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Realism, liberalism och konstruktivism är undervisningsverktyg som vanligtvis används i 
undervisningen för att förstå konflikter. De senaste 30 åren har det dock skett en omfattande 
förändring av konflikter, vilket gör att nutida konflikter benämns som moderna konflikter. Kan 
undervisningsverktygen användas för att förstå de moderna konflikterna? 

Fall	  16  



Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att undervisningsverktygen som vanligtvis används för att förstå 

konflikter inom internationella relationer fungerar utmärkt på vad som enligt Kaldor (2012, 

s.vii) benämns som gamla konflikter. Sedan 1990- talet har det dock skett en förändring och 

konflikterna benämns istället som moderna konflikter, ett komplext fenomen som är under 

ständig förändring.  

Studiens syfte är att undersöka huruvida undervisningsverktygen realism, liberalism och 

konstruktivism är användbara för att förstå moderna konflikter, likväl som gamla konflikter. 

Studiens frågeställningar är: 

• Vad kännetecknar gamla, respektive moderna konflikter? 

• I vilken utsträckning kan undervisningsverktygen användas för att belysa både gamla 

och nya konflikter? 

En kvantitativ innehållsanalys av läroböcker för gymnasiet befäster vilka 

undervisningsverktyg som vanligtvis används för att förstå konflikter. En kvalitativ meta-

analys ligger till grund för utformningen av det teoretiska ramverket. En djupläsning av 

tidigare forskning om konflikter, har gjorts, där materialet kategoriserats. På så vis kunde 

studien fastslå vad som är representativt för gamla, respektive moderna konflikter. En 

liknande meta- analys har gjorts av materialet, undervisningsverktygen realism, liberalism 

och konstruktivism. Därigenom kunde studien identifiera de olika undervisningsverktygens 

aspekter. Analysramen appliceras sedan på materialet, undervisningsverktygen. Teorin, 

faktorerna som kännetecknar de olika konflikttyperna, finns även med i analysschemat för 

att undersöka om undervisningsverktygen kan användas för att förstå de olika 

konflikttyperna. 

Studien fann att de undervisningsverktygen som vanligtvis används för att förstå konflikter 

inte kunde användas för att förstå de olika faktorerna som kännetecknar moderna konflikter. 

Det finns därmed ett glapp, eftersom de vanligtvis använda undervisningsverktygen inte kan 

användas för att förstå de komplexa, ständigt förändrande moderna konflikterna.  

Nyckelord 

Undervisningsverktyg, realism, liberalism, konstruktivism, gamla konflikter, moderna 

konflikter, internationella relationer. 
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Inledning 
Under 2000- talet har det skett en minskning av krig där de aktiva aktörerna är stater, menar 

Kaldor (2012, s.15-16). Dessa krig benämns som gamla krig, alternativt gamla konflikter. 

Det har istället skett en ökning av krig mellan icke stater där, exempelvis paramilitära 

grupper agerar när konflikterna ligger på lokal likväl som global nivå. De nya krigen är 

annorlunda än de gamla krigen mellan stater, samt annorlunda än de gamla inbördeskrigen. 

Definitionen av gamla krig som konflikter mellan stater, alternativt inomstatliga konflikter, 

skapar ett behov av en definition för de nya krigen, eftersom de är annorlunda. Kaldor 

(2012, s.vii) förklarar att moderna konflikter är någonting nytt, vilket innebär att kunskapen 

om fenomenet är under utveckling och än inte kan belysas av historiens vetskap för en 

förståelse, som gamla konflikter kan. Münkler (2002, s.17) håller med Kaldor i den frågan 

och förklarar att moderna konflikter är komplexa och att de innebär en asymmetrisering av 

krigsvåldet, där de olika parterna inte är jämbördiga, exempelvis krigar paramilitära grupper 

mot civilbefolkning. Det innebär ett avstatligandet av våldsmonopolet, som under gamla 

konflikter tillhörde staten.  

 

Undervisningen i samhällskunskap ska enligt styrdokumenten behandla globalisering, 

internationella konflikter, demokrati, politiska system, maktfördelning och mänskliga 

rättigheter, hur de olika fenomenen förhåller sig till stat och individ samt väpnade konflikter. 

Samtidigt ska eleverna tränas i att se samband, förstå olika samhällsstrukturer och använda 

sig av olika perspektiv (Lgy 11, s.150). För att ge eleverna en tydlig bild av hur konflikter, 

både gamla och nya ter sig krävs verktyg och ramar som kan hjälpa eleverna förstå de 

synvinklarna aktörerna i en konflikt har. Eleverna kan använda dessa verktyg för att förstå 

ett komplext material. Vilka är de vanligtvis använda verktygen? En utförd pilotstudie visar 

att undervisningsverktygen realism, liberalism och konstruktivism, vanligtvis används i 

läroböcker för att tolka konflikter. Realismen lägger fokus på statens makt och egenintresse. 

Staten är den enda aktören av betydelse, eftersom det är staten som har den överlägset 

största makten förklarar Donolly (2000, s.6). Liberalismens perspektiv menar att staten är 

viktig men att det även finns andra aktörer av betydelse, exempelvis stora företag, 

internationella organisationer och individerna inom staten, menar (Beitz, 1997, s.18). 

Konstruktivismens perspektiv menar att staten och dess makt endast är en konstruktion 

skapad av människan. Det som enligt konstruktivismens perspektiv är centralt, är individers 
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värden och normer, om alla individer hade delat samma värden och normer hade inte 

konflikter existerat (Brown, 2001, s48-49). 

Studien ska synliggöra problematiken de moderna konflikternas komplexitet medför. 

Fungerar de vanligtvis använda undervisningsverktygen för att förstå de gamla typerna av 

konflikter, lika väl som de nya typerna av konflikter?  

 

Syfte  
Syftet med studien är undersöka huruvida undervisningsverktygen realism, liberalism och 

konstruktivism är användbara för att förstå moderna konflikter, likväl som gamla konflikter. 

Frågeställning: 
 

• Vad kännetecknar gamla, respektive moderna konflikter? 

• I vilken utsträckning kan undervisningsverktygen användas för att belysa både gamla 

och nya konflikter? 
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Metod och material 

Pilotstudie – en kvantitativ innehållsanalys 
För att undersöka vilka de vanligtvis använda undervisningsverktygenen inom 

undervisningen om konflikter är, har en pilotstudie av fem kursböcker inom internationella 

relationer för gymnasiet gjorts. De fem böckerna som pilotstudien utförts på är alla 

kursböcker inom internationella relationer för gymnasiet (Karlsson, 2014, s42-50), (Agrell, 

Bergesen och Östreng, 2003, s.18-44), (Bjereld, Ekengren och Lilja, 2015, s.19-44), 

(Wollinger, 2012 s.38.43) och (Appelqvist, 2012, s-51-103). 

De fem läroböckerna valdes ut slumpmässigt, genom att de var de översta resultaten hos 

bokhandlaren vid sökningen kursböcker för gymnasiet, internationella relationer. När de 

olika undervisningsverktygen valts har det skett genom en kvantitativ innehållsanalys med 

fokus på urvalet, d.v.s. huruvida urvalet skiljer sig åt mellan olika läroböcker (Matthew, 

Sutton, 2001, s.32). Det innebär att studien undersökt vilka undervisningsverktyg som ges 

störst utrymme i läroböckerna, därigenom har det varit möjligt att dra en slutsats. Utöver 

innehållet har även omfånget studerats, vilket gör studien kvantitativ, eftersom det är 

mängden sidor som undervisningsverktygen ges i varje lärobok som undersöks (Matthew, 

Sutton, 2011, s.269). Om de fem läroböckerna lägger större fokus på något 

undervisningsverktyg, kan studien dra slutsatsen, att de undervisningsverktygen är de 

vanligtvis mest använda.   

Genom att analysera urvalet av innehåll och mängd, kan studien visa vilka 

undervisningsverktyg som presenteras, samt i vilket omfång. Genom att granska urvalet, vad 

författarna valt att inkludera och exkludera (Selander,1991, s.29) kan det synliggöras vilket 

undervisningsverktyg som anses viktigare, enligt författarna. Det görs genom att jämföra 

innehållsförteckningarna och därmed erhålla en bild av innehållet (Denk, 2002, s.7). Sedan 

undersöktes det i innehållsförteckningen vad respektive bok hade för kapitel och rubriker. I 

alla fem böckerna fanns ett kapitel som hette någonting i stil med verktyg och modeller för 

att förstå konflikter och under det kapitlet låg olika undervisningsverktyg.  

Studien har inte lagt någon vikt på vad böckerna säger om undervisningsverktygen, utan 

fokus ligger istället på vilka undervisnigsverktyg som ges vilket omfång. Därigenom kan det 

synliggöras vilka undervisningsverktyg som böckerna hävdar är viktigast, genom att de ges 

störst omfång.  
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Pilotstudien fann att de verktygen som gavs störst utrymme var realismen, liberalismen och 

konstruktivismen, vilket blev tydligt, eftersom de gavs ett betydligt större utrymme i varje 

bok. Andra verktyg som böckerna presenterade var marxismen, feminismen och 

imperialismen, men de fick inte i närheten lika stort omfång, se nedan. Genom jämförelsen 

mellan de olika läromedlen kunde en komparativ analys göras. Det kallas även fokuserade 

studier, vilket innebär att studien begränsas till ett fåtal objekt, normalt tre till fem (Denk, 

2002, s.7). Pilotstudien synliggör därmed att det finns ett mönster i läroböckerna, vilket är 

att realismen, liberalismen och konstruktivismen är de undervisningsverktyg som ges störst 

omfång. Jag tolkar det resultatet som att det är de undervisningsverktygen som mest 

frekvent används i undervisningen för att ge eleverna verktyg att förstå internationella 

relationer och konflikter.  

Andra alternativ till läroboksanalysen hade varit att intervjua lärare i samhällskunskap och 

därmed synliggöra vad de använde för undervisningsverktyg. Det hade dock fått lägre 

validitet, eftersom det inte går att från komma att människor säger en sak och gör någonting 

annat. Ett annat alternativ hade varit klassrumsobservationer för att observera vilka 

undervisningsverktyg som används, dock är det tidskrävande och studien har inte tillräckligt 

omfång.  
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Pilotstudie 
• Arena internationella relationer av Karlsson (2014, s.171-183) behandlar alla tre 

undervisningsverktygen på 5 sidor vardera. 2 sidor utgörs även av en 

sammanfattande diskussion om undervisningsverktygen.  

• Att förstå världen av Appelqvist (2012, s.51-103) behandlar realism på 20 sidor, 

liberalism på 17 sidor och konstruktivism på 15 sidor. 

• Internationella relationer, utblickar och insikter av Wollinger (2013, s.11-17) 

behandlar realismen på 4 sidor, liberalismen och konstruktivismen på 2 sidor 

vardera.  

• Internationella relationer av Bjereld, Ekengren och Lilja (2015, s.19-44) behandlar 

alla tre undervisningsverktyg på 12 sidor vardera. 

• Internationella relationer, i en ny tid av Agrell, Bergesen och Östreng (2003, s.18-44) 

behandlar realismen på 9 sidor, liberalismen på 8 sidor och konstruktivismen på 8 

sidor. Sedan appliceras de olika undervisningsverktygen på konflikter, vilket ges ett 

omfång på 11 sidor. 	  

Nedan följer en sammanställning av vilket omfång undervisningsverktygen ges i respektive 

bok.  

Kursbok	  
Realism	   Liberalis

m	  
Konstruk
tivism	   Marxism	   Imperial

sim	  
Feminis

m	  
Antal	  sidor	   Antal	  sidor	   Antal	  sidor	   Antal	  sidor	   Antal	  sidor	   Antal	  sidor	  

Arena	  
internationella	  
relationer	  

5	   5	   5	   0,5	   0,5	   1	  

Att	  förstå	  
världen	   20	   17	   15	   3	   2	   0	  

Internationella	  
relationer,	  
utblickar	  och	  

insikter	  

4	   2	   2	   0,5	   0	   1	  

Internationella	  
relationer	   12	   12	   12	   7	   0	   2	  

Internationella	  
relationer,	  i	  en	  

ny	  tid	  
9	   8	   8	   2	   0	   0	  
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Kvalitativ innehållsanalys av gamla, och moderna konflikter 
Studiens metod utgörs av en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär ackumulering och 

kondensering av stora mängder textmaterial, där fokus ligger på att reducera materialet, 

genom urval och organisering, där gamla och nya krig definieras och förklaras (Matthew, 

Sutton, 2011, s.70). Förutom den ovan nämnda pilotstudien görs två innehållsanalyser, en av 

teorier där analysverktyget mejslas ut, och en där analysverktyget tillämpas. 

Materialet som analyserats för att identifiera vad som kännetecknar nya och gamla 

konflikter är tidigare forskning om gamla och nya krig och konflikter inom krigsvetenskap, 

militärvetenskap och internationell politik, vilket betyder att det är en meta- analys som 

gjorts, d.v.s. forskning om forskning. Analysenheter som blir nödvändiga om studien ska 

kunna testa användbarheten av de olika undervisningsverktygen för att förstå de olika 

konflikttyperna. En detaljerad genomgång av de olika konflikttyperna och vad som 

kännetecknar dem blir därför nödvändig för att studien ska besvara den första 

frågeställningen, vad kännetecknar gamla, respektive nya konflikter?  

Det har gjorts genom en kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär en undersökning av 

innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. Kvalitativ 

innebär att det väsentliga innehållet fångas upp, genom en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext, inom vilken texten befinner sig i. En kvantitativ analys hade istället 

fokuserat på att läsa stora mängder text, istället för att läsa en mindre mängd text noggrant 

(Esaiasson, m.fl, 2007, s.239). Den kvalitativa innehållsanalysen har dock flera fördelar. Ett 

centralt skäl är att helheten, det viktigaste i texten, vilket forskaren vanligtvis är intresserad 

av att fånga in, antas vara någonting annat än summan av delarna. Det innebär att vissa delar 

av texten är mindre viktiga än andra.  

Ytterligare ett skäl att välja den kvalitativa innehållsanalysen är att det eftersökta innehållet i 

texten ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en intensiv och utförlig läsning 

av texten (Esaiasson, m.fl, 2007, s.237). Studien har utfört en kvalitativ innehållsanalys av 

olika konflikttyper, eftersom det erbjuder en pålitligare analys av texten, genom att det 

underliggande innehållet, samt helheten av materialet kan fångas in, genom en djupare 

läsning. Två aspekter som är nödvändiga för att möjliggöra en distinkt särskiljning av de 

kännetecknande faktorerna samt ett validerat resultat.  
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Materialet kategoriserats, vilket betyder att en tolkning gjorts, genom att tidigare forskning 

om konflikter studeras, jämförs och slagits samman, för att belysa vad som är representativt 

för gamla, respektive moderna konflikter och därigenom identifiera de olika faktorerna som 

kännetecknar de olika konflikttyperna. Det har skett genom en konventionell, induktiv 

ansats, vilket innebär att texten fått tala fritt och generera kategorier, tolkningar som 

beskriver innehållet (Matthew, Sutton, 2011, s.165-166). Urvalet har därför formats utifrån 

vad tidigare forskning belyst som representativt (Esaiasson, m.fl, 2007, s.249-250), vilket 

enklare förklarat, betyder att materialet lästs, förståtts och sammanfattats, först i text och 

sedan i punktform, därav de olika faktorerna som kännetecknar respektive konfliktform 

redogörs. sammanställningen av materialets kärnantaganden och resultatmodellen, 

analysschemat, ger studiens resultat transparens och därmed högre validitet (Esaiasson, m.fl, 

2007, s.251).  

Kvalitativ innehållsanalys av undervisningsverktygen 
Val av undervisningsverktygen och deras relevans för studien motiveras genom pilotstudien. 

Genom pilotstudien har studiens material befästs. Sedan har den andra analysenheten, 

tidigare forskning om de olika undervisningsverktygen analyserats, genom en kvalitativ 

innehållsanalys, en meta- analys. Innehållet har kategoriserats, vilket betyder att innehållet 

har tolkats och presenteras skriftligt, där det kondenserats till ett mindre omfång, för att 

möjliggöra en effektivare beskrivning av innehållet. Här lutar den kvalitativa 

innehållsanalysen åt hermeneutiken, eftersom det finns utrymme för en subjektiv tolkning 

hos forskaren som kategoriserar textens helhet och kontext. Genom den kvalitativa 

innehållsanalysen kan ett holistiskt grepp om texten erhållas, vilket innebär en subjektiv 

förståelse av textens delar, helhet och kontext. Det centrala är förståelsen av texten om 

undervisningsverktygen, samtidigt som strikta regler tillämpas för hur kodningen, d.v.s. 

kategoriseringen och tolkningen av texten ska ske. Tolkning betyder att någonting avvinns 

på sin mening och betydelse, enklare förklarat betyder det att ett innehåll förstås. Det har 

möjliggjorts genom en intersubjektiv och tillförlitlig bild av de olika 

undervisningsverktygens budskap, genom att källorna som tolkats består av tidigare 

forskning (Matthew, Sutton, 2011, s.165-166).  

Undervisningsverktygen presenteras först i skriftlig, kondenserad form, där respektive 

undervisningsverktyg gås igenom. Det sker genom en konventionell, induktiv ansats, vilket 

innebär att texten får tala fritt och generera kategorier, d.v.s. hur texten sedan organiserats 

för att beskriver innehållet. Den konventionella ansatsen används när materialet ska 
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beskrivas. Den detaljerade genomgången blir nödvändig för att erbjuda läsaren en förståelse 

för hur undervisningsverktygen förklarar olika aspekter av internationella relationer och 

konflikter. Någonting som är nödvändigt för att besvara studiens andra frågeställning, i 

vilken utsträckning kan undervisningsverktygen användas för att belysa både gamla och nya 

konflikter. 

De olika aspekterna för undervisningsverktygen hjälper eleverna i undervisningen att förstå 

olika typer av konflikter. Materialet, undervisningsverktygen, sammanställs sedan med 

teorin, de olika faktorerna som kännetecknar gamla och nya konflikter i ett analysschema. I 

analysschemat appliceras materialet som består av undervisningsverktygen, realism, 

liberalism och konstruktivism på teorin som består av de olika faktorerna. Därigenom kan 

studien undersöka om undervisningsverktygen kan förklara aspekterna av de olika typerna 

av konflikter, samt om de kan användas för att förstå moderna konflikter likväl som på 

gamla konflikter. Analysschemat förklaras utförligare i operationaliseringen, under rubriken 

förklaring av analysschema.   

Avgränsningar 
Andra alternativ än de valda undervisningsverktygen som övervägdes för studien var 

maktbalanser över världen. Under kalla kriget rådde en bipolär maktbalans där två 

stormakter, Sovjetunionen och USA var de stater med avgjort störst makt i världen (Nye JR, 

Welch, 2011, s.142). Under första världskriget rådde en multipolär maktbalans, där några 

stormakter hade avgjort störst makt över världen. I nutid råder en unipolär maktbalans där 

USA anses som ledande världsmakt, även om Kina i vissa avseenden närmar sig USA:s 

makt. Maktbalans kan förklara vissa avseenden i en konflikt. Hur spänt är det i världen, 

vågar de olika staterna agera eller finns det hot som gör att en konflikt inte bryter ut, 

exempelvis under kalla kriget (Donolly, 2000, s.18).  

Maktbalans kan dock inte förklara en konflikts orsaker på någon annan nivå än statlig och 

strukturell. Därför kan inte det materialet erhålla en tillräcklig förståelse av moderna och 

gamla konflikter, eftersom det finns fler relevanta faktorer. Hade det kompletterats med 

teorier om individnivåns betydelse, där det är centralt vilka individer som fattar avgörande 

beslut, kunde det ha erbjudit en större förståelse av orsakerna till en konflikt. Hitler var 

exempelvis en individ som hade en avgörande roll i andra världskrigets utfall. De teorierna 

kan tillsammans med teorier om statnivå och systemnivå ge en förklaring till varför gamla 

konflikter uppstår, teorierna fanns alla med i ovannämnda kursböcker. Andra aktörer har 
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inte uppmärksammats, exempelvis internationella organisationer och företag.  

En fördel hade varit att ha med alla de ovannämnda teorierna, men p.ga av studiens omfång 

måste en avgränsning göras. Politik handlar om hur makt utövas och om hur beslut fattas. 

Internationell politik är mellanstatlig, men det finns betydligt fler aktörer av betydelse. 

Därför är det mer relevant att benämna internationell politik som samspelet mellan olika 

stater och andra aktörer utanför enskilda aktörers kontroll. Ingen stat eller aktör kan 

bestämma ensam på den internationella arenan, oavsett hur stor makt de förefaller ha. Alla 

aktörer är beroende av varandra i någon utsträckning och med den motiveringen föll valet av 

material på realismen, liberalismen och konstruktivismen. 

Fortsatt forskning inom området är relevant, eftersom nya konflikter är i högsta grad under 

utveckling, vilket innebär att fortsatt forskning inom ämnet med vinklingen undervisning, 

blir fortgående nödvändig. Någonting som krävs för att möjliggöra undervisning som ger 

eleverna relevanta undervisningsverktyg för att förstå moderna konflikter.  
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Styrdokumenten 
Studien har en didaktisk vinkling, vilket innebär att skolans styrdokument kommer 

genomsyra hela studien och motivera de gjorda valen, eftersom styrdokumenten tydligt visar 

att konflikter ska behandlas i undervisningen (Lgy 11, s.68, 150). Vad säger styrdokumenten 

gällande undervisning om konflikter på gymnasiet?  

Studien nämner kortfattat olika typer av konflikthantering (utifrån de olika 

undervisningsverktygens synvinklar), vilket ska behandlas på gymnasiet enligt 

styrdokumenten (Lgy, 2011, s.152), som synliggör att eleverna ska ges en förståelse för 

följder och eventuella lösningar på olika konflikter. Konflikthantering är olika typer av 

lösningar på konflikter, exempelvis våld och diplomati. Studien ska främst studera huruvida 

undervisningsverktygen kan användas för att förstå konflikter, därmed menas vad som 

karaktäriserar dem, samt orsaker bakom konflikten. Någon omfattande beskrivning av 

konflikthantering kommer därför inte göras i den här studien, vilket motiveras genom att 

eventuella lösningar har lägre relevans än karaktärsdrag och orsaker när det gäller att förstå 

själva konflikten. Studiens omfång är ytterligare en motivering, ett bortval är nödvändigt.  

Det centrala innehållet i samhällskunskap ska behandla: 

• Demokratiska och politiska system på lokal och nationell nivå samt medborgarnas 

möjlighet att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. 

• Maktfördelning och medborgares möjlighet att påverka i olika system och olika 

nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. 

• Teknikens möjligheter.  

• Mänskliga rättigheter och hur de förhåller sig till stat och individ, samt hur individer 

kan utkräva sina individuella och kollektiva rättigheter.  

• Folkrätt i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för 

civila i väpnade konflikter.  

• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att 

påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter massmedia ger 

människor att påverka. Massmediers innehåll och nyhetsvärdering.  

• Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.  

• Frågor om makt, inflytande och ett politiskt samhälle.  

• Det nutida samhällets politiska utveckling i relation till maktfördelning. 
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Kunskapskraven 

Kunskapskraven för samhällskunskap för betyget E innebär att eleverna ska kunna redogöra 

för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de 

bakomliggande idéerna. Eleverna ska även kunna analysera samhällsfrågor och identifiera 

någon orsak och konsekvens med viss säkerhet. I analysen ska eleverna använda 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleverna ska översiktligt 

diskutera orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar. För högre betygsnivåer byts 

översiktligt, enkla, någon och med viss säkerhet ut mot utförligt, nyanserat, välgrundade, 

självständigt formulerat och flera exempel (Lgy, 11, s.151-152). Studien undersöker om 

undervisningsverktygen som vanligtvis används för att förstå gamla konflikter även kan 

användas för att förstå moderna konflikter och därmed vara fungerande verktyg för att möta 

styrdokumentens krav.  
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Teori 
 

Begreppet konflikt betyder motsättning som kräver lösning, enligt nationalencyklopedin 

som även förklarar att konflikter förekommer på många olika nivåer, både inom samhällen 

och mellan stater. Det kan innebära destruktiva konflikter, som då kallas krig, eller allvarliga 

motsättningar mellan politiska partier, parter på arbetsmarknaden, konflikter mellan 

människor, alternativt medborgare och stat. En konflikt kan vara fruktansvärd för de 

inblandade samt för omgivningen, men en konflikt kan även ses som konstruktiv, 

exempelvis konkurrens som kan leda till förbättring (Kaldor, 2012, s.14). Begreppet konflikt 

och dess innebörd är någonting som gamla och nya konflikter har gemensamt. Sedan 

varierar kännetecknen och orsakerna för dem. När konflikt och krig benämns i den här 

studien åsyftas konflikter mellan olika aktörer.  

Teorin för studien består av gamla och nya konflikter samt vad som kännetecknar dem. För 

att fånga in vad som kännetecknar de olika konflikterna har en innehållsanalys gjorts av 

tidigare forskning om konflikter. De gamla konflikterna presenteras genom en kronologisk 

översikt, för att belysa utvecklingen av konflikter genom tiden. Litteraturen om gamla 

konflikter utgörs av krigsvetenskaplig forskning och militärhistoria, någonting som var 

nödvändigt för att förklara utvecklingen av gamla krig. 

De moderna konflikterna är mycket komplexa och relativt nya, moderna konflikter har 

benämnts som moderna sedan 90- talet (Kaldor, 2012, s.20) och presenteras inte i 

kronologisk ordning. Istället presenteras de moderna konflikterna utifrån de olika aspekterna 

de består av. Litteraturen om undervisningsverktygen kommer även de från tidigare 

forskning, eftersom studien ska ge en tydlig bild av vad undervisningsverktygen menar är 

avgörande för de olika parterna i en konflikt, vilket fördelaktigt kunde göras med en 

litteraturstudie. Styrdokumenten finns med i studien för att befästa relevansen av konflikter i 

undervisningen. 

Om moderna och gamla konflikter kännetecknats av liknande faktorer, alternativt 

avsaknaden av liknande faktorer hade en kronologisk struktur i studien varit möjlig. Gamla 

och moderna konflikter kännetecknas av olika faktorer och komparationen däremellan, blir 

därmed till synes mindre strukturerad, eftersom genomgången av de olika konflikttyperna 

inte följer samma faktorer och ordning. Variationen i genomgångarna är dock nödvändig för 

att belysa skillnaderna mellan de olika konflikttyperna. Den varierade strukturen motverkas i 
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den mån det är möjligt, genom tydliga analysscheman, vilka efterföljs av en genomgång av 

analysen samt en efterföljande diskussion av analysen. Faktorerna blir sedan studiens 

analytiska ramverk och framställs genom en genomgång, samt i ett översiktligt schema. 

(Matthew, Sutton, 2011, s.71). 

Utformningen av studiens teoretiska ramverk består av olika faktorer som kännetecknar 

gamla, respektive nya krig. Gamla och nya krig har stora differenser, vilket betyder att de 

inte kännetecknas av samma faktorer. P.ga av det kan inte studien nämna samma faktorer 

och undersöka om de återfinns i respektive konfliktform, utan studien består av varierade 

faktorer i viss utsträckning. Det är en brist, men en nödvändig sådan, eftersom det belyser 

skillnaderna mellan konfliktformerna. Det får dock följden att studien inte kan vara 

tematisk, så till vida att gamla och nya konflikter följer samma struktur och underrubriker.  

Studien belyser orsaker, utfall och följder av konflikterna, eftersom styrdokumenten tydligt 

förklarar att eleverna ska få en förståelse för orsaker, samband, de ska även kunna analysera, 

se konsekvenser samt möjliga lösningar (Lgy, 11 s.151). 

Gamla konflikter 
Sammanfattningsvis har världspolitiken förts i tre grundläggande system. I ett 

världsimperiesystem kontrollerar en regering merparten av världen som regeringen har 

kontakt med, exempelvis romarriket 00 f.Kr - 500 e.Kr och det brittiska imperiet under 

1800- talet. De var regionala imperier, de trodde att de styrde världen, men endast för att de 

var ovetande om vad som fanns bortom deras kontakt. Mänskliga lojaliteter bestämdes i det 

feodala systemet inte främst genom territoriella gränser, utan en person hade skyldigheter 

gentemot en lokal styrelseman, en feodalherre som sedan svarade uppemot någon annan och 

högst i rang var kungen. Den tredje formen av världssystem är det anarkiska systemet, så 

som världen ser ut idag, där suveräna stater är relativt sammanhängande, utan någon övre 

instans (Nye JR, Welch, 2011, s.3).  

John Keane (2003, s.13) förklarar att civilisationen är barbarisk, eftersom våld ligger i 

människans natur. Konflikter i världen blir därför en tvungen följd. Konflikter ter sig olika 

beroende på många olika faktorer, tidsramen och samhällets utveckling är en av de 

faktorerna. Inbördeskrig ägde även rum under det som benämns som gamla krig, men 

kallades uppror eller lågintensiva konflikter. Det är dock gamla krig, mellan stater som blivit 

normen för vad som idag uppfattas som krig. Det påverkar i nutid hur beslutsfattare 

behandlar nationell säkerhet (Zetterling, 2009, s.58).   
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Krig är en social aktivitet som involverar mobilisering och organisering av individer med 

syfte att orsaka fysiskt våld. Det finns vissa aspekter av konflikter som förenar gamla och 

nya konflikter, exempelvis olika konfliktbegrepp och karaktärsdrag som nämns ovan. Det 

tillåter en normalisering av fysiskt våld som annars inte varit accepterat. Krig har en egen 

logik och innebär nya konstellationer av social interaktion, förklarar Kaldor (2012, s.15-16).  

Utvecklingen av gamla krig 
Det som idag beskrivs som gamla krig, härstammar ursprungligen från Europa under tiden 

1600 till 1900- talet. Det som enligt Kaldor (2012, s.15-16) benämns som gamla krig har 

dock genomgått många olika faser sedan dess. Fenomenet gamla krig är starkt anknutet till 

evolutionen av moderna stater. Under 1600 och 1700- talen var kriget relativt begränsat till 

ett visst territorium och anknutet till utvecklingen av olika stater. Under 1800- talet var 

krigen revolutionsartade, exempelvis napoleonkrigen och amerikanska inbördeskrigen. De 

båda exemplen var anknutna till etableringen av nationsstater. Under 1800- talet utvecklades 

eldvapen och möjliggjorde effektivare krigsföring, i och med att varje soldat kunde bära 

med sig snabbskjutande vapen (English, Gudmundsson, 1994, s.1).  

Under 1900- talet rådde först ett världskrig, där olika allianser mellan stormakterna bildades. 

Det rådde då en multipolär maktbalans över världen (Donolly, 2000, s.18). Under andra 

världskriget bildades det likaså allianser mellan olika stater (English, Gudmundsson, 1994, 

s.20). Senare det inbillade kalla kriget, som bestod av olika block, bipolära stormakter, som 

mätte krafterna utan något reellt slag. 

Dessa olika tidsperioder karaktäriserades av olika typer av krigsföring. Trots skillnaderna 

gällande militärkrafter, strategier, tekniker, varierande relationer och krigsmedel var gamla 

krig ändå samma fenomen. Gamla krig innebar en konstruktion av en centraliserad, 

rationaliserad hierarkiskt ordnad, territoriell modern stat. Den centraliserade, territoriella 

staten ledde sedan vägen till nya typer av statsskick, vilka utvecklas utifrån nya globala 

processer. Det ledde till att gamla krig, som de såg ut från 1600- till större delen av 1900- 

talet blev en anakronism, vilket innebar en otidsenlig företeelse (Kaldor, 2012, s.15-16).   

Gamla krig styrdes exempelvis av kungar som bildade arméer för att utkämpa slag mot 

koalitioner av feodala herrar. Gradvis kunde de sedan skapa territoriella gränser och 

centralisera krafterna med hjälp av växande ekonomiska tillgångar som kom från olika typer 

av skatter. Därigenom kunde de få en gradvis frihet från sina feodala herrar. De köpta 

krigarna, legosoldaterna var dock inte alltid pålitliga eller lojala. Senare blev legosoldaterna 
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ersatta med stående arméer, vilket tillät monarker att skapa specialiserade och professionella 

arméer. Den nya typen av organiserade arméer blev sedan standard för uppkommande 

administrativ arrangemang som då representerade modernitet (English, Gudmundsson, 1994, 

s.38).  

Etableringen av stående arméer under kontroll av staten var en väsentlig del av 

monopoliseringen av legitimt våld, vilket var förbehållet den moderna staten. Staternas 

egenintresse blev därmed en legitim motivering för krig och fick ersätta den tidigare 

motiveringen rättvisa. När väl statens egenintresse hade blivit legitimt för att starta krig, 

kunde inte längre åberopandet av rättvisa räcka som motivering för krig. Efter 

förstatligandet av våld, som utvecklades, framförallt under 1800- talet, skapades regler för 

hur krigsföring skulle ske. Eftersom krig är en social handling, kräver det lagar. Det finns en 

skillnad mellan socialt accepterat dödande och vad som är uteslutet, enligt samhällets 

normer. Den skillnaden är hårfin och definieras olika, i olika tider (Kaldor, 2012, s.24). För 

att finansiera stående arméer infördes hårdare beskattning och samtidigt en rättsskipning, en 

legitimitet som såg till att skatterna betalades till staten (English, Gudmundsson, 1994, s.20). 

Monopoliseringen av våld gick inte smärtfritt fram och det skedde inte samtidigt eller på 

samma sätt över hela Europa (Kaldor, 2012, s.24). 

Förstatligande av våld 

Den rationella statens intressen var orsaken till krig men det krävdes någonting mer för att få 

män till att riskera sina liv genom att gå in i krig, nämligen religion. Förstatligandet av våld 

ledde till en distinktion mellan krig och fred. Genom medvetet våld blev krig ett diskret 

event, men likväl en evolution mot ett civiliserat samhälle. I krigsföringen var ändamålet att 

avväpna motståndarna och överta deras territorium och sedan ett politiskt objekt, om inte det 

skedde, fanns alltid en risk för ett senare motanfall. Styrkan av vilja och känslor, bör inte 

underskattas menar Clausewitz (1997, s.150), som även hävdar att krig är en rationell 

aktivitet, trots att känslor och sentimentalitet mobiliserades i dess tjänst.  

Genom Clausewitz teori (1997, s.149) är krig baserat på överväganden, snarare än på förbud 

från irrationella koncept. Det politiska målet kan vara begränsat och populärt stöd kan vara 

ineffektivt. Krig karaktäriseras oftast av friktion, problem med logistik, bristande 

information, osäkert väder, dålig disciplin, svår terräng eller undermålig organisation, vilket 

fördröjer krig och gör det till någonting annat i verkligheten än på papper. Källorna från 

äldre krig utgörs ofta av någon enstaka krönika, vilka kan vara skrivna i propagerande syfte 
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och därmed överdriven åt något håll för att verka till fördel för en part (Leonard, 1998, s.57-

58). En annan viktig utveckling som skedde under 1900- talet var kommunikationen och 

sambandsmedlens förbättring. Telefonen var inte särskilt hjälpsam, men när sedan radio 

kom, som inte krävde tråd för att fungera revolutionerade det kommunikationsmöjligheterna 

(Lawrence, 1997, s36), (English, Gudmundsson, 1994, s.16). Zetterling (2009, s.66) nämner 

ett gammalt talesätt, att det alltid är vinnaren som skriver historien, vilket väl belyser en 

nödvändig källkritik gentemot information om gamla krig. Lawrence (1197, s.37) menar att 

det var de nya kommunikationsmöjligheterna som möjliggjorde användningen och 

effektiviseringen av allt större militära styrkor, eftersom de nu kunde kommunicera med 

varandra.  
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Strategisk teori, allianser och regler för krigsföring utvecklas 
När arméerna blev allt större, i samband med förstatligandet av våldsmonopolet under 1800- 

talet, blev det svårare att kontrollera dem för en enskild person och därigenom utvecklades 

strategisk teori. Det blev en början för en mer organiserad krigsföring (Zetterling, 2009, 

s.66). Två faktorer som utvecklades var utnötningskrigsföring och manöverkrigsförning. 

Gamla krig gick därmed ut på att nöta ut motståndarna eller manövrera dem.  

Under 1900- talet utvecklades även allianser mellan olika stater (English, Gudmundsson, 

1994, s.20), exempelvis som det såg ut i Europa under världskrigen, där flera unipolära 

makter gick i allians med varandra för att öka sin makt.  

Det gjordes även konkreta lagar om hur krig fick utkämpas som flertalet stater skrev under 

och därmed lovade att följa. Dessa lagar följdes inte alltid, men de bidrog ändå till en 

skildring av vad legitim krigsföring innebar, samt vilka gränser den bör utföras inom. De 

lagarna var ett försök till att bevara uppfattningen om krig som ett rationellt instrument, 

utfört av statens, i en kontext där logiken för krig, kombinerat med ökad teknisk kapacitet, 

ledde till en ständigt stigande nivå av destruktivitet Kaldor (2012, s.24-25).  

Mellanstatliga krig 
Krig utvecklades under 1900- talet till något som involverade krig mellan olika stater, med 

en ständigt ökande tonvikt på skala och mobilitet, ett ökande behov av rationell organisation 

och vetenskaplig doktrin för att hantera dessa enorma krafter. Första delen av 1900- talets 

sekel bestod av världskrig, där en enorm mobilisering skedde för att utkämpa, och stödja de 

som utkämpade kriget. De världskrigen stämmer enligt Kaldor (2012, s.24) i det närmsta in 

på Clausewitz definition av absolut krig, som innebär att alla slåss mot alla för överlevnad 

och det inte längre finns några gränser (1997, s.333-334). När världskrigen kulminerade, i 

upptäckten av kärnvapen, vilket i teorin kunde resultera i total massförstörelse (Clausewitz, 

1997, s.66), var det enligt Kaldor (2012, s.24) inte långt från att totalt krig utbröt.  

Under första världskriget ansågs ekonomiska mål som legitima militära mål. Under andra 

världskriget myntades termen folkmord och massmord i språket, som ett resultat av 

förintelsen. Bombningen av civila och legitimeringen av krig inom statens intressen, blev 

allt mer urholkad, om det ens haft någon övertygande validitet från början. Tekniken under 

1900- talet var en annan faktor som sedan spelade en avgörande roll för övergången från 

gamla krig, till nya krig (Kaldor, 2012, s.20-28). Samtidigt var det några av karaktärsdragen 

för nya krig som framträdde redan under 1900- talet. Gränserna mellan privat och statligt 
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började suddas ut när invånarna alla hjälps åt för att införliva hela samhället. Distinktionerna 

mellan militären och civila blev mindre tydlig, eftersom fler tvingas ut i kriget (Kaldor, 

2012, s.27). 

Vad kännetecknar gamla konflikter? 
Studien har genom att undersöka tidigare forskning av gamla konflikter urskilt en rad 

faktorer som tidigare forskning visar kännetecknar gamla konflikter. De olika faktorerna kan 

tillsammans redogöra för hur det som benämns som gamla konflikter vanligtvis ter sig. 

Faktorerna är följande: 

• Stater som främsta aktörer 

• Rationella orsaker till krig, statens egenvinning 

• Reella slag- trupper nöter ut varandra 

• Långsamt intranät, dålig kommunikation 

• Ideologiska övertygelser hos staten 

• Statlig legitimitet 

• Nationell konflikt- någon vill utöka sitt territorium, alternativt inbördeskrig 

• Brist på information 

• Aktörerna bryter mot krigsföringens erkända regler i någon utsträckning (statligt 

våldsmonopol) 
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Moderna konflikter 
Världen idag är under ständig förändring. Det i sig är inte nytt, världen har alltid förändrats. 

Det som är nytt idag är att förändringen går explosionsartat fort fram (Silander, Klasson 

2007, s.69). Sedan industrialismens framfart över Europa och västvärlden under 1800 och 

1900- talet har mänskligheten skapat hjälpmedel på många olika plan. Det innefattar 

mediciner som hjälper människan att klara sjukdomar som tidigare dödat en stor del av 

befolkningen och utsatt de överlevande för svårt lidande, vilket tvingat utvecklingen att 

avstanna under långa tidsperioder (Urry, 2003, s.6). Ny kunskap om jordbruket har lett till 

att världens befolkning tillåts att växa i en rasande fart, eftersom att maten nu räcker till 

betydligt fler personer. I de ännu inte utvecklade länderna där barnen inte kan gå i skola i 

någon större utsträckning, återfinns en strukturell arbetslöshet. Det tvingar barnen att söka 

andra aktiviteter, vilket tillsammans med en generellt låg ålder på befolkningen, resulterar i 

att unga människor inte får delta i samhället genom ett arbete. Istället blir barnsoldater ett 

allt vanligare fenomen (Münkler 2002, s.37). 

 

Nya transportmedel och en utvecklad infrastruktur har resulterat i att människan kan bebo 

allt fler områden av världen och samtidigt ha samband med andra delar av världen (Brown, 

2001, s.148). Ny teknik har sedan tillåtit människan att resa runt jorden på ett dygn eller 

mindre, vilket förkortat resetiden med månader från tiden då segelbåtar var det enda 

alternativet för att ta sig runt jorden. Den nya tekniken har senare gett människan internet 

och med det ett kommunikationssamhälle, där människan kan nå varandra ständigt, och 

därmed dela varandras kulturer och åsikter. Det i sin tur leder till en problematik, eftersom 

alla inte delar samma åsikter och därmed uppstår konflikter (Silander, Klasson 2007, s.69). 

En globaliserad värld erbjuder människan mängder av möjligheter, men med dem följer ett 

kaos, eftersom det inte finns någon global legitimitet som kan kontrollera det globala 

samhället (Urry, 2003, s45).  

Globalisering- en central aspekt för utvecklingen av moderna krig 
Globaliseringen innebär både en globalisering och en lokalisering, integration, 

homogenisering och differentiering. Samtidigt skapar processen ett inkluderande nätverk av 

människor vilket innebär nya möjligheter politiskt, både gällande lokal och global politik. 

Lokal politik blir påverkad, eftersom internet möjliggör en spridning av information som i 

sin tur möjliggör lokalt deltagande i globala frågor (Brown, 2001, s.148). Flödet av 

information och möjligheterna inom kommunikation har ökat explosionsartat de senaste två 
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decennierna. Globaliseringen är en process som pågått under en lång tid men fått en ny 

innebörd med den nya teknikens framfart (Kaldor 2012, s.206-207). 

De politiska målen med nya krig innefattar till viss del samma mål som de gamla 

konflikterna gör, traditionella aspekter som att skaffa makt över nation, stammar och 

religion. Idag måste dock FNs generalsekreterare mobilisera frivilliga bidrag från 

individuella stater för att upprätthålla fred. Till skillnad från i gamla krig där monarker 

betalade soldater för att utkämpa deras krig. (Kaldor, 2012, s.18).  

En globaliserad politik, innebär en komplexitet och kulturella ojämlikheter som inte enbart 

kan förklaras genom politiska termer (Brown, 2001, s.116). De som stödjer en partikulär 

identitetspolitik, vilket innebär en mer enskild nationell politik, reagerar inte endast mot 

globaliseringen, utan mot att det finns fler bakomliggande orsaker. Inom de parter som 

stödjer globalisering finns både transnationella nätverk, fundamentalister, realister och 

neoliberala, vilket betyder de som inte stödjer statligt ingripande i ekonomin som hävdar att 

en kompromiss med staternas monopol och nationalitet erbjuder den största stabiliteten. De 

transkriminella grupperna som tjänar på globalisering stödjer globaliseringen, eftersom de 

tjänar på de nya konflikterna. Resultatet av dessa skiljaktigheter blir att globaliseringen 

splittrar de kulturella och socioekonomiska divisionerna som definierar världens politiska 

fält, vilka karaktäriserar den moderna tiden (Brown, 2001, s.153), (Nationalencyklopedin, 

freds- och konfliktforskning).  

Moderna konflikter är därmed ett resultat av globaliseringen. Nya former av konflikter tar 

med sig värderingar från gamla konflikter gällande nationalism, stammar och religion, men 

de är likväl nya konflikter, med nutida orsaker och karaktärsegenskaper (Kaldor 20102, 

s.72). Globaliseringen är orsaken till de nya typerna av konflikter och kräver därmed en 

närmre genomgång. Globalisering bryter upp sedan tidigare organiserade kulturer, istället 

växer de fram nya kulturer ur de transnationella nätverken. De nya kulturerna baserar sig på 

en av de transnationella aktörernas språk, vanligtvis engelska. Engelskan är starkt anknuten 

till de stora, världsledande företagen som spelar en viktig roll globalt, exempelvis coca-cola 

och McDonald's. Arabiska är ett annat vanligt språk hos de transnationella aktörerna, 

eftersom de når ut till många via stora tv kanaler. Dessa språk kombineras sedan av en 

medley av nationella, lokala och regionala kulturer som ett resultat av en ny övertygelse av 

lokal partikularation, vilket innebär att det inte finns några generella eller undantagslöst 

giltiga moraliska principer.   
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Nya konflikter medför nya hot 
Krig och konflikter finns som ett ständigt hot, men med modern medierapportering gör 

människorna ständigt medvetna om hoten, vilket är nytt. Medier avgör vilka nyheter som 

ska rapporteras om till allmänheten och därmed bestämmer de den samhällspolitiska 

dagordningen, när de påverkar vilka frågor och problem som beslutsfattarna bör åtgärda. 

Genom det skapar medierna ramarna för de värden och prioriteringar som gäller för ett 

område (Eriksson, 2001, s.35-36).  

Mediernas roll i de moderna konflikterna är av betydelse, någonting som beror på teknikens 

utveckling. Medierna finner ny information som de förmedlar, vilket oundvikligen leder till 

en betoning av det avvikande, på det föränderliga eller brott mot det normala (Milner, 2009, 

s.115). Det är nyheter som säljer och därför blir nyheterna vanligtvis negativa, i synnerhet 

när de knyts till människornas grundläggande känslor och behov. Säkerhetspolitiska hot har 

en laddning i och med att det handlar om länders territorium, alternativt länders egna 

samhällssystem. Den laddningen tillsammans med en konflikt gör att militära hot och 

aktioner blir den ultimata nyheten. Massmedias roll i moderna konflikter blir därför stor. 

Hur de väljer att belysa en nyhet kan påverka aktörerna i en konflikts handlingar (Mansell, 

2011, s.8). Förhållandet mellan massmedia och makthavare blir därför känsligt och i 

synnerhet vid konflikter. Samtida kritik gentemot massmedia menar att medierna har blivit 

egna makthavare som kan bestämma dagordning och värdera händelser utifrån sina egna 

behov (Eriksson, 2001, s.100). Behov som innebär att tjäna pengar. Massmedias roll i 

moderna konflikter har följaktligen lätt att anamma nya, vidgade hotbilder, vilket gör 

massmedia till en viktig aktör i moderna konflikter (Milner, 2009, s.115).   

Hotbilden är förändrad och därmed ny, någonting som väcker rädsla. Rädsla är en 

förutsättning för ett fungerande samhälle. Om inte människor kände rädsla, behov av 

tillhörighet, trygghet och frihet från upplevda hot hade inte ett fungerande samhälle varit 

möjligt. Hur kan lagar och ordning upprätthållas om det inte finns en rädsla för följder om 

den ordningen bryts? Det är hoten som genererar rädsla hos människan och medierna avgör 

till stor del vilken information människan får om eventuella hot och därför är de en 

avgörande del i moderna konflikter (Eriksson, 2001, s.100).  

Terrorism fungerar p.ga av rädsla. Olika transnationella terroristgrupper får stor inverkan på 

människan, eftersom de genom terrordåd eller endast hot om terrordåd, tvingar människor 

att känna rädsla. Terrorism definieras som attentat med innehåll av särdraget, avsiktligt våld 

riktat mot civila. Gärningsmännen är i regel subnationella grupper, vilket innebär utom 
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nationella grupper, eller individer. Terrorakterna är vanligtvis ämnade att väcka 

uppmärksamhet och utlösa panik hos stora grupper människor för att uppnå ett mål, baserat 

på förövarnas drivkrafter som främst är politiska, ideologiska eller religiösa. Clausewitz 

beskrev krig som politikens förutsättning med andra medel, någonting som inte är olikt 

terrorism (Parker i Gustavsson, Tallberg, 2014, s383-386).  

 

Terrorism handlar vanligtvis om aktioner med ett syfte. Krig klassas dock under vissa 

omständigheter som rationellt och legitimt, medan terrorism universellt fördöms. I början av 

1990- talet ifrågasattes den vedertagna sanningen att terrorism vanligtvis inte gick ut på 

fruktansvärt massvåld. Vid decenniets slut var det istället tydligt att en ny typ av terrorism 

uppstått, en terrorism där gärningsmännen ansåg det som ett egenvärde att döda så många 

människor som möjligt. Terrorattackerna i USA den 11e september blev en slutgiltig 

bekräftelse på det. Terrorism är därmed ett nytt hot, ett hot som tvingar människor globalt att 

känna rädsla. Rädsla som innefattar möjligheten att terrorgrupper ska komma över 

massförstörelsevapen som atomvapen. Terroristgruppernas sätt att organisera sig har även 

förändrats. Ny teknik och kommunikationsmöjligheter innebär att nutidens terrorgrupper 

kan stödjas av anpassningsbara, globala nätverk (Parker i Gustavsson, Tallberg, 2014, s387-

389).  

 

Parastatliga aktörer tar över och deltar i krig, eftersom krig har blivit en bestående näring för 

paramilitära företag. De har ekonomiskt stöd från privatpersoner, stater eller 

emigrantgrupper. De parastatliga aktörerna säljer sedan utvinnings och prospekteringsrätter 

på områdena de kontrollerar, bedriver narkotika och människohandel alternativt pressar ut 

lösensummor och profiterar på internationella organisationers hjälpsändningar, eftersom de 

kontrollerar flyktinglägren eller har tillträde till dem. Finansieringen av krigen blir därför en 

orsak till att det är svårt att få ett slut på krigen. Det är svårt att veta vem som finansierar 

krigen (Nationalencyklopedin, freds- och konfliktforskning).  

 

Paramilitära grupper är ett resultat av asymetriseringen av krigsvåld, vilket innebär att de 

olika parterna i en konflikt inte är jämbördiga. Det finns inte längre några fronter och därför 

förekommer inte heller några större slag och strider är sällsynt förekommande. De militära 

krafterna nöter inte ut varandra som under gamla typen av krig, utan våldet riktas istället 

mot civilbefolkningen. Just de växande asymmetrierna menar (Münkler, 2002, s.214) är det 

främsta kännetecknet på de nya krigen. Det innebär att reguljära arméer har förlorat 
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kontrollen över krigsskeendet. Kontroller ligger istället hos våldsaktörer som inte ser kriget 

som en uppgörelse mellan jämbördiga (Münkler 2002, s.12-13), exempelvis terrorism 

(Münkler, 2002, s.155). 

 

Privatiseringen av våld resulterar i att krigsföringens regler inte efterfölj. Våldsanvändning 

som tidigare var underordnade taktiska element i militär strategi har istället fått en 

självständig strategisk dimension, vilket innebär systematiskt kränkande av mänskliga 

rättigheter (Kaldor, 2002, s.18). Under moderna konflikter sker en autonomisering av vad 

som tidigare var militärt exklusivt våld.  

 

När staterna tillåts monopol på våld resulterar det i barbariska krig, eftersom staten är 

totalitär. Kalla krigets slut markerade ett slut på den här typen av barbarism mellan stater. 

Det största hotet från 1990 och framåt under 2000- talet är istället moderna krig och 

framförallt atomvapen (Nye JR, Welch, s.161). Moderna krig och atomvapen innebär att 

krig inte längre kan begränsas geografiskt, vilket är en markant skillnad från den gamla 

typen av krig. Krigszoner och fredszoner existerar sida vid sida, inom samma territorium. 

Nya krig kännetecknas av politisk identitet, decentraliseringen av våld och globaliserad 

krigs ekonomi. Dessa kännetecken finns över hela världen i varierad utsträckning och de 

sprids genom flyktingar, global media, transnationell kriminalitet och diaspora nätverk som 

tillåter komplett anonymitet. Antalet civila offer förefaller dock vara lägre i de nya typerna 

av konflikter. Det som står klart är att de nya krigen innebär en ny typ av våld, vilket 

behöver analyseras, något även Beitz (1997, s.4) menar. De nya konflikterna associeras med 

staternas försvagning, extremism, och transnationell kriminalitet. Det finns en risk att denna 

typ av våld kan sprida sig snabbt genom globalisering och internationell ekonomi enligt 

Agrell (2003, s.252),(Silander, Klasson 2007, s.69) och (Beitz,1997, s.5-6). 

Förändringen av konflikter är ständig, vilket innebär att studier inom ämnet blir fortlöpande 

relevant. Nedan följder de faktorer som kännetecknar moderna konflikter. De skuggade 

faktorerna är nya för moderna konflikter och återfinns därmed inte bland faktorerna för 

gamla konflikter. De är skuggade för att tydliggöra skillnaderna från gamla till nya 

konflikter.  
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Vad kännetecknar nya konflikter? 
Genom att undersöka vad tidigare forskning nått för resultat om moderna konflikter kan 

studien urskilja en rad faktorer som kännetecknar moderna konflikter. Samma urskiljning 

gjordes för de gamla konflikternas faktorer. Nedan följer de moderna konflikternas faktorer. 

• Parastatliga aktörer, terrorister 

• Mångtydiga orsaker, privata aktörer och transnationella grupper 

• Få reella slag 

• Globalisering och teknisk utveckling 

• Ideologiska övertygelser hos utom statliga aktörer 

• Försvagad statlig legitimitet 

• Transnationella konflikter 

• Massmedia, ett ständigt informationsflöde påverkar parterna i en konflikt 

• Aktörerna bryter mot krigsföringens erkända regler i stor utsträckning (inte 

statligt våldsmonopol)   
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Analysschema   
 

Olika typer av 
konflikter à  

Faktorer som 
kännetecknar konflikt 

Gamla konflikter Svar Moderna 
konflikter Svar 

Aktörer Stater som främsta 
aktörer  Parastatliga aktörer, 

terrorister  

Orsaker 
Rationella orsaker. 

Statens 
egenvinning. 

 

Mångtydiga orsaker. 
Privata aktörer, 
transnationella 

grupper. 

 

Reella Slag 
Reella slag – 

trupper nöter ut 
varandra 

 Få reella slag  

Kommunikation 
Långsamt intranät, 

dålig 
kommunikation 

 Globalisering, 
Teknisk utveckling  

Politiska system 
Ideologiska 

övertygelser hos 
olika stater. 

 
Ideologiska 

övertygelser, hos 
utom statliga aktörer. 

 

Legitimitet Statlig legitimitet  Försvagad statlig 
legitimitet  

Nivå för konflikt 

Nationell konflikt- 
Någon vill utöka 

sitt territorium, alt 
inbördeskrig 

(uppror) 

 Transnationella 
konflikter  

Information Brist på 
information  

Massmedia, ständig 
information påverkar 
parterna i en konflikt 

 

Krigsföringens regler 

Aktörerna bryter 
mot krigsföringens 
erkända regler- I 

någon utsträckning.  
(Statligt 

våldsmonopol) 

 

Aktörerna bryter mot 
krigsföringens 

erkända regler- I stor 
utsträckning.  (Inte 

statligt 
våldsmonopol) 

 

Realism = R Liberalism = L Konstruktivism = K 
Förkortningen för respektive undervisningsverktyg står med nedåtstigande under fliken svar när 

undervisningsverktygen kan användas för att förstå faktorn för konflikt. De olika faktorerna som kännetecknar 
gamla och moderna konflikter står nedåtstigande under respektive konfliktform. 
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Förklaring av analysschema  
I tabellen ovan presenteras det analysschema som kommer användas för att granska i vilken 

mån undervisningsverktygen kan användas för att förstå de olika faktorerna som 

kännetecknar gamla, respektive nya konflikter. Undervisningsverktygens användbarhet för 

att förstå gamla, respektive nya konflikter fångas därigenom in och synliggörs i 

analysschemat. 

Högst upp i tabellen återfinns de olika konflikttyperna, gamla och nya. I cellen högst upp till 

vänster finns rubriken faktorer som kännetecknar konflikter, där under följer de olika 

faktorerna som kännetecknar konflikter. De olika faktorerna är aktörer, orsaker, reella slag, 

kommunikation, politiska system, legitimitet, nivå för konflikt, information och 

krigsföringens regler. Faktorerna har identifierats genom att tidigare forskning har studerats, 

tolkats och kategoriserats till en skriftlig genomgång som sedan kondenserats ned till några 

faktorer som kännetecknar konflikter.  

Hur faktorerna ter sig, skiljer sig sedan åt från gamla och nya konflikter, vilket står markerat 

i cellerna åt höger, i samma kolumn, exempelvis faktorn aktörer, som sedan specificeras 

under rubriken moderna respektive gamla konflikter. Först står faktorn aktörer, där det under 

moderna konflikter rör sig om parastatliga aktörer och terrorister, medan det under gamla 

konflikter framförallt rör sig om statliga aktörer. Sedan följer schemat det mönstret i 

nedåtstigande led, där en faktor gås igenom under rubriken faktorer och följs sedan åt höger 

i samma kolumn av vad den faktorn kännetecknas av vid gamla, respektive moderna 

konflikter. Under fliken svar i samma kolumn som faktorn, följer sedan i resultatet de 

undervisningsverktyg som kan användas för att förstå de olika faktorerna som kännetecknar 

gamla och nya konflikter. Därigenom kan differenserna mellan konflikttyperna synliggöras i 

analysschemat. Undervisningsverktygen är förkortade med första bokstaven, realismen 

markeras med ett R, liberalismen med ett L och konstruktivismen med ett K. 

Undervisningsverktygen har förkortats för att möjliggöra ett komprimerat analysschema.  

Materialet, undervisningsverktygen, förs sedan in under respektive konfliktform, under 

fliken svar, i form av en förkortning i cellerna under respektive konfliktform, för att visa när 

respektive undervisningsverktyg kan användas för att förstå respektive faktor. Förklaring 

följer sedan i analysen.  Sammanställningen av material och teori sker i analysschemat ovan, 

eftersom det med en transparens, synliggör hur studien nått sitt resultat. 
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Nästa steg blir att se om, och hur, undervisningsverktygen kan behandla de olika faktorerna 

som kännetecknar gamla och nya konflikter. Därigenom kan studiens syfte, att undersöka 

huruvida undervisningsverktygen realism, liberalism och konstruktivism är användbara för 

att förstå moderna konflikter, likväl som gamla konflikter uppfyllas. I analysen som följer 

efter resultatet förklaras sedan resultatet. Men innan det följer en genomgång av de olika 

undervisningsverktygen.  
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Tidigare forskning om underisningsverktygen 
 
Nedan följer en genomgång av de olika undervisningsverktygens grundidéer. 

Undervisningsverktyg som senare, i analysen kommer användas för att tolka, i den mån det 

är möjligt, de olika ovannämnda faktorerna som kännetecknar gamla, respektive nya 

konflikter. 

Realismen, liberalismen och konstruktivismen är olika typer av perspektiv, utifrån vilka krig 

och konflikter kan förstås. Det är olika synvinklar som en aktör, exempelvis en stat, 

internationella företag och organisationer, alternativt individer kan se på en konflikt utifrån. 

Dessa perspektiv kan även kallas verktyg, eller vetenskapliga glasögon och används i 

forskning och som verktyg i undervisning, för att tolka och förstå konflikter, samt de olika 

aktörerna i en konflikts skilda synvinklar på konflikter. I den här studien kallas de för 

undervisningsverktyg, eftersom de används som verktyg i undervisningen, för att förstå 

konflikter. Studiens textanalys kommer undersöka huruvida undervisningsverktygen kan 

användas för att förstå de olika faktorerna för gamla och moderna konflikter.  

Med dessa olika undervisningsverktyg kan de olika parternas sidor i en konflikt synliggöras 

och förstås (Jönsson, 2000, s.78). De används flitigt i undervisningen och fungerar väl för att 

förstå gamla konflikter, där staterna har den centrala rollen (Nye JR, Welch 2011, s.36-69), 

(Gustavsson, Tallberg, 2009), (Karlsson, 2014, s.42-50), (Wollinger, 2012 s.38.43). Nu 

minskar de gamla konflikterna samtidigt som den nya typen av konflikter får en större roll. 

Kan dessa undervisningsverktyg användas för att förstå de nya typerna av konflikter? 

Realismen 
Realismen lägger fokus på statens suveränitet, makt och roll, eftersom staten har tillräckligt 

stor makt för att starta krig, förstöra internationella relationer samt influera andra stater. 

Realismen menar att det råder anarki mellan de olika staterna i världen och att internationell 

politik därför handlar om överlevnad. De staterna med störst makt är starkast och har därför 

bäst chans att överleva (Nye JR, Welch, s.61), (Gustavsson, Tallberg, 2014, s.57-59).  

Thomas Hobbes hade en ide om allas krig mot alla. En ide som han skrev om i sitt verk 

Levithian, som först släpptes 1651 (1990, s.20). Hobbes beskrev ett antarktiskt tillstånd, 

vilket kunde råda om det inte fanns någon lag som reglerade människorna. Realismen 

kommer ursprungligen från den iden. Hobbes hävdade att människan är naturligt egoistisk 

och att människans främsta instinkt är överlevnad. Naturtillståndet för mänskligheten är 
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därför allas krig mot alla. Om ett sådant tillstånd ska undvikas krävs en stark makt, den 

suveräna staten. Den suveräna staten har som syfte att skydda människorna. Människorna 

ger staten makten och i utbyte får de beskydd (Donally, 2000, s13-14). Hobbes förklarar att 

människan inte enbart är egoistisk och tävlingsinriktade, även om det är våra främsta 

drivkrafter. Människan är även resonabel och rationell och kan därför sam leva och 

samarbeta om det gynnar egenintresset. En suverän stat som jobbar för vårt beskydd gynnar 

oss och därför gör människan det rationella valet att ha en övermakt (Hobbes, 1651, 

refererad i Donally, 1990, s.20),(Hobbes 2004, s.42). En nutida realist är Vladimir Putin, han 

sätter statens egenintressen främst och låter därmed medborgarna och individernas vilja vara 

sekundär (Donally, 1990, s.21).   

Kärnan som realismen grundar sig på består av tre centrala faktorer, den första att den 

suveräna staten har makten. Det andra kärnantagandet menar att internationella relationer 

handlar om överlevnad, vilket innebär att den starkaste överlever, survivlal of the fittest, blir 

därmed det rådande internationella klimatet. Ett internationellt klimat som resulterar i det 

tredje kärnantagandet, staterna rustar militärt för att visa sin makt, vilket resulterar i en 

kapprustning, någonting om kallas säkerhetsdilemmat (Beitz, 1997, s.188), (Donally, 2000, 

s.15), (Nye JR, Welch, s.161). 

De starkaste staterna har makten att bestämma om hur utvecklingen ska se ut internationellt. 

Samarbete mellan olika stater handlar enbart om egenintressen och egenvinning för de olika 

suveräna staterna (Gustavsson, Tallberg, 2014, s.59). Det centrala för en stat är att maximera 

sin egen vinst och kan det göras genom samarbete, då samarbetar staten gärna (Brown, 

2001, s.40), (Nye JR, Welch, s61-62). Om två olika stater har olika intressen kommer den 

staten med större makt att kämpa mot den svagare statens intressen. Det resulterar i att stater 

rustar militärt, någonting som kallas säkerhetsdilemmat. För att ständigt visa sig maktfull 

rustar staten upp, men då tvingas de andra staterna rusta upp sin militär ytterligare och så 

skapas en ond cirkel, ett säkerhetsdilemma, där den staten med störst militär visar sig ha 

störst makt. Realismens förespråkare menar att staten bryr sig mest om relativ makt, vilket 

betyder hur mäktig en stat är i förhållande till andra stater, därav säkerhetsdilemmat 

(Donally, 2000, s.15), (Nye JR, Welch, s.52).  

Det resulterar i att världsfred endast upprätthålls genom avskräckning. Ingen stat vågar gå i 

konflikt med en stat som har större militär och därmed större makt, eftersom den staten med 

mindre makt vet att de inte har någon chans att vinna konflikten. Realismen hävdar att kalla 
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kriget var en förhållandevis säker period, eftersom ingen av aktörerna vågade agera p.ga 

rädsla för den andra statens makt (Nye JR, Welch, s.161), (Nye JR, Welch, s.142). Det var 

därför rädslan för atomvapen som gjorde att Sovjetunionen och USA aldrig gick i krig med 

varandra (Mansell, 2011, s18), (Nye JR, Welch, s.161). Enligt realismen är fred ett ohållbart 

koncept, eftersom det anarkiska systemet bygger på rädsla och osäkerhet. Krig och konflikt 

är därför alltid är ett aktuellt hot (Hobbes 2004, s.42),(Beitz, 1997, s.190-191).  

Liberalismen 
 

Liberalismen menar att det finns flera viktiga aktörer på den internationella arenan, 

däribland den suveräna staten, företag, individer och internationella organisationer. Enligt 

Liberalismen är det inte enbart staten som har en avgörande roll, eftersom att den är 

uppbyggd av individer, som lever i ett samhälle och driver företag och organisationer (Nye 

JR, Welch, s.63). Dessa företag och organisationer drivs inte av staten, utan av individer 

som har en enskild agenda, vilken inte nödvändigtvis överensstämmer med statens agenda 

(Beitz 1997, s.18). Individernas agenda och intressen kan påverka den internationella 

politiken och har därför en betydande roll. Det finns flera intressen som styr den 

internationella politiken och därför bör dessa intressen finnas i åtanke vid transnationella 

samarbeten, eller konflikter (Nye JR, Welch, s.66). Internationell politik grundar sig i 

gemensamma intressen, interdependens, ett ömsesidigt beroende, eftersom samarbete bygger 

på gemensamma intressen, eller en väg där de olika aktörerna kan tillgodose sina intressen. 

Om de gemensamma intressena är att lösa en konflikt kan det göras genom samarbete enligt 

liberalismens perspektiv (Milner & Moravcsik, 2009, s.93),(Brown, 2001, s.40). När 

interdependens uppstår har de olika aktörerna gemensamma intressen som de vill skydda 

och därför blir krig eller konflikter någonting som skadar deras gemensamma intressen. Krig 

och konflikter blir därför något alla inblandade aktörer vill undvika (Beitz 1997, s.18).  

Liberalismens grundtanke baseras på att individer vill samarbeta, om de inser att det har 

något att vinna på samarbetet. John Locke är en av de äldre företrädarna för liberalismen 

som menar att den enskilde människans frihet från tvång och restriktioner ska väga tyngre 

än statens intressen. Locke hävdar att människans natur går ut på att leva ett så bra liv som 

möjligt och för att det ska vara genomförbart får ingen förhindra människan. Statens roll ska 

därför enbart vara att hjälpa människan att leva ett så bra liv som möjligt, genom att bevara 

den enskilde individens äganderätt. Äganderätten var Lockes grundidé och värderas högt, 
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eftersom det är en förutsättning för att människan ska vara fri. Locke förutsätter dock att 

människan är rationell och väljer det valet som ger individen störst avkastning och därmed 

störst möjlighet till ett gott liv. Det finns även moderna förespråkare för liberalismen, 

Barack Obama är en av dem, han förespråkar frihet för individen samtidigt som han vill att 

staten ska erbjuda stöd till de som är i behov. (Gustavsson, Tallberg, 2014, s.68-69).  

Staterna består av individer, vilket betyder att stater borde vilja samarbeta, om de inser att de 

har något att vinna på det, (Brown, 2001, s.40) någonting som överensstämmer med Lockes 

grundteori. Det är en central anledning till varför demokrati är viktig för världsfred. Om alla 

får vara med och ta beslut kan individerna och staternas intressen tillgodoses och då öppnar 

staterna upp sig för omvärlden. När stater öppnar upp sig för omvärlden kan internationella 

institutioner bildas och stabilisera en världsfred, stärka transnationella samarbeten och 

undvika konflikter (Mansell, 2011, s.16). Statens beteenden och relationer mellan stater 

definierar hur det transnationella samhället ser ut. Det är individer och sociala grupper som 

influerar de sociala syftena som därmed finns underliggande i statens preferenser. Det 

transnationella samhället kan förstås genom tre kärnantaganden. De specificerar naturen hos 

sociala aktörer, staten och det internationella systemet (Brown, 2001, s48-49),(Nye JR, 

Welch, s.63-68).  

De första kärnantagadet är att sociala aktörer har företräde. Liberalismen vilar på en botten 

upp vinkling, vilket betyder att kraven från individer och sociala grupper behandlas med lika 

stor vikt som statens krav. Politik kommer från det transnationella samhället och förstås 

därför som en aggregation, en sammanslagning av olika viljor. Olika viljor hos vad som 

förväntas vara rationella individer (Brown, 2001, s.40). Det är sociala individer med olika 

preferenser, vilket innebär att de måste mötas någonstans för att definiera sitt material och 

sina intressen enskilt, på sidan om politiken, för att sedan utveckla intressena genom 

politiskt utbyte och kollektiva handlingar på den transnationella arenan (Nye JR, Welch, 

s.64). Individernas preferenser och intressen som de utvecklat enskilt ska värderas lika högt 

som statens och sedan bli en del av transnationell politik. Transnationell politik är därför 

individens vilja. Individer och grupper förväntas agera rationellt i eftersträvan mot materiell 

och ideal välfärd (Milner, Moravcsik, 2009, s.93). 

Det andra kärnantagandet innebär representation och statliga preferenser. Stater, eller andra 

politiska institutioner representerar någon typ av samhälle, på grunderna av vilkas intressen 

offentliga stater definierar och agerar behovsenligt i internationell politik. Staten är inte en 
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aktör utan en representant för en samling av sociala aktörer och deras preferenser (Mansell, 

2011, s.71). Det tredje kärnantagandet är interdependens och det internationella systemet. 

Konfigurationen av interdependens och statliga preferenser avgör det statliga beteendet 

(Milner, Moravcsik, 2009, s.93). 

Konstruktivismen 
Konstruktivismen ser staterna som en konstruktion och menar att konflikter inte 

nödvändigtvis behöver existera, utan de är en konstruktion, skapad av människan. Intressena 

som individer, aktörer och stater har är även de en konstruktion och finns enbart för att få 

aktörerna medvetna om sin situation och agera därefter (Milner, 2009, s.9). En framträdande 

inspiratör inom konstruktivismen är Anthony Giddens, som i grunden är sociolog. Giddens 

menar att samhället baseras på social strukturering, vilket innebär att sociala normer ligger 

till grund för hur människan beter sig. Människan agerar därmed på likartade sätt omedvetet. 

(Gustavsson, Tallberg, 2014, s.100).  

Konstruktivismen värderar inte aktörernas olika maktpositioner, eftersom makt endast är ett 

konstruerat värde som bara värderas av de andra aktörerna, någonting som Giddens menar, 

enbart beror på att människan följer de socialt strukturerade normerna. Samhällets normer 

blir därmed grunden för hur individen agerar, p.ga av att samhällets är en struktur, skapad av 

de mänskliga normerna. 

Exempelvis kommer ett land med stor militär endast att uppfattas som mäktigt om det finns 

andra stater som känner sig hotade av denna militär (Brown, 2001, s.48). En stat som har 

stora naturresurser anses endast som rikt och mäktigt om det finns en efterfrågan på dess 

naturresurser. Efterfrågan förändras och därför förändras detta värde, vilket betyder att även 

det är konstruerat. De olika aktörernas intressen kommer från individernas egenintressen, 

vad de uppfattar som identiteter, normer och idéer. Staten grundas genom att befolkningen 

ser sig som en gemensam enhet som delar normer och uppfattningar om världens olika 

fenomen (Nye JR, Welch, s.69). När de individerna sedan börjar samarbeta formas deras 

identitet och sedan deras gemensamma värden som de kommer att arbeta för att förstärka 

och stabilisera. Konstruktivismen menar att om alla individer hade delat samma normer och 

värden så hade alla individer varit enade och inga konflikter hade uppstått (Brown, 2001, 

s.49).  

Med över 7 miljarder människor på jorden är det ohållbart att alla individer ska dela samma 

normer och värden (Beitz, 1997, s.4). Det gör att världen istället formas av hur individerna 
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uppfattar sin situation som medborgare i olika stater. Dessa stater skiljer sig från varandra, 

vilket beror på att individerna i staterna, medborgarna, skiljer sig från varandra. Om staterna 

väljer att samarbeta eller gå i konflikt med varandra, beror därmed på den skapade 

identitetsuppfattningen hos individerna inom staten (Milner, 2009, s.9). Exempelvis har 

USAs befolkning en annan ide om hur militären bör användas inom internationella 

relationer, än vad exempelvis, Sveriges befolkning har. Det beror på vilka tidigare 

erfarenheter individerna har av vad som försvarar och stärker deras egenintressen. 

Egenintressen som kommer från ett system där individerna uppfattar sig själva som 

deltagare. Dessa olika perspektiv, utifrån vilka de olika aktörerna på världsarenan väljer att 

se på saken gör en väsentlig skillnad mellan hur staterna förhåller sig till varandra (Brown, 

2001, s.49). Kärnan i konstruktivismens perspektiv består av tre kärnantaganden, det första 

att samhället är en konstruktion. Det andra kärnantagandet menar att individen är viktigast 

och det tredje kärnantagandet menar att om individerna delade samma normer och värden 

hade inga konflikter existerat (Gustavsson, Tallberg, 2009, s.14), (Nye JR, Welch, s.69).  

Konstruktivismens grundantaganden ger inte någon motivering till risker och krig. Krig 

handlar dock inte enbart om risker. Krig är någonting som folkopinioner, politiker och 

internationella organisationer ber de makthavande om. Det beror inte på maktpolitiska 

intressen, utan på en hyllning till de osjälviska värdena som rättvisa, mänskliga rättigheter 

och demokrati. Två demokratier krigar inte mot varandra (Kaldor, 2012, s.20). I 

globaliseringens tid är konflikterna inte längre enbart mellan de olika suveräna staterna, utan 

i större utsträckning mellan privatpersoner och grupper med egenintressen. Egenintresse kan 

dock förkläs som någonting annat, exempelvis humanitär intervention (Urry, 2003, s45). 

 

Konstruktivismens perspektiv menar att det är individernas normer och värden som är 

centrala. Om alla människor kan dela samma normer och värden finns ingen anledning till 

konflikt. Människor som tror på konstruktivismen återfinns i internationella organisationer 

som läkare utan gränser, Amnesty eller UNHCR, organisationer som arbetar med humanitär 

intervention. Organisationer som vill hjälpa individerna. Humanitär intervention ses som ett 

fenomen av 1900- talet, någonting som växte fram ur kalla krigets slut (Nye JR, Welch, 

s161). Det stämmer dock inte, utan humanitär intervention härstammar från 

upplysningstidens idéer om människans egenvärde och medfödda rättigheter. De humanitära 

argumenten är centrala enligt konstruktivismens grundprinciper (Agrell, 2003, s.217). Dock 

finns det en problematik med humanitär intervention. I många konflikter finns det behov av 
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humanitär intervention, de skälen kan vara verkliga eller illusoriska, härstamma från fakta 

eller propaganda. I maktpolitiken och säkerhetspolitikens värld finns det skäl för och mot 

humanitär intervention och de återfinns tillsammans med andra inrikes och utrikespolitiska 

skäl. Humanitär intervention kan därför manipuleras vid behov. Krig kan bli fred, eller 

övergrepp humanitärt, beroende på vem som definierar innebörden och i vilket syfte det 

görs. I desto större utsträckning som humanitär intervention ställs i centrum och betraktas 

som legitimt inom internationell politik, desto större blir incitamenten att manipulera in 

maktpolitik och mediala symbolhandlingar i dess skepnad (Urry, 2003, s45). 

Översikt-‐   undervisningsverktygens  grundidéer     
	  

I schemat nedan följer en översiktlig genomgång för att sammanfatta de olika 

undervisningsverktygens huvudsakliga grundidéer.  
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 Resultat  
Olika typer av 
konflikter à  

Faktorer 
Gamla konflikter Svar Moderna 

konflikter Svar 

Aktörer Stater som främsta 
aktörer R, L Parastatliga 

aktörer, terrorister R 

Orsaker 
Rationella orsaker. 

Statens 
egenvinning 

R 

Mångtydiga 
orsaker. Privata 

aktörer, 
transnationella 

grupper 

 

Slag 
Reella slag – 

trupper nöter ut 
varandra 

R, L Få reella slag L, K 

Kommunikation 
Långsamt intranät, 

dålig 
kommunikation 

 Globalisering, 
Teknisk utveckling  

Ideologi 
Ideologiska 

övertygelser hos 
staten 

R, L 

Ideologiska 
övertygelser hos 

utom statliga 
aktörer 

R, L 

Legitimitet Statlig legitimitet R, L Försvagad statlig 
legitimitet K 

Nivå för konflikt 

Nationell konflikt- 
Någon vill utöka 

sitt territorium, alt 
inbördeskrig 

(uppror) 

R Transnationella 
konflikter  

Information Brist på 
information 

 Massmedia, ständig 
information 

påverkar parterna i 
en konflikt 

 

Krigsföringens regler 

Aktörerna bryter 
mot krigsföringens 
erkända regler- I 

någon utsträckning.  
(Statligt 

våldsmonopol) 

 Aktörerna bryter 
mot krigsföringens 
erkända regler- I 
stor utsträckning.  

(Inte statligt 
våldsmonopol) 

 

Realism = R Liberalism = L Konstruktivism = K 
Förkortningen för respektive undervisningsverktyg står med nedåtstigande under fliken svar när 

undervisningsverktygen kan användas för att förstå faktorn för konflikt. De olika faktorerna som kännetecknar 
gamla och moderna konflikter står nedåtstigande under respektive konfliktform. 
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Analys  
Inledningsvis bör det förtydligas att faktorerna i analysschemat består av de tidigare nämnda 

faktorerna för gamla, respektive nya konflikter. Sedan följer de olika konflikterna och 

nedåtstigande, under svar markeras de faktorer som undervisningsverktygen kan förklara, 

vilket innebär användas för att förstå den aktuella faktorn. Undervisningsverktygen är 

förkortade och första bokstaven i respektive undervisningsverktyg representerar därmed att 

det undervisningsverktyget kan förklara den faktorn. Ibland är ingen förkortning nämnd och 

då kan inget av undervisningsverktygen förklara den faktorn. Ibland är flera förkortningar 

nämnda, vilket betyder att det finns förklaringar hos flera undervisningsverktyg.  

Av intresse är när det skiljer sig åt i markeringarna mellan gamla och nya konflikter, 

eftersom det markerar en differens. Det är tidigare nämnt att gamla och nya konflikter 

kännetecknas av olika faktorer, vilket innebar att samma struktur för de olika 

konflikttyperna inte var möjlig. Det synliggörs explicit i analysschemat, där faktorerna 

nämns översiktligt och förklaras utifrån respektive konflikt under rubriken gamla, respektive 

moderna konflikter. Här blir det markant att samma faktorer inte kan användas för att 

synliggöra vad som kännetecknar gamla och nya konflikter, vilket beror på att kännetecknen 

är olika på flera punkter. Schemat över överblicken, på vilka faktorer som återfinns i gamla, 

respektive nya konflikter ger därför en tydligare bild av vilka faktorer som återfinns i de 

respektive konflikttyperna, medan analysschemat erbjuder en sammanställd version för att 

möjliggöra en komparation som kan illustrera hur de olika undervisningsverktygen kan 

förklara de olika, med betoning på olika, faktorerna hos gamla, respektive moderna 

konflikter. Det är även förklaringen till varför överblicken och analysschemat inte använder 

samma benämning på faktorerna. I analysschemat måste läsaren gå in under respektive 

konfliktform för att se hur en viss faktor ser ut. Exempelvis faktorn orsaker, som återfinns i 

de båda konflikttyperna, men ser olika ut. I överblicken finns inte faktorn orsaker med, utan 

benämns istället som habegär, med vilken orsaken sedan varierar beroende på tidsram, vad i 

sig habegär grundar sig på under gamla, respektive moderna konflikter.  

När analysschemat är förklarat följer nu en genomgång av faktorerna och vilka 

undervisningsverktyg som finns markerade under svar på de olika konflikttyperna. 
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Aktörer 
Aktörer i gamla konflikter består framförallt av staten. Staten var den viktigaste aktören i det 

internationella systemet, med uppgiften att försvara ett territorium och statens suveränitet. 

Det överensstämmer med realismens grundtanke som menar att den suveräna staten är den 

centrala aktören eftersom de har makten att starta krig och därför markeras med ett R. I 

analysschemat står det dock att staten var den främsta aktören, under gamla konflikter, vilket 

innebär att det fanns fler aktörer av vikt. Det kan liberalismen förklara, eftersom det 

undervisningsverktyget hävdar att staten är en central aktör, tillsammans med företag och 

internationella organisationer (Brown, 2001, s.40), p.ga av det finns även ett L, markerat 

under svar. Under moderna konflikter står det istället parastatliga aktörer, vilket varken 

realismen eller liberalismen kan förklara utförligt. Realismen och Hobbes (1651, refererad i 

Donally,1990, s.20) menar att människan i grunden är egoistisk, vilket kan förklara varför 

parastatliga aktörer agerar i konflikter. De har någonting att vinna på det, ekonomiskt eller 

politiskt, de kan fylla sitt egenintresse. Realismen kan därför förklara parastatliga aktörer till 

viss del.  

Konstruktivismen kan till viss del förklara faktorn parastatliga aktörer, genom att det är 

aktörer som delar samma normer och värden, normer och värden som frångår den 

konstruerade statens. Konstruktivismen kan dock inte användas för att förstå varför det finns 

konflikter mellan de olika aktörerna. Konstruktivismen menar att konflikter inte hade 

uppstått om individer delade dessa normer och värden (Milner, 2009, s.9). Det betyder att 

konstruktivismen inte kan ge en förståelse till varför parastatliga aktörer agerar i 

internationella konflikter. 

Terrorism kan inte förstås med något av undervisningsverktygen. Terrorism går ut på att 

döda så många människor som möjligt. Terrorgrupperna har tillgång till ny teknik och nya 

möjligheter, det är ett av hoten som medföljer de nya konflikterna. Ett hot som inte har 

någon rationell förklaring bortom att terrorgrupperna vill tvinga människor till att uppleva 

rädsla. Syftet till det är svårgenomskådligt och kan inte förstås med undervisningsverktygen. 

(Parker i Gustavsson, Tallberg, 2014, s387-389).  
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Orsaker 
Orsaker till en konflikt kan erbjuda en förklaring till varför en konflikt existerar och bör 

därför studeras för att förstå en konflikts faktorer. Styrdokumenten hävdar även att eleverna 

ska ha en förståelse till orsaker bakom konflikter (Lgy11, s.151). Under gamla konflikter 

återfinns rationella orsaker, vilket markeras med ett R, för realismen, eftersom realismen kan 

förklara rationella orsaker genom att människan är i grunden rationell (Hobbes, 1651, 

refererad i Donally, 1990, s.20). Finns det ett egenintresse för staten att gå i konflikt så är det 

ett rationellt val.  

Under moderna konflikter återfinns istället mångtydiga orsaker och där nämns återigen 

aktörer, vilket visar på att aktörerna kan ha flera olika anledningar till att de agerar inom en 

konflikt. Det finns privata aktörer som investerar pengar för att hålla en konflikt igång, förse 

parastatliga grupper med vapen alternativt investera pengar för att få ett slut på konflikten 

Vad är då orsakerna bakom de privata aktörernas beteende? Enligt realismen är det 

egenintresse återigen (Nye JR, Welch, s.61.62). Liberalismen hade eventuellt kunnat 

förklara vissa delar av faktorn genom den sociala aspekten. Parastatliga aktörer har ett 

socialt samband men de förefaller inte reducera konflikter, sett till de transnationella 

grupperna som agerar mycket våldsamt och bryter mot krigsföringens erkända regler, vilket 

återkommer i en senare punkt. Liberalismen hävdar att personliga konflikter reducerar 

konflikter genom att främja förståelse (Nye JR, Welch, s.64) och kan därmed inte förklara 

parastatliga aktörer i tillräckligt stor utsträckning för att elever ska erhålla en full förståelse 

för den faktorn. 

Varken Realismen eller Liberalismen kan erbjuda en tillräcklig förklaring till mångtydiga 

orsaker till moderna konflikter. Konstruktivismen å andra sidan, kan förklara att samhället, 

staten och internationell politik enbart är en konstruktion, skapad av människan. Om de 

individer som agerar utanför staten, som privata aktörer och transnationella grupper är 

konstruktivister och agerar utifrån teorins grundläggande paradigm kan det vara förståeligt, 

dock bara till viss del. Konstruktivismen menar att den sociala kontexten en individ växer 

upp inom formar individens identiteter och värderingar. För att konstruktivismen ska ge en 

tillräcklig förklaring krävs då information om dessa individer och deras bakgrund. 

Konstruktivismen kan förklara vissa delar av de transnationella gruppernas agerande, men 

långt ifrån allt och kan därför inte erbjuda en tillräcklig förståelse för faktorn (Nye JR, 

Welch, s.69).  
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Slag 
Under gamla konflikter återfinns reella slag, där trupper nöter ut varandra är en faktor som 

kännetecknar gamla konflikter. Kaldor (20012, s.24) menar att gamla krig skiljer sig från 

moderna, framförallt gällande militärt agerande, under gamla krig är militären statens 

våldsutövare. Det kan återigen realismen förklara genom det rationella valet är en giltig 

anledning, förutsatt att det tjänar statens egenintresse, vilket det då antas göra, eftersom 

gamla krigs främsta aktör var staten och orsakerna bakom krigen var statens egenintresse. 

Gamla krig var framförallt mellanstatliga, förutom inbördeskrigen, men de benämndes 

snarare som uppror (Zetterling, 2009, s.58). Det beror på att liberalismen har militär makt 

som ett av de främsta instrumenten för behandling av konflikt (Nye JR, Welch, s.62), samt 

att rättvisa är ett primärt mål. Det torde därmed innebära att ett rättvist slag utkämpas tills en 

part antigen avväpnat motståndarna och övertagit deras territorium, alternativt oskadliggjort 

motståndarna (Clausewitz, 1997, s.150). Clausewitz hävdar att krig är en rationell aktivitet, 

trots att känslor och sentimentalitet mobiliserades i dess tjänst, vilket kan tolkas som att krig 

anses rationellt och därför kan förstås med hjälp liberalismen och realismen. 

Under moderna krig står det få reella slag, som istället består av terrorism, luftangrepp, hög 

andel civil skada och icke jämbördig krigsföring, vilket innebär att militärt tränade angriper 

civila, eller barnsoldater tvingas kriga, någonting som Kaldor (20012, s.24) menar är en 

avgörande differens mellan gamla och moderna konflikter. När militärt tränade angriper 

civila klassas det inte som krig, utan som övervåld. Avsaknaden av krig hade kunnat 

förklaras av både realismen och liberalismen, förutsatt att det berodde på en rationell 

anledning vilket Milner och Moravcsik menar är en godtagbar anledning, om det tjänar 

statens egenintresse (2009, s.93). Det asymmetriska krigsvåldet kan inte påstås vara 

rationellt, eftersom våld mot oskyldiga civila inte är nödvändigt. Avsaknaden av slag kan 

däremot påstås vara rationellt, eftersom alla parter i ett krig får förluster, något som är 

önskvärt att undvika, om det är möjligt (Brown, 2001, s.40). Med den motiveringen 

återfinns de två undervisningsverktygen markerade under få reella slag, trots att de inte kan 

förklara det asymmetriska krigsföringen, eller övervåldet mot civila. Men de två fenomenen 

är snarare en följd av det moderna krigets orsaker, än en orsak till avsaknaden av reella slag. 
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Kommunikation 
Under kommunikation finns inget undervisningsverktyg markerat, varken under gamla eller 

nya konflikter. Det beror på att kommunikation i konflikter varierar utifrån faktorer som 

undervisningsverktygen inte kan förklara, exempelvis, teknisk utveckling, ekonomi, 

tidsramar och vilken plats konflikten utspelar sig på. Under större delen av det som benämns 

som gamla konflikter, fram till 1990 (Kaldor, 2012, s.20), var kommunikationen bristfällig 

p.ga dåliga, eller obefintliga intranät. När olika parter i en konflikt inte kan kommunicera 

med varandra blir det genast svårare att lösa en konflikt, men det är ingenting de olika 

undervisningsverktygen behandlar. Lawrence (1997, s.37) menar att kommunikation 

möjliggör användningen av större militära styrkor, men det framgår ändå att antalet slag är 

mindre under moderna konflikter. Stor militär är dock ändå av vikt, eftersom det fungerar 

avskräckande. Någonting som realismens säkerhetsdilemma är ett tydligt tecken på 

(Donally, 2000, s.15). Kvalité på kommunikation är en viktig faktor som kan känneteckna 

en konflikt, exempelvis genom att människor med olika åsikter på olika platser nu når 

varandra och det uppstår nya konflikter (Silander, Klasson 2007, s.69). 

Undervisningsverktygen erbjuder inte någon närmre förklaring till kommunikationens roll 

för konfliktens orsak eller utfall.  

Ideologi 
Under båda konflikttyperna återfinns ideologiska övertygelser, vilket är en avgörande orsak 

för en konflikt, oberoende på vilken tidsramen för konflikten är. Differensen blir dock att de 

ideologiska övertygelserna ligger hos olika aktörer. Någonting som återknyter till den första 

faktorn, aktörer. Under gamla konflikter var staten den främsta aktören. Under moderna 

konflikter är aktörerna fler. Undervisningsverktygen fungerar utmärk på politiska system, 

eftersom de kan förklara statens egenintressen, vilka kommer från de ideologiska 

övertygelserna. De ideologiska övertygelserna varierar under tidsramarna för gamla och nya 

konflikter, men kan ändå förstås med hjälp av undervisningsverktygen.  

Liberalismen lägger vikt på andra faktorer än statens egenintresse, men menar ändå att 

staten är central och därför kan liberalismen användas för att förstå politiska systemets roll i 

en konflikt. Realismen lägger störst fokus på den suveräna staten och kan därför användas 

för att förstå statens ideologi. Exempelvis kan liberalismen och realismen förklara varför 

stater med olika politiska system och ideologier samarbetar med varandra. Realismen hävdar 

att det centrala för en stat är att maximera sin egen vinst, kan det göras genom samarbete, då 

samarbetar staten gärna (Hobbes, 1651, refererad i Donally, 1990, s.20).  
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Liberalismen kan även förklara samarbete mellan olika politiska system och stater med olika 

ideologier, genom att det gynnar alla, i och med att det är en väg genom vilken individers 

preferenser värderas lika högt som statens (Brown 2001, s.40). Transnationell politik och 

samarbete kan därför spegla individens vilja. Individer vilka förväntas agera rationellt i 

eftersträvan mot materiell och ideal välfärd (Milner & Moravcsik, 2009, s.93). Om 

interdependens kan uppstå har aktörerna gemensamma intressen som de vill skydda och 

därför blir krig eller konflikter någonting som skadar deras gemensamma intressen. Krig och 

konflikter blir därför något alla inblandade aktörer vill undvika (Beitz 1997, s.18). 

Liberalismen kan även användas för att se eventuella lösningar på en konflikt inom faktorn 

politiska system. Om det är ett gemensamt intresse att lösa en konflikt kan samarbete därför 

vara en lösning (Milner & Moravcsik, 2009, s.93). Ideologiska övertygelser hos andra 

aktörer än staten blir dock svårare att förstå med hjälp av undervisningsverktygen.  

Legitimitet 
Gamla konflikter kännetecknas av hög statlig legitimitet där staten har våldsmonopol. 

Gamla krig skiljer sig från moderna i gällande de politiska aspekterna, menar Kaldor 

(20012, s.24). Det kan undervisningsverktygen realismen och liberalism båda förklara. 

Realismen genom Hobbes (1651, refererad i Donally,1990, s.20) grundtanke att staten har 

makten att skydda invånarna. Makt som invånarna gett till staten för att de är rationella och 

inser fördelarna med en övermakt. Det resonemanget kan även liberalismen förklara med ett 

tillägg om att staten har legitimitet för att individerna samarbetar genom statens legitimitet 

och därigenom kan forma samhället efter sina egna preferenser (Brown, 2001, s.40). 

Moderna konflikter kännetecknas av svagare statlig legitimitet, där istället transnationella 

grupper agerar, våldsmonopolet ligger inte längre hos staten (Münkler 2002, s.12-13). Det 

kan varken realismen eller liberalismen förklara. Realismens grundtanke om egenintresset 

hos människan kan förklara de privata aktörernas roll, de har någonting att tjäna på att delta i 

konflikten (Brown, 2001, s.40). Det ger dock inte en tillräcklig förståelse för avsaknaden av 

statlig legitimitet.  

Konstruktivismen kan dock användas för att förstå avsaknaden av statlig legitimitet, genom 

att staten enbart är en konstruktion och därmed inte har någon egentlig legitimitet (Milner, 

2009, s.9).   
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Nivå för konflikt  
En nationell konflikt innebär att någon aktör, vanligtvis staten vill utöka sitt territorium. 

Inbördeskrig är en annan nivå där konflikter finns, med det definieras som uppror, enligt 

Zetterling (2009, s.58). Nivån för gamla konflikter kan variera, det är någonting som 

realismen kan förklara, till viss utsträckning. Är nivån mellanstatlig kan realismen förklara 

agerandet genom att statens egenintresse är tillräckligt för att orsaka en konflikt. Har en stat 

tillräckligt stor makt och nog stor militär uppstår dock ingen konflikt, eftersom de andra 

staterna är avskräckta (Gustavsson, Tallberg, 2014, s.59). Inbördeskrigen kan inte förstås 

genom realismens undervisningsverktyg mer än att individer har ett egenintresse och därmed 

orsakar en konflikt.  

Under moderna konflikter finns inget undervisningsverktyg markerat, eftersom de inte 

erbjuder en förklaring till transnationella konflikter med flera olika aktörer.  

Information 
Spridningen av information är avgörande för hur en konflikt utspelar sig menar Milner 

(2009, s.115), som förklarar att mediernas roll i moderna konflikter är av stor betydelse, 

eftersom de finner ny information och förmedlar den. Massmedia betonar det avvikande, för 

det är det som säljer och därför är det oundvikligt att media påverkar den samhällspolitiska 

dagordningen (Eriksson, 2001, s.35-36). Det väcker rädsla hos människorna inom området 

som tar del av informationen, vilket Eriksson (2001, s.100), menar är en förutsättning för ett 

fungerande samhälle, eftersom rädsla genererar laglydiga medborgare. Spridningen av 

information är relativt ny och tillför ytterligare en differens mellan gamla och moderna 

konflikter. I moderna konflikter sprids information omedelbart globalt, vilket medför att 

rädslan blir global. Transnationella grupper och terrorism är ett tydligt tecken på det. 

Zetterling (2009, s.66) menar att det alltid är vinnaren som skriver historien. 

Krigsföringens regler 
Under gamla konflikter står det att aktörerna bryter mot krigföringens erkända regler i någon 

utsträckning. Regler för krigsföringen utvecklades under senare delen av 1800- talet och 

stadgades under 1900- talet. De efterföljdes emellertid inte alltid, men låg ändå till grunden 

för vad som var accepterat under krig. Inget av undervisningsverktygen kan förklara brott 

mot krigsföringens regler. Under moderna konflikter bryter aktörerna mot krigsföringens 

erkända regler i stor utsträckning. Kaldor (2012, s.24) menar att det finns en skillnad mellan 

socialt accepterat dödande och vad som är uteslutet, enligt samhällets normer. Den 

skillnaden är hårfin och definieras olika, i olika tider. 
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Våldsmonopolet låg hos staten under den gamla formen av konflikter (Kaldor, 2012, s.24), 

någonting som realismen och liberalismen kan förklara, genom att staten har makten att 

kontrollera och skydda människorna, vilket Urry (2003, s.45) menar, betyder att de innehar 

monopol på våld. Under moderna konflikter har inte längre staten våldsmonopol, utan även 

privata aktörer brukar våld, någonting som undervisningsverktygen inte kan användas för att 

förstå.  
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Diskussion  
 

Agrell (2003, s.252) menar att de lösningar som fungerat på gamla konflikter inte är till 

någon hjälp vid den nya typen av konflikter, eftersom de är helt skilda saker. Någonting som 

analysen synliggör. Det svarar även på studiens syfte, vilket var att undersöka huruvida 

undervisningsverktygen realism, liberalism och konstruktivism är användbara för att förstå 

moderna, likväl som gamla konflikter. Syftet har besvarats genom att forskningsfrågan, vad 

kännetecknar gamla, respektive nya konflikter har besvarats, samt forskningsfrågan i vilken 

utsträckning kan undervisningsverktygen användas för att belysa de olika konflikttyperna.  

 

Undervisningsverktygen används vanligtvis i skolan för att förstå konflikter fungerar 

utmärkt på gamla typen av konflikter, där de kan användas för att förstå flertalet faktorer. 

Det beror på att gamla konflikter är mellanstatliga, vilket innebär att det överensstämmer väl 

med både realismen och liberalismens grundidéer (Gustavsson, Tallberg, 2014, s.62-65). De 

båda undervisningsverktygen har statens suveränitet som en central aspekt, realismen i 

högre utsträckning än liberalismen, som även menar att individer, företag, internationella 

organisationer och framförallt samarbete är av vikt (Beitz 1997, s.18). Tillsammans med 

konstruktivismen kan de tre undervisningsverktygen ge en god förståelse som 

överensstämmer med skolans styrdokument. Styrdokument vilka kräver att 

samhällskunskapen ska behandla demokratiska och politiska system på lokal och nationell 

nivå, samt medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut på de olika nivåerna.	  

Mänskliga rättigheter och hur de förhåller sig till stat och individ, samt hur individer kan 

utkräva sina individuella och kollektiva rättigheter, är även centralt innehåll som 

undervisningen ska behandla. Eleverna ska kunna använda sig av olika teorier och modeller 

(Lgy11, s.150), vilket dessa undervisningsverktyg är. Sammanfattningsvis kan de nämnda 

undervisningsverktygen inte användas för att förstå komplexiteten i de ständigt förändrande 

moderna konflikterna, trots att skolans styrdokument visar att eleverna ska ges en förståelse 

för de moderna konflikterna.  

 

De gamla konflikterna kan förstås med undervisningsverktygen, men hur ska eleverna 

erhålla en förståelse för de nya typerna av konflikter om inte de vanligtvis använda 

undervisningsverktygen fungerar för att förstå moderna konflikter? Moderna konflikter som 

ständigt förändras och därmed är högst aktuella om eleverna ska förstå det nutida samhällets 
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politiska utveckling i relation till maktfördelning, vilket de ska, enligt styrdokumenten 

(Lgy11, 2011, s.154). 

 

Studiens tre undervisningsverktyg realism, liberalism och konstruktivism har svagheter. 

Realismen lägger stor fokus på staternas makt och därmed uteblir faktorer som kultur, 

nationella politiska system, idéer och socioekonomiska strukturer. Exempelvis kan inte 

realismen ge någon förklaring till faktorer som nationalismens roll för andra världskrigets 

utbrott (Gustavsson, Tallberg, 2014, s.64). Liberalismen har en del utopiska drag. 

Antaganden om universella värden där alla samarbetar genom gemensamma intressen är 

orealistiska i en internationell kontext. I någon mån tillgodoser aktörer sina egna intressen 

framför andras. Liberalismens grundtankar fungerar enbart när statens existens inte är hotad 

(Gustavsson, Tallberg, 2014, s.79-80). Världen kan inte enbart ses som en konstruerad kuliss 

utan sociala konstruktioner påverkas av materiell verklighet. Det är inte heller sannolikt att 

alla människor på jorden kan dela samma värden och normer. Konstruktivismen är i grunden 

filosofisk och social, aspekter som inte enskilt kan förklara komplexa internationella 

relationer (Gustavsson, Tallberg, 2014, s.109-110). De alternativa undervisningsverktygen 

marxism, imperialism och feminism kan tillsammans med andra vetenskapliga verktyg 

förklara konflikter utförligare. Kan de fungera som ett komplement för att förstå moderna 

konflikter? Möjligtvis, vilket är ett förslag på fortsatt forskning med ett didaktiskt 

perspektiv. Någonting som är nödvändigt om eleverna ska få verktyg för att förstå 

komplexiteten med moderna konflikter, någonting som de tre vanligtvis använda verktygen i 

nuläget inte erbjuder. 

Skilda motiv och orsaker hos aktörerna i moderna konflikter resulterar i att det är svårt att få 

ett slut på moderna krig och upprätthålla ett stabilt fredstillstånd (Münkler 2002, s.17), 

(Agrell 1999, s.15-18). Väpnade konflikter är därmed inte ett övergående problem. Det 

beror inte bara på att tekniken och världen förändras med ett globalt samhälle, utan även 

p.ga att krigen förändras. Gamla krig förefaller vara mer konkreta än nya typerna av krig och 

därmed möjligen mer rationella. Krig är dock aldrig rationellt, utan någonting destruktivt, 

vilket Keane (2003, s.13) menar beror på människans barbariska natur. Våld är någonting 

naturligt för människan, oavsett tidsram, vilket gör att slutsatsen att konflikter inte kommer 

upphöra att existera kan dras.  
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Krig handlar dock inte enbart om risker. Krig är någonting som folkopinioner, politiker och 

internationella organisationer ber de makthavande om, eftersom de kan profitera av krig 

samtidigt som krig är en drivkraft som driver förändring (Kaldor, 2012, s.108). Det beror 

inte enbart på maktpolitiska intressen, utan även på en hyllning till de osjälviska värdena 

som rättvisa, mänskliga rättigheter och demokrati, vilket krig kan framdriva. Kaldor (2012, 

s.20) förklarar att två demokratier inte krigar mot varandra. Det torde betyda att när alla 

stater i världen har genomgått en demokratiseringsprocess kommer världsfred att infinna sig. 

Studeras de moderna konflikternas faktorer närmre blir det tydligt att så är inte fallet. I 

globaliseringens tid är konflikterna inte längre enbart mellan de olika suveräna staterna, utan 

i större utsträckning mellan privatpersoner och grupper med egenintressen. Egenintresse kan 

dock förkläs som någonting annat, exempelvis humanitär intervention? (Agrell, 2003, 

s.217).  

 

Därmed finns det en problematik med humanitär intervention, i konstruktivismens anda. I 

många konflikter finns det behov av humanitär intervention, de skälen kan vara verkliga 

eller illusoriska, härstamma från fakta eller propaganda, förklarar Agrell (2003, s.217). 

Transnationella grupper utger sig för att vara hjälporganisationer för att komma åt strategiskt 

önskvärda platser, vilket resulterar i hög andel civila offer, eftersom våld blir vägen dit. I 

maktpolitiken och säkerhetspolitikens värld finns det skäl för, och mot, humanitär 

intervention, vilket återfinns tillsammans med andra inrikes och utrikespolitiska skäl. 

Humanitär intervention kan därför manipuleras vid behov. Krig kan bli fred, eller övergrepp 

humanitärt, beroende på vem som definierar innebörden och i vilket syfte det görs. I desto 

större utsträckning som humanitär intervention ställs i centrum och betraktas som legitimt 

inom internationell politik, desto större blir incitamenten att manipulera in maktpolitik och 

mediala symbolhandlingar i dess skepnad. Det betyder att egenvinning i sann realistisk anda, 

förkläs som konstruktivismens vilja att hjälpa individen. Det gör att konstruktivismen 

möjligtvis kan bli det undervisningsverktyg som ger den bästa förståelse av fenomenet 

moderna konflikter. Emellertid kan det vara möjligt att världen består av en kosmopolitisk 

stat, där konstruktivismens grundtankar kommer till sin rätt. Världen är under ständig 

förändring och det nuvarande, anarkiska systemet, varar eventuellt inte länge till.  

Elever är samhällets framtid, de människor som ska uppfostras till demokratiska medborgare 

för att leva i, och bidra till samhället. Ett samhälle de ska vara med och påverka. För att 

individer ska ha möjligheten att påverka samhället de lever i krävs kunskap, någonting som 
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skolan ska erhålla. Kunskap nås genom förståelse. Förståelse för konflikter och däribland de 

aktuella moderna konflikterna, erhålls med hjälp av fungerande undervisningsverktyg som 

kan hjälpa eleverna att begripa ett komplext material. Moderna konflikter är definitivt ett 

komplext material, vilket framgår när de kännetecknande faktorerna studeras. Studiens 

slutsats blir därmed att de vanligtvis använda undervisningsverktygen inte kan erbjuda en 

fullgod förståelse för de moderna konflikternas komplexitet.  

 

Eleverna som dagligen tar del av all information massmedia erbjuder, information som 

enligt Eriksson (2001, s.100), är tvivelaktig, eftersom massmedia är en aktör med 

egenintressen. Egenintressen som framförallt innebär att tjäna pengar, någonting som idag 

görs genom att anamma nya, vidgade hotbilder (Milner, 2009, s.115), eftersom det säljer. 

Eleverna ska enligt styrdokumenten ta del av massmedias information (Lgy11, s.151), 

samtidigt som de är källkritiska. Om eleverna ska förstå att massmedia vinklar 

informationen om konflikter, samtidigt som kunskapen om moderna konflikter ständigt 

förändras, eftersom det är ett pågående fenomen, krävs definitivt väl fungerande 

undervisningsverktyg som erbjuder eleverna en förståelse. En förståelse för ett ständigt 

föränderligt fenomen, med tvivelaktiga ingångslägen. Ett fenomen inom vilket flertalet 

aktörer med ogenomskådliga incitament agerar, den globala arenans konflikter, under 

ständig förändring.  
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