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Abstract 
 
In this essay we try to find explanations as to why Denmark went to war, to-
gether with the United States and other nations, against Iraq. We have exam-
ined several factors which we believe to be the most important for Denmark`s 
decision to go to war.  In particular, we have looked at Prime Minister Anders 
Fogh Rasmussen and his belief system, Denmark`s recent domestic policies 
especially the immigrations policies, relevant parts of Denmark`s past foreign 
policies and Denmark`s role within international organizations like UN, 
NATO and EU. Throughout the essay our attention is focused on Rasmussen 
as a main actor in forming and pushing through Denmark`s policies.  
Keywords: Denmark, Iraq, Anders Fogh Rasmussen, NATO, EU, UN.                                  
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1. Inledning 
 
1.1 Syfte och Problemställning  

 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför Danmark valde att stödja USA 
och delta i Irakkriget.  
De nordiska länderna ses ofta som väldigt lika där kultur, språk, samhälle och 
infrastruktur inte skiljer sig så mycket åt. Detta leder till att man ofta generaliserar 
och ser de nordiska länderna som en helhet där man förväntar sig att de enskilda 
länderna borde agera likadant, inte minst när det gäller politiska beslut och 
ställningstaganden. Det är därför något förbryllande att Danmark anser det rätt av 
USA att starta krig mot Irak och dessutom bidra med militära medel när övriga 
nordiska länder tar avstånd från kriget och fördömer USA för beslutet. Många av 
de nordiska medborgarna, även de danska, blev förvånade över den politiska 
splittringen mellan Danmark och resten av Norden.1 I detta fall gick det inte att 
generalisera de nordiska ländernas ställningstagande. 
Vad är det då för faktorer som påverkar Danmarks ställningstagande i beslutet att 
stödja en invasion av Irak? Vår huvudsakliga problemställning är således. Hur kan 
man förklara Danmarks beslut att delta i Irakkriget? För att besvara denna har vi 
ställt oss följande underfrågor: Hur har Danmarks statsminister Anders Fogh 
Rasmussen som individ betydelse för beslutet? Vilken betydelse har Danmarks 
förhållande till EU med tanke på de undantagsregler som existerar? Hur påverkas 
beslutet av samarbetet med NATO och det faktum att Danmark inte deltar i EU:s 
militära samarbete? Kan man förklara ställningstagandet genom att analysera 
Danmarks inrikespolitik eller kan man få förståelse genom att titta på hur landet 
agerat utrikespolitiskt genom historien? Är ställningstagandet ett sätt att vinna 
sympati från USA och varför vill Danmark ha det? För att besvara vårt 
huvudproblem och underfrågor kommer vi att utgå från individen Anders Fogh 
Rasmussen och hur han tolkar sin omvärld varför uppsatsen kommer att 
genomsyras av hur individen har betydelse för politiska beslut. 
Problemet tycker vi är av intresse eftersom det ligger nära i tiden och fortfarande 
debatteras i media. Dessutom finns det relativt lite forskning på området just p.g.a. 
av dess aktualitet varför det är spännande att få göra en första ansats till forskning 
om varför Danmark valde att delta i Irakkriget. 
 

1.2 Metod och avgränsningar 
 
Vårt intresse ligger i att analysera fallet Danmark för fallets skull varför vi har valt 
att använda oss av fallstudiemetod samt en teorikonsumerande ansats. Vi anser att 
situationen i Danmark som ger upphov till beslutet i Irakfrågan är så pass speciell 

                                                        
1 Söderberg, SDS 2003-04-02 
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och avvikande från andra stater att den förtjänar att man undersöker den som ett 
fall. Självklart skulle man kunna göra en komparativ analys av vår 
problemställning där man t.ex. jämför de nordiska ländernas ställningstagande 
eller jämför de länder som gick med i kriget. Dock förlorar man då en del av det 
syfte vi har med uppsatsen som är att försöka förklara varför just Danmark valde 
att delta i kriget. För att analysera detta krävs det att man är mer djupgående och 
mer noggrant redogör för förklaringsfaktorer vilket bäst kan tillgodoses med 
fallstudiemetod.2 Även om en komparativ analys underlättar möjligheterna till 
generalisering kommer vi att kunna besvara vår frågeställning bättre genom att 
använda oss av fallstudiemetod eftersom det annars hade blivit alldeles för ytligt. 
Anledningen till att uppsatsen kommer att vara teorikonsumerande beror på att vi 
inte vill att teorin ska ta för mycket plats utan istället fungera som ett stöd för vår 
analys. En teorikonsumerande metod innebär att man använder sig av redan 
existerande teori för att förklara sitt fall till skillnad från teoriprövande där man 
testar hur väl olika teorier kan förklara ett fall och teoriutvecklande där man 
utvecklar sin egen teori.3  I de två senare teorimetoderna är det själva teorin som 
är i fokus vilket vi vill undvika eftersom vårt syfte är att förklara själva fallet.   
Vårt syfte ligger i att beskriva varför Danmark tog beslutet att delta i Irakkriget 
vilket betyder att vi kommer att avgränsa oss till vad som har hänt i Danmarks 
politik fram till den dag beslutet togs. Vi är alltså inte intresserade av att beskriva 
det fortsatta krigsförloppet och hur Danmark agerade fortsättningsvis i Irak. 
Däremot kommer vi naturligtvis att använda oss av material från tiden efter 
krigsbeslutet eftersom mycket av diskussionen kom först då och för att viss 
information framkommit i efterhand. 
  

1.3 Material och källkritik 
 
Internet har varit den källa där vi har hittat mest material vilket framförallt beror 
på att fallet som vi undersöker är så pass aktuellt att det inte skrivits mycket om 
det i bokform ännu.  
Teorimaterialet kommer från artiklar av bl.a. Hagan, Rothgeb och George som 
täcker de tre stora teorier som utgör den analysmodell vi använder oss av.4 För att 
kunna kartlägga Anders Fogh Rasmussens belief system och bakgrund har vi läst 
olika biografier, en där han själv är medförfattare, och en som är skriven av Ann-
Sofie Kragh baserad på otaliga intervjuer med Rasmussen, hans släktingar och 
arbetskollegor. Dessutom har vi tittat på Rasmussens officiella hemsida 
andersfogh.dk, men även mindre artiklar skrivna om honom. För att få en så 
överensstämmande bild med verkligheten av Rasmussen som möjligt är det viktigt 
att man använder sig av många olika källor. Risken med de texter Rasmussen 
själv har skrivit är att han kan framställa sig själv i en bättre dager och utelämna 
information som kan ge en negativ bild av honom. Fördelen med dessa texter är 
dock att det inte finns en författare som kan dra förhastade slutsatser eller göra 
                                                        
2 Esaiasson, kap 8 
3 Ibid 
4 Se vidare i kapitel 2 
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felaktiga tolkningar. Den biografi som är skriven av Ann-Sofie Kragh är relativt 
objektiv och i många fall kritisk mot Rasmussen varför det är en bra motvikt till 
den bok Rasmussen själv varit med och skrivit samt hans egen hemsida.  
För att ta reda på fakta till analysen av Danmarks inrikes- och utrikespolitik samt 
förhållandet till NATO, EU och FN har vi bl.a. använt oss av ett antal böcker som 
främst handlar om Danmarks deltagande i EU men också berör NATO. Dock är 
de flesta av böckerna skrivna i början av 1990-talet varför vi har använt oss av 
Internet för mer aktuell information. Vi har bl.a. tittat på officiella hemsidor för 
Folketinget, det danska utrikesdepartementet, EU och NATO. Vi anser att dessa 
källor är pålitliga eftersom de är officiella vilket betyder att det finns en auktoritet 
bakom informationen.5  Dessutom uppdateras informationen ständigt vilket gör att 
man alltid har tillgång till mycket aktuell information. 
I vår informationssökning har vi också använt oss av många andra Internetkällor 
som inte har samma trovärdighet som officiella hemsidor för olika organ. Detta 
eftersom många hemsidor och texter kan läggas upp av vem som helst varför man 
alltid måste vara kritisk till sådana källor. Vi har försökt att jämföra så många 
källor som möjligt för att på så sätt kunna få fram rätt information. Internet har 
också varit en ovärderlig källa där vi använt oss av både danska och svenska 
databaser för att leta upp tidningsartiklar.  
Så när som på vissa dokument från Folketingets hemsida som är riksdagstryck är 
resten av vårt material sekundärmaterial. Man kan ifrågasätta om vi borde ha haft 
med mer primärmaterial i form av intervjuer med t.ex. danska politiker, men vi 
tror att mycket av det de har att säga redan framkommit i de tidningsartiklar vi 
tagit del av. När det gäller Rasmussen själv tror vi att det är näst intill omöjligt att 
få till stånd intervjuer med en så upptagen person och dessutom är det orealistiskt 
att tro att han skulle ställa upp på en intervju på den här nivån.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
5 http://www.vuw.ac, värdering av Internetkällor. 
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2.Teori 
 
Det angreppssätt vi har valt för att förklara uppsatsens problemställning bygger på 
teorier om systemet, staten och individen. De tre teorierna utgör tillsammans en 
analysmodell där individen står i fokus. Analysmodellen bygger på att systemet 
och staten är något som tolkas av individen vilket får konsekvenser för de beslut 
och handlingar individen utför. 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade Danmark att ta beslut om att 
stödja USA i invasionen av Irak. Faktorerna kan förklaras med hjälp av 
systemnivåteori och statsnivåteori. Individnivå kommer i sin tur att vara den 
övergripande teorin där syftet är att undersöka och förklara hur individen Anders 
Fogh Rasmussen tolkar det internationella systemet och staten. Rasmussens 
tolkningar samt hans grundläggande värderingar och bakgrund tror vi kan förklara 
varför han väljer att agera som han gör. 
Teorivalet bygger på vår ambition att förklara problemet utifrån individen Anders 
Fogh Rasmussens perspektiv varför fokus kommer att läggas på individnivå och 
teorier om belief system och �operational code�. 
 

2.1 Systemnivå  
 
Det politiska världssystemets utseende påverkar hur enskilda stater agerar 
utrikespolitiskt. Både Rothgeb och Holsti talar om att det globala världssystemet 
har förändrats sedan andra världskriget och att det råder skillnader mellan 
västerländska och icke-västerländska länder. Under det kalla kriget rådde ett 
bipolärt system där USA och Sovjet delade upp världen i två politiska läger.6 Idag 
råder snarare ett multipolärt system där många stater har inflytande och makt i 
världspolitiken.7 Dock kan man också tycka att det råder en viss unipolaritet där 
USA ses som en hegemon och framförallt har ekonomisk makt i stora delar av 
systemet. Att USA ses som en inflytelserik nation har betydelse för vårt problem 
där vi vill undersöka Danmarks förhållande till och Anders Fogh Rasmussens syn 
på USA. Inom världssystemet kan man betrakta mindre samarbeten mellan stater 
som regionala subsystem. Ett exempel på detta är EU som med sin gemensamma 
politik påverkar medlemsstaternas utrikespolitik. Danmarks förhållande till EU är 
en av faktorerna där vi ska undersöka i vilken utsträckning detta inverkar på 
Danmarks beslut i Irakkriget. 
Den traditionella synen på systemet har varit att det är suveräna stater som agerar i 
den internationella politiken och att varje stat måste säkra sina intressen.8 I dagens 
världssystem är aktörerna även transnationella och mellanstatliga organisationer 
som påverkar hur stater agerar i utrikespolitiken.9 För vår problemställning är det 

                                                        
6 Holsti, s. 68. 
7 ibid, s. 71. 
8 Rothgeb, s 35 
9 Holsti, s 60. 
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viktigt att analysera Danmarks förhållande till NATO och FN för att se hur dessa 
organisationer påverkar Danmarks utrikespolitik och beslutet att delta i Irakkriget.  
 

2.2 Statsnivå 
 
En stats inrikespolitik är något som påverkar hur man agerar i utrikespolitiken 
varför vi med hjälp av Hagans teori om statsnivå ska förklara hur Danmarks 
inrikespolitik påverkar ställningstagandet i Irakkriget. En politisk ledare behöver 
stöd på hemmaplan för sina val av beslut för att kunna behålla makten vilket 
betyder att det är viktigt att ha folkopinionen med sig.10 Den politiska ledarens 
förhållande till oppositionen är också viktig för att få stöd för beslut. Hagan tar 
upp tre olika strategier om hur man kan förhålla sig till oppositionen: 1. 
Accommodation  2. Mobilization 3. Insulation11 vilka vi har som underlag då vi 
analyserar Rasmussens och Venstres förhållande till oppositionen. 
 

2.3 Individnivå 
 
När individer bekantar sig med nya miljöer och situationer bygger man med 
individuell tolkning upp mentala modeller av dem. Vår uppfattning om hur 
personer i vår omgivning bör agera i olika situationer och hur vi uppfattar oss 
själva beror på de mentala modeller vi bygger upp.12 Detta resonemang 
härstammar från den kognitiva psykologin som ligger till grund för hur man inom 
statsvetenskapen kan förklara politiska ledares agerande med hjälp av kognitiv 
teori. Jerel Rosati talar i sin artikel om att kartlägga politiska ledares beliefsystem 
där individens uppväxt, familjeförhållanden, intressen, politiska karriär etc. kan 
förklara värderingar och tolkningar som ligger till grund för hur politiska ledare 
agerar. Den del av den kognitiva teorin som vi kommer att använda oss av för att 
analysera Anders Fogh Rasmussens beliefsystem är Alexander Georges teori om 
�operational code� som han utvecklat från Nathan Leites.13   
Den operationella koden består av två olika typer av beliefs: Philosophical och 
Instrumental. Till varje typ av belief följer fem frågor som syftar till att förklara 
hur en individ kan tänkas agera utifrån de svar hon eller han ger.14 Philosophical 
beliefs beskriver en individs tolkning av hur den politiska världen uppfattas, vad 
man har för grundläggande värderingar och vart man strävar inom politiken. Här 
beskrivs också hur individen ser på den politiska framtiden, hur man som ledare 
kan ändra politiken i önskad riktning och vad man har för roll i den historiska 
utvecklingen.15 Instrumental beliefs beskriver individens strategi i val av mål och 

                                                        
10 Hagan, s122-126 
11 Ibid, s 128-132 
12 Lundh et al. s. 47 
13 George, s 166. 
14 Rosati, s56. 
15 George, s174-176 
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hur man mest effektivt uppnår målen. Frågor om timing, risktagande och vilka 
medel man tar till för att öka sina intressen hör också hit. 16  
Med hjälp av de frågor som operationell kod är uppbyggt av kan vi strukturera 
Anders Fogh Rasmussens belief system som kan ge en förklaring till hur han 
tänker om det internationella systemet, Danmarks inrikespolitik och hur han väljer 
att agera politiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
16 Ibid, 177-185 
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3. Bakgrund 
 
Eftersom vi i detta arbete kommer att granska ett antal områden som vi tror kan ha 
påverkat Fogh Rasmussen och hans agerande i Irak-kriget anser vi det nödvändigt 
att ge en kort bakgrund där vi beskriver upprinnelsen till Irakkriget för att läsaren 
bättre ska förstå den analys vi ämnar göra. 
Irak har med sina enorma oljetillgångar gjort att USA haft stora intressen i 
regionen. USA har länge försökt påverka Iraks politik och deras inre 
angelägenheter. Bland annat har USA stött Irak i deras åttaåriga krig mot 
grannlandet Iran och var även med som huvudpart i Gulfkriget när Irak 
invaderade Kuwait. Alltsedan Gulfkriget har USA målat ut Irak som en diktatur 
och öppet deklarerat sin avsky för Saddam Hussein med avsikt att, om 
nödvändigt, störta diktatorn och införa demokrati i landet. USA hade tidigare 
goda relationer med Saddam Hussein, men allteftersom Saddam etablerade sin 
ställning som ledare minskade USA:s inflytande och möjligheten att påverka 
politiken i landet. Man började då betrakta Irak som en instabil och icke-
demokratisk stat.17 Denna syn accentuerades i och med terrorattacken den 11 
september som Al-Qaida senare tog på sig skulden för. Efter attentatet anklagade 
George Bush Irak för att stödja internationell terrorism och väckte frågan i FN 
som sedan ledde till att FN:s säkerhetsråd den 8 november 2002 gav Irak en 
tidsfrist på 30 dagar under vilken Irak skulle redovisa alla fakta om 
massförstörelsevapen som USA påstod att landet hade tillgång till. Dessutom 
beslutade man om att skicka en grupp vapeninspektörer till Irak för att genomföra 
en grundlig inspektion av Iraks vapeninnehav. Resultatet var sedan tänkt att ligga 
som underlag för ett beslut om man skulle gå till väpnad attack eller ej. 
Vapeninspektionen drog ut på tiden och Hans Blix, som var ledare för gruppen, 
menade att irakierna hemlighöll viss information och ville därför förlänga 
inspektionen eftersom man inte hittat några konkreta bevis på att Irak 
undangömde massförstörelsevapen. George Bush ville inte vänta på detta och gav, 
utan FN:s stöd, den 17 mars 2003 Saddam Hussein och hans närmaste män ett 
ultimatum att inom 48 timmar lämna landet annars skulle Bush gå i krig mot Irak. 
USA:s hot gav inget resultat och den 20 mars började man att bomba Irak.18 En 
dag senare, den 21 mars 2003, beslutade även Danmark med Rasmussen i spetsen 
trots massiva protester från både oppositionen och stora delar av befolkningen att 
följa USA:s linje och gå i krig mot Irak. Det Konservative Folkepartiet och 
Venstre som bildar regering idag fick stöd även från Dansk Folkeparti, vilket 
räckte för att vinna med 61 röster mot 50. Genom en effektiv övertalningsinsats 
fick USA ett stort antal länder att ingå i den berömda �coalition of the willing� 
som omfattade såväl europeiska som icke-europeiska länder. I koalitionen ingick 
inte tunga länder som Frankrike, Tyskland, Ryssland och inte heller Sverige med 
motiveringen att det saknades ett FN-godkännande och att inspektionen inte var 

                                                        
17 Adriano Autino, �Iraq a commercial War�; www.biovart.com  
18 Totalförsvaret, �Ett nytt krig�. 
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färdigt genomförd. Danmark blev i och med sitt beslut ett av åtta europeiska 
länder att skicka trupper till Irak.19  
Danmarks insats är dock av en marginell betydelse då man endast skickat två 
båtar, en ubåt och en militärbåt, med 150 mans besättning. Kriget legitimerades 
genom att betona vikten av demokrati och viljan att få bort en av våran tids värsta 
diktatorer från makten, som också utgör ett hot mot västvärlden.20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
19 www.heritage.org, �coalition of the willing�. 
20 www.dr.dk, 6 augusti 2003 
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4. Anders Fogh Rasmussen 
 
Anders Fogh Rasmussen blev Danmarks statsminister 2001 och sitter fortfarande 
vid makten. Det var således han som tog beslutet att delta i kriget mot Irak. Efter 
att ha läst biografer om Rasmussen får man uppfattningen att han är målmedveten 
och oftast litar enbart på sig själv. Han är en mycket stark person som driver det 
han tror på hårt och låter sig inte påverkas av andra. Attributen pekar på att Fogh 
Rasmussen har stor betydelse för den danska utrikespolitiken och att han som 
individ i högsta grad har påverkat beslutet att delta i Irakkriget. Rasmussens starka 
personlighet och kapacitet att påverka och förändra motiverar valet att analysera 
vårt problem utifrån hans belief system. 

4.1 Biografi 
 
Anders Fogh Rasmussen föddes 26 januari, 1953 och 1959 flyttade hela familjen 
till byn Hvidding och köpte gården Hviddinglund där de drev ett lantbruk.21 
Anders är äldst av tre söner och de uppfostrades mycket strängt av sin far Knud 
Rasmussen. Han ansåg att en människas största dygd var ödmjukhet och detta 
kunde man uppnå genom en hård uppfostran där man tidigt fick lära sig att jobba 
mycket och hårt.22 Anders mor Martha Rasmussen var mån om att se till att huset 
alltid var kliniskt rent och att pojkarna uppförde sig artigt mot alla. 23 Familjen 
Rasmussen var kända i byn som den perfekta familjen med väldigt väluppfostrade 
barn. Särskilt den äldste, Anders, prioriterade alltid sitt arbete, såväl på gården där 
bröderna fick hjälpa till mycket, som i skolan och senare inom politiken. Detta 
innebar att han inte hade någon nära vän under hela sin barndom eller 
ungdomstid. 24  
I skolan var Anders alltid en av de bästa eleverna och var väldigt ambitiös och 
noggrann, i gymnasiet fick han till och med öknamnet Professorn pga. sin 
seriositet och allmänbildning.25 Både Knud och Martha var politiskt engagerade, 
Martha var aktiv i �Venstres Kvinder� och Knud hade en karriär inom kommunen 
där han tillslut blev kommunalråd.26 Anders följde ofta med sin far på olika möten 
och det politiska intresset i familjen gjorde att Anders tidigt engagerade sig 
politiskt. I gymnasiet bildade han föreningen Liberal Ungdom där han gick emot 
sina socialdemokratiska vänner.27 Vid 17 års ålder blev han medlem i VU, 
Venstres Ungdom och när han var tjugo år blev han vald till vice ordförande i VU 
samtidigt som han studerade ekonomi på Århus universitet. Parallellt med 
studierna och engagemanget i VU jobbade han extra som lärarvikarie och 
studentmedhjälpare på Hantverksrådet.28 Som ordförande i VU införde Anders 

                                                        
21 Kragh, s 19. 
22 Ibid, s 33 ff. 
23 Ibid, s 20 ff. 
24 Ibid, s 98 ff. 
25 Ibid, s 42. 
26 Ibid, s 22. 
27 www.andresfogh.dk  
28 Kragh, s 59-78 
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hårdare regler för bl.a. hur mötena skulle gå till och hur arbetet skulle skötas för 
att de dels skulle skilja sig från Venstre men också bli tagna på större allvar. 29 
1978 blev Anders invald i Folketinget som den dittills yngsta medlemmen.30 
Samma år tog han även sin examen i ekonomi och fick jobb som 
ekonomikonsulent på Hantverksrådet. 1978 var också året då han gifte sig med 
Anne-Mette Jacobsen som han träffat tre år tidigare. Anne-Mette kommer också 
från en politiskt engagerad familj och hon har själv sagt att när hon såg Anders för 
första gången visste hon att han skulle bli statminister en dag varför hon alltid 
varit förstående och stöttande.31 Tillsammans har Anders och Anne-Mette tre 
barn. Anders arbetade hårt i Folketinget och sa av princip alltid nej till 
utlandsresor men när han fick erbjudandet om att åka till USA tackade han ja och 
tog med sin fru på en fem veckor lång vistelse. I familjen Rasmussen hade man 
alltid haft stort förtroende för USA och när Anders kom hem därifrån var han 
ännu mer övertygad liberalist och hade fått stort intresse för utrikespolitik. 32 1987 
blev Anders Fogh Rasmussen skatteminister och tre år senare ekonomiminister 
vilket betydde att han var chef för två ministerier samtidigt, dock blev han 
tvungen att avgå från båda posterna p.g.a. misstag med bokföringen.33 Han blev 
istället partiordförande och 1998 valdes han till partiledare för Venstre. Under 
detta år insåg Rasmussen att Venstre var tvunget att vara ett trovärdigt alternativ 
till socialdemokraterna varför han strukturerade om lite i Venstres politik så att 
partiet flyttade från höger mot mitten.34 År 2001 vann tillslut Venstre valet och 
Anders Fogh Rasmussen blev statsminister. 35 Under valkampanjen lanserade 
Rasmussen sig själv och partiet genom att åka runt i valkretsarna i buss med 
sloganen �Dialog med Fogh� med syftet att komma närmare väljarna.36 Året därpå 
var det Danmarks och således Anders tur att inneha ordförandeskapet i EU som 
präglades av diskussioner om de nya medlemsländerna.37 I mars 2003 beslutade 
Anders Fogh Rasmussen och Danmarks regering att delta i kriget mot Irak. 
 

4.2 Beliefsystem 
 
För att strukturera upp Anders Fogh Rasmussens belief system använder vi oss av 
Alexander Georges teori om �operational code� och tio tillhörande frågor som vi 
placerat som fotnoter.38 Philosophical beliefs är de grundläggande värderingar 

                                                        
29 Kragh, s 81-87. 
30 Ibid, s 95-97; Dock satt han redan 1975 i Folketinget som suppleant. 
31 www.andersfogh.dk  
32 Kragh, s 108ff, 184 
33 Ibid, s 136 ff. 
34 Ibid, s 205, 209. 
35 Ibid, s 230. 
36 Ibid, s 224. 
37 Ibid, s 233-240. 
38 Philosophical beliefs: * Uppfattar man den politiska världen i termer av samarbete eller konflikt?, * Vad 
har man för utsikter att förverkliga sina grundläggande politiska värderingar, * Är den politiska framtiden 

förutsägbar?, * Hur mycket kontroll kan man ha över historisk utveckling och vad är ens roll i skapandet av 
historien i önskad riktning?, * Vad spelar tillfällighet för roll i politisk utveckling?, 
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man har om hur världen är beskaffad och instrumental beliefs är ytligare 
värderingar som är knutna till en viss händelse.39  

 

4.2.1 Philosophical belief 
Hårt arbete, ödmjukhet och artighet var de största dygderna en person kunde ha 
ansåg Knud Rasmussen, Anders far, och i den andan uppfostrade han också sina 
tre söner. Den hårda uppfostran har präglat Anders att alltid arbeta hårt och 
noggrant i alla uppgifter han tar sig för. I skolan var han alltid en av de bästa, 
samtidigt som han arbetade hårt på gården, eller under gymnasietiden som 
lärarvikarie. Då han började läsa ekonomi på universitetet bodde han hos sin 
moster i Århus. På dörren till sitt rum satt ett veckoschema där hans dagliga 
sysslor stod uppskrivna: VU, lärarvikarie, läsning, skriva artiklar och sömn, mer 
fanns det inte tid till.40 Under hans första tid som medlem i Folketinget fick han, 
längst ner i en korridor, ett rum som han höll mycket kallt. Anledningen till detta 
var att han inte ville att hans arbetskollegor skulle dröja sig kvar för länge och 
�prata strunt� och därigenom försinka honom i sitt arbete. 41 
Anders var ofta ensam om sina åsikter och fick ofta kämpa för dem som t.ex. när 
han startade Liberal Ungdom under gymnasietiden. Detta har gett honom en vana 
att på ett välstrukturerat sätt argumentera för sina frågor och övertyga andra för att 
få gehör för sina åsikter.42 Anders är en person som ofta bara litar på sig själv och 
utan problem kan köra över andra p.g.a. sin starka åsiktsbildning. Detta kan 
möjligen förklaras med att han alltid har haft väldigt starka grundföreställningar 
men kanske också att han under hela sin uppväxt inte hade några nära vänner. 43 
Ensamheten kan ha bidragit till att han var tvungen att hitta styrka hos sig själv 
och våga gå emot dem som inte tyckte som honom.  
Föräldrarnas engagemang i kommunalpolitiken och Venstre väckte med största 
sannolikhet Anders intresse för politik då han ofta fick följa med sin far på möten. 
Detta medförde självklart demokratiska värderingar men också värderingar om 
hur man bör agera inom politiken för att vinna sympati och styra en organisation 
eller ett land. Anders ogillade starkt den korruption som fanns inom VU vilket 
gjorde att han organiserade och strukturerade upp VU till en seriösare 
organisation än den tidigare varit. 44   
Rasmussen ser med sannolikhet den politiska världen i termer av samarbete så 
länge stater är demokratiska. Hans starka grundföreställningar om demokratins 

                                                                                                                                                        
Instrumental beliefs: * Vilken är det bästa tillvägagångssättet att välja mål för sitt politiska 
agerande? * Hur uppnår man målen mest effektivt?, * Hur kontrollerar man, accepterar och räknar 
ut risk?, * Vilken är den bästa �timingen� för att öka sina intressen?, * Vilka medel är mest 
användbara för att öka sina intressen? 
39 George, s 173. 
40 Kragh s 84. 
41 Ibid s 95-97 
42 Larsen s 29-33 
43 Kragh, s 98-120 
44 Ibid, s 95 
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betydelsefullhet betyder att han ser diktaturer och auktoritära styren som fiender 
eller något som inte ska finnas i den politiska världen.45  
Anders var tidigt en anhängare av Venstre genom VU men var mer 
socialdemokratisk än idag. Detta berodde troligen på farföräldrarna och på det sätt 
de präglade Knud med sina socialdemokratiska värderingar. Efter besöket i USA 
1982 blev han mer övertygad liberalist och förespråkade frihandel då han 
inspirerades av ekonomerna Freidman och Keynes.46  1993 skrev han boken �från 
socialstat till minimalstat� med målet att vara provocerande och därför uppmana 
till debatt. I boken framkommer att Anders anser att man i ett välfärdssamhälle 
ska hjälpa de som har de absolut sämst ställt och inte kan klara sig själva. Dock 
ska det löna sig att arbeta och genom just arbetet ska man skapa sig ett socialt 
skyddsnät, inte genom att leva på socialbidrag.47 I boken framkommer också den 
negativa bild Rasmussen har av invandrare som han anser utnyttjar 
bidragssystemet. 48 
För att förverkliga sina politiska värderingar har Anders alltid arbetat hårt för att 
på ett välstrukturerat sätt kunna argumentera för sin sak och stå för sina åsikter. 
Han har alltid siktat på att avancera uppåt inom politiken just för att kunna 
realisera sina idéer vilket slutligen har lett till att han blivit statsminister. Ett av 
Rasmussens viktigaste mål är att Danmark ska kunna vara med och bestämma på 
den världsliga politiska arenan och inte betraktas som ett litet land utan möjlighet 
till inflytande.49 För att förverkliga detta tror han på samarbete mellan stater och 
organisationer framförallt mellan EU, NATO och USA.50 Att Samarbeta med 
USA är viktigt p.g.a. landets ställning i världen men också eftersom Rasmussen 
växt upp med en positiv syn och stor beundran för den amerikanska politiken och 
de amerikanska värderingarna. 
Rasmussen har också kunnat ändra historien i önskad riktning genom sin positiva 
syn på samarbete. När han blev partiledare 1998 arbetade han hårt för att flytta 
Venstre från höger till mitten genom att samarbeta med andra partier, särskilt 
socialdemokraterna och CD, med syftet att göra Venstre mer folkligt. Detta 
resulterade i att man vann valet 2001 och Anders Fogh Rasmussen blev 
statsminister. Enligt Alexander George måste en politisk aktör vara disciplinerad, 
intelligent och hängiven för att kunna ändra historien i önskad riktning vilket 
Anders i högsta grad är.51 

 

4.2.2 Instrumental beliefs 
Instrumental beliefs anger hur en individ tänker och agerar i en viss situation 
vilket innebär att redogörelsen av Rasmussens instrumentella beliefs kommer att 
handla om beslutet att delta i kriget mot Irak. Syftet med detta avsnitt är att 

                                                        
45 www.andersfogh.dk  
46 Larsen, s 214-216 
47 www.andersfogh.dk  
48 Larsen, s 184 ff. 
49 Ibid, s 217 f. 
50 Berlingske Tidende 2003-01-30. 
51 George, s 176. 
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försöka komma fram till vilka möjliga mål Rasmussen kan ha haft med beslutet. 
Instrumentella beliefs grundar sig på fundamentala beliefs vilket betyder att ens 
grundläggande värderingar påverkar hur man ser på nutida frågor och hur man 
agerar i dem. 
När man väljer mål för sitt agerande bör det oftast vara ett mål som gynnar en 
själv och är vinstmaximerande.52 Rasmussen förordar ett samarbete mellan USA 
och Danmark och menar att han känner att Danmark står närmare USA än både 
Europa och Skandinavien. Hans besök i USA 1982 gav honom mycket inspiration 
och det fick honom att vilja amerikanisera Danmark.53 Genom att delta i kriget 
mot Irak vinner Rasmussen sympati från USA som man därmed stödjer. Detta 
skulle därför vara en optimerande strategi eftersom det gynnar möjligheterna till 
samarbete.  
Rasmussen har ständigt siktat högre inom sin karriär och som statsminister vill 
han synas och uträtta stora saker. Han anser att Danmark måste komma ifrån sitt 
småstadskomplex och våga visa att ett litet land kan ha inflytande på den 
internationella arenan. Han menar bl.a. att detta kan genomföras genom ett aktivt 
deltagande i internationella konflikter med militära medel.54 Genom att starkt 
markera sitt stöd för USA:s krig mot Irak samt bidra med militära medel visar 
Danmark att även de kan ta plats inom världspolitiken. Även om Danmarks 
militära bidrag inte hade så stor betydelse har de med sin ståndpunkt visat att de är 
villiga att ta ställning och skapa debatt. 
Med deltagandet i Irakkriget har Rasmussen med sina demokratiska värderingar 
också som mål att visa att man måste bekämpa terrorism och diktatur. Han menar 
att ett deltagande i kriget skulle innebära ett stöd för Saddam Husseins auktoritära 
styre och terror.55 Genom att stödja de demokratiska värdena uppfyller Rasmussen 
Danmarks mål som är ett starkt fördömande av terrorism. 
 Då man väljer att ta ett sådant här avgörande och kontroversiellt beslut måste 
man vara medveten om de risker som kan uppkomma. Naturligtvis kan man inte 
förutsäga alla risker men man kan spekulera kring de flesta.56 Riskerna med att 
välja att delta i kriget för Danmarks regering, Venstre och Rasmussen var kanske 
framförallt att de skulle förlora folkligt stöd och inte bli omvalda nästa år. Dock 
kände Rasmussen att han hade stöd från folket och vågade därför ta beslutet.57  
Andra risker var att de skulle få minskat förtroende från de länder som fördömde 
kriget eller valde att stå utanför. Men med anledning av att Rasmussen känner så 
starkt för USA var han beredd att ta den risken för att istället vinna sympati från 
USA. Dessutom ansåg Anders att det redan starka samarbetet mellan Danmark 
och EU inte skulle hotas nämnvärt enbart p.g.a. ställningstagandet i Irakkriget. 58  
Vill man som politisk ledare uppnå sina mål är det också en fråga om timing 
Beslutet att delta i Irakkriget låg helt rätt tiden då terrorism var ett överhängande 
hot för hela världen. Även Danmarks invandringspolitik spelade roll för timingen. 

                                                        
52 George, s 177 f.  
53 Larsen, s 55. 
54 Ibid, s 217 f. 
55 www.andersfogh.dk. 
56 George, s 182 ff. 
57 se mer i kapitel 4. 
58 George, s 185 
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De allt hårdare kraven och reglerna för invandrare i Danmark som framförallt de 
borgerliga partierna förespråkade var något av det som ledde till Venstres valseger 
2001. Denna starka nationalism hos folket verkade som stöd för regeringens 
beslut att delta i kriget. 59 De grundläggande värderingar Anders Fogh Rasmussen 
har om att hårt arbete lönar sig och hans vana att gå emot strömmen i sina åsikter 
har säkerligen varit en bidragande faktor till beslutet. Rasmussen har arbetat hårt 
för att visa sin ståndpunkt och övertyga partikamrater, oppositionen och folket att 
beslutet i Irakfrågan är det enda rätta. Han har lagt ner mycket tid på en 
välstrukturerad argumentation eftersom han är hängiven och tror på sin sak. Här 
visar ett av hans många uttalanden vilken övertygelse han har om att deltagandet i 
Irak kriget är rätt: 

- �Saddam Hussein och hans massförstörelsevapen är ett hot mot det internationella 
samfundet [�] Nu sätter vi stopp för honom. Ibland kan krig vara sista utvägen för att 
uppnå fred. Med en mager majoritet i folketinget och en splittrad befolkning är det ett 
svårt beslut att ta. Men man måste lita på sitt hjärta och får inte av rädsla avstå från att 
göra det som är rätt�.60   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
59 se mer i kapitel 4. 
60 Söderberg, SDS. 
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5. Inrikespolitik 
 
5.1 Opposition och opinion 
 
Inrikespolitik är i särklass en av de mest betydande faktorerna som påverkar ett 
lands agerande i utrikespolitiska frågor. Genom att studera delar av Danmarks 
inrikespolitik hoppas vi kunna belysa Rasmussens ställningstagande i en viktig 
utrikespolitisk fråga. Det finns många inrikespolitiska aspekter som ekonomi, 
regeringens och riksdagens sammansättning, arbetslöshet och etniska 
motsättningar, för att nämna några, som kan förklara hur ett land handlar i olika 
konflikter. Vi har valt att fokusera på de områden vi tror är mest relevanta i vårt 
fall och kommer därför att inrikta oss på betydelsen av regeringskoalitionen och 
oppositionen i Rasmussens val och på vilket sätt opinionen kan ha påverkat 
beslutet att gå in i Irak. Vidare kommer vi att gå in djupare på den 
invandringspolitik som har kommit att spela en allt större roll i Danmark både 
som en inrikes och en utrikespolitisk fråga.  
Socialdemokraterna i Danmark har länge haft ett järngrepp om den politiska 
makten. Danska valet 2001 var första gången på 80 år näsom ett borgerligt parti 
blev större än socialdemokraterna. År 2001 vann för första gången Venstre, med 
Fogh Rasmussen som partiledare, över socialdemokraterna. Fyra år senare 
försvarade han sin position och Venstre blev det största partiet och fick 52 mandat 
och 29 % av rösterna. Socialdemokraterna fick endast 26 % av rösterna och 
följaktligen bara 47 mandat.61 Venstre bildade tillsammans med Konservativ 
Folkeparti en minoritetsregering, som för att få majoritet i sina beslut är beroende 
av ytterliggare ett parti. Hittills har man valt att samarbeta med Dansk Folkeparti 
med Pia Kjaersgaard i spetsen. Kjaersgaard menar bl.a. att de problem som finns i 
Danmark idag till stor del kan tillskrivas den stora invandringen.62 Utan att säga 
det rakt ut, som t.ex. Sverigedemokraterna i Sverige gör, så verkar Kjaersgaard 
mena �Danmark åt Danskarna� Det faktum att hon inte talar klarspråk kan vara av 
rädsla för att alienera potentiella väljare. Hennes budskap går uppenbarligen hem 
ändå. Rasmussen verkar dela Kjaersgaards uppfattning i många frågor men har 
valt ett något försiktigare uttryckssätt.    
Detta läge gör att Rasmussen ständigt måste balansera mellan å ena sidan diverse 
påtryckningsgrupper, som exempelvis antirasistiska och antifascistiska 
organisationer, och å andra sidan vara tillmötesgående mot Dansk Folkepari dit 
han tvingas vända sig för politiskt stöd. Dansk Folkeparti har som vågmästarparti 
en nyckelposition och kan nog i många fall diktera villkoren.  
Hagan skriver i sin artikel om den ökade medvetenheten att länder agerar på 
skilda sätt på den utrikespolitiska arenan beroende på den inrikespolitiska 
situationen. Detta menar han beror på vilka koalitioner det finns, hur 

                                                        
61 www.gallup.dk  
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institutionerna fungerar och hur stark oppositionen respektive den allmänna 
opinionens ställning är. 63  
Det största oppositionspartiet som utmanar Venstre om makten är 
socialdemokraterna. Socialdemokraterna har marginaliserats de senaste åren och 
Venstre har genom att lova satsningar på välfärdssamhället tagit väljare ifrån dem 
och många väljare har uttryckt svårigheter med att se konkreta skillnader mellan 
partierna. Socialdemokraterna har deklarerat att de inte utesluter ett samarbete 
med Dansk Folkeparti och den nya ledaren för socialdemokraterna, Helle 
Thorning-Schmidt, menar att partierna förutom invandringspolitiken egentligen 
står varandra ganska nära. Finns det sakfrågor där partierna har liknande åsikter så 
kan hon tänka sig att driva igenom dessa med hjälp av Dansk Folkeparti.64 Enligt 
Hagan är det viktigt att få så stort stöd som möjligt från oppositionspartierna i de 
stora frågorna för att inte ge skenet av att man kör över oppositionen. Dessutom 
ska ledare som i hög grad hotas av ett oppositionsparti undvika att ta radikala 
beslut som leder till alltför stora förändringar. Vad beträffar invandringspolitiken, 
så var socialdemokraterna först emot lagförändringarna men har nu svängt och 
accepterat lagarna och dessutom gått så långt att de lovat att inte ändra dessa om 
de får makten.65 I fråga om Irakkriget var det samma sak, då socialdemokraterna 
först röstade emot kriget men ändrade sedan sin hållning och närmade sig 
koalitionspartiernas ståndpunkt. Man har därefter inte tagit upp frågan till 
offentlig debatt.66 En förklaring skulle kunna vara att socialdemokraterna svängde 
och anpassade sig till de rådande opinionssiffrorna för att förbättra chanserna att 
vinna valet 2005. Men även om socialdemokraterna visat upp en enad front utåt 
har det troligtvis funnits många delade meningar såväl inom partiet och bland 
väljarkåren som hos s-sympatisörer i allmänhet i fråga om både 
invandringspolitiken och Irakkriget. Hade det rått en total inre enighet inom det 
socialdemokratiska partiet hade det nog varit svårt för dem att ändra sin 
inställning till så pass viktiga frågor som dessa. Förutsatt att det fanns splittringar 
inom det socialdemokratiska partiet, kan det säkert ha varit så att Rasmussen 
visste om detta och med den vetskapen lättare vågade ta ett så kontroversiellt 
beslut som det han tog. Men oavsett detta, med tanke på den bakgrund som 
Rasmussen har, där han alltid gått sin egen väg och förverkligat de mål han trott 
på, så finns skäl att tro att han ändå skulle ta det beslut han tog. Hans starka vilja 
att efterlikna USA kan säkert ha lett till att han helt kunnat strunta i oppositionen.  
För ett litet land kan en alltför aggressiv utrikespolitik få betydande ekonomiska 
konsekvenser och leda till minskade resurser på hemmaplan.67 Detta var dock inte 
fallet eftersom Rasmussen valde att endast skicka en jämförelsevis symbolisk 
styrka till Irak. En tydlig markering, men inget som berör den danska 
befolkningen ekonomiskt. 
Hur opinionsläget ser ut är också en viktig faktor till hur ledare ställer sig till 
radikala beslut.68 Rasmussen fick säkert ökat självförtroende i och med att han 
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65 Ibid 
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67 Hagan 124. 
68 Ibid, s 122 ff. 
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lyckades ta makten ifrån socialdemokraterna. 64 % av danskarna tyckte i en 
undersökning gjord av Gallup strax innan kriget att Danmark skulle gå in i Irak 
förutsatt att de fick stöd av FN. Mindre än en tredjedel, endast 29 % tyckte att 
man skulle invadera Irak utan stöd av FN.69 Men med den positiva respons 
Rasmussen fått genom sina nya hårda invandringslagar kunde han nog trots det, 
gå in i Irak och känna att han hade ett visst stöd från den danska befolkningen. 
Med vetskapen om att det var ytterligare två år till nästa val hoppades nog 
Rasmussen att han skulle hinna återfå sina väljare om kriget skulle utveckla sig i 
fel riktning och motsvarande öka sin popularitet om kriget fick en lyckad utgång. 
Rasmussen tänker nog att ett lyckat krig i Irak kan leda till stärkt nationalism och 
få danskarna att känna att Danmark står stark internationellt sätt. 
 Förutsatt att Rasmussen antog att kriget skulle få en fredlig utgång kanske han 
skulle ha agerat likadant med ett lågt stöd i hopp om att öka detta. Skulle 
opinionen om hans politiska ställning däremot vara ambivalent kanske han hade 
försökt med en annan strategi. Mobilization är en strategi som många ledare 
tillgriper för att uppnå vissa bestämda syften. 
Hagan nämner i sin artikel tre olika sätt för en ledare att förstärka sin ställning. 
För det första att väcka nationalistiska känslor hos befolkningen eller hitta 
syndabockar som exempelvis invandare. För det andra att för folket ge intryck av 
att man är den mest lämpade ledaren för nationens säkerhet och dess 
internationella status. För det tredje är, förutsatt att man har inhemska problem, ett 
sätt att leda bort uppmärksamheten från hemmaplan genom att agera 
utrikespolitiskt.70 
Mobilization som strategi passar väl in på Rasmussen. I Rasmussens politik går 
nationalism hand i hand med den syn som speglas i invandringspolitiken. 
Rasmussen utnyttjar till fullo det terroristhot som Bush har proklamerat och som 
världens ledare och massmedia har tagit på stort allvar. Detta har Rasmussen 
använt som instrument för att förstärka nationalismen hos befolkningen. Genom 
att på ett tydligt sätt liera sig med USA och därigenom försäkra Danmark dess 
säkerhet kan Rasmussen lättare få allmänhetens acceptans att just han är den mest 
kapable att leda Danmark. Danmark hade vid tidpunkten för Irakkriget inga större 
problem på sin hemmafront. De inrikespolitiska frågorna var därför inget 
Rasmussen behövde ta hänsyn till när han tog sitt beslut om Irakkriget.71 
Majoriteten danskar vill att Danmark lämnar Irak.72 Att Rasmussen trots det ändå 
inte visat några tecken på reträtt indikerar på att han följer sina egna instinkter 
framför folkets.   
 

5.2 Invandringspolitik 
 
Danmarks invandringspolitik har under de senaste åren, i takt med att 
invandringen har ökat, drastiskt förändrats. Likaså har befolkningens syn på och 
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 21

attityder till invandrare blivit skarpare. Under och efter Balkankriget har många 
länder i Europa blivit alltmer invandringsfientliga. Ledare som Jörg Haider i 
Österrike, Jean-Marie Le Pen i Frankrike och Pim Fortuyns i Nederländerna är 
några av dem som genom sitt ledarskap har kommit att påverka Europa.73 
Danmark som är det land i EU som har högst arbetslöshet bland sina invandrare74 
har följt strömmen och blivit ett av dessa mer främlingsfientliga länder. Vi tror att 
den nya, mer intoleranta invandringspolitiken spelar en stor roll för folkets attityd 
till Irakkriget varför vi har valt att inom kapitlet om inrikespolitik lägga fokus på 
invandringspolitiken. Redan innan Rasmussen kom till makten förde 
Konservative Folkeparti och Dansk Folkeparti en populistisk, invandrarfientlig 
politik. Orsaken till att Danmark har en mer fientlig inställning till invandrare än 
Sverige kan möjligen förklaras av att Sverige redan på femtiotalet började 
importera invandrare eftersom man var i behov av arbetskraft. Danmark fick 
däremot först på sjuttiotalet en markant ökning av antalet invandrare och då i form 
av flyktingar, vilket kan ha bidragit till att de inte haft en lika positiv inställning 
till dessa.75  
Rasmussen deklarerade tidigt att ett av hans mål är att den danska befolkningen 
ska kunna försörja sig själva utan att behöva förlita sig på bidrag. Här ser 
Rasmussen alla Danmarks invandrare som ett stort problem eftersom han anser att 
de i hög grad utnyttjar de sociala förmåner som Danmark garanterar sin 
befolkning.76 Både Venstre och Dansk Folkeparti gick till val på frågan om 
invandring och förde en kampanj som underblåste den invandrarfientlighet som 
redan fanns i landet. Följande är exempel på några av de reklamkampanjer som 
förekom. �vill ni ge asyl åt Usama Bin Laden också?�, �om jag blir muslim får jag 
en bostad� Kampanjen ledde till att man satte folkgrupper mot varandra och 
resultatet blev en ökad spänning etniska grupper emellan.77 En av de lagar som 
Rasmussen drivit igenom för att förhindra att invandrare utnyttjar systemet är en 
lag som stipulerar en tidsram som säger att en invandrare måste ha bott i landet 
sju år för att ta del av full ersättning. Rasmussen menar vidare att en möjlighet är 
att ge en del invandrare lägre lön än danskar eftersom de inte behärskar danska. 
Han betonar också vikten av att invandrare som kommer till Danmark måste tycka 
om Danmark, danskarna och dansk kultur samt ha kännedom om landets historia. 
Därför har man infört ett språktest motsvarande de för elever i nionde klass där 
det även ingår kunskap i dansk historia och kultur.78 I sin bok I godt vejr og storm 
skriver Rasmussen att han genom dessa krav hoppas att en del fördomar mot 
invandrare kommer att försvinna när dessas kunskap om Danmark ökar, vilket ska 
öka den ömsesidiga förståelsen och integrera invandrare i det danska samhället.79  
Kriminalitet är ett annat område där Rasmussen menar att andrahandsinvandrarna 
är ett problem när de oftare än andra grupper begår brott. Han vill därför införa 
fler tvångsanstalter och låta de invandrare som har begått ett brott som resulterat i 
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minst sex månaders fängelse få vänta på uppehållstillstånd i tio år.80 Rasmussen 
drev 2002 även igenom kontroversiella lagar som framförallt drabbar par där den 
ena parten är dansk och den andra från ett land utanför EU. Dessa måste för att få 
bo i Danmark uppfylla ett antal krav: de ska vara minst 24 år gamla, de måste äga 
en bostad eller ha fast hyreskontrakt, de ska tillsammans ha tillgångar som 
överstiger 50000 danska kronor och de måste vara självförsörjande. Dessutom ska 
de kunna bevisa att de har större anknytning till Danmark än till något annat land. 
Först när de har uppfyllt dessa krav är det möjligt att bosätta sig i Danmark. 
Lagarna har gett effekt och det är bara en tiondel som kommer in jämfört med hur 
det var innan lagarna trädde i kraft.81 Att Rasmussen har drivit igenom de här 
lagarna kan ha olika förklaringar. En trolig förklaring är att han gjort det för att 
cementera sin ställning hos Dansk Folkeparti som de måste samarbeta med. Dansk 
Folkeparti har inte ansträngt sig för att dölja att de är mot invandring och deras 
huvudfråga är således att göra det svårt för invandrare att ta del av Danmarks 
välfärdssystem. Rasmussens förhoppning är sannolikt att genom att tillmötesgå 
Dansk Folkeparti i vissa frågor få fördel i andra frågor som man vill driva igenom. 
Dessutom ligger det i Rasmussens intresse att få en bra relation med sitt stödparti. 
Som nämnts tidigare har socialdemokraterna lämnat en öppning för samarbete 
med Dansk Folkeparti, vilket givetvis sätter press på Rasmussen. Rasmussen har å 
andra sidan inte heller han dolt att han tycker att invandrare har blivit något av en 
belastning inom en rad områden och kanske var samarbetet med Dansk Folkeparti 
ett sätt att naturligt införa dessa förändringar. 
Pia Kjaersgaard och gruppledaren för Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl 
har krävt förändringar inom vissa delar av invandringspolitiken. Bl.a. har de 
indirekt tvingat Rasmussen att införa en lag där de snabbare kan skicka hem 
asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta var ett 
villkor för att Kjaersgaard skulle godkänna Venstres budgetförslag.82 Danmark 
har till skillnad från exempelvis Sverige haft ett något hårdare klimat när det 
gäller invandringsfrågor där man anklagat invandrarna för att stjäla danskarnas 
jobb och haft en benägenhet att på ett mer öppet sätt diskutera inhemska 
problem.83 Man har byggt upp en rädsla för det mångkulturella samhället som 
Danmark har blivit. Den 11 september fick konsekvenser bland danskarna och 
spädde på deras rädsla ytterligare. I media visades bl.a. bilder på muslimer som 
firade i Danmark.84 Allt detta och en rad andra faktorer har säkert bidragit till den 
islamofobi som Danmark kan påstås ha och som i sin tur givetvis påverkat deras 
inställning till att bekämpa fundamentala muslimer i Irak. Rasmussen har tydligen 
dragit nytta av detta och därför legitimerat sitt krig med att få en tryggare värld. 
Detta och det faktum att hela 80% av de tillfrågade danskarna var nöjda med de 
invandringslagar som partiet drev igenom85 tror vi är en viktig faktor som gjort att 
Rasmussen lättare kunde ta sitt beslut om krig i Irak. 
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6. Utrikespolitisk tradition 
 
För att förstå Rasmussens agerande i Irak är det viktigt att ha viss kunskap om hur 
Danmarks tidigare utrikespolitik har varit. Först när man känner till denna 
utveckling kan man på ett adekvat sätt förstå dagens situation.   
Historiskt sett har Danmark med undantag för andra världskriget och kriget mot 
Tyskland varit involverat i få stora utrikespolitiska händelser fram till Kalla 
krigets slut. Men Danmark har alltid varit med i NATO och där spelat en aktiv 
roll. Även utanför NATO:s ram har Danmark visat sig vara en förhållandevis 
handlingskraftig aktör internationellt sett.  Man har till skillnad från Sverige varit 
inblandade i ett flertal konflikter där man har allierat sig med USA. Danmark 
beskrivs idag som ett av de mest proamerikanska länderna i världen.86 Detta kan 
bl.a. härledas till Danmarks fruktan för först Tyskland och under kalla kriget även 
Sovjetunionen, vilket medförde ett naturligt behov av skydd där USA var den stat 
man ytterst förlitade sig på. 
Hotet från Tyskland blev överhängande redan 1864 då danskarna och tyskarna 
stred och danskarna förlorade Schleswig och Holstein.87 
Danmark var liksom övriga Norden neutralt i första världskriget och detta var 
också deras vilja under det andra. Andra världskriget fick dock en annan utgång 
än danskarna önskat. I april 1940 gick tyska trupper till anfall mot Danmark och 
danskarna kunde inte svara med något riktigt motstånd utan fick snabbt se sig 
besegrade.88 Detta har lett till den tacksamhetsskuld som Danmark har gentemot 
USA. USA var ju bl.a. det land som satte stopp för andra världskriget genom att 
invadera Normandie. 
Rasmussen beskriver sitt lands historia som en ständig anpassning till de 
europeiska stormakterna där Danmark tvingats till eftergifter till dels tyskarna och 
dels ryssarna. 
"Icke se, icke höra, icke tala, icke utsätta sig för kritik. Det var kärnan i dansk 
utrikespolitik fram till 1988. Men det är slut med det." menar han. Vidare anser 
han att de nordiska länderna alltid haft olika inriktningar och strömningar i 
utrikespolitiken.89  
Danmark har fram till kalla kriget hållit sig neutrala men har under 90-talet 
engagerat sig i Kuwaitkriget, striderna på Balkan och kriget i Afganistan. Detta är 
en helt ny linje jämfört med tidigare förd politik. Samtliga ingrepp kan knytas till 
Danmarks vilja att stå på god fot med USA. 
Socialdemokraterna hade makten när Danmark gick med i Kuwaitkriget 1991 och 
fick då stöd av de borgerliga partierna. Att socialdemokraterna denna gång inte 
har gett Rasmussen och hans regering sitt stöd i kriget i Irak kan förklaras med att 
samarbetet mellan dem och den demokratiska Clinton-regeringen fungerade 
betydligt bättre än det mellan Bush och hans närmaste. Man kan trots det ändå 
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säga att Danmark oavsett regeringens konstellation har blivit alltmer 
tillmötesgående till USA efter kalla kriget.90 
Den 17 oktober 2003, kort efter attentatet den 11 september, angrep USA 
Afghanistan. Danmark beslutade sig för att skicka ett antal flygplan och runt 400 
elitsoldater, vilka var de bäst utbildade soldaterna i Europa. Detta efter att USA 
hade begärt hjälp av Danmark.91 USA:s inverkan på Danmark har som nämnts 
legat till grund för Danmarks agerande.  
Danmark spelade också en aktiv roll i kriget i Kosovo som startade 1999. 
Rasmussen var djupt engagerad i frågan och landet var med i �UN Protection 
Force� såväl som i �KFOR� som är en fredsbevarande styrka. Danmark hade 
dessutom en ledarroll i koordinationen av insatser i de baltiska staterna. 
Rasmussen menar att detta handlar om solidaritet med USA eftersom de har hjälpt 
Danmark i andra världskriget, kalla kriget och striderna på Balkan. Han ser det 
därför som en skyldighet att ställa upp och hjälpa USA att bekämpa en grym 
diktator.92  
Förutom att Rasmussen känner tacksamhetsskuld till USA är det självklart viktigt 
att samla viktiga poäng hos Bush för kommande händelser. Danmarks insats i 
Afganistan var ett enligt många smart drag för att förbättra relationen med USA.93 
Detta har bl.a. bekräftats vid ett besök av Bush i Danmark som skulle kunna ses 
som ett tack för hjälpen. Rasmussen hade dessförinnan besökt Bush vid fyra 
tillfällen.94 Irakkriget som Danmark nu är inblandade i är alltså den senaste i raden 
av konflikter man gått in i. Det är dock det första där man intervenerat i ett land 
utan godkännande från FN. 
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7. Det internationella systemet 
 
Vi lever idag i en värld där de flesta stater i världen samarbetar med andra stater 
och organisationer för att öka sina intressen, få mer makt och höja sin egen stats 
välfärd. Samarbeten medför också regler, restriktioner och lojalitet mot 
samarbetspartnern vilket har stor betydelse för hur stater agerar politiskt. 
Danmarks största och viktigaste samarbeten är med de skandinaviska länderna, 
USA och medlemskapet i EU, NATO och FN.  
Syftet med detta kapitel är att förklara hur Danmarks agerande på den 
internationella arenan och förhållandet till andra aktörer haft betydelse för 
Danmarks utrikespolitik och beslutet att delta i kriget mot Irak. Många menar att 
Danmark har ett närmare förhållande till USA än både till Europa och 
Skandinavien. Vi ska också närmare förklara hur detta förhållande har betydelse 
för beslutet. 
Danmarks position i det internationella systemet kan förklaras genom att 
analysera de danska normerna samt forska kring vad Danmark har för intressen i 
världspolitiken, vilken makt de vill ha, och hur de ska uppnå denna.  
 

7.1 Normer 
 
Danmark har varit medlem i EU sedan 1973, men har genom att säga nej till olika 
avtal och därmed fått till stånd undantagsregler, ofta visat sig tveksamma till 
samarbetet. En möjlig förklaring till detta är att danskarnas normer och 
principfasthet inte stämmer överens med många av EU:s normer. De danska 
normerna har också betydelse för det förhållande man har till FN och till USA.  
Maastrichtfördraget tillkom i december 1991 under toppmötet i Maastricht. 
Fördraget innebar en ny fas i det europeiska samarbetet där man bl.a. satsade på 
en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP), EMU lanserades och man 
införde ett unionsmedborgarskap.95 Den 2 juni 1992 röstade danskarna nej till 
Maastrichtfördraget vilket ledde till nya förhandlingar, denna gång i Edinburgh, 
och ett nytt avtal. Edinburghavtalet är ett specifikt avtal för Danmark som anger 
vilka undantag de har från Maastrichtfördraget. Danska medborgare har inget 
unionsmedborgarskap, de står helt utanför det tredje steget i den europeiska 
monetära unionen vilket innebär att man inte kommer att anta den gemensamma 
valutan och Danmarks centralbank kommer att ha oförändrad makt över den 
danska ekonomin. Angående försvarspolitiken får inte Danmark ta 
säkerhetspolitiska beslut, vara med och utvärdera eller vara med och bestämma 
om krishantering i konflikter. De har endast fått rollen som observatör och måste 
lova att de inte ska hindra andra medlemsstater i det militära samarbetet. Detta 
innebär att Danmark står utanför vissa delar av GUSP, den gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitiken.96 Efter att ha fått till stånd undantagen med 
Edinburghavtalet  röstade man 1993 ja till Maastrichtfördraget.  
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Danskarna har länge ansett att försvars- och säkerhetspolitik inte hör hemma i EU 
varför man inte kunde acceptera Maastrichtfördraget utan undantag.97 
Danskarnas attityd till EU är inte vidare positiv och de ses ofta som EU-skeptiker. 
Debatten om EU-medlemskap tog fart på sextiotalet i Danmark och folket var 
uppdelade i två läger, de som ansåg att EU-medlemskap var något positivt och 
skulle rösta ja och de som inte visste p.g.a. brist på information eller intresse. Det 
fanns alltså nästan ingen opposition vilket gjorde att 63 % röstade ja till EU 1972 
medan 37 % röstade nej.98 Dock blev danskarna mer och mer negativa till EU 
efter att ha gått med och mellan 1974 och 1989 var en större majoritet av den 
danska befolkningen emot EU.99 Danskarna har alltid sett samarbete som något 
pragmatiskt och funktionellt som ska vara bra för den enskilda staten. Ett EU-
samarbete ska därför inte syfta till att bilda någon slags superstat.100 Den danska 
befolkningens inställning till EU kan ses som en bidragande faktor till att man 
röstat nej till Maastrichtfördraget som resulterade i ett antal undantag för 
Danmark. Det är inte medlemskapet i EU som är problemet, de flesta danskar och 
regeringen är positiva till samarbetet. Dock är man negativt inställd till många av 
EU:s lagar och regler som måste följas.101 
Danmark har varit medlem i FN ända sedan det bildades 1945. Huvuddragen i det 
Danska FN-samarbetet har alltid varit att värna om organisationens integritet och 
FN:s funktion som bl.a. fredsbevarare. Danmark har alltid främjat FN-arbetet och 
har själva engagerat sig aktivt för att främja fred i FN-ledda operationer.102  
Danmark har länge haft en positiv inställning till FN och ambitioner att följa 
organisationens regler. Dock har Danmark undergrävt FN:s ställning sedan 1990-
talet då man i flera konflikter stött USA och struntat i FN:s värderingar och 
bestämmelser.103 Det finns ett stöd för FN i Danmark men det verkar som att 
förhållandet med USA  prioriteras. De danska normerna spelar stor roll för hur 
Danmark agerar med syfte att säkra sina intressen och öka sin makt. 
 

7.2 Makt och intressen 
 
Makt kan ha väldigt många betydelser beroende på i vilken kontext man använder 
begreppet. I detta fall menar vi den makt och det inflytande Danmark som stat har 
över andra stater, organisationer och aktörer. Danmark är ett litet land som vill ta 
plats på den internationella arenan. De vill inte låta sig tryckas ner av större länder 
utan istället visa att de kan vara med och bestämma i världspolitiken. Danmarks 
strävan efter makt och inflytande påverkar hur de agerar utrikespolitiskt och vilket 
förhållande de har till sina samarbetspartners. Med intressen menar vi de politiska 
handlingar Danmark utför för att stärka sin ställning och uppnå den makt de 
strävar efter.  
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Danmark är ett av länderna som var med och stiftade NATO och blev således 
medlem 1949. NATO har idag 26 medlemsländer. Danmark ser NATO som en 
viktig organisation för att främja säkerheten och man deltar aktivt inom både 
militära och politiska områden. Danmark har med organisationen DANATO, som 
är den danska politiska representationen i NATO, ett mycket nära samarbete med 
säkerhetsorganisationen.104   
Den danska regeringen menar att samarbetet i NATO är den viktigaste 
komponenten i dansk säkerhetspolitik.105 Som tidigare sagts står Danmark utanför 
viktiga delar av EU:s militära samarbete genom Edinburghavtalet vilket gör att de 
inte ens får vara med på de sammanträden EU:s försvarsministrar har. 
Utanförskapet i EU:s säkerhetspolitik betyder att NATO är den enda instans där 
Danmark kan vara med och bestämma i världsliga militära frågor. USA och 
NATO:s nära förhållande bidrar också till att Danmark agerar proamerikanskt i 
militära frågor och dessutom har Rasmussen sagt att  "Danmarks säkerhet 
garanteras bättre av en supermakt i Nordamerika än av den skröpliga och rörliga 
maktbalansen mellan Tyskland, Frankrike och Storbritannien�.106  
Danmark är ett av de mest proamerikanska länderna i Europa och de anser att 
deras värderingar är mycket närmare USA:s än många europeiska länder.107  
 Rasmussen som själv är uppvuxen med en positiv syn på USA och med 
amerikanska värderingar vill göra Danmark ännu mer amerikaniserat. 
Statsministern är väldigt positiv till samarbete med USA och har en vilja att visa 
att han är på deras sida. Rasmussen har själv uttryckt att man efter Irakkriget 
hamnade på andra sidan staketet än många av sina samarbetspartners i EU där han 
syftar på att hans handlande ogillades av många europeiska länder. Dock menar 
han att det finns en vilja i Danmark att omgruppera sig och hitta bättre 
samarbetspartners med mer lika värderingar.108  
Rasmussen har också propagerat för ett samarbete mellan USA och EU och hur de 
tillsammans som stora demokratier skulle kunna bekämpa terrorism och diktatur. 
Möjligen vill Rasmussen visa USA att det finns länder i Europa som vill stödja 
och bilda allians med USA.109  
Vi kan konstatera att Danmark värnar om sina värderingar och normer och de 
arbetar hårt för att få sin vilja fram på flera arenor i EU. Detta är ett sätt för 
Danmark att visa sig inflytelserikt, göra sig hörda och på så sätt få mer makt. 
Genom att betona ländernas gemensamma värderingar gör Danmark allt för att 
visa sitt stöd för USA och därigenom få deras sympati. 
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8. Diskussion 
 
I detta avsnitt analyserar vi de faktorer vi har tagit upp för att se vad som har haft 
störst betydelse för Anders Fogh Rasmussens beslut att delta i Irakkriget. 
Rasmussen har i sin politiska karriär alltid strävat efter att sätta Danmark på 
världskartan och därigenom markera att även ett litet land som Danmark kan ha 
stort inflytande i världspolitiken. Detta betonar han i sina självbiografier där han 
skriver om vikten att visa sig starka på den internationella arenan. I biografin �I 
godt vejr og storm� anser han att Danmark måste komma över sitt 
småstadskomplex och inte låta sig tryckas ner av större och mäktigare länder. 
Erfarenheter från kriget med Tyskland 1864 men även Tysklands ockupation 
under andra världskriget har gjort att relationerna mellan de två grannländerna 
varit dåliga. Morten Kelstrup menar att detta har lett till att Danmark har varit 
negativt inställda till samarbete med Tyskland vilket har bidragit till Danmarks 
tveksamheter i vissa delar av EU-samarbetet. Detta för att de inte vill låta sig bli 
nertryckta av Tyskland igen.110 Vi tror att Rasmussen är den största drivkraften till 
varför Danmark har fört en så aktiv utrikespolitik p.g.a. hans vilja att göra 
Danmark till ett land att räkna med internationellt. Beslutet att delta i Irakkriget är 
en följd av att Rasmussen vill att Danmark ska synas i världen och visa att man 
står för sina värderingar.   
För att kunna synas är det taktiskt att alliera sig med en supermakt som USA men 
Danmarks samarbete med nationen beror också på gemensamma värderingar. 
Rasmussen är själv väldigt fascinerad och positivt inställd till USA och vill 
amerikanisera Danmark som alltid har gett USA stöd i konflikter. I offentliga 
sammanhang förordar Rasmussen ett samarbete mellan EU och USA men vi anser 
att han egentligen är mer intresserad av på vilket sätt det kan gynna Danmark. 
Beslutet i Irakfrågan tyder på att han prioriterar förhållandet med USA framför det 
med Europa.  
USA:s strategi att få med länder på sin sida i Irakkriget var att deklarera: Either 
you are with or against us. Detta tror vi medförde att Rasmussen indirekt kände 
sig tvingad att stödja USA eftersom han definitivt inte vill vara emot dem. Delvis 
kanske detta kan förklaras genom den tacksamhetsskuld man står i till USA efter 
deras hjälp i andra världskriget. Dock tror vi inte att detta har betydelse för 
beslutet att invadera Irak eftersom USA under åren hjälpt många länder som trots 
det inte gått med i �the coalition of the willing�.  
Ur säkerhetspolitisk synpunkt spelar USA även en viktig roll för Danmark. 
Rasmussen anser att USA och NATO är en mycket bättre garant för säkerheten än 
vad EU är vilket har betydelse för hans stöd till USA. Dessutom gör det faktum att 
Danmark står utanför delar av EU:s militära samarbete att de måste agera mer 
aktivt inom NATO för att kunna få mer makt och påverka säkerhetspolitiken i 
världen.  
Med beslutet att delta i Irakkriget tog Rasmussen en stor risk eftersom han satte de 
nordiska samarbeten på spel men också relationer mellan andra europeiska länder. 
Förtroendet för Danmark har säkert underminerats av de stater som fördömde 
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kriget eftersom Danmark gick in i Irak utan stöd från FN. Rasmussen betonade 
säkerhetsaspekten för att försvara sitt beslut vilket vi tycker är något 
motsägelsefullt då Danmark riskerar att bli ett terroristmål. Detta menar vi 
indikerar på att Rasmussen är en väldigt riskbenägen person. De risker han tar och 
de förhållande mellan andra länder han är beredd att offra visar att han verkligen 
tror att han kommer att vinna någonting på att delta i Irakkriget.  
En viktig aspekt att diskutera är den invandringspolitik som råder i Danmark som 
har gett upphov till en livlig debatt. Rasmussens införande av de nya 
invandringslagarna samt hans ovilja att släppa in Turkiet i EU antyder att han har 
främlingsfientliga åsikter. Dessutom uttrycker han i sin självbiografi en rädsla mot 
muslimer och Islam. Man skulle kunna tolka det som att Rasmussens 
främlingsrädsla bidrar till att han vill gå i krig mot Irak eftersom han ser Islam 
som ett hot. Det faktum att Rasmussen hade folkets stöd i invandringspolitiken 
gjorde det lättare för honom att berättiga deltagandet i kriget. Dank Folkeparti 
som är stödparti till Rasmussens regering har spelat en avgörande roll i Danmarks 
invandringspolitik. Om man inte hade behövt stödet från Dansk Folkeparti tror vi 
att invandringslagarna inte skulle ha blivit så hårda som de är i dagsläget. Utan 
den positiva respons från folket som följde efter beslutet med invandringslagarna 
hade det varit svårare för Rasmussen att ta beslutet i Irakfrågan. Detta eftersom 
han inte hade fått någon bekräftelse på danskarnas invandringsfientliga inställning 
vilket nog var en sporre för Rasmussen att ta beslutet att gå in i Irak. 
Samhällsklimatet i Danmark har under åren blivit allt hårdare eftersom man pekat 
ut invandrare som orsaken till samhälleliga problem. De ökade motsättningarna 
mellan infödda danskar och invandrare samt den våg av terrorism som skakat 
världen gör att Irak-beslutet ligger helt rätt i tiden. Rasmussen har på ett skickligt 
sätt utnyttjat detta för att förverkliga sina egna intressen.  
Som vi tagit upp i kapitlet om inrikespolitik antar vi att det fanns visst stöd inom 
oppositionen för Rasmussens beslut i Irakfrågan och att han troligtvis kände till 
detta. Att ha oppositionen på sin sida underlättar ett beslut av den här graden. 
Dock kan man ifrågasätta hur Rasmussen hade reagerat om han med säkerhet 
vetat att oppositionen var eniga om att beslutet var felaktigt. Med Rasmussens 
beliefsystem i åtanke tror vi att han skulle ignorera oppositionens åsikt och likväl 
ta beslutet att delta i Irakkriget.  
Vi tror att Rasmussens agerande i Irakkriget mest var en symbolisk handling. Dels 
med tanke på den i praktiken betydelselösa militära insatsen och dels p.g.a. av att 
Danmark verkligen ville visa omvärlden och USA sin ståndpunkt. Genom detta 
agerande visade Danmark att de har viljan att vara med att förändra i stora 
politiska frågor. 
Om Danmark istället motsatt sig USA:s  invasion av Irak skulle detta inneburit en 
större förändring i utrikespolitiken än den som faktiskt skedde. Danmark har alltid 
tidigare följt USA:s linje och ett fördömande av kriget hade varit en tydlig 
markering att man tar avstånd från USA. Detta är motsatsen till hur Danmark vill 
att förhållandet till USA ska vara. 
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9. Slutsats 
 
Efter analysen av vår problemställning har vi kommit fram till vilka faktorer vi 
tror har haft störst betydelse för beslutet att delta i kriget mot Irak. Danmarks vilja 
att visa att även ett litet land kan ha inflytande och vara med och bestämma inom 
världspolitiken tror vi har haft väldigt stor inverkan på hur regeringen agerade i 
Irakfrågan. Eftersom Danmark står utanför EU:s säkerhets- och försvarssamarbete 
är NATO den enda arena där Danmark kan vara med och bestämma i militära 
frågor. Därför kan man tänka sig att Danmark gör allt för att få inflytande inom 
NATO. Av Anders Fogh Rasmussens belief system att döma är han en stor 
drivkraft till Danmarks strävan efter makt. Rasmussen hoppades troligtvis att ett 
deltagande i Irakkriget skulle ge honom och Danmark ett erkännande samt ökad 
respekt från framförallt USA. Detta skulle visa på att Danmark trots sin storlek 
kan vara med och förändra i viktiga frågor. USA spelar en viktig roll för 
Danmarks säkerhetspolitik och Rasmussen har själv sagt att han värderar USA 
som garant för världens säkerhet högre än någon annan stat. Vi tror att detta är 
den viktigaste aspekten till varför Danmark tillmötesgår USA genom att visa 
samarbetsvilja. Detta stöd kan man också se i Danmarks utrikespolitiska tradition 
där man har hjälpt USA i olika tidigare konflikter. Vi menar att ett nej till 
Irakkriget skulle gå helt emot de utrikespolitiska traditionerna och det samarbete 
och förtroende man byggt upp med USA skulle delvis raseras. Med tanke på detta 
är det inte så förbryllande att Danmark valde att ge sitt stöd till USA och gå med i 
Irakkriget. Detta är ett av argumenten som visar på att Rasmussen som individ 
inte hade någon avgörande roll för beslutet. Vi tror dock att han har underlättat för 
ett genomdrivande och accepterande av beslutet genom fundamentala värderingar 
och hans starka syn på hur Danmark ska uppfattas i världen.  
De tre faktorer som vi anser ha varit viktigast för beslutet är således Danmarks 
strävan efter makt, vikten av säkerhetspolitik och Danmarks utrikespolitiska 
historia. Övriga förhållanden som vi har diskuterat i uppsatsen tror vi inte haft 
någon större inverkan på själva beslutstagandet men de har dock hjälpt 
Rasmussen och regeringen att få mer acceptans och stöd från befolkningen för sitt 
agerande.  
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