas i tre delar 

och varje del kommer att ha ett antal sektioner, totalt finns det tio sektioner under de tre 

delarna, se kap. 3. Danidas biståndspolicy och analys av policyn. Dokumenten borde alltså 

täcka hur biståndet och dess prioriteringar ser ut. Jag anser härmed att materialet som jag har 

                                                 
34 Esaiasson P. m.fl., Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 325 
35 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000 
36  Poltik og strategier, www.um.dk, den 7 januari 2007 
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för min undersökning helt klart vara täckande och sett till undersökningens frågeställning är 

materialet passande. 

 

1.6.5 Metoddiskussion – Hur analyseras materialet? 

Jag kommer i undersökningen av dokumenten ifrån Danida att använda mig av en kvalitativ 

textanalys. Detta gör jag för att jag skall kunna lyfta ut det som i texten är viktigt för min 

undersökning. Jag använder mig då utav en metod som ger möjligheten att klargöra 

tankestrukturer samt att lyft fram sådant som kanske inte står i klartext men som ändå finns 

med och kan vara viktigt att lyfta fram. Risken med en kvalitativ textanalys är att man lägger 

in sina egna, . Under analysens gång insåg jag en brist i mitt analysschema och bristen ligger i 

att om det inte finns några normer eller regler att förhålla sig efter så kommer detta troligtvis 

oftast inte fram i texten, man förhåller sig inte till det som inte finns. Nu går det ändå bra att 

dra slutsatser eftersom jag kunde svara på detta område i åtta av tio delanalyser objektiva, 

åsikter när man skall tolka vad i texten som är relevant.37 Jag minskar denna risk genom att 

jag i min undersökning använder mig utav två teorier som jag ställer mot varandra. Härmed 

blir jag alltså tvungen att leta efter tecken på bägge teorier vilket borde minska riken för att 

jag gör en approximerad bedömning istället för en faktisk bedömning utav materialet. 

 

1.6.5.1 Idé- och ideologianalys 

Den typen av analys jag kommer att genomföra på mitt material är en ideologianalys. Denna 

form av analys är vanlig när man undersöker texter av typen policymaterial38 och jag anser 

därmed det vara ett bra angreppssätt eftersom mitt material utgår ifrån policydokument. De 

teorier jag använder innehåller dessutom de tre element som Herbert Tingsten anser utgör en 

ideologi, ”grundläggande värdepremisser”, ”verklighetsomdömen” och ”konkreta 

rekommendationer”39. Användandet utav denna typ av analys finner jag alltså vara passande. 

Typen av ideologianalys är kritisk ideologianalys, d.v.s. jag prövar teorin mot verkligheten. 

Teorins ramverk ställs alltså mot hur det ser ut i verkligheten, detta sätt används för att pröva 

en teori mot verkligheten.40 Skillnaden i mitt fall är att jag använder mig utav två teorier som 

                                                 
37  Esaiasson P. m.fl., Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, 2003, s. 233ff 
38 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 2005, Studentlitteratur Lund, s. 19 
39 Ibid s. 151  
40 Ibid s. 157  
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prövas mot ett policydokument istället för en teori som ställs mot verkligheten men prövandet 

utav teorierna är ändock detsamma, det vill säga teorierna prövas mot policydokumentet för 

att visa hur teori A eller B överensstämmer med policydokumentet. Det är vanligt vid den här 

typen av analys att man upprättar någon typ av analysschema, t.ex. efter idealtyper eller 

dimensioner41. Eftersom jag använder mig av två teorier, realismen och idealismen, finner jag 

att ett analysschema utifrån dimensioner vara lämpligt. Dimensionstänkandet möjliggör för en 

att utveckla ett analysschema där man kan lyfta ut och skilja idéer åt.42 I min uppsats använder 

jag mig utav begreppet kärnelement istället för dimensioner. Kärnelement står då i min 

uppsats för det som utgör kärnan i de två skolorna. Det är alltså en kärna som går att ställa 

mot skolorna för att ge stöd för den ena eller andra skolan, vilket leder mig vidare till mitt 

analysschema. 

1.6.5.2 Analysschema 

       Tabell 1.1 Modell av Analysschema 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

   

   

   

   

   

 

Analysschemat är alltså utformat efter kärnelement, kärnelementen kommer att utgöras av det 

som jag kallar för kärnan av de olika skolorna i teorikapitlet. Kärnelementen kommer sedan 

att kunna ställas mot de två skolorna som utgör mot poler till varandra i förhållande till 

kärnelementen. Analysschemat kommer att fyllas i under teorikapitlet efter 

operationaliseringarna har skett, se 2.3 Operationaliseringar. Min empiri kommer att delas in i 

ett flertal sektioner och under varje sektion kommer det att ske en analys och en applicering 

utav analysschemat. Genom att applicera analysschemat under varje sektion i empirin anser 

jag att jag öppnar upp för nyanseringar. Detta kan vara viktigt för att kunna se om en teori 

lyser igenom i en viss sektion men inte på materialet som helhet.    
                                                 
41 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 2005, Studentlitteratur Lund, s. 159f 
42 Ibid s. 164 
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1.6.6 Validitets- och reliabilitetsdiskussion 

Som uppsatsskrivare skall man alltid se till att man är källkritisk. I min undersökning kommer 

jag främst att använda mig utav officiella dokument ifrån Danida. Trots att jag troligtvis 

kommer att hämta informationen i stora delar från Internet, kommer det att ske via Danidas 

egen hemsida och tillförlitligheten på dessa dokument torde därför vara stor. Det finns alltid 

risker med att använda Internet men det finns ingen anledning att tro att dokumenten på 

Danidas egen hemsida skulle vara falska eller förfalskade av någon. Detta kommer att öka 

undersökningens reliabilitet. Användandet utav två teorier, vilket borde minimera subjektiva 

inslag i textanalysen, ger också ökad reliabilitet och om någon annan skulle göra om 

textanalysen med samma verktyg borde de komma till samma slutsatser. Även min 

medvetenhet om att subjektiva inslag är en risk när det kommer till kvalitativa textanalyser är 

bra eftersom jag då anstränger mig för att minimera dessa. Materialet finns även lättillgängligt 

på Internet för alla och det är därför lätt att granska min textanalys. 

Validitet innebär att man mäter det man vill mäta.43 Jag vill här mäta en stats 

utrikespolitik och använder mig utav två teorier som ofta använts för att mäta just detta, se 

tidigare forskning 1.7. Att jag använder rätt mätinstrument torde därför vara tydligt vilket ger 

ökad validitet. Det finns dock en brist i uppsatsens validitet och det är den mellan de 

teoretiska definitionerna och operationaliseringarna. Bristen består i att det inte finns något 

tydligt existerande ramverk (som jag hittat) för hur jag ska operationalisera de två 

teoriskolorna och göra empirin mätbar.44 Operationaliseringarna kommer därför att bli mina 

egna och dess överensstämmande med teorin kan därmed bli ifrågasatt. Min medvetenhet om 

detta är bra och tvingar mig att försöka ge operationaliseringarna ett tydligt samband med 

teorierna. Genom att visa på denna svaghet i uppsatsen ger jag möjlighet för läsaren att direkt 

tänka på detta och därmed ökar möjligheten att upptäcka eller påpeka om det finns några 

oklarheter i mina operationaliseringar eller i mitt analysschema. 

 

1.7 Tidigare forskning 

Forskningen på staters utrikespolitik är i allra högsta grad aktuell, och i denna forskning är 

användandet utav de två teorierna, realism och idealism, ett vanligt tillvägagångssätt för att 

bestämma vad utrikespolitiken grundar sig på. I sin artikel i tidsskriften International Studies 

Quarterly skriver Shannon L. Blanton i sina slutsatser att USA efter kalla kriget har anammat 
                                                 
43 Thurén T. Vetenskap för nybörjare, 1991, Liber, s.22 
44 Esaiasson P. m.fl., Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, 2007, s. 63 
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en utrikespolitik som värnar om demokrati och mänskliga rättigheter (idealistiskt). Hon 

utesluter dock inte att denna politik kan förändras när och om statens säkerhet sätts högre upp 

på agendan, detta skulle kunna resultera i en mer realistisk politik.45 Robert G. Patman skriver 

i sitt ”Working Paper” att två karaktäristisk drag för små staters utrikespolitik är att de är 

aktiva i och angelägna om internationella organisationer samt att de tenderar att ha moraliska 

aspekter i sin utrikespolitik.46 Den första artiklar visar alltså på skolornas relevans för mitt 

arbete, realismen och idealismen är ofta återkommande i studiet utav internationella relationer. 

Andra artikeln som säger att små staters utrikespolitik har en viss karaktär i sin utrikespolitik 

när det kommer till internationella organisationer och moral är av hösta relevant för min 

uppsats, eftersom jag undersöker en småstat efter vissa kärnelement vilket skulle kunna bytas 

ut mot karaktäristiska drag. En artikel som är av ännu större intresse för min undersökning är 

Tomohisa Hattoris artikel om bistånd och moral. Forskaren kommer fram till att bistånd 

antagligen har moraliska grunder. Det vill säga att moral spelar en roll för varför länder ger 

bistånd.47 Utöver dessa finns det även de forskare som hävdar att bistånd oftast är baserat på 

biståndsgivarens egna intressen och inte biståndsmottagarens behov. Bistånd används alltså 

som ett redskap för att stärka det egna landets position t.ex. politiskt eller för att främja sin 

egen handel.48 Min undersökning handlar om bistånd och på vilka grunder (kärnelement) 

biståndet ges, om moral är ett kärnelement i biståndspolicyn är alltså av hög relevans för min 

undersökning, så är även uppfattningen om att biståndet vilar på egenintressen. Jag anser att 

dessa artiklar visar på min undersöknings statsvetenskapliga relevans och att min 

undersökning också blir ett bidrag till detta ämnesområde. 

 

1.8 Disposition 

Jag har nu gått igenom uppsatsens första kapitel. I kapitlet har jag tagit upp vad som är syftet 

med min undersökning och ställt forskningsfrågor, utöver detta har bakgrund tagits upp, 

metodiskt tillvägagångssätt diskuterats, helt enkelt en beskrivning av tillvägagångssättet med 

uppsatsen. 

                                                 
45 Blanton Shannon L., “Foreign Policy in Transition? Human Rights, Democracy, and U.S. Arms Exports”, 
International Studies Quarterly, 2005, vol. 49, 647–667 
46 Patman Robert G, “Globalisation, Sovereignty and the Transformation of New Zealand Foreign Policy”, 
Centre for Strategic Studies: New Zealand, Victoria University, Working Paper, nr. 21, 2005, s. 8 
47 Tomohisa Hattori, “The moral politics of foreign aid”, Review of International Studies, 2003, vol. 29, 229-247 
48 Pankaj Ashok K, “Revisiting Foreign Aid Theories”, International Studies, vol. 42, nr. 2, 2005, s. 103-121 
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Jag hade nu tänkt gå vidare till andra kapitlet där jag ska ta upp och behandla de två teorierna 

vilka jag kommer att använda mig av. Jag kommer första att diskutera valet utav teorier kort 

och därefter kommer jag att gå igenom de två teorierna var för sig. När detta är gjort är min 

tanke att jag ska göra mina operationaliseringar utav teorierna samt skapa analysschema för 

att veta, och visa, hur jag kommer att använda mig utav dem när jag applicerar dem på mitt 

empiriska material. 

Tredje kapitlet är mitt empiri- och analyskapitel där jag alltså presenterar empirin, 

Danidas biståndspolicy, och även utför analysen av empirin. Empirin är indelad i tre delar 

vilka tillsammans har tio sektioner, det är på dessa sektioner som analysschema kommer att 

appliceras och analys kommer att genomföras. 

Mitt fjärde och avslutande kapitel innehåller mina slutsatser vilka jag kommit fram till 

i analysen och här finns även de avslutande egna reflektionerna med tänkbara nya 

forskningsfrågor. 
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2. Realismen kontra idealismen 
De två teorierna som jag använder mig utav är två teorier inom området IR eller IP. I min 

uppsats är dessa två områdena, som ibland är åtskiljda, synonyma med varandra och innefattar 

politik förd mellan stater, mellanstatliga organ, NGO: s eller andra aktörer på det 

internationella planet. Mitt undersökningsobjekt, Danidas biståndspolicy, faller dock inte 

under benämningen internationella relationer utan under förd utrikespolitik. Biståndspolitik är 

en del av en stats utrikespolitik och inte internationella relationer i dess faktiska betydelse. En 

stats förda utrikespolitik utgör dock en del utav det som kallas internationella relationer, 

skillnaden är bara att istället för att lägga fokus på samspelet på den internationella arenan 

förflyttas fokusen till en stat och dess förda politik. 49 Jag ser det som att utrikespolitik ser till 

en stats förda politik mot omvärlden medan IR ser detta som en del av den politik som förs på 

det internationella planet i relation till andra aktörer. Jag anser dock inte att detta utgör något 

problem för mig i mitt användande utav de två teorierna. De båda teorierna ser till stater som 

aktörer och det jag ska undersöka är till vilken grad Danidas biståndspolicy är baserad på 

kärnelement från de olika teorierna, denna policy formar Danmarks biståndspolitik som utgör 

en del utav IR. De två teorierna har även tidigare använts för att beskriva staters utrikespolitik, 

(se 1.7 Tidigare forskning). 

 

2.1 Realismen 

Realismen är alltså den största skolbildningen inom ämnesområdet IR. Teorin startade på 

allvar som en reaktion på den idealistiska präglade mellankrigstiden. Några av de stora 

kritikerna till idealismen var t.ex. Hans J. Morgenthau och E. H. Carr. Även om detta ses som 

tidpunkten för starten utav realismen brukar det påpekas att teoretiker och författare såsom 

Niccola Machiavelli, Thomas Hobbes eller Thucydides var tidiga realister.50 Men finns det då 

bara en typ utav realism? Svaret på denna fråga är nej! Tim Dunne and Brian C. Schmidt 

identifierar fyra olika typer utav realism, Classical realism, Structural realism, Neoclassical 

realism och Rational choice realism.51 Det går dock att finna en gemensam kärna inom 

realismen och den utgörs enligt Dunne and Schmidt utav statism, överlevnad och självhjälp52. 

För att bygga upp min teoriram känner jag att det är nödvändigt med en utförlig genomgång 

                                                 
49 Bjereld U. m.fl., Internationella relationer, Liber, 2002, s. 21f 
50 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 162 
51 Ibid, s. 165f 
52 Ibid, s. 172 



 21

utav av realismen för att kunna hitta dess kärna. Jag finner det lämpligast att börja med de lite 

mer klassiska verken för att sedan gå över till lite mer moderna verk eller sammanfattningar 

utav realismen vilka kommer att utgöra vad jag benämner som realism i denna uppsats. Jag 

valde detta tillvägagångssätt framför ett annat tänkbart, nämligen att baka in klassikerna med 

det som jag kallar realismens kärnelement. Jag anser dock att det tillvägagångssätt jag valt är 

tydligare då det tydligt skiljer ut klassikerna samtidigt som man ganska lätt kan se likheterna 

själv. 

 

2.1.1 Klassiska verk 

E. H. Carr 

E. H. Carr var som ovan påpekats en av de stora och tidig kritiker till idealismen. Den första 

viktiga realisten inom politik var enligt Carr Machiavelli. Carr anser att Machiavelli kom med 

tre punkter som utgör grundstenarna för realismen.  

  
 In the first place, history is a sequence of cause and effect, whose course can 

be analysed and understood by intellectual effort, but not (as the utopians 

believe) directed by ”imagination”. Secondly, theory does not create practice, 

but practice theory. In Machiavelli’s words, ”good counsels, whencesoever 

they com, are born of the wisdom of the prince, and not the wisdom of the 

prince from good counsels”. Thirdly, politics are not (as the utopians pretend) 

a function of ethics but ethics of politics.53 

 

Machiavelli belyste alltså hur politik faktiskt kunde ses i orsak och verkan samband. Han 

utgick från empiri och ansåg att praktik skapar teori och inte det omvända samtidigt som han 

inte såg moral (etik) som politiskt vägledande utan att politik leder vägen för moralen (etiken). 

Moral var produkten utav makt och kunde därmed inte finnas om det inte fanns någon tydlig 

makt.54 Carr tar även upp det inom realismen vanliga angreppet på idealismen, att det faktiskt 

sker på realistiska grunder. Han hävdar t.ex. att Wilson och andras idealistiska utspel inte är 

grundade på någon universell princip utan att de har kommit som en naturlig följd utav det 

nationella klimatet. Vidare skriver Carr att det finns de som försöker få till stånd nationell 

ordning och fred med samarbeten stater emellan, men när man skalar av de yttre lagren finner 

man att försöken är baserade på nationella egenintressen.55  

                                                 
53 Carr E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Harper Torchbooks, 2000, s. 63f 
54 Ibid s. 64 
55 Ibid s. 87f 
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I sin diskussion om begreppen politik, makt och moral kommer han fram till att makt är 

oskiljbar ifrån politiken och att makt och moral är två begrepp som inte alltid kan följas åt. 

Makt kan alltså ha en annan vilja än moralen samtidigt som makt är nödvändigt för politiken. 

Kontentan blir alltså att moral och politik inte är förenliga, de kan vara det periodvis om 

makten och moralen för tillfället vill samma sak men när dessa intressen går isär tvingas alltså 

politiken följa maktens väg och inte moralens.56 Makten på det internationella planet kan 

enligt Carr delas upp i tre kategorier, militär makt, ekonomisk makt och makt över 

opinionen.57 Han skriver även om hur misslyckandet med att inse maktens oskiljbarhet från 

politiken har resulterat i de misslyckade försöken med internationella former av styre58. För 

att ha internationellt styre måste man låta makten bli internationell.59 Även om makten på det 

internationella planet kan delas upp i tre subkategorier menar Carr att detta bara är en 

teoretisk uppdelning och att de tre, makt över militär, ekonomi och opinion, i verkligheten går 

hand i hand, ”In its essence, power is an indivisible whole.”60.  

Militär makt är av yttersta vikt eftersom meningsmotsättningar på det internationella 

planet kan sluta i krig. Militär makt är alltså det sista trumfkortet att använda när andra 

förhandlingar inte gått den väg den egna staten velat. Carr påpekar även att de värsta krigen 

utkämpas för att öka den egna militära kapaciteten eller för att förhindra en annan stat från att 

öka sin militära kapacitet61. Vidare hävdar han att krig ofta kan starta med statens hävdande 

till självförsvarsrätt men att kriget sedermera går över i något som får ses som bortom 

självförsvarsrätten. Han nämner här att länderna som deltog i första världskriget nästan 

uteslutande gick in i kriget med självförsvar som anledning. Detta var tydligast på den 

allierade sidan, ändå ändrades målen för alla de allierade ländern i Europa under krigets gång 

till att innefatta mål som gick utanför den egna självförsvarsrätten.62 

När det kommer till ekonomisk makt finner jag att han talar om ekonomisk makt som 

viktig p.g.a. två anledningar. Carr nämner ekonomin som en viktig aspekt i en stats militära 

styrka, det krävs en god ekonomi för att kunna upprätthålla en stark militär. Även att kunna 

                                                 
56 Carr E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Harper Torchbooks, 2000, s. 100f 
57 Ibid s. 108 
58 Vill kommentera att det här syftas på t.ex. Versaillesfreden och även Nationernas förbund, men kritiken 
fungerar lika bra mot dagens FN eftersom statssuveräniteten fortfarande är oinskränkt. EU har blivit ett 
överstatligt samarbete med makt som förflyttats från staten till unionen men drar man det till sin spets är staterna 
fortfarande suveräna och kritiken gäller alltså även idag. 
59Carr E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Harper Torchbooks, 2000, s. 106f 
60 Ibid s. 108 
61 Enligt detta synsätt är det troligtvis rimligare att Bush attackerade Irak baserat på en genuin tro att de hade 
eller höll på att utveckla kärnvapen än att det var p.g.a. oljaeresurserna. OBS! egen kommentar. 
62 Carr E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Harper Torchbooks, 2000, s. 109ff 
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vara självförsörjande med vissa basvaror blir en viktig maktfaktor under krig.63 Andra 

anledningen till att ekonomi är en viktig aspekt utav makt är dess användande som skapare 

och upprätthållare utav nationell policy64 och hur man kan använda ekonomiska styrmedel för 

att utöva eller tillförskaffa sig makt och inflyttande utomlands. Makten kan visa sig i två olika 

former; export av kapital och kontroll utav utländska marknader.65 

Makt över opinionen är alltså den tredje formen utav möjligt maktutövande. 

Propaganda beskriver Carr som en ny form utav utrikespolitik66. Han sammankopplar 

propagandans framfart som en makt med det faktum att fler personers åsikter, än vad som 

tidigare varit fallet, nu spelar roll. Han påpekar även skillnaden mellan hur demokratier som 

hävdar sitt stöd från majoritetn av folkmassan, vilket möjliggörs genom fri åsiktsbildning, 

gentemot toralitära stater som genom censur och propaganda vinner sitt stöd och förtrycker 

annan propaganda. Demokratier får alltså makt över opinionen genom att låta massan styra 

medan en totalitär stat får makt över opinionen genom att styra censuren och sprida den egna 

propagandan. Bägge typer av stat har insett värdet utav opinionens makt men ser annorlunda 

på hur de ska använda den.67 Inte fören i första världskriget kom stater att inse värdet utav att 

även strida med propaganda. Propagandan blev en del av kriget och fyllde den funktion som 

krigsföring med militära eller ekonomiska makter inte besatt, nämligen den psykologiska 

krigsföringen.68 Opinionsbildning hade nu alltså blivit en del utav den internationella 

maktutövningen. 

 

Hans J. Morgenthau 

Hans J. Morgenthau är en annan utav de klassiska realisterna. Hans verk, Politics Among 

Nations, anses utav många vara det ledande teoretiska verket inom internationell politik sedan 

det lanserades för över femtio år sedan.69 Morgenthau presenterar sex principer vilka han 

anser vara fundamentala. Den första principen tar upp hur realister anser att objektiva lagar 

grundade i den mänskliga naturen styr politiken. De objektiva lagarna som styr politiken 

möjliggör en utveckling av en rationell teori baserade på dessa. Realister anser att man inom 

politiken kan skilja mellan sanning och subjektiva bedömningar. Sanningen grundas på 

objektivitet och rationalitet upplyst utav resonemang, ”For realism, theory consists in 
                                                 
63 Carr E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Harper Torchbooks, 2000, 113ff 
64 Carr beskriver detta som den andra användningen utav det ”ekonomiska vapnet” och detta maktområde torde 
vara ännu mer aktuellt idag med dagens globaliserade ekonomiska marknader. 
65 Carr E. H., The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, Harper Torchbooks, 2000, s. 124f 
66 Ibid s. 135  
67 Ibid s. 132ff 
68 Ibid s. 135ff 
69 Morgenthau Hans J., Politics Among Nations, McGraw-Hill, 1993, s. Xiii  
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ascertaining facts and giving them meaning through reason.”70 Realister anser att utifrån de 

förutsägbara konsekvenserna utav ens handlande kan man uttyda vad en aktörs mål med 

handlandet var. Genom att testa aktörers handlande, vilket av realister antas vara rationellt, 

mot verkligheten, baserat på de omständigheter de befinner sig i ger man en teoretisk mening 

till de fakta man undersöker.71 

Andra principen handlar om hur man bygger upp teorin, den tar upp att intresse 

definieras som makt. Makt är alltså det väsentliga för att undersöka internationell politik. 

Genom att undersöka maktintresse skapas en teori som står över motiv, moral eller 

preferenser utav statsmän. Det man bör undersöka är alltså handlingar och inte de nyss 

nämnda begreppen.72 

I den tredje principen beskriver Morgenthau hur intresse i form av makt är ett 

universiellt giltigt antagande, giltigt över både rum och tid. Även om intresse och makt är 

giltiga över tid kan de över tid innebära olika saker, intressen ändras och det kan även makt 

göra. Makt handlar här om makt över någon, denna makt kan över tid ta olika former såsom 

inflytande över eller fysisk makt över, eftersom vi här talar om stater handlar det om staters 

inflytande över en annan stat eller staters militära styrka att tvinga sig över en annan stat.73  

Att moral inte fullt går att kombinera med staters agerande, moral kan tvinga någon att 

gå i döden för sin tro men en stat kan aldrig välja den moraliska vägen om detta försämrar 

läget för staten. Statens ansvar över dess invånare står över statens möjliga moraliska 

betänkligheter, detta enligt fjärde principen.74 Femte principen går i samma spår och handlar 

om att en nations moraliska strävan inte går att likställa med den universella moralen. Sjätte 

principen är hur skolan skiljer sig från andra tankeskolor. Realismen behandlar specifikt 

politik som intresse i form av makt, skolan finner alltså ingen anledning till att undersöka 

andra aspekter såsom moral. 75 Jag uppfattar det dock som att dessa områden kan beröras utav 

teorin men det är bara när dessa områden har någon form av inflytande över makt som en 

realist gör detta, realisten håller sig alltså alltid inom sitt studieområde, politik som intresse i 

form av makt. 

Vad är det då som kännetecknar realismen? Det är detta som jag kommer att ta upp 

nedan. För att svara på frågan kommer jag att använda mig av varierande litteratur som 

skriver om realismen för att på detta vis ge mina påståenden om realismens kärna mer tyngd. 
                                                 
70 Morgenthau Hans J., Politics Among Nations, McGraw-Hill, 1993, s. 4 
71 Ibid s. 4f 
72 Ibid s. 5ff 
73 Ibid s. 10f 
74 Ibid s. 12 
75 Ibid s. 13 
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2.1.2 Realismens kärna 

Det som här har kommit att kallas realismens kärna har jag valt att belysa under tre rubriker. 

Rubrikerna är valda utifrån vad jag har funnit som återkommande i de nyare texter (alltså inte 

de klassiska verken) som jag har läst om realismen och jag har sedan parat ihop begrepp som 

jag finner vara tätt relaterade till varandra. 

 

Staten – Suveränitet 

Staten är den centrala aktören inom realismen, andra aktörer kan dock påverka men i det 

långa loppet är det staten som räknas.76 De internationella organisationer som finns är 

dessutom styrda av stater, institutionerna blir alltså bara en annan spelplan för staten och 

institutionens inflytande är inte oberoende från staten.77 Staten är nästan uteslutande den aktör 

som realister fäster någon tyng vid. Staten ansvarar först och främst för välfärden i det egna 

landet, säkerheten för dess medborgare är prioritet nummer ett.78 Statens suveränitet är det 

som ger statens dess rättfärdigande att göra allt i dess makt för att förbättra för sina invånare, 

det finns nämligen inget legitimt styre över staten! 79 Enligt internationell lag är staten 

suverän.80 Statens suveränitet är det som utgör grunden för samhället, statens har ensam rätt 

att bruka våld inom statens gränser och den handhar lagar och regler. Inskränkning på 

individens frihet som detta kan innebära är kostnaden för individens säkerhet, som skyddas 

utav staten. Genom att staten är suverän upprättas ordning på det nationella planet.81 Jag anser 

att det fundamentala här alltså är realisternas syn på att det är statens uppgift att alltid sätta 

den egna statens välmående främst precis som antyddes redan utav Carr när han anknyter till 

Machiavelli och Morgenthau när han enligt fjärde principen säger att staters agerande inte går 

att fullt ut knyta till moral. 

 

 

Självhjälp – Säkerhetsdilemma 

Staten är som sagt var suverän, det finns ingen ”världsregering” som styr över staten. Staten 

måste därför kunna försäkra sig om sin egen säkerhet.82 Eftersom det internationellt råder 

anarki finns det ingen annan än den egna staten som kan hjälpa sig själv. Genom att en stat 

                                                 
76 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 172 
77 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, Studentlitteratur,  2006, s. 39 
78 Nicholson M., International Relations, MacMillan Press LTD, 1998, s. 91  
79 Kegley & Wittkopf, World Politics, MacMillan Press LTD, 2001, s. 32 
80 Ibid s. 17f 
81 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 172 
82 Bjereld U. m.fl., Internationella relationer, Liber, 2002, s. 30 
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rustar för sin egen säkerhet hotar staten andra stater, genom att staten rustar skaffar den sig 

mer makt och utgör därför ett större hot mot andra stater.83 Dessa andra stater måste då också 

rusta för att inte hamna efter och förlora makt internationellt. Eftersom ingen stat är i stånd att 

avgöra om någon rustar för försvar eller för attack blir detta en logisk utgång.84 Om en stat är 

svag och maktlös finns det risk att den blir utnyttjad utav andra starkare aktörer.85 Inom 

realismen anses det att en stat bör enbart följa sitt självintresse, detta utan att ta hänsyn till 

moraliska principer.86 Det finns alltså anledning att tro att andra stater kan utnyttja den egna 

staten och jag anser att det viktigaste här alltså är att förstå att den enda som är ytterst 

ansvarig för den egna statens säkerhet, är den egna staten. I en värld utan moral vari makt styr 

blir detta en logisk utgång som knyter an till klassikernas tankegångar. 

 

Anarki - Relationer 

Som jag va inne på redan i stycket ovan anser realister att det råder anarki på det 

internationella planet, men vad betyder detta för relationerna? Här kommer maktbegreppet 

åter in, en stat har alltså mycket makt om staten besitter kapacitet att få en annan stat att göra 

vad den annars inte skulle ha gjort.87 Makt blir alltså viktigt internationellt, realisterna belyser 

ofta den militära styrkan som det yttersta maktmedlet.88 Militär styrka är dock inte allt som 

räknas när man talar om makt, t.ex. skriver Joshua S. Goldstein i International RELATIONS 

att ”The best single indicator of a state’s power may be its total GDP”.89 GDP, eller BNP som 

vi säger, mäter definitivt mer än den militära styrkan, det handlar om landets ekonomi i sin 

helhet. Han fortsätter dock med att säga att det definitivt inte är nog med att titta på ett lands 

totala BNP utan det finns andra faktorer som spelar roll.90 Handel är t.ex. ett annat område 

som uppmuntras utav stater, dock bara om den inte sätter säkerheten på spel.91 Realisterna ser 

alltså på alla internationella relationer med ögon för vad den egna staten kan tjäna. Makt 

handlar här då om att få ut mer av avtalet än den andra parten, båda kan dock bli nöjda då en 

part kan värdesätta det parten kommer över mer än det parten förlorar och det samma kan 

gälla den andra parten. Dock går inte ett avtal igenom om den ena parten anser att den andra 

parten tjänar mer på avtalet, om inte den mer tjänande parten besitter större makt och därmed 

                                                 
83 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, Oxford, 2005, s. 172 
84 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, Studentlitteratur,  2006, s. 39 
85 Nicholson M., International Relations, MacMillan Press LTD, 1998, s. 91 
86 Kegley & Wittkopf, World Politics, MacMillan Press LTD, 2001, s. 32 
87 Goldstein J. S, International RELATIONS, HarperCollinsCollegePublishers, 1996, s. 53 
88 Gustavsson & Tallberg, Internationella Relationer, Studentlitteratur,  2006, s. 39  
89 Goldstein J. S, International RELATIONS, HarperCollinsCollegePublishers, 1996, s. 54 
90 A.a. 
91 Nicholson M., International Relations, MacMillan Press LTD, 1998, s. 92 
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kan influera den andra parten.92 Relationerna internationellt blir alltså ett maktspel där den 

med mest makt vinner vilket återigen knyter an till de klassiska verken och dess påståenden. 

 

2.2 Idealismen 

Under realismen gick jag igenom två klassiska verk som var kritik mot den då rådande 

idealismen för att efter detta försöka hitta kärnan i det som jag kallar realismen. Jag hade här 

tänkt mig ett liknande tillvägagångssätt men istället för två klassiska verk kommer jag att 

använda mig utav en bok som undersöker idealismens tänkare under den period då denna 

skolbildning inom IR fick sitt epitet idealismen. 

Idealismen var en benämning på en viss skola inom IR under mellankrigstiden. Men 

vad är då idealismen för teori? Egentligen är idealismen en benämning på en liberalistisk 

tankeskola med fokus på det internationella planet, en idealist har alltså liberalistiska åsikter 

om IR men han/hon behöver inte ha dem på det nationella planet. Härav kommer det sig att 

många som sågs som idealister också kunde vara socialister.93 Idealister tillhör alltså den 

liberalistiska skolan och de fokuserade på möjligheter till internationellt samarbete, existensen 

av en universell moral och att fred kan uppnås genom samarbete.94 Tron på den universella 

moralen och tron på internationellt samarbete är anledningen till att de fick epitetet idealister 

eller utopister. Termerna har sedan kommit att användas synonymt och idealismen har även 

kommit att användas synonymt med liberalismen.95 Boken, Thinkers of theTwenty Years’ 

Crisis, som jag här kommer att använda mig av handlar alltså om idealistiska tänkare under 

mellankrigstiden. 

 
…it is important to stress that it does not seek to examine  

inter-war thought in toto. Rather it seeks to examine those  

thinkers whose ideas and theories have been labelled  

’idealistic’.96 

 

Genom att använda mig utav denna bok för att ge en slags bakgrund till de idealistiska 

tankarna för att sedan gå vidare och beskriva det som kommer kallas idealismens kärna anser 

                                                 
92 Goldstein J. S, International RELATIONS, HarperCollinsCollegePublishers, 1996, s. 60 
93 Long & Wilson, Thinkers of theTwenty Years’ Crisis, 1995, Clarendon Press Oxford, s. 3f 
94 Kegley & Wittkopf, World Politics, MacMillan Press LTD, 2001, s. 29f 
95 Long & Wilson, Thinkers of theTwenty Years’ Crisis, 1995, Clarendon Press Oxford, s. 3 
96 Ibid s. 7 
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jag att jag bygger upp ett bra teoretiskt ramverk för att kunna göra mina operationaliseringar. 

Boken kommer alltså att motsvara det som under realismen i min uppsats kallas klassiska verk.  

 

2.2.1 Klassiska idealistiska tänkare 

De idealistiska tänkare som jag tänkt gå igenom här är Philip Noel-Baker, Alfred Zimmern, 

Norman Angel och J. M. Keynes. Valet av dessa är baserat på deras idealistiska områden av 

fred, IR, samarbete, välfärd och ekonomi. Dessa områden borde ge en ganska heltäckande 

bild av klassiska tänkares idealism. Efter genomgången av dessa tänkare och deras idéer 

kommer jag, som tidigare påpekats, att gå igenom det jag anser vara idealismens kärna. 

 

Alfred Zimmern 

Zimmern var den första i världen att inneha titeln professor i IR. Hans idealism beskrivs som 

försiktig och ses fortfarande som aktuell.97 Han var kritisk till att ha någon typ av 

världsregering, i alla fall om världen ser ut som den gör, med både demokratier och 

auktoritära stater. En världsregering baserad på detta, ansåg han, skulle kunna innebära att 

man gav upp de politiska friheterna. Även om detta var fallet ansåg han att stora delar av 

centrala Europa genom att samarbeta ekonomiskt och politiskt kunde bryta nationalstatens 

gränser och skapa ett transnationellt samhälle.98 Nationalismen var en aspekt som sågs som en 

av anledningarna till första världskrigets utbrott.99 Han uppmanade mindre stater att ingå i 

samarbeten för att kunna påverka på det internationella planet100.  

Zimmern ansåg att det inte räckte med ekonomiskt samarbete över nationsgränserna 

eftersom detta kunde ske utan att man utbyter värderingar och det är utbytet av värderingar 

som kan skapa ömsesidig respekt och därmed fred. Utbildning var det område Zimmern ansåg 

kunde skapa detta. Bildade från olika nationer skulle träffas och utbyta åsikter vilket skulle 

skapa den ömsesidiga respekten och där med skulle krig inte längre ses som en möjlig lösning. 

Detta sågs som en långsiktig lösning som skulle ta tid.101 Han såg även positivt på samväldet, 

främst då det Brittiska samväldet. Samväldet ansåg han kunde, genom att det var 

multinationellt, hindra krig genom att det fostrade ekonomiska relationer och 

internationalism.102  

                                                 
97 Long & Wilson, Thinkers of theTwenty Years’ Crisis, 1995, Clarendon Press Oxford, s. 79 
98 Ibid. s. 83 
99 Ibid. s. 82 
100 Ibid. s. 83f 
101 Ibid. s. 85ff 
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Norman Angell 

Angell ansåg att krig var irrationellt (främst mellan industriellt utvecklade stater), det var 

irrationellt eftersom det enligt Angell knappast var det bästa sättet att lösa konflikter på. Krig 

var irrationellt då Angell ansåg att man inte kunde få de saker som var värdesatta genom krig, 

erövringar genererade inte inkomster som kunde ligga till grund för bättre leverne utan 

erövringar var snarare en kostnad för den erövrande makten. Angell ansåg att internationell 

interdependens var en bra grund för att förhindra krig.103  

Utbildning var för Angell en viktig del mot målet att förhindra krig. Han ansåg att den 

stora massans åsikter var viktiga att förändra eftersom det var dessa som gjorde krig möjliga. 

Massan stödde inte krig men den stödde andra saker såsom t.ex. staters suveränitet och 

aggressiv utrikespolitik, vilket han sedan ansåg vara grunden för krig. Massan stödde alltså 

krig indirekt och genom utbildning skulle den stora massan kunna se sambanden och därmed 

kunna förhindra krig genom att stödja en politik som förhindrar krig. Angell insåg att det 

internationella systemet präglades av anarki. Anarkin ledde till att stater sökte att utöka sin 

makt i en strävan efter säkerhet och möjligheten att härska. Han hävdade dock att säkerhet var 

mestadels ouppnåeligt i ett anarkist system med avsaknad utav regler.104 

Angell blev under 1930-talet medveten om problemen som ett anarkiskt internationellt 

system innebar, tidigare hade han fokuserat på den stora massans åsikter och utbildning som 

medel för att stoppa krig. Nu blev han av den uppfattningen att detta inte räckte eftersom den 

internationella anarkin och staters strävan efter säkerhet också bidrog till krig. För att 

förhindra detta ansåg han att det behövdes en internationell institution som skulle ha mandat 

att agera som världspolis. Han hade alltså tankar om kollektiv internationell säkerhet vilken 

skulle skötas utav en internationell styrka.105 

 
Philip Noel-Baker 

Noel-Baker var medlem i det brittiska labourpartiet. Han var en stark förespråkare för ”fred 

genom lag”106. Internationell lag skulle fungera på det internationella planet mellan stater 

såsom nationell lag fungerar nationellt mellan civila. Han såg inga problem med att starka 

stater hade mer inflytande i lagstiftningsprocessen, enligt Noel-Baker gynnades ändå de små 

staterna utav ett legalt internationellt regelsystem. De gynnades genom att de inte riskerade att 

                                                 
103 Long & Wilson, Thinkers of theTwenty Years’ Crisis, 1995, Clarendon Press Oxford, s. 103ff 
104 Ibid. s. 107ff 
105 Ibid. s. 112f 
106 Ibid. s. 29 egen översättning av ”Peace through law” 
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bli ekonomiskt eller militärt överkörda utav starkare stater i en konflikt.107 Han förespråkade 

att internationella konflikter skulle skötas av en skiljedomstol och att stater då de blivit 

kallade av en annan stat måste infinna sig i domstolen.108 Noel-Baker var av den 

uppfattningen att alla dispyter kunde lösas med ord.109 

 

J. M. Keynes 

John Maynard Keynes ansåg att en underliggande faktor till krig ofta var ekonomisk, krig 

hade alltså ekonomiska anledningar. Keynes är mest känd för sin inverkan inom den 

ekonomiska sfären men han hade också tankar om hur man med förändringar i internationella 

ekonomiska och politiska institutioner kunde förhindra krig.110 Ekonomiska anledningar till 

krig kunde t.ex. vara imperialism eller att man strävade efter en större marknad.111 Keynes såg 

sig själv som en idealist och han var optimistisk i förhållande till IR och vad dessa relationer 

kunde ha för effekt på de internationella förhållandena.112  

Han var en i raden av dåtida idealister som satte sin tro på internationell lag vilket 

skulle förhindra krig och styra internationella relationer. Keynes var även av den 

uppfattningen att lagen hade en moralisk aspekt, men moralen ansåg han var mer än bara lag 

och moralen krävde därför mer än bara lagstiftning. Han var positiv till NF men ansåg att det 

fanns flertalet brister i dess konstruktion. Keynes ville t.ex. omkonstruera NF så att förbundet 

bara bestod av medlemmar som ville kämpa för fred. Han ansåg alltså att det fanns 

medlemmar som inte gjorde detta. Krig kunde endast vara riktigt om det var för att 

upprätthålla den internationella lagen. Han ansåg att det låg på de starka staternas ansvar att ta 

på sig att kämpa för fred och se till att alternativet skulle bli allt för kostsamt. 

Den stora massans åsikter återkommer även i Keynes, han ansåg att de spelade stor 

roll men samtidigt att de ofta var felriktade. Om den stora massans åsikter var felriktad ansåg 

han ändå att den gick att förändra. Keynes var under 1920-talet en förespråkare för 

nedrustning då han ansåg att detta var en väg till fredligare internationella förhållanden, under 

1930-talet bytte han dock ståndpunkt och förespråkade istället upprustning. Vändingen hade 

två anledningar, dels hans ekonomiska teori vilken sa att upprustning skulle kunna leda till 

                                                 
107 Long & Wilson, Thinkers of theTwenty Years’ Crisis, 1995, Clarendon Press Oxford, s. 29ff 
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110 Ibid. s. 189 
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mer arbete dels hans nya uppfattning att styrka var det enda argument som stater förstod sig 

på, därmed behövde man styrka för att kunna hävda sig.113 

Vad är det då som är idealismens kärna? Jag har här tagit upp några idealistiska 

tänkare och jag tänkte nu fortsätta med det som jag anser vara idealismens kärna. 

 

2.2.2 Idealismens kärna 

Idealismens kärna kommer att presenteras under tre rubriker vilka är symboliserande för 

idealismen samtidigt som det sätter idealismen i en tydlig kontrast mot realismen. Detta 

eftersom rubrikerna representerar tre områden som går att ställa mot de tre områdena jag tog 

upp under realismens kärna. De tre områdena är Staten och andra aktörer, Kollektiv säkerhet 

och Anarki – Relationer. 

 

Staten och andra aktörer 

Idealismen ser staten som en av många aktörer på den internationella arenan. Aktörer kan 

förutom staten vara t.ex. företag, organisationer eller individer.114 Staten innehar inte längre, 

enligt idealismen, sin dominanta position som aktör på den internationella arenan. Intåget av 

transnationella företag eller NGO: s ansåg man underminerade staten som ensam aktör på det 

internationella planet och man kunde därför inte bortse från andra aktörer. De transnationella 

relationerna bildade en interdependens mellan aktörerna på det internationella planet och en 

utökning och fördjupning utav dessa relationer leder även vidare till den idealistiska tanken 

om en universell moral.115 Idealisterna anser alltså att det finns en universell moral, detta leder 

alltså till att man som idealist anser att det finns vissa lagar och rättigheter som är värda att 

upprätthålla på ett globalt plan genom ett ömsesidigt samarbete.116 Aktörerna har enligt 

idealismen ofta liknande intressen och de tjänar därför på att samarbeta.117 Idealisterna anser 

alltså att det finns flera aktörer på den internationella nivån och att samarbete som leder till 

interdependens kan vara en grund för fred. 
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114 Bjereld U. m.fl., Internationella relationer, Liber, 2002, s. 29 
115 Baylis & Smith, The Globalization of World Politics, 2005, s. 193 
116 Kegley & Wittkopf, World Politics, MacMillan Press LTD, 2001, s. 29f 
117 Bjereld U. m.fl., Internationella relationer, Liber, 2002, s. 27 
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Kollektiv säkerhet 

Enligt idealismen är det enda stabila och säkra internationella systemet ett system uppbyggt 

på kollektiv säkerhet. Kollektiv säkerhet är alltså ett system där varje stat som ett kollektiv 

ansvarar för den enskilda statens säkerhet.118 Det var denna tanke som låg bakom bildandet 

utav NF och dagens FN. Anledningen till att det fortfarande existerar krig i världen anser 

idealister beror på att dessa institutioner är felkonstruerade.119 Att förhindra krig är alltså en 

uppgift som kräver en gemensam insats stater emellan och kan inte uppnås utan samarbete.120 

Den kollektiva säkerheten stärks också genom att man främjar mänskliga rättigheter och 

demokratiska principer. Demokratier har t.ex. inte varit i krig med varandra, detta anser 

idealister beror på den ömsesidiga respekten för dessa rättigheter.121 Detta stärks ännu mer 

genom att man även förespråkar frihandel, vilket ihop med moraliska och demokratiska 

värderingar skall förhindra krig.122 Det jag finner vara viktigast att förstå här är de tankar som 

redan många av de klassiska idealistiska tänkarna tog upp, nämligen att fred når man genom 

helhjärtat samarbete. 

 

Anarki – Relationer 

Idealister motsäger sig inte att det råder anarki på det internationella planet, de motsäger sig 

dock tanken på att detta leder till krig.123 En viktig anledning till detta är för att det enligt 

idealisterna råder intresseharmoni på det internationella planet. Detta betyder att i mångt och 

mycket tjänar aktörerna på att samarbeta.124 Det främsta sättet att uppnå samarbete är genom 

internationella organisationer, moral och lag.125 Lag är alltså en aspekt som formar samarbete 

internationellt, men samarbetsformer formas även genom rutiner och maktbalans. Alltså även 

om det är anarki internationellt finns det ändå regler att förhålla sig efter.126 IR formas även 

utav den interdependens som existerar mellan såväl stater som andra aktörer.127 Även här syns 

det tydligt hur de klassiska tankarnas grund lever kvar med tron på en internationell lag och 

optimismen inför samarbete. 
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Jag anser nu att jag har gjort en ordentlig genomgång av de bägge skolorna och även att man 

kan se hur klassikerna än idag influerar de olika skolorna. Utifrån det som jag har kallat 

realismens och idealismens kärna tänkte jag nu gå vidare å att göra mina operationaliseringar. 

 

2.3 Operationaliseringar och analysschema 

Operationaliseringar har genomförts på det vis att jag helt enkelt går igenom vad som är 

kärnelementen för varje skola och dessa kärnelement kommer sedan att få stå mall för 

operationaliseringanar. Jag kommer alltså i min analys av materialet att leta efter sådant som 

stödjer de kärnelement jag här målar upp. 

 

Realismen: Staten är aktören, andra kan existera men det är staten som är den absolut 

viktigaste aktören. Statens säkerhet är det absolut viktigaste, staten är själv ytterst ansvarig för 

denna säkerhet. Internationellt samarbete är svårt och det existerar bara så länge den egna 

staten anser sig få ut mer än den andra staten av samarbetet. Det internationella planet präglas 

av anarki, vilket här betyder att det är ett laglöst land. Moral är något som finns på det 

nationella planet men som inte existerar internationellt, det finns ingen universell moral. 

 

Idealismen: Staten är inte ensam aktör på det internationella planet, t.ex. kan även individer 

företag eller NGO: s vara aktörer som man måste räkna med. Statens säkerhet är självklart 

viktig men den uppnås genom att man arbetar för kollektiv säkerhet och är inget som staten 

bör stå för själv. Idealisterna är optimistiska till det internationella samarbetet och anser att 

samarbetet oftast är en vinn vinn situation samt att det ofta kan leda till ömsesidigt beroende. 

Anarki råder internationellt, än så länge finns ingen världregering, men det finns lagar regler 

och normer att hålla sig efter. Moral är något som är universellt och vi har alla därför ett 

ansvar mot varandra såväl internationellt som nationellt. 

 

Utifrån dessa operationaliseringar har jag utvecklat ett analysschema som i analysen skall 

appliceras på mitt material, schemat ser ut som följer: 
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      Tabell 2.1 Analysschema 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer Staten är den aktör som räknas Staten och andra aktörer såsom 

NGO: s är viktiga 
Säkerhet Säkerhet är viktig och i ett anarkiskt 

system utan moral ansvarar staten 

för sig själv 

Säkerhet är viktig men den uppnås 

genom samarbete, d.v.s. kollektiv 

säkerhet 
Internationella planet Anarki och därför laglöst Anarki men styrt av regler, lagar 

och normer 
Universell moral Finns ingen universell moral och 

internationell politik kan inte ta 

hänsyn till moral 

Universell moral existerar och vi 

har därför ett ansvar gentemot 

varandra även internationellt 
Samarbete Samarbete är svårt att uppnå och 

sker enbart om den egna staten anser 

sig vinna mer än den samarbetande 

staten 

Samarbete är naturligt och kan ofta 

generera vinn vinn situationer och 

ömsesidigt beroende 

 

Analysschemat kommer alltså att appliceras under varje sektion i empirin. Kanske kommer 

jag inte kunna svara fullt ut under varje del men sett till helheten torde analysschemat utgöra 

en bra grund för min undersökning. 

Efter att ha gått igenom teorierna och gjort mina operationaliseringar tänkte jag nu gå 

vidare till mitt empiri- och analyskapitel där jag kommer att gå igenom mitt material samt 

göra delanalyser. 
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3. Danidas biståndspolicy och analys av policyn 
Danidas biståndspolicy är som jag tidigare sagt baserad på det övergripande 

policydokumentet Partnership 2000 – startegy. Till detta dokument finns det även ett 

analysdokument, Partnership 2000 – analysis, vilket skall betraktas som en del av det 

övergripande policydokumentet.128 Utöver dessa är det alltså den danska regeringens årliga 

prioriteringar som bestämmer biståndspolicyn och jag använder mig här av de årliga 

prioriteringarna från 2003-2006. För att upprätthålla en enkel struktur på mitt material 

kommer jag att, precis som biståndspolicyn gör, utgå ifrån Partnership 2000. Jag kommer 

alltså att följa detta dokuments struktur och sedan applicera de årliga prioriteringarna över 

denna struktur. Partnership 2000 består av tre delar vilka belyser strategin som skall användas, 

delarna är, Partnership – a good basis for poverty reduction, Poverty reduction through 

sustainable development och New challanges – new oppertunities.129 Varje del är sedan 

indelad i sektioner, totalt finns det tio sektioner under de tre delarna130 och det är dessa tio 

sektioner som utgör basen för min empiri, d.v.s. vad jag skall analysera. Under varje sektion 

kommer jag att ha en delanalys för att i slutet av kapitlet ha en sammanfattande helhetsanalys. 

 

3.1 Partnership – a good basis for poverty reduction 

Första delen innehåller två sektioner, nämligen The objective is poverty reduction och 

Partnership – the basis for development co-operation.131 De två sektionerna tar alltså upp det 

övergripande målet att minska fattigdomen samt att detta kommer att ske genom samarbete.132 

 

3.1.1 The objective is poverty reduction 

Det övergripande målet med Danmarks biståndspolicy är att minska fattigdomen.133 Andelen 

utav världens befolkning som lever i fattigdom har minskat under de senaste 15 åren. Det 

absoluta talet utav folk som lever under fattigdom har dock varit relativt konstant, någonstans 

mellan 1.2 och 1.3 miljarder. Fattigdom handlar inte enbart om finansiella tillgångar, det 

handlar även om saker såsom tillgång till vård och utbildning.134 Afrika är det område som är 
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värst drabbats utav fattigdom och de har mycket stora problem med t.ex. undernäring och 

HIV/AIDS.135 Danmark baserar sin utvecklingspolitik för Afrika på samma grunder som för 

utvecklingspolitiken i sin helhet men med extra tanke på de Afrikanska svårigheterna, såsom 

HIV/AIDS eller otydliga statsstrukturer.136 En viktig förutsättning för minskad fattigdom är 

ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt är dock inte tillräckligt utan det måste kombineras 

med en fördelningspolitik som ser till att tillväxten tillkommer de fattiga kvinnorna och 

männen.137 Att kämpa mot fattigdom innebär alltså också att kämpa för rättigheterna till 

utbildning, hälsovård och en höjning utav levnadsvillkoren.138 2005 års prioriteringar 

framhäver vikten utav ekonomisk tillväxt. Tyngdpunkten här ligger på att förbättra klimatet 

för företagandet, vilket ses som en viktig punkt för ekonomisk tillväxt. De framhäver också 

att en viktig aspekt är utbildning, här öronmärker de en del av pengarna för flickor.139 

Danmarks mål att bekämpa fattigdom sker på basis av internationellt framarbetade mål140 och 

har för Danmark resulterat i tre övergripande områden för att bekämpa fattigdom. Första är 

främjandet av hållbar utveckling, andra är sociala faktorer såsom utbildning och hälsa medan 

det tredje området är gynnande av demokratisering och good governance.141 Good 

governance är något som tas upp i prioriteringarna från 2006, här beskrivs good governance 

som övervakandet och handhavandet av samhällets resurser för att stödja social och 

ekonomisk utveckling. Good governance kommer att främjas inom de egna danska bilaterala 

programmen, även NGO: s, samtidigt som regeringen kommer att kämpa för att främja det 

inom multilaterala organisationer såsom EU och FN.142 Fördelningen mellan de bilaterala och 

multilaterala bistånden är ungefär jämnt och kommer så att fortsätta att vara.143 Detta utgör 

alltså det övergripande målet som är fattigdomsbekämpning. Eftersom det är ett övergripande 

mål går fattigdomsbekämpningen igen genom alla dokumenten men då snarare i form av 

något annat, som en del av den stora fattigdomsbekämpningen. 
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3.1.2 Delanalys 1 - The objective is poverty reduction  

I analysen tänkte jag gå till väga som så att jag först applicerar analysschemat och efter detta 

går jag igenom och motiverar de val jag har gjort i analysschemat. Detta kommer att vara 

tillvägagångssättet under alla analysdelar. Valen är alltså baserade på vad jag kan få fram i 

förhållande till mitt analysschema från föregående kapitel, se 2.3 operationaliseringar och 

analysschema 

      Tabell 3.1 Delanalys 1 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer  X 

Säkerhet   

Internationella planet  x 

Universell moral  X 

Samarbete  X 

 

Aktörer i min text utgörs utav fler än bara stater, t.ex. nämns danska NGO: s och multilaterala 

organisationer som EU och FN. Dessa kan ses som styrda av stater men ihop med NGO: s blir 

det tydligt att aktörerna är fler än bara stater, härav mitt kryss under idealismen. Säkerhet har 

jag valt att lämna blank eftersom jag inte finner något i empirin som säger något om 

säkerheten. Internationella planet var en klurig del av analysen då den inte är direkt 

framträdande men jag anser att ”Danmarks mål att bekämpa fattigdom sker på basis av 

internationellt framarbetade mål” ändå kan ses som att det går att framarbeta internationella 

regler eller mål som staten sedan följer, härav det lilla krysset under idealismen. Synen på 

universell moral finner jag ganska genomträngande, det handlar om att bekämpa fattigdom 

och främja demokrati, krysset hamnar klart under idealismen. Texten genomsyras också av 

samarbete dels mellan stater, det bilaterala, men också mellan NGO: s och mellanstatliga 

organisationer såsom EU och FN vilket gör att krysset hamnar under idealismen. Det 

övergripande målet verkar alltså uteslutande vara baserat på idealistiska kärnelement även om 

alla områden inte är mätbara. 

 

 



 38

3.1.3 Partnership – the basis for development co-operation 

Danmark söker att grunda sin strävan för att minska fattigdomen genom samarbete. De söker 

att stödja demokratiska processer som skall gynna fattiga.144 Samarbete är inget nytt inom 

Danska biståndspolitik men det har visat sig vara svårt i praktiken, det har oftast varit lätt att 

tala om men när det skall implementeras har det varit svårt.145 Ändå skall utvecklingspolicyn 

vara baserad på fördjupat samarbete med en förståelse för olikheter för att kunna komma förbi 

dessa och få till ett riktigt samarbete.146 En föutsättning för samarbete är att givarländer inser 

mottagarländernas rättigheter när det kommer till utvecklingen147 samtidigt måste alla parter 

ha en viss flexibilitet för att samarbetet skall fungera.148 Danmark kommer även att försöka 

stärka sitt arbete i FN och andra organisationer genom att skapa allianser med sina 

mottagarländer.149 Det förstärkta samarbetet är viktigt för att klara FN: s millenniemål150 (se 

bilaga 1). Arbetet inom EU blir också viktigare för att stärka Danmarks inflytande i en alltmer 

globaliserad värld.151 Danska NGO: s spelar en viktig roll i det danska samarbetet för 

utveckling152 men deras andel av biståndet beskärs rejält i prioriteringarna från 2003, från 15 

procent till fem procent under 2004 för att höjas till 10 procent 2006.153 Danmark kommer 

även att stödja ett multilateralt system genom att stödja internationella organisationer154 såsom 

olika FN organisationer.155 På samma sätt som fattigdomsbekämpningen är samarbete något 

som genomsyrar Danidas biståndspolicy men så som den beskrivits ovan är där den nämns 

mer specifikt och där man får en bild av vad samarbetet innebär. 
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3.1.4 Delanalys 2 - Partnership – the basis for development co-operation 

      Tabell 3.2 Delanalys 2 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer  X 

Säkerhet   

Internationella planet  x 

Universell moral  X 

Samarbete x x 

 

Aktörer är fler än staten, även om danska NGO: s fick minskat stöd har de fortfarande Tio 

procent, utav det totala biståndet. Detta utgör alltså en väsentlig del och ihop med 

organisationer som FN och EU existerar det definitivt fler aktörer än bara staten. Säkerhet är 

återigen ett område som inte belyses. Precis som ovan är det svårt att tyda vad som sägs om 

det internationella planet och återigen blir det ett litet kryss under idealismen eftersom 

Danmark strävar efter att uppfylla internationellt uppsatta mål (millenniemålen). Universell 

moral existerar, man strävar efter att minska fattigdomen och uppfylla millenniemålen. 

Samarbete genomsyrar hela empirin och jag skulle lätt enbart kunna se de positiva aspekterna 

men de nämner att samarbete är svårt att uppnå i praktiken samt att Danmark förstärker sin 

position i FN genom samarbeten. Samarbete är alltså svårt och Danmark kan tjäna på 

samarbetena ändock är de optimistiska till framtida samarbeten vilket gör att jag valt att dela 

krysset på bägge skolor.  

Nu kommer jag att fortsätta till empirins, och analysens, andra del och 

tillvägagångssättet kommer här att vara detsamma som i den första delen, d.v.s. först en 

empirisektion vilken följs av ett delanalysschema och en delanalys. 

 

3.2 Poverty reduction through sustainable development 

Danmark försöker alltså att minska fattigdomen genom hållbar utveckling. Miljön, könsfrågan 

och demokrati är frågor som går igen i den danska utvecklingspolicyn.156 Detta kommer alltså 

                                                 
156 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 21 
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att tas upp under sektionerna, Powerty reduction – through growth and innovation, Our 

common world – concern for the environment, Women and men – equal participation in the 

development process och Democratisation and respect for human rights157. Dessa är alltså 

sektionerna som kommer att tas upp i den andra delen av empirin. 

3.2.1 Poverty reduction – through growth and innovation 

Ekonomisk tillväxt är, som tidigare påpekats, av yttersta vikt. Det handlar här om att öka 

anställningarna och produktionen.158 Viktigt i detta arbete är att man satsar på ett bra 

företagarklimat.159 Att få med den privata sektorn är av stor vikt, det gäller här att få privat 

och offentlig sektor i mottagarländerna att arbeta tillsammans.160 Den privata sektorn är även 

viktig för att locka utländska investeringar som även för med sig ny teknologi.161 

Världsbanken och IMF är organisationer som är viktiga i arbetet med att minska 

fattigdomen162, och man använder sig utav världsbankens doing business indikator för att 

identifiera vad som behöver göras för att stärka företagsklimatet163. Regionala banker är även 

de viktiga för att öka tillväxten.164 Utöver stärkandet utav den privata sektorn är även ökad 

handel och utbildning viktiga mål.165 Danmark tänker sig även att produktionen inriktas mot 

varor som efterfrågas av de rika länderna, eftersom dessa är köpstarka.166 Dansk 

företagssektor och danska fack- och arbetsgivarförbund skall också involveras i 

utvecklingssamarbetet.167 I processen av utveckling är det även viktigt att implementera ny 

teknik, särskilt informations och kommunikations teknologi.168 Danmark skall även se till att 

t.ex. etniska minoriteter och invalidiserade deltar i utvecklingssamarbetet.169 

 

 

                                                 
157 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 3 
158 Ibid s. 24 
159 Ibid s. 25 
160 A World of Difference, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2003, s. 12 
161 Security, Growth – Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 
2004, s. 16 
162 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000,        
s. 91f 
163 Globalisation, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2005, s.10 
164 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 93 
165 Commitment to Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2006, 
s. 16 
166 World of Difference, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2003, s. 12 
167 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 25 
168 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000,  
s. 118 
169 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 26 
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3.2.2 Delanalys 3 - Poverty reduction – through growth and innovation 

      Tabell 3.3 Delanalys 3 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer  X 

Säkerhet   

Internationella planet   

Universell moral  X 

Samarbete x x 

 

Återigen anser jag det vara tydlig att aktörerna är fler än bara stater, vi har här såväl 

världsbanken, regionala banker, privat sektor som danska fack- och arbetsgivarrörelser. 

Krysset blir alltså under idealismen. Säkerhet är än en gång ett ämne som inte tas upp och jag 

kan därmed inte göra någon analys, detsamma gäller för det internationella planet. Här tas inte 

upp om det finns eller inte finns internationella förhållningsregler. Att man tar med etniska 

minoriteter och invalidiserade i utvecklingssamarbetet tyder enligt mig på någon tanke om 

människors lika värde, vilket är ett tecken på universell moral. Samarbete existerar för fullt, 

problemet är att det är svårt att avgöra på vilka grunder det existerar. Det finns indikationer 

som tyder på att Danmark tjänar på arbetet, danska företagssektorns inblandning i 

utvecklingssamarbetet och fokusen på att styra produktionen mot vad ”rika länder” behöver 

(Danmark är ett rikt land) är tecken på detta. Frågan blir då om det handlar om egenvinning 

för Danmark eller om det handlar om en vinn vinn situation. Frågan är omöjlig att avgöra med 

materialet som är här och det blir därför ett litet kryss under vardera skola. 

 

3.2.2 Our common world – concern for the environment 

Som en del av Danmarks utvecklingsstrategi ingår lösningar på miljöproblem, såväl nationella 

som internationella.170 Miljömässigt hållbart bruk av naturresurser, förhindra och minska 

föroreningar samt en bärkraftig användning av energi är de övergripande målen.171 Danmark 

kommer även att stödja NGO: s aktörer vilka ofta har en stor roll när det kommer till att 

                                                 
170 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 27 
171 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000,  
s. 119 
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påverka den politiska agendan. Största problemet för den globala miljön står dock 

industriländerna för, och härmed bör de också var de som tar störst ansvar.172 Enligt Kyoto 

avtalet kan ett industriland som hjälper ett utvecklingsland (som inte gjort någon satsning på 

att minska växthusgaserna) att minska på utsläpp av växthusgaserna tillräkna sig denna 

minskning nationellt. Alltså om Danmark hjälper ett utvecklingsland att minska på utsläppen 

av växthusgaser då kan Danmark tillräkna sig själv denna minskningen.173 Alla länder måste 

leva upp till sina internationella åtaganden och regeringen kommer att analysera internationell 

lag samt världsmiljökonventionens organisation och struktur för att kunna stödja bildandet 

utav en världslig miljöorganisation.174 Danmark vill även stödja utvecklingsländernas 

möjligheter att deltaga i det internationella miljöarbetet och samtidigt implementera 

internationella avtal på nationell nivå i utvecklingsländerna.175 På detta vis vill alltså Danmark 

verka för miljön i sitt utvecklingsarbete. 

 

3.2.3 Delanalys 4 - Our common world – concern for the environment 

      Tabell 3.4 Delanalys 4 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer  X 

Säkerhet   

Internationella planet  X 

Universell moral x x 

Samarbete x x 

 

NGO: s kallas här t.o.m. för aktörer och de har även en inverkan på politiken, härav valet av 

idealismen under detta kärnelement. Säkerhet tas ej upp. Att Danmark analyserar 

internationell lag visar på att de bryr sig om den och respekten för internationella avtal, såsom 

Kyoto renderar ett kryss under idealismen. Miljöproblemet är globalt vilket betyder att det 

måste lösas på global nivå. Även om jag ser miljö som en moralisk aspekt, miljöförstöring är 

                                                 
172 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 53 
173 World of Difference, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2003, s. 10 
174 Security, Growth – Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 
2004, s. 13 
175 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 28 



 43

omoraliskt och härmed blir arbetet för en bättre miljö moraliskt, kan jag här inte veta om 

Danmark tänker på sig själva (nationell moral) eller på världen (universell moral) och krysset 

blir härmed delat mellan de två skolorna. Delat blir också samarbetet eftersom Danmark kan 

tjäna på att hjälpa utvecklingsländer minska miljöutsläppen av växthusgaser. De får visa 

minskningen i sin nationella rapportering vilket kan förbättra Danmarks anseende 

internationellt. Återigen hamnar jag i en sits där jag inte vet om det är vinn vinn situation eller 

om det är en situation där Danmark tänker på sig själva och med materialet jag har är det 

omöjligt att avgöra, vilket leder till det delade krysset. Detta förflyttar mig nu till nästa sektion 

i empirin. 

 

3.2.4 Women and men – equal participation in the development process 

Dansk utvecklingspolitik skall främja jämställdhet mellan kvinnor och män, detta är en viktig 

del av fattigdomsbekämpningen.176 Danmark kommer att kämpa mot strukturella förhinder, 

såsom lagstiftning.177 Om man misslyckas med detta kommer inte Afrika att lyckas med att 

uppnå FN: s millenniemål. Det är alltså viktigt att stärka kvinnans rätt och tillgång till resurser, 

såsom mark och fastighet. Utan kvinnornas rättigheter kommer man inte att utnyttja sitt 

humankapital till max, vilket alltså är till nackdel för utvecklingen.178 Precis som det är en 

kamp för att stärka ekonomin handlar det även om kvinnors mänskliga rättigheter, att delta i 

utvecklingen tillhör alltså kvinnors fundamentala rättigheter.179 De har rätt till frihet och 

ekonomiskt oberoende är en del i processen att få sin frihet, såväl civil som politisk. Kvinnor 

som resurs används även för lite i återuppbyggnaden utav krisdrabbade områden och 

Danmark skall arbeta för att stärka kvinnornas position.180 Ett utav de bästa sätten att öka 

kvinnors möjligheter till deltagande i samhällets alla sfärer är att se till att kvinnor får 

utbildning.181 Utbildning för flickor är alltså något som den danska regeringen satsar på och 

prioriterar och det ligger i linje med FN: s millenniemål att öka utbildningen.182 Med dessa 

åtgärder vill alltså Danmark främja jämställdheten i utvecklingsländerna. 

                                                 
176 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 30 
177 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 52 
178 Commitment to Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2006, 
s. 11 
179 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 52 
180 Commitment to Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2006, 
s. 11 
181 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 31 
182 Commitment to Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2006, 
s. 11 
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3.2.5 Delanalys 5 - Women and men – equal participation in the 
development process 

      Tabell 3.5 Delanalys 5 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer X  

Säkerhet   

Internationella planet  x 

Universell moral  X 

Samarbete  X  

 

Aktörerna som nämns i materialet är enbart stater, d.v.s. Danmark och mottagarlandet, FN 

nämns i texten, men inte som aktör eftersom det enbart handlar om staternas strävan efter att 

uppnå FN: s mål, de som strävar och därmed är aktörer är alltså staterna. Internationella planet 

hamnar under idealismen eftersom staterna strävar efter att uppnå FN: s mål vilket kan ses 

som att det finns någon typ av internationell ordning, kopplingen kan dock ses som svag och 

krysset blir litet. Moralen är tydlig, det handlar om kvinnors mänskliga rättigheter i samhället, 

kvinnor har rätt att delta på samhällets alla plan. Samarbete sker mellan staterna och någon 

direkt förtjänst för Danmark är svår att se vilket gör att samarbetet definitivt inte är baserat på 

egen vinning, detta resulterar i krysset under idealismen. 

 

3.2.6 Democratisation and respect for human rights 

Demokratisering är något som Danmark har valt att satsa på i sin utvecklingspolicy. 

Demokrati främjar utvecklingen mot fattigdomsbekämpning och det kräver respekt för de 

mänskliga rättigheterna.183 Demokrati och respekt för alla människor är något att kämpa för i 

sig och även eftersom det bidrar till ett hållbart samhälle.184 Den danska regeringen anser att 

dessa områden har hög prioritet. Att jobba för religiös tolerans innebär att arbeta emot 

radikalism och extremism eftersom dessa anses kunna leda till religiös intolerans och i värsta 

fall terrorism. Korruption är ett stort problem i utvecklandet emot demokrati och skall därför 

motarbetas. Ihop med detta stöds bl.a. fria val, fri press och support för 
                                                 
183 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 32 
184 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 67 
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människorättorganisationer.185 Mellanöstern är en extra viktig del i världen där Danmark 

kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och good governance. Kvinnans position är 

viktig att stärka eftersom den i många utvecklingsländer är marginaliserad. Kvinnan blir 

förtryckt och får inte deltaga i varken det politiska eller ekonomiska sfärerna vilket resulterar i 

en fortsatt marginaliserad position i samhället.186  Ett annat prioriterat område, förutom 

mellanöstern, är Afrika och dess många misslyckade och svaga stater. Arbetet här sker genom 

samarbete med såväl internationella organisationer som danska NGO: s.187 För att lyckas med 

dessa nämnda aspekter krävs det good governance. Good governance kan dock vara svårt att 

lyckas med när det råder brist på resurser och kapacitet, en strategi för att fämja good 

governace  kommer att framläggas 2007.188 Främjandet utav demokrati och mänskliga 

rättigheter skall även ske i internationella förhandlingar.189 

 

3.2.7 Delanalys 6 - Democratisation and respect for human rights 

      Tabell 3.6 Delanalys 6 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer  X 

Säkerhet  X 

Internationella planet  x 

Universell moral  X 

Samarbete  X  

 

NGO: s finns med som aktörer i arbetet mot demokratisering och stärkandet utav de 

mänskliga rättigheterna, de hjälper till med arbetet i Afrika och kärnelementet blir idealistiskt. 

Terrorism tas upp som en möjlig konsekvens utav intolerans i samhället och skall bekämpas i 

samarbete med de berörda staterna. Jag ser detta som en form utav kollektiv säkerhet, 

eftersom de arbetar tillsammans för säkerheten. Internationellt skall man främja demokrati 

                                                 
185 World of Difference, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2003, s. 7 
186 Security, Growth – Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 
2004, s. 18 
187 Globalisation, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2005, s.17 
188 Commitment to Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2006, 
s. 11 
189 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 34 
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och mänskliga rättigheter i förhandlingar. Möjligheten till förhandlingar visar på någon form 

av regelverk eller normer att förhålla sig efter, internationella planet får därmed en karaktär av 

idealism men kopplingen kan återigen ses som svag och krysset blir än en gång litet. 

Mänskliga rättigheter och demokrati skall stödjas, detta visar på någon typ utav universell 

moral, dels ett styrelseskick som anses vara humant samt värnandet utav de individuella 

rättigheterna varje människa besitter, en universell moral är alltså existerande. Samarbetet 

skulle kunna ses som egocentriskt eftersom det till viss del går ut på att bekämpa terrorism, 

vilket skulle kunna ses som en förtjänst för det egna landet. Tyngdpunkten i texten ligger 

dock på de mänskliga och demokratiska rättigheterna som bör värnas i mottagarlandet, vilket 

inte direkt ger något positivt till Danmark, härmed anser jag samarbetet vara karakteriserat av 

idealismen. 

Detta avslutar nu min empiri och analys under andra delen och jag kommer nu att gå 

vidare till den tredje och sista delen och här gå igenom de fyra sista sektionerna. 

 

3.3 New challenges – new oppertunities 

Globalisering innebär nya utmaningar i arbetet för en bättre värld för de fattiga. Att ta sig an 

dessa utmaningar är av största vikt190, detta kommer att belysas under de följande fyra 

sektionerna, Globalisation, international co-operation and development, Armed conflicts – 

preventing, settling and reducing the consequences, Children and young people – a resource 

in the development process och HIV/AIDS – prevention and relief.191 Dessa fyra sektioner 

utgör alltså den tredje och sista delen av min empiri. 

 

3.3.1 Globalisation, international co-operation and development 

Globalisering skapar både möjligheter för tillväxt samtidigt som det kan försätta 

utvecklingsländerna i en än mer marginaliserad position än tidigare.192 De staterna med mest 

resurser är bättre rustade att möta globaliseringens utmaningar och därmed tjäna på 

globaliseringen. Globalisering ses här som en pågående process där ett lands ekonomi blir en 

del av en mer integrerad världsekonomi. Det ömsesidiga beroendet emellan länders 

                                                 
190 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 37 
191 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 3 
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ekonomier måste därför öka.193 I den internationella ekonomin har kunskap kommit att bli 

ovärderligt. En viktig faktor här är tillgången till information och ny teknik, områden som 

utvecklingsländerna ofta hamnar efter i. Information och kommunikationstekniker är alltså 

viktig att utveckla i dessa land eftersom det har kommit att bli en viktig del i den 

internationella handeln.194 Att bygga upp kapaciteten för att utvecklingsländerna ska tjäna på 

handeln och investeringar i ett mer liberaliserat internationellt system är härmed viktigt att 

satsa på.195 I en alltmer globaliserad värld ökas behovet utav att etablera universella normer 

och regler i vilket FN spelar en viktig roll.196 Mycket utav internationell policy beslutas dock i 

arenor vari deltagarnas inflytande bestäms på basis av deras ekonomiska styrka, det är alltså 

extra viktigt att framhäva FN: s roll.197 Att stärka EU: s gemensamma utrikes och 

säkerhetspolitik i internationella sammanhang är något Danmark kommer att arbeta aktivt 

för.198 Idag är hoten, utmaningarna och möjligheterna utan kännedom om gränser.199 Vi möts 

alltså utav globala utmaningar, men också möjligheter. Danmarks bästa möjlighet till att 

påverka är genom EU. Att minska den globala fattigdomen är av stor vikt och Danmark 

kommer att arbeta för att världen skall lyckas med att uppfylla millenniemålen uppsatta av 

FN.200  
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195 Ibid s. 25 
196 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000,  
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3.3.2 Delanalys 7 - Globalisation, international co-operation and 
development     

      Tabell 3.7 Delanalys 7 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer x x 

Säkerhet  X 

Internationella planet X  

Universell moral  X 

Samarbete  X  

 

Aktörerna som agerar här är både stater och mellanstatliga organisationer såsom FN och EU. 

Realismen har kommit med kritiken att dessa mellanstatliga organisationer faktiskt är styrda 

av stater och att de olika staternas maktförhållande återfinns i organisationerna. Jag anser mig 

inte vara i positionen att bedöma huruvida dessa skall räknas som statliga aktörer eller ej, 

krysset blir därför delat mellan skolorna. Att Danmark vill satsa på EU: s gemensamma 

säkerhetspolitik ser jag som ett tecken på kollektiv säkerhetstänkande, alltså idealistiskt. 

Danmark anser att internationella regler och normer behöver etableras i en alltmer 

globaliserad värld, alltså måste de anse att dessa inte existerar eller att alla inte förhåller sig 

till dem. Detta gör att jag ser det internationella planet som anarkiskt och laglöst. Fokus ligger 

på hur man skall få med utvecklingsländerna i globaliseringen för att de inte skall 

marginaliseras ytterligare, detta visar på någon typ av globalt samvete och moral där vi inte 

får låta de värst drabba halka efter mer. Samarbetet anser jag är idealistiskt eftersom det som 

jag nyss skrev fokuserar på att förbättra situationen för utvecklingsländerna snarare än för sig 

själva, krysset blir alltså under idealismen. 

 

3.3.3 Armed conflicts – preventing, settling and reducing the 
consequences 

Beväpnade konflikter är ett problem som verkar mot en positiv utveckling i såväl det egna 

landet som närliggande länder.201 I arbetet att förhindra dessa konflikter spelar multilaterala 
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internationella och regionala organisationer en viktig roll.202 Konflikterna kan vara 

mellanstatliga eller inomstatliga203 och de utgörs även utav terrorism204. Konflikter i sig är 

inget dåligt, det är när de leder till väpnade konflikter och instabilitet som de får en negativ 

inverkan.205 För att få till hållbar utveckling måste arbete för att ta bort orsaken till de väpnade 

konflikterna bedrivas.206 Arbete som medling och diplomati ses här som viktiga och i dessa 

sammanhang har FN en viktig roll.207 Här finns också mycket arbete att göra genom att stödja 

humanitära insatser av såväl FN som andra aktörer, t.ex. Röda Korset och även danska    

NGO: s.208 I kampen mot terrorism ligger fokus på mellanösternregionen och genom att stödja 

de krafter som vill förändra det politiska och ekonomiska systemet i regionen, till det bättre, 

hoppas man kunna förbättra situationen i dessa land, vilket skulle leda till minskad 

terrorism.209 Terrorism skall heller inte ses som ett problem för de rika länderna, detta med 

tanke på de attacker som skett t.ex. i Nairobi och Bali.210 FN är en viktig aktör i kampen mot 

terrorism.211 Efter Muhammed karikatyrerna212 finns det anledning att stärka Danmarks 

representation i detta område eftersom Danmark vill fortsätta arbetet med att stärka mänskliga 

rättigheter, kvinnors jämställdhet och medias position.213 Dessa åtgärder vill Danmark alltså 

göra för att minska väpnade konflikter och terrorattacker samt minska konsekvenserna av de 

bägge. 

 

 

 

 

                                                 
202 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, 46 
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3.3.4 Delanalys 8 - Armed conflicts – preventing, settling and reducing 
the consequences 

      Tabell 3.8 Delanalys 8 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer  X 

Säkerhet  X 

Internationella planet   

Universell moral  X 

Samarbete  X  

 

Såväl danska NGO: s, Röda Korset och FN ses som aktörer inom detta område, aktörerna är 

alltså fler än bara stater. Säkerheten för utvecklingsstaterna ses som ett samarbetsområde 

mellan Danmark och mottagarländerna. I kampen mot terrorism ser man på FN som en viktig 

aktör och jag anser härmed att detta ger belägg för kollektiv säkerhet. Internationella planet 

tas inte upp, det talas om internationell organisationer men det talas inte om att följa några 

internationella regler eller normer. Jag anser härmed inte ha belägg för att göra någon 

värdering under denna punkt. Den universella moralen återfinns i stödjandet utav humanitära 

insatser och kampen för mänskliga rättigheter. Samarbetet skulle kunna ses som egenvinning 

eftersom det även innefattar kampen mot terrorism, vilket alla länder borde ha ett intresse i att 

bekämpa, men tyngdpunkten i texten ligger på mottagarländerna och deras problem och jag 

anser därmed att samarbetet är idealistiskt. 

 

3.3.5 Children and young people – a resource in the development 
process 

Barn och unga utgör en viktig faktor när det kommer till utveckling, de skall skyddas mot 

orättvisor och ha rätt till sina demokratiska rättigheter. FN: s konvention om barnens 

rättigheter är utgångspunkten i detta arbetet.214 Att utbildning finns till för alla är en viktig del 

i detta arbete och eftersom fattiga barn, flickor samt barn på landsbygden är de som har sämst 

tillgång till utbildning sker arbete för att förbättra utbildningsmöjligheterna för dessa grupper 

                                                 
214 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 47 
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med en särskild fokus på flickor. Barn som är sjuka har det också svårare med skolan, och att 

få tillgång till hälsovård kan vara svårt för de fattiga i samhället. Här krävs alltså också att 

man lägger resurser för att främja hälso- och sjukvården för barn.215 Det är viktigt att 

utbildningen som barn och unga får är anpassad efter behoven i det egna landet, så att 

utbildningen genererar framtida tillväxt och produktion.216 Danmark ser även speciellt till 

barn, unga och kvinnor i sitt arbete emot HIV/AIDS men detta är något jag återkommer till 

under nästa rubrik.217 

 

3.3.5 Delanalys 9 - Children and young people – a resource in the 
development process 

      Tabell 3.9 Delanalys 9 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer x x 

Säkerhet   

Internationella planet  x 

Universell moral  X 

Samarbete  X  

 

Staterna såväl som FN får ses som aktörer under denna rubrik men återigen är inte jag den 

som skall bestämma om mellanstatliga organisationer enbart skall ses som en cementering 

utav staternas makt, eller om de skall ses som en egen aktör, krysset blir alltså delat. Det 

nämns ingenting om staters säkerhet. Än en gång är det internationella planet svårutläst men 

jag anser att, eftersom man kämpar för FN: s konvention om barnens rättigheter måste 

Danmark ändå anse att det finns internationella förhållningsregler men kopplingen är svag 

och det blir ett litet kryss. Moralen är tydlig, eftersom det handlar om att värna om barn och 

unga och ta tillvara på deras möjligheter. Danmark verkar inte ha något direkt att tjäna på 

detta vilket måste betyda att samarbetet inte sker för egen vinnings skull, det är alltså 

idealistiskt. 
                                                 
215 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, 34 
216 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 48 
217 Security, Growth – Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 
2004, s. 15 
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3.3.7 HIV/AIDS – prevention and relief 

Ett av de största problemen för många utvecklingsländer är problemen de har med 

HIV/AIDS.218 Problemet är störst i Afrika och har flera negativa effekter på samhället, t.ex. 

finns det belägg för att de som drabbas oftare är kvinnor än män samt att många barn har 

blivit eller riskerar att bli föräldralösa. Problemet är så stort att den traditionella Afrikanska 

familjen (familjen är här mer än det som vi i Sverige kallar familj) har problem med att ta 

hand om barnen och en del hamnar på barnhem medan andra blir gatubarn.219 HIV/AIDS har 

även demografiska effekter som är katastrofala för ländernas utveckling, det är alltså inte ett 

isolerat hälsoproblem.220 Genom att en stor andel utav befolkningen insjuknar eller dör i en 

ålder när de borde bidra till samhällsekonomin som mest ökar belastningen på resten utav 

befolkningen.221 Att bekämpa HIV/AIDS är ett av millenniemålen och av stor vikt även för att 

uppnå de andra millenniemålen. HIV/AIDS är även ett område där biståndsgivaren får mycket 

valuta för pengarna, det vill säga satsade pengar på detta område ger mer resultat än på många 

andra områden.222 Tillgången till kvinnliga kondomer måste öka och forskningen på anti-

viruskrämer fortsätta. Kampen mot HIV/AIDS sker i samarbete med danska NGO: s223 och 

ihop med t.ex. EU och FN. Danmark riktar särskild fokus på svaga grupper såsom unga och 

föräldralösa i Afrika.224 Det är även viktigt att man lägger resurser i t.ex. Asien där HIV/AIDS 

ännu inte har spridit sig lika mycket men det finns en potentiell risk att smittan sprider sig 

vilket alltså kräver förebyggande åtgärder.225 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 50 
219 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 36 
220 Security, Growth – Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 
2004, s. 14 
221 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Analysis, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 36 
222 Globalisation, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2005, s. 8 
223 Ibid s. 9 
224 Commitment to Development, Priorities of the Danish Government for Danish Development Assistance, 2006, 
s. 14 
225 Denmark Development Policy, Partnership 2000 - Strategy, Ministry of foreign affairs DANIDA, 2000, s. 51 
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3.3.8 Delanalys 10 - HIV/AIDS – prevention and relief 

      Tabell 3.10 Delanalys 10 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer  X 

Säkerhet   

Internationella planet  x 

Universell moral  X 

Samarbete  X  

 

Danska NGO: s, EU, FN och de berörda staterna är några av aktörerna när det kommer till 

HIV/AIDS bekämpningen, alltså ett kryss under idealismen. Statlig säkerhet tas återigen inte 

upp och lämnas blank. Danmark strävar efter att uppfylla millenniemålen som är 

internationellt satta, det finns alltså antydan till normer att hålla sig efter internationellt men 

en antydan är inget tydligt och det blir alltså bara ett litet kryss. Danmark kämpar i samarbete 

med organisationer och mottagarländer för att minska spridningen utav HIV/AIDS i drabbade 

områden. Kampen har en tydlig ton av moral eftersom det handlar om att hjälpa drabbade och 

samarbetet genererar inget direkt för Danmark vilket betyder att det är ett idealistiskt 

samarbete, alltså idealistiska kryss under universell moral och samarbete. 

Nu tänkte jag gå över till mitt sista kapitel där jag sammanställer analysschemana jag 

har gjort för att kunna göra min slutanalys. Efter detta tänkte jag göra några avslutande 

reflektioner som har kommit under arbetets gång. 
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4. Slutsatser och reflektioner 
Jag skall alltså nu göra mina slutsatser men innan jag gör mitt slutanalysschema tänkte jag gå 

igenom hur jag har tänkt när jag gör detta. Schemat kommer att vara likadant som de tidigare 

schemana och jag kommer att addera kryssen som varje kärnelement har fått och visa dessa i 

slutanalysschemat. De gånger jag har delat krysset mellan skolorna eftersom jag varit 

oförmögen att bedöma vilken skola krysset mest hörde hemma i kommer inte att komma med 

i slutanalysschemat. Anledningen är så enkel som att jag var inte förmögen att välja skola och 

därför bör ej dessa vara med och påverka hur jag ser på skolorna i slutanalysschemat. Något 

som dock kommer att vara med är de gånger jag har kryssat en skola men tyckt att bevisen var 

svaga, d.v.s. de mindre kryssen som står själva. Dessa kommer att redovisas som mindre kryss 

för att göra analysen så noggrann och rätt som möjligt. 

 

4.1 Slutsatser 

      Tabell 4.1 Slutanalysschema 

Skolor 

Realismen Idealismen 

Kärnelement   

Aktörer 1 X 7 X 

Säkerhet  3 X 

Internationella planet 1 X 1 X & 6 x 

Universell moral  9 X 

Samarbete  7 X 

 

Schemat blir ganska talande för sig själv men jag tänker göra precis som jag gjort under de 

andra analyserna och diskutera varje kärnelement för sig. Aktörer har en övervägande 

majoritet utav kryssen under idealismen och det krysset som är under realismen säger 

egentligen inte mer än att under detta område var det bara stater som var aktörer. Aktörerna är 

alltså fler än bara staten och detta har visats klart och tydligt under de olika delanalyserna. 

Säkerheten var ett kärnelement som inte var alltför återkommande i materialet vilket kanske 

inte var direkt förvånande med tanke på att det är biståndspolicy jag undersöker. Det nämns 

ändå på några ställen och svaren var entydiga när det väl kom upp, kollektiv säkerhet är vägen 

mot säkerhet. Internationella planet var det kärnelement jag hade svårast för att bedöma 
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utifrån materialet. Ofta fanns det bara en svag antydan och ibland togs det inte upp. Slutsatsen 

blir därför lite kluven med ett starkt kryss på vardera teoriskola och sex svaga kryss under 

idealismen. Jag tolkar detta som att det finns någon typ utav internationell norm att förhålla 

sig efter men eftersom systemet är anarkiskt finns det inga garantier, stater och aktörer kan 

bryta mot normen. Slutgiltigt blir det ändå ett svagt stöd för idealismen eftersom det verkar 

finnas någon typ av norm att förhålla sig efter. Den universella moralen är det kärnelement 

som tydligast talar för den idealistiska skolan i nio fall av tio fick den idealistiska skolan ett 

starkt kryss och den enda gången det inte fick det var för att jag var oförmögen att avgöra 

vilken skola jag skulle sätta krysset under. Världsmoralen är alltså tydligt existerande. 

Kärnelementet samarbete har även det en tydlig prägel av idealism med sju kryss som talar för 

det och inget som talar emot. Det fanns några tveksamma fall där jag inte kunde bedöma 

vilken skola jag skulle sätta krysset under men helheten talar här ett tydligt språk. 

Sett till helheten är de idealistiska kärnelementen klart mer framträdande än vad de 

realistiska kärnelementen är. Faktum är att det enbart var två gånger då jag faktiskt ansåg att 

de realistiska kärnelementen var de som vägde mest i materialet. Resultatet som helhet är 

kanske inte så överraskande eftersom det var ett kritiskt fall med ogynnsamma förutsättningar 

för realismen som till slut, åtminstone i denna underökning får se sig som besegrad, vilket 

leder mig till svaret på min specificerade forskningsfråga, Är Danidas biståndspolicy idag, till 

större del, baserad på realistiska eller idealistiska kärnelement? Svaret är ganska tydligt, 

Danidas biståndspolicy är baserat på idealistiska kärnelement och tecknen tyder alltså på att 

Danmarks biståndspolitik är baserad på idealistiska kärnelement. Eftersom biståndspolitiken 

är en integrerad del av Danmarks utrikespolitik (se citat s. 8) anser jag att det finns goda 

grunder för att påstå att dansk utrikespolitik grundar sig på idealistiska kärnelement. När det 

kommer till att säga hur det är med små staters utrikespolitik överlag anser jag mig inte vara 

stånd att ta ett lika kraftigt ställningstagande, det krävs alltså mer forskning för att svara på 

den frågan. 

 

4.2 Egna reflektioner 

Under arbetets gång har det uppstått ett flertal reflektioner som jag inte har haft med tidigare i 

texten eftersom detta inte har varit relevant under de rubrikerna. Som avslutning tycker jag 

ändå att det är viktigt att visa de reflektioner som har uppstått eftersom dessa kan leda till nya 

forskningsfrågor eller visa på aspekter med ens arbete som man inte hade tänkt på.  



 56

Innan jag gör detta tänkte jag dock först ta upp en brist i mitt analysschema. Under analysens 

gång insåg jag en brist i mitt analysschema och bristen ligger i att om det inte finns några 

normer eller regler att förhålla sig efter på det internationella planet så kommer detta troligtvis 

oftast inte fram i texten, man förhåller sig inte till det som inte finns. Nu går det ändå bra att 

dra slutsatser under detta kärnelement eftersom jag kunde svara på detta område i åtta av tio 

delanalyser.  

Jag tänkte nu gå vidare och återanknyta mina resultat till den tidigare forskningen som 

jag tog upp i kap. 1.7. Detta anser jag visar på mina resultats relevans. Mina resultat ligger i 

linje med det som sägs av Robert G. Patman, nämligen att små stater verkar vara aktiva i 

internationella organisationer samt att de har en viss moral i sin utrikespolitik. Uppsatsen 

ligger även i linje med det som hävdas av Tomohisa Hattoris, nämligen att bistånd har 

moraliska aspekter. Moral verkar alltså vara en anledning till biståndsgivande. Min uppsats 

går dock inte i linje med vad som hävdas av vissa andra, nämligen att bistånd oftast ges på 

grund av egen intressen från biståndsgivaren. Även om min undersökning nästan uteslutande 

visar på idealism i små staters utrikespolitik är jag nog snarare av den uppfattning som 

Shannon L. Blanton verkar ha i sin artikel, nämligen att vad som är mest framträdande utav 

skolorna kan skifta beroende på omständigheterna. Jag är också av den uppfattningen att 

vilken utav skolorna som är mest framträdande antagligen beror på när man undersöker och 

vilket område man undersöker. Realismens område borde vara när det handlar om statens 

säkerhet, men den har här ett problem nämligen hur den skall tackla nya problem som 

terrorism. 

I min undersökning kom inte säkerhetsaspekten upp särskilt ofta men när den väl 

gjorde det var det ändå idealismen som ”vann duellen”. Hur kan detta komma sig när säkerhet 

borde vara realismens starka kort? Det finns här två möjliga förklaringar. Den ena är en som 

realisterna troligtvis hade anammat, nämligen att det ligger i en småstats eget 

säkerhetsintresse att ingå allianser eftersom de är för svaga för att försvara sig själva. Dessa 

allianser är dock bräckliga och bör inte ses som några genuina tankar om kollektiv säkerhet. 

En annan förklaring som jag finner mer trolig utifrån mitt material är att säkerheten i mitt 

material handlade om säkerhet mot terrorism. Realismen ser stater som de enda viktiga 

aktörerna och de får därför problem när det kommer till säkerhetshot som inte kommer från en 

stat. Att terrorism idag är ett säkerhetshot råder det inga större tvivel om, de må inte kunna 

hota att ta över stater utanför det egna landet, men de besitter förmågan att beröva folket från 

deras demokratiska rättigheter till frihet. En terroristattack kan slå till när som helst och var 

som helst i hela världen, inte minst elfte september 2001 visade på detta. Terrorism är alltså 
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ett hot mot säkerheten för stater runt om i hela världen. Här uppstår realismens problem, hur 

skall man handskas med ett säkerhetsproblem när teorin är utformad för att enbart se andra 

stater som säkerhetsproblem. Realismen har alltså en utmaning i hur den skall hantera 

säkerhetshot som inte kommer från andra stater och här måste de inse att det finns andra 

aktörer än staten på det internationella planet som är av vikt.  

Dessa reflektioner samt andra jag haft under arbetets gång leder mig in på vad som 

skulle vara möjligt som framtida forskningsfrågor. En möjlig forskningsfråga skulle vara att 

man använde en småstat för att undersöka dess utrikespolitik fast under för realismen 

gynnsamma omständigheter, det skulle t.ex. kunna vara en stat som ligger i hetluften 

internationellt. Nordkorea, om det nu räknas som en småstat, skulle t.ex. utgöra en bra stat för 

att testa realismen i små staters utrikespolitik. Frågan skulle kunna bli - Hur står sig realismen 

mot idealismen när man undersöker Nordkoreas utrikespolitik? Vidare skulle man kunna 

grunda en fråga som snarare är baserat på mitt material, nämligen bistånd. En tänkbar fråga 

inom detta område är en ganska diskuterad fråga, nämligen - Leder bistånd till utveckling? 

Men den fråga jag finner intressantast är baserad på mina reflektioner utifrån teorin och 

materialet och skulle kunna vara ungefär - Hur tacklar realismen terrorism? Detta skulle 

alltså vara några frågor att basera vidare forskning på. 
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Bilaga 1. 
 
Milleniemålen.* 
 
Världens fattigdom kan halveras 

Världens ledare har lovat att halvera fattigdomen och hungern och öka levnadsstandarden i världen till 2015. Det 
är möjligt! 

Det finns till och med detaljerade beskrivningar av hur detta kan gå till (läs gärna handlingsplanen från FN:s 
millennieprojekt. Du kan ladda ner den här intill). Resurserna och tekniken finns redan. 

Löftet gavs vid FN:s millennietoppmöte 2000. Då antog 189 samlade stats- och regeringschefer 
millenniedeklarationen, som slår fast vilka grundläggande värderingar FN ska arbeta efter i det nya millenniet. 
Ur deklarationen har åtta millenniemål formats för att halvera fattigdomen fram till 2015. 

Målen är att 

1. Halvera världens fattigdom och hunger 

2. Alla barn ska kunna gå klart grundskolan 

3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 

4. Minska barnadödligheten med två tredjedelar 

5. Minska mödradödligheten med tre fjärdedelar 

6. Stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar 

7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling 

8. Skapa ett globalt partnerskap genom attöka samarbetet mellan rika och fattiga länder kring bistånd, miljö, 
handel samt skuldavskrivning. 

Millenniemålen är nu centrum för utvecklingsarbetet runt om i världen, och för första gången finns en gemensam 
agenda för den globala utvecklingen. 2007 står 192 länder bakom målen. 

Arbete utvärderas nationellt 
 
Varje år utvärderas utvecklingen mot de åtta målen i varje land, och FN:s generalsekreterare lämnar en rapport 
om arbetet till FN:s generalförsamling. Länder från alla delar av världen har visat att det är möjligt att förändra 
världen och nå millenniemålen. För att nå målen senast 2015 krävs det att både rika och fattiga länder fullföljer 
sin del av avtalet. 

Stora skillnader 
 
1990 är det år som används för att mäta utvecklingen fram till idag och till 2015. Utvecklingen går framåt på 
många håll, men för långsamt. Utvecklingen är dessutom mycket ojämnt fördelad mellan regioner, mellan länder 
och inom länder. 

Några länder har redan nått vissa av målen. Andra utvecklas mycket långsamt eller går till och 
med bakåt. Med dagens takt kommer endast målet att alla ska ha tillgång till rent dricksvatten att nås i tid. 
 
 
 
* hämtade från, http://www.undp.se/article.asp?Category_Id=MDG&article_Id=1518 


