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Abstract 

The primary aim of this essay is to present an ontological declaration of the 
international system. The secondary aim is to explain the main structures and 
processes within and beyond the system. To accomplish the first aim I have 
placed special attention on philosophical and ontological matters that are not 
normally addressed in political science. The main instrument in analyzing the 
structure of philosophy of science has been the scientific realism approach, which 
has given me the opportunity to delve deeper into the ontology of international 
life. The main analytical tool I have used to cope with the hazardous field 
ontology has been deductive and formal logic. To accomplish the second aim, a 
systemic approach has been developed. The influences comes directly from the 
renowned creator of the General system Theory, Ludwig von Bertananffy and the 
two most influential students of international relations, Kenneth Waltz and 
Alexander Wendt. The reunification of these three giants has given me the 
possibility to adapt a systemic approach on the international system, which has its 
special needs and requires a different logic than other entities in the social world. 
One of the solutions has been to adopt a second layer of ontology exterior to the 
international system, which can explain irregularities and adaptation of the central 
components.     
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1 INTRODUKTION 

 
 
 
 

örra året var det ett mycket speciellt år. Det var trettio år sedan Kenneth 
Waltzs publicerade ”Theory of International Politics”1 och femtio år sedan 
publiceringen av ”Man the State and War”2 av samma författare. Märkligt 

nog var det dessutom tio år sedan Alexander Wendt publicerade ”Social Theory of 
International Relations”3. Alla dessa tre publikationer är än idag bland de mest 
inflytelserika böckerna inom internationell politik. Utöver att de är innovativa och 
brilliant skrivna, hade de en sak gemensamt, de representerade den teoretiska 
ryggmärgen inom systemteori på internationell nivå. Två olika perspektiv kunde 
utläsas från dessa böcker, en traditionell rationalistisk och en social 
konstruktivistisk. En av dem var mekanisk och individualistisk, den andra 
idealistisk och holistisk. Vad de hade gemensamt var att de båda försökte 
övertyga läsaren om att tendenser inom det internationella systemet inte kunde 
beskrivas genom att endast granska den suveräna statens partikulära egenskaper, 
utan förklaringen hittas på den aggregerade nivån inom systemet. Denna 
uppfattning bottnar i separationen mellan två analytiska nivåer, system och 
komponent. Denna distinktion har visat sig vara oerhörd problematisk och 
kommer att vara ett centralt ämne i denna uppsats.    

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 
Denna uppsats har för avsikt att fortsätta med den systemiska tradition genom att 
ge sin bild av det komplexa systemet som råder inom internationell politik. 
Uppsatsen mål är att ge en beskrivning av hur det internationella systemet är 
beskaffat, vilka är de centrala processerna och varför/hur förändras det 
internationella systemet? Dessa frågor kan inte besvaras utan att förklara hur 
strukturen påverkar komponenten och hur komponenten påverkar strukturen 
vilket kommer att adressers i en utförlig ordning. För att lyckas med detta mål 
kommer mycket av ansträngningarna läggas på att göra en fullsändig ontologisk 
deklaration av det internationella systemet, vilket inte är en vanlig företeelse inom 

                                                                                                                                                         
 
1 Waltz.1979 
2 Waltz.1959 
3 Wendt.1999 
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den traditionella statsvetenskapen. Legitimeringen av denna ansats ligger i 
författarens grundläggande uppfattning att ingen teori är mer än den 
vetenskapsteoretiska grund den vilar på.  
Först och främst vill jag använda mig av nedanstående avsnitt för att formulera de 
grundläggande begreppen inom systemiskt tänkande. I denna del kommer både 
neorealismen och konstruktivismen att presenteras i ett kort format. Jag vill inte 
lägga för mycket tid på att beskriva dessa två teorier eftersom de kommer att vara 
en del av diskussionen under uppsatsens gång. Nästkommande två avsnitt 
kommer att fokusera sig på den metodologiska och epistemologiska diskussionen 
inom vetenskapsteorin. Avsikten med dessa avsnitt är framförallt att beskriva 
uppsatsens förhållningsätt och de centrala problem som uppstår i den 
vetenskapsteoretiska ontologin. Avsnittet om systemteori är avsedd för att förklara 
systemets formella utformning utan att den är färgad eller påverkad av någon 
statsvetenskapligt perspektiv. I detta avsnitt kommer relationen mellan 
komponenter och strukturen att förklaras. Det sista avsnittet Om ordningen natur i 
det internationella systemet kommer fokusen vara på att beskriva en fullständig 
version av det internationella systemet, dess processer och dess förändring. Jag 
avslutar denna uppsats med en kort sammanfattning av teorierna som har 
presenterats.     
 

1.1.1 Varför systemteori? 

 
Som tidigare nämnt i introduktionen är systemiskt tänkande nödvändigt om man 
misstänker att komponentens utfall inte kan reduceras till dess karaktär eller 
partikulära egenskaper. Om detta är fallet kan komponentens beteende endast 
förklaras genom att introducera den systemiska nivån. Den systemiska nivån 
granskar inte bara enhetens interna egenskaper, utan den tar med i beräkningen 
hur enheten är organiserad till andra enheter. Systemteoriers syfte är att förklara 
varför liknande utfall kan hittas oberoende av förändringar i enheterna som 
producera dem.4 Detta är något som verkar gällande för alla sociala system där 
komponenterna inte lever i total isolation. Systemiskt tänkande hjälper oss på 
detta sätt att förstå helheten och de begränsningar som uppstår genom 
komponenternas relation till varandra.5 Två grundläggande delar brukar därför 
tilldelas ett system, nämligen strukturen och de interagerande komponenterna.     
 

1.1.2 Mikro- och makrostrukturer 

 
Strukturen appliceras på den systemiska nivån, medan interaktion tillhör 
komponentnivån, åtminstone så har en del författare definierat distinktionen 

                                                                                                                                                         
 
4 Waltz.1979:39 
5 Bertalanffy.1969:31 
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mellan struktur och interaktion.6 Detta har visat sig vara problematiskt från flera 
perspektiv, eftersom interaktion uppfattas av många som ännu en typ av struktur. 
Distinktionen mellan dessa brukar betecknas som mikro och makrostrukturer. 
Mikrostrukturen är interaktionen mellan de individuella komponenterna, medan 
makrostrukturen är relationen mellan komponenterna på en aggregerad nivå.7 
Dessa strukturer definieras oftast som två analysmodeller av samma fenomen, där 
mikronivån utgår från individens perspektiv och makronivån från strukturens 
perspektiv. Problemet är att dessa analysmodeller oftast inte kan reduceras till 
varandra.8         
 

1.1.3 Holism och individualism 

 
En annan metodologisk skillnad som brukar uppstå inom systemiska teorier är 
uppfattningen av vilken inverkan strukturen har på komponenten. Medan båda 
traditionerna accepterar implikationen av strukturen på komponenterna, så skiljer 
sig deras uppfattning om den ontologiska statusen över effekten den har.  Den 
holistiska traditionen förbehåller sig uppfattningen att den sociala strukturen inte 
kan reduceras till individer och deras interaktion, på detta sätt är helheten mer än 
summan av sina delar.9 Den holistiska traditionen identifierar också strukturens 
kapacitet att forma individens intressen och uppfattningar genom att konstruera 
och konstituera individens partikulära egenskaper. Den individualistiska 
traditionen har en motsatt uppfattning om strukturens egenskaper, och menar att 
individer och interaktionen mellan dem är själva strukturen. På samma sätt utgår 
individualister från att intressen och partikulära egenskaper är något som 
individen tar med sig in i strukturen, och fokuserar sig istället på strukturens 
begränsningar på individens handlingar.10       
 

1.1.4 Neorealism 

 
Attraktionen med den neorealistiska kontributionen11 är inte svår att fårstå, den är 
enkel teknisk och minimalistisk. Den är så attraktiv att det är lätt att glömma att 
neorealismen inte är en teori om allt. Kenneth Waltzs primära uppgift är att 
förklara varför stater tenderar att handla på liknande sätt fast att de inte är 
konstituerade med samma egenskaper. Han finner att något på den systemiska 
nivån ”determinerar” statens beteende, men att detta inte har något med statens 

                                                                                                                                                         
 
6 Waltz.1979:80 
7 Wendt.1999:145ff 
8 Wendt.1999:26 
9 Wendt.1999: Ibid. 
10 Wendt.1999:26f 
11 Går också under namnet av ”Struktural Realism”. Burchill.2001:94 
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partikulära egenskaper, utan snarare på hur de är ordnade till varandra. Suveräna 
stater är likformiga eftersom de utför samma funktion, men distributionen av 
kapacitet att uppfylla denna funktion är relativt fördelad. Detta leder till 
konklusionen att det internationella systemet är anarkisk i sin natur, som kan 
kontrasteras med den inhemska hierarkiska ordningen. Resultatet är att: 1. Det 
internationella systemet är anarkiskt. 2. Huvudkomponenten, den suveräna staten, 
är likformiga, autonoma komponenter. 3. Det enda som skiljer dem åt är 
distributionen av kapacitet.12 Till dessa tre postulat tillför han ett fjärde mycket 
centralt antagande, att den suveräna statens primära intresse är att överleva.13 
Konklusionen från dessa antaganden är att i ett anarkiskt system där säkerhet inte 
är garanterad måste den suveräna staten garantera sin egen överlevnad, vilket 
förklarar varför stater tenderar att balansera internt och externt mot mäktiga 
aktörer.14 Detta är i min mening den centrala beskrivningen inom Kenneth Waltzs 
neorealism. Minst fyra problem uppstår från denna beskrivning: 1. Strukturell 
förändring kan endast ske inom distributionen av kapacitet, vilket inte lämnar 
någon utrymme för systemförändringar, som till exempel förändring av själva 
komponenten. 2. Kenneth Waltz utesluter interaktion mellan komponenter, 
mikrostrukturer, som en strukturell nivå, vilket leder till att makrostrukturen är 
alldeles för stel eller i värsta fall statisk. 3. Waltz vill få oss att tro att förklaringen 
till statens handlande befinner sig på den strukturella nivån, genom att övertyga 
oss att det är den anarkiska karaktären samt distributionen av kapaciteter som styr 
aktörers handlande inom det internationella systemet. Vid en mer djupgående 
analys märker vi snart att det är den suveräna statens egenskaper som står för det 
mesta av förklaringen. Hade det delgivits andra egenskaper så hade deras 
handlingar varit helt annorlunda. 4. Waltzs definition av det internationella 
systemet är alldeles för mekanisk och motsvarar inte ontologiska krav från ett 
vetenskapsteoretiskt perspektiv. Denna definition av det internationella systemet 
verkar vara idealisk för att förklara en rad historiska händelser, men lyser med sin 
frånvaro i andra. Detta kan förklaras genom teorins medvetna metodologiska 
avgränsning. För Waltzs är det ytterst viktigt att göra en tydlig separation mellan 
komponenterna och strukturen. De enda egenskaperna som är tillåtna på 
strukturell nivå är egenskaper som endast manifesterar sig på aggregerad nivå, 
relationella egenskaper, alla andra egenskaper är reduktionistiska.15 Problemet är 
att denna avgränsning utesluter en stor del av mikrostrukturen som baserar sig på 
interaktion. Detta kan bli lätt förvirrande eftersom Waltzs systemteori är baserad 
på neoklassisk ekonomisk teori, där stater liknas med firmor och det 
internationella systemet med mikromarknaden, vilket är en individualistisk 
utgångspunkt. Detta är märkligt eftersom de flesta strukturalister är holister.16  
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
12 Waltz.1979:97ff 
13 Waltz:1979:91f 
14 Waltz.1979:168 
15 Waltz.1979:40 
16 Wendt.1999:26ff, 150 
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1.1.5 Konstruktivism 

 
Den andra systemteorin har presenterats av Alexander Wendt, ”Social Theory of 
International Politics”. Den är konstruktivistisk till sin karaktär men för att vara 
rättvis så tillhör den en väldigt modererad version av konstruktivismen. Den 
förnekar inte materiella faktorer som betydande variabler inom det internationella 
systemet, men dess främsta syfte är att presentera en social teori som bygger på 
vetenskapsrealistisk metod och idealistisk ontologi. Två återkommande 
uppfattningar genomsyrar Wendts argument, 1. Strukturen av mänskliga relationer 
är determinerade av kollektiva idéer snarare än materiella faktorer, och 2. att 
medvetna aktörers identitet och intressen är konstruerade av dessa kollektiva 
idéer, och är inte givna av naturen.17 Strukturer fungerar inte bara som möjligheter 
och begränsningar utan strukturer konstituerar aktörer. Medan Alexander Wendt 
adresserar många av de problem som uppstår i den neorealistiska versionen, delar 
han samtidigt många uppfattningar med den neorealistiska traditionen. Vad som 
är en tydlig distinktion mellan författarna är hur de betraktar den anarkiska 
logiken. Enligt Wendt, finns det ingen anarkisk logik, utan istället flera logiker,18 
ett ämne som han framgångrikt försvara i ”Anarchy is what states make of it”.19 
Följaktligen menar Wendt att den anarkiska logiken inte är permanent utan går 
mot samarbete mellan suveräna stater. Detta stödjer hans antagande om att stater 
inte är självintresserade av natur. Trots att Wendt är en utåtriktad 
vetenskapsrealist hamnar han själv i problem genom att överdriva idéers autonomi 
från materiella faktorer. I hans mening konstituerar idéer och trosföreställningar 
den ontologiska världen, detta kommer jag att argumentera är en omöjlighet, 
vilket leder till att maktstrukturer inte adresseras. På liknande sätt är systemisk 
förändring en idémässig företeelse och oberoende av materiella faktorer. Detta 
kan inte stämma. Förändring sker i första hand genom förändring av materiella 
faktorer, sedan genom normativa antaganden. Eftersom terminologin mellan olika 
författare inte överensstämmer, vill jag att läsaren noga granskar kapitlet gällande 
strukturer. Jag kommer att behandla mikrostrukturer som interaktionen mellan 
aktörer och makrostrukturer som strukturer som formar både aktörer och deras 
handlingar. Detta kan vara i vissa fall vara missvisande om man utgår från den 
neorealistiska traditionen.  
 
 

                                                                                                                                                         
 
17 Wendt.1999:1 
18 Wendt.1999:247ff 
19 Wendt.1992 
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2 METODOLOGI 

 
 
 
 

2.1 INDUKTIONSPROBLEMET 

 
Inom den vetenskapsteoretiska disciplinen finns det två analytiska verktyg som vi 
konstant använder för att förstå världen, a priori och a posteriori.20 A priori 
kunskap är den kunskap som är helt oberoende av vår erfarenhet, och därför måste 
denna kunskap vara nödvändigt sann eller falsk.  Förståelsen av att den kortaste 
vägen mellan två punkter är en rät linje, att alla ogifta män är ungkarlar eller att 
alla kroppar är utsträckta är exempel på a priori kunskap.21 A posteriori kunskap 
är däremot direkt beroende av vår erfarenhet och våra sinnen och beskrivs som 
kontinget sann eller falsk.22 A posteriori kunskap är det som ligger till grunden för 
den induktivistiska metoden där fakta erhålls från att generalisera observationer.    
 

1. Alla observerade P är Q  
2. Därför, alla P är Q 

 
Problemet är att den indiktivistiska metoden har visat sig vara väldigt begränsad 
som vetenskapsteoretiskt verktyg eftersom metoden inte kan redogöra för 
observationer som ännu inte har observerats, som mycket väl kan vara motstridiga 
observationer. Denna kritik har formaliserats av Karl Popper som har visat att 
induktivismen misslyckas med att tillfredställa det logiska kravet. Kritiken riktar 
sig mot hur induktivismen extraherar kunskap, men särskilt på induktivismens 
felaktiga korrelation mellan hypotes och observation. Överlags kan man säga att 
den induktivistiska logiken bygger på att desto fler observerade P är Q, desto 
större sannolikhet är det att hypotesen att alla P är Q är sann. Om vi formalisera 
detta påstående får vi ut att, om en hypotes (H) uppmanar en observations 
påstående (O), och denna observation är sann, så menar induktivister att 
hypotesen har bekräftats.     
 

                                                                                                                                                         
 
20 Hamlyn.1994:237 
21 Kant.1967:365 
22 Filosofilexikonet.1988:32f 
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1. H→O 
2. O 
3. H 

 
Det finns inget rättfärdigande för denna konklusion, eftersom det inte finns någon 
korrelation mellan H och O. Observationen skulle kunna ha förklarats av en helt 
annan okänd hypotes.23 Detta visar att induktivismen inte är en giltig logisk 
slutledning. Ännu allvarligare blir det om vi frågar oss om hur induktionen själv 
ska rättfärdigas, induktionsproblemet.24 Två alternativ finns att tillgå. Den fösta är 
att använda sig av deduktion, vilket vi precis har visat inte är en giltig slutledning, 
det andra är att härleda induktivismen från erfarenhet. Som oundvikligen leder oss 
till samma problem som tidigare. 
 

1. Induktionsprincipen fungerar framgångrikt vi tillfällex1. 
2. Induktionsprincipen fungerar framgångsrikt vid tillfälle x2 etc. 
3. Induktionsprincipen fungerar alltid25 

 
I denna mån försöker man bevisa tesen om induktion genom att använda sig av 
induktion, vilket inte är acceptabelt. Detta lämnar oss med uppfattningen att 
induktivismen i bästa fall kan beskriva sannolikheten mellan en relation, men i 
värsta fall säger den oss ingenting (om världen).  
 

2.1.1 Den deduktiva approachen 

 
Vad som däremot har visat sig väldigt framgångsrikt är att använda sig av 
deduktiv slutledning för att motbevisa en hypotes, falsifikationismen. Denna 
metod, som är en tydlig kontrast till induktivismen, utgår från att alla teorier 
måste kunna vara falsifierbara, vilket man uppnår genom att anta att teorier 
antingen måste vara sanna eller falska. Utgångspunkten för att motbevisa en teori 
finner man genom att kontrastera hypotesen mot kontradiktorisk observation. 
 

1. Om H så Q 
2. Inte Q 
3. Därför inte H 

 
Resultat är att vi aldrig kan bevisa vilken teori eller hypotes som är sann, men vi 
kan alltid bevisa genom formell logik vilken teori eller hypotes som är falsk. 
Utifrån ett logiskt resonemang är denna slutledning felfri. Vad logiken säger oss 
är bara att H och inte Q inte kan vara samtidigt sanna påståenden, men logiken 
kan inte förklara vilken av dem är falsk.  Detta innebär att, som i det ovanstående 
fallet, vi oftast måste ta ett beslut mellan H eller inte Q, vilket kan vissa sig vara 

                                                                                                                                                         
 
23 Hollis.2002:74  
24 Chalmers.1999:60 
25 Chalmers.1999: Ibid. 



 

8 
 

svårare än man tidigare har erkänt.  Problemet, vilket också kommer att visa sig 
längre fram i uppsatsen är att vi inte alltid kan lita på våra observationer, eftersom 
vi inte alltid kan komma åt världen. 
 

2.2 TEORINS STATUS 

 
Vad är en teori? I dess enklaste form är en teori ett påstående som förklarar eller 
förutsäger en relation, om x så y, där x är en oberoende variabel och y är en 
beroende variabel.26 Om relationen mellan x och y är en invariant så kan vi 
betrakta relationen som en lag. Om relationen har en stor sannolikhet men inte är 
en invariant, så måste vi definiera det som; om x så y med sannolikhet z. Så med 
andra ord kan vi påstå att; om en teori ska kunna förklara eller förutsäga en 
relation så måste relationen vara sann, eller åtminstone ha en hög sannolikhet, där 
variationen förklaras. För om relationen inte är sann kan teorin omöjligtvis 
förklara relationens existens. Detta innebär att innan vi ens utformar en teori så 
måste vi vara säkra på att informationen vi samlar in är korrekt information. En 
annan mer utförlig definition är att teorier är en systematisk uppsättning av 
principer, metodologi och antaganden, vars funktion är att förklara en variation av 
fenomen. Teorier producerar på detta sätt hypoteser om verkligheten, men teorier 
fungerar också som ett filter på våra observationer.27 Detta tar oss till en essentiell 
fråga: Hur vet vi att teorier är sanna eller falska påståenden? Och när kan vi 
använda oss av teorier för att förstå världen?    
 

2.2.1 Vetenskapsrealism och instrumentell anti-realism 

 
Den första frågan brukar besvaras väldigt olika av vetenskapsrealister och anti-
realister,28 och oftast bottnar det i hur dessa vetenskapsteoretiska perspektiv 
uppfattar verkligheten. Vetenskapsrealisterna har lagt fram den så kallade 
korrespondensteorin, som i grova drag, innebär att en teori är sann om och endast 
om den motsvarar en sann relation eller fakta i verkligheten. Detta antyder att 
vetenskapsrealister tror att verkligheten är något vi kan komma åt. Det finns nog 
inga filosofer i dagens debatt som tror att verkligheten är fullständigt öppen för 
oss, men realister tror att delar av den framgångsfullt kan sättas i en vetenskaplig 
kontext.29 Detta är en viktig poäng, eftersom vetenskapsrealister inte påstår att de 
alltid kan identifiera sannigsvärdet i en teori, utan bara att en teori antingen är 

                                                                                                                                                         
 
26 Waltz.1979:1, 5f 
27 Hughes.2004:244 
28 Denna diskussion är bara övergripande, i nästa avsnitt kommer filosofisk realism och anti-realism att 
diskuteras i detalj.  
29 Chalmers.1999:205 



 

9 
 

sann eller falsk. Detta är något som anti-realister inte håller med om. 
Vetenskapliga teorier är bara sammansättningen av experiment och observationer 
av en värld vi inte kan komma åt. Teorier är i denna bemärkelse bara instrument 
för att förklara verkligheten men de utgör inte en beskrivning av verkligheten. Att 
tolka teorier som sanna eller falska är ett misstag, och till sitt försvar har de den 
historiska vetenskapliga utvecklingen.30 Teorier bör uppfattas som modeller av 
verkligheten som kastas bort när de inte längre tillfredställer våra behov. Modeller 
är bara representationer av verkligheten, en förenkling, men de är inte 
verkligheten.31 Det som är mest centralt för det anti-realistiska perspektivet är 
deras uppfattning om att en teori endast kan bedömas genom deras förmåga att 
ordna och förutsäga observerbara fenomen. Detta skulle innebära att icke-
observerbara strukturer inte kan accepteras som vetenskapliga entiteter. Dessa 
antaganden har vissa implikationer, vilket vi snart kommer att konfronteras med i 
denna uppsats.  
 
 
       
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
30 Chalmers:1999:208, se även Kuhn.1979, Feyerabend.2000 
31 Waltz.1979:7 
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3 VETENSKAPSTEORETISKA 
ANTAGANDEN 

 
 
 

 

3.1 REALISM OCH ANTIREALISM 

 
Den viktigaste komponenten inom vetenskapen är uppfattningen om att det finns 
en objektiv sanning. Denna tes består i sin tur av två essentiella delar: 1. Att våra 
troföreställningar och antaganden är antingen sanna eller falska, 
korrespondentteorin. Om våra troföreställningar om hur världen är beskaffad 
överensstämmer med hur världen verkligen är, då är dessa troföreställningar 
sanna. Om de däremot inte överensstämmer med hur världen är beskaffad så är de 
falska.32 Det är alltså upp till oss att få rätt på våra troföreställningar, och om de 
inte stämmer med hur saker och ting föreligger så är det vi som har misslyckats, 
inte världen. 2. Detta måste förefalla som en självklarhet eftersom det finns något 
som vi kan kalla för en objektiv sanning. Världen existerar och i det stora hela har 
den egenskaper som är helt oberoende vårt medvetande om den.33 Jag säger i det 
stora hela eftersom vårt medvetande i form av troföreställningar och antaganden 
faktiskt är en liten del av världen. På grund av mina troföreställningar kan jag 
korsa en gata troendes att det är grönt och förorsaka en allvarlig olika. På liknande 
sätt kan jag påverka min omgivning genom min politiska röst eller aktivt delta i 
den politiska sfären. Med kollektiva trosföreställningar kan nationer påverka 
internationella och ekonomiska system, vilket hade påverkat människor vi aldrig 
har mött, eller ens fått möjligheten att föddas. Trots att detta är mycket av vad vi 
samhällsvetare analyserar så är detta en mycket liten del av världen, och ska vi tro 
på vår bästa naturvetenskap så är världen ett stort ställe och i allra hösta grad 

                                                                                                                                                         
 
32 Van Inwagen.2008:614ff 
33 Van Inwagen.2008: Ibid. 
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oberoende av våra sinnen. Detta är inte nödvändigtvis av ondo, tvärtom, kommer 
vissa att hävda. Detta visar bara att sanningsvillkoren är objektiva, att sanning och 
falskhet är beroende av hur världen verkligen är och hur de förhåller sig till något 
som är oberoende av våra sinnen. Låt mig demonstrera denna uppfattning. Om jag 
påstår att katten ligger på mattan,34 så är detta endast sant om katten verkligen 
befinner sig på mattan. Om katten av oberoende skäl inte ligger på mattan så är 
mitt påstående inte sant. På samma grunder som om en vetenskapsteoretisk 
idealist påstår att världen endast består av ett medvetande eller ett kollektiv av 
idéer så är dennes påstående sant om och endast om världen faktisk är bestående 
av ett medvetande eller ett kollektiv av idéer. Det är alltså två utsagor som jag vill 
understryka. Först, det kan inte finnas kontradiktioner mellan två utsagor som 
refererar till samma sak. Sedan, att sanningsvärdet är beroende av hur världen 
verkligen är, och i princip oberoende av hur vi uppfattar den.  Detta kan tydligt 
illustreras om vi väljer att använda oss av en logisk formel som behandlar just 
denna typ av utsagor. Om vi går tillbaka till katten som befann sig på mattan, och 
istället formulerar en kontradiktion. ”Katten är på mattan och katten är inte 
mattan”.  
 
P N ¬P  
 
Då vet vi genom formell logik att formeln alltid kommer ut som nödvändigt falsk, 
eftersom P och inte P inte kan vara sanna samtidigt, ¬(P6¬P), Law of non-
contradiction.35 Detta säger oss att oavsett om vi vet om att katten faktiskt 
befinner sig på mattan eller inte, så måste formuleringen ”katten är på mattan eller 
så är katten inte på mattan”, vara ett sant påstående. 
 
P N ¬P 
 
Det är denna utsaga som kallas för ’Lagen om det uteslutna tredje’, eller 
’Principle of bivalence’.36  Det ovannämnda stämmer i princip alltid, men det 
finns ett flertal påstående som inte kan assigneras denna tydlighet. För att ett 
påstående antingen ska vara sann eller falsk måste den första uppfylla vissa 
kriterier. 1. Vissa påståenden måste accepteras som helt meningslösa, i de fall där 
de endast uttrycker något som endast kan vara sant för personen i fråga. Om en 
naturvetare tycker att forskning inom statsvetenskap är meningslöst så innebär det 
inte att statsvetenskap är meningslöst för oss statsvetare. 2. Vaghet är något vi 
dagligen använder inom vårt språk, vilket skapar stora problem för att bedöma ett 
sanningsvärde. Att påstå att A är större än B är något som utan problem kan 
falsifieras, medan att påstå att A är stor inte säger oss någonting eftersom att vara 
stor kan variera under olika omständigheter. 3. Slutligen har vi semantiska 
paradoxer som, ”detta påstående är falskt”, som använder sig av semantiska 
påstående som är sanna om och endast om de är falska. Detta leder till att vi måste 
acceptera kontradiktioner, vilket är en ohållbar inställning i sig.37 Om vi bortser 
från tvetydigheter, vagheter och icke-definierbara fenomen menar de 

                                                                                                                                                         
 
34 Exemplet är taget från Chalmers.1999:205 
35 Tahko.2009:2 
36 Barwise.2003:97 
37 Loux.2002:253ff, Van invagen.2008:615ff, Tahko.2009, för en annan uppfattning se Quine.2008 
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vetenskapsteoretiska realisterna att allt i den ontologiska världen har ett 
sanningsvärde, alltså att ett påstående måste med nödvändighet vara sann eller 
falsk. Detta leder oss till frågan om världen faktiskt existerar oberoende av mitt 
medvetande. Om världen inte är oberoende av vårt medvetande hade det inneburit 
att vi heller inte kan göra sanna eller falska utsagor. Varje medveten individ hade i 
så fall levt i sin egen värld, där regler hade varierat efter hur vi hade konstituerat 
dem. Katten hade faktiskt samtidigt kunna befinna sig och inte befinna sig på 
mattan. Hur svårt det än må vara att förstå denna position så finns det individer 
som förnekar en objektiv värld. Vetenskapsteoretiker som förnekar objektiv 
sanning kallar sig nu förtiden för anti-realister,38 och vad de påstår är just det vi 
har försökt argumentera emot. Världen som den är, är inte oberoende av vårt 
medvetande, och skälet är mycket enkelt, eftersom det inte finns en objektiv 
sannig. Den mest sofistikerade kritiken mot den vetenskapsteoretiska realismen 
kommer kanske från ett underligt håll, nämligen från den Kantianska 
traditionen.39 Immanuel Kant tillhörde den skara av skeptiker som vände sig mot 
de tidiga rationalisterna uppfattning om hur vi kunde närma oss yttervärlden. I 
Kants mening var den ontologiska världen där men oåtkomlig för våra sinnen. 
Världen som den föreföll för oss var i denna mening en kombination av världen i 
sig självt och våra epistemologiska verktyg.40 Ur denna tradition formades den så 
kallade anti-realismen som på senaste decennier gjort stora framsteg i att 
ifrågasätta den objektiva världen. Vad de primärt fokuserar sig på är att angripa 
principen om ’Lagen om det uteslutna tredje’ och frågar sig hur det är möjligt för 
oss att veta om något är sant eller inte sant. Michael Dummett menar att händelser 
som redan har inträffat för länge sedan eller påståenden som är bortom vår 
förståelse inte kan inneha ett sanningsvärde.41 I denna mening är sanning endast 
relaterad till det fakta vi har om världen. P är endast sant om och endast om vi vet 
att P är sant, inte om P är sant i sig självt. Följaktligen finns det ingen värld som är 
oberoende av vårt medvetande, eftersom vårt medvetande är involverad i alla 
epistemologiska processer. Dummett har förnekat att hans teori behöver involvera 
en subjektiv idealism, att världen endast finns i vårt medvetande, men den står i 
opposition till den realistiska uppfattningen att världen är oberoende av oss och att 
den avgränsar våra trosföreställningar och påståenden.42 En mer radikal 
ståndpunkt har presenterats av Hilary Putnam i sin modifikation av W.V. Quines 
”Word and Object”, där han påstår att problemet med realismen är att den antar 
att sanningsvärden måste referera till en ontologisk struktur, men vårt medvetande 
strukturerar också världen, hur är det möjligt att dessa två strukturer 
överensstämmer? Svaret är att världen inte kommer pre-strukturerad utan kan 
interpreteras på många olika sätt, alla är inte korrekta, men att strukturen är 
beroende av vårt medvetande.43 Dessa två sofistikerade argument vilar på 
påståendet att sanning är direkt relaterade till våra erfarenheter, och beroende av 
vår erfarenhet ser världen ut på ett specifikt sätt. Följaktligen, ställer sig anti-

                                                                                                                                                         
 
38 Är Michaels Dummetts samlingsnamn på traditioner som motsäger sig den realistiska traditionen, idealism, 
nominalism, irrealism, vad alla har gemensamt är att de på något sätt förnekar ’Lagen om det uteslutna tredje’. 
Dummett.2008:550f, Loux.2002:250 
39 Loux.2002:6ff 
40 Loux.2002: Ibid. 
41 Dummett.2008:553ff, 556f 
42Loux.2002:264  
43 Putnam.2008 
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realister frågan hur kan vi veta att något existerar om vi inte har en 
trosföreställning om den? Det kan vi inte, utan existens i denna mening är 
beroende av våra implicita och explicita kunskaper om världen. Men detta sätter 
oss i en mycket prekär situation. Om yttervärldens existens endast beror på våra 
uppfattningar och erfarenheter då kan inte heller en objektiv sanning existera. Att 
vi handlar i relation till hur vi uppfattar världen är inte vad som diskuteras, utan 
vad som subtilt läggs fram är att sanningen om världen är kontradiktorisk. 
Problemet som jag ser det är att beroende av mina erfarenheter har jag vissa 
uppfattningar om hur världen är beskaffad, men detta behöver inte nödvändigtvis 
säga hur världen är beskaffad. Två individer kan ha olika uppfattningar om något 
existerande ting, den ene kan uppfatta objektet som triangulärt, den andre som 
cirkulärt. Vad vi kan veta med all säkerhet är att objektet inte kan inneha båda 
dessa egenskaper, vilket leder oss till den oundvikliga slutsatsen att minst en av 
dessa uppfattningar inte kan vara sann. Vad som med tydlighet kan utläsas från 
denna diskussion är att det anti-realistiska perspektivet tvingar oss att antingen 
utesluta objektivitet och möjligheten att få ontologisk kunskap eller så måste vi 
acceptera ontologiska kontradiktioner. Det sistnämnda kan verka som något man 
helst inte vill byta ut, eftersom konsekvenserna av ontologiska kontradiktioner 
kan vara förödande för en teori. Det är nämnvärt att poängtera att det första offret 
för en anti-realistisk hållning är den objektiva vetenskapen. Detta illustrerades av 
fysikern Schrödinger när han skulle utlysa tydligare och mer objektiva metoder 
inom kvantmekaniken.44 Men anti-realister får i denna uppsats inte sista ordet. Låt 
oss för argumentets skull acceptera att det inte är möjligt för oss att komma åt 
världen eftersom vi helt enkelt inte kan veta vad som är och inte är. Vi kan utöver 
detta tillägga att världen endast kan uppfattas genom en kombination av hur 
världen är i sig själv och de partikulära egenskaper som finns hos varje enskild 
individ, detta skulle till visst del innebära att det faktiskt finns en specifik värld 
för varje medveten individ. Så säger detta inget om att det faktiskt finns en värld 
oberoende av oss. Detta tar oss tillbaka till mitt huvudsakliga argument. Oavsett 
vad jag tror mig veta om världen så kommer den vara som den är. Jag kan simma 
bland hajar eller gå mot rött, men jag kommer att få lida på grund av mina val.  

Att argumentera för en oberoende ontologi är bara en del av den vetenskapliga 
diskussionen, eftersom argumentet inte kan förklara varför vi trots allt uppfattar 
världen olika i vissa situationer och väldigt lika i andra. Resterande delen av 
denna uppsats kommer att försöka beskriva just detta.  
 

3.2 OM TINGETS IDENTITET OCH DET 
ASYMMETRISKA UNIVERSUMET 

 
Trots att anti-realister har lyckats problematisera ett flertal av realismens 
antaganden, så kan vi med gott samvete fortsätta anta att världen existerar utanför 

                                                                                                                                                         
 
44 http://plato.stanford.edu/entries/qt-measurement/ 
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vårt medvetande, och att metafysiken kan ge oss kunskap om den ontologiska 
världen. Ett skäl till detta självförtroende är att det verkar som om den ontologiska 
världen består av mindre beståndsdelar och att de i en faktisk mening existerar 
oberoende av oss. Vad jag menar när jag säger beståndsdelar är vad jag från och 
med nu kommer att kalla för konkreta ting45. Konkreta ting är vad vi vardagligt 
uppfattar som objekt. Dessa objekt kan vara allt från människor, stridsvagnar, 
möbler, gener, atomer o.s.v. Vad de har gemensamt är att de har en viss livslängd, 
en början och ett slut, och att var och en innehar en specifik position i rum, 
utsträckning.46 Detta innebär att två konkreta ting inte kan inneha samma position, 
vilket i sin tur gör att varje objekt är unikt. Genom att använda oss av modala 
operatorer kan vi ytterligare expandera vår kunskap om världen. Konkreta ting har 
en uppsättning av nödvändiga, accidentella och möjliga egenskaper.47 Nödvändiga 
eller essentiella egenskaper inbegriper egenskaper som tinget inte kan existera 
utan, som till exempel utsträckning. Att ta bort en av dessa egenskaper hade 
inneburit att tinget upphör att existera. Accidentella egenskaper är tillfälliga 
egenskaper som tinget innehar men som det inte nödvändigtviss alltid har 
innehaft. Dessa egenskaper är i denna mening det som interpreteras som 
variationen mellan konkreta ting, t.ex. att vara röd eller att vara tvåbent.48 
Förändringar av dessa egenskaper förändrar tinget men inte dess essens. Möjliga 
egenskaper är egenskaper som tinget kan inneha men som det inte innehar för 
tillfället. Det finns emellertid två typer av modala operatorer som jag kommer att 
använda mig av i denna uppsats, den metafysiska och den deduktiva. Med den 
metafysiska menar jag nödvändiga egenskaper som är nödvändiga i alla möjliga 
världar, alltså en nödvändighet som måste accepteras annars gör man sig skyldig 
till en kontradiktion. Denna definition kommer att begränsas till det 
vetenskapsteoretiska avsnittet. Med den deduktiva nödvändigheten menar jag 
nödvändiga egenskaper som vi kan tilldela ett objekt som gör den distinkt från 
andra objekt, eller en set av objekt från ett annan. Dessa nödvända egenskaper är 
inte per definition nödvändiga utan de är stipulativa. Vi kan till exempel komma 
överens om att vissa egenskaper måste innehas av en människa för att vi ska 
kunna kalla denna för människa och att det finns nödvändiga egenskaper som alla 
suveräna stater har gemensamt. Men det finns en sak till som gör konkreta ting 
unika som inte inbegriper det faktum att de innehar en specifik utsträckning i rum. 
Detta kan vi veta genom att applicera Gottfried Wilhelm Leibnizs lagar om 
identitet49 på våra konkreta ting.  
 
Om, för varje egenskap F, objekt x har F om och endast om y har F, då är x 
identisk med y. 
 
Och det omvända; 
 
x är identiskt med y, om, för varje egenskap F, objekt x har F om och endast om y 
har F. 

                                                                                                                                                         
 
45En modifikation av den metafysiska termen konkret partikel, se Loux.2002:22ff 
46 Loux:2002: Ibid. Se även Immanuel Kants definition av ”utsträckning” Filosofilexiconet:32 
47 Modal teori brukar använda sig av dessa operatorer, se Loux.2008:151ff,  
48 Brukar oftast definieras som essentiella attribut, se Filosofilexikonet:46, 126  
49Loux.2002:112ff 
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Med andra ord, om objektet x och y har samma egenskaper så måste de vara 
identiska med varandra (x = y). Men eftersom identiskt med varandra i princip 
innebär att de är numeriskt samma sak (a = a), så måste det innebära att inga två 
numeriska objekt kan inneha identiska egenskaper (a ≠ b). Detta innebär inte att 
de inte kan ha vissa nödvändiga eller tillfälliga egenskaper gemensamt, utan 
snarare att inga två objekt delar på exakt samma uppsättning av egenskaper. 
Världen består alltså av perfekta asymmetriska delar.50 Detta är en väldigt märklig 
beskrivning på världen och på hur den är beskaffad men det kommer att hjälpa oss 
när vi senare måste förstå system och deras asymmetriska komponenter. Om vi 
konstaterar att konkreta ting har en ändlig existens så vet vi också att de förändras 
med tiden, och att endast de nödvändiga egenskaperna kan behållas genom sin 
existens. För att konkreta ting ska kunna förändras så måste det innebära att de 
påverkas exogent av något. Detta leder oss till uppfattningen att konkreta ting inte 
existerar i isolation utan existerar strukturellt, och med högsta sannolikhet 
interagerar antingen direkt eller indirekt med varandra. Vad som är viktigt här är 
att förstå är att om alla konkreta ting skulle vara identiska så skulle strukturen vara 
oföränderligt eftersom alla konkreta ting skulle ha samma relation till varandra 
och därför påverka varandra lika mycket. Detta hade omöjligtgjort förändring 
inom ett system.51  
     

3.3 KAUSALA OCH KONSTITUTIVA 
MODELLER 

 
Om vi väljer att acceptera den realistiska ontologin hamnar vi snabbt i ett nytt lika 
krävande ställningstagande, nämligen diskussionen om kausala och konstitutiva 
effekter. Realismen ger oss uppfattningen om att det finns en struktur bakom vår 
värld Saker är inte relativistiska utan världen existera objektivt. Detta vet vi 
genom att konstatera att konkreta ting är unika entiteter som har nödvändiga, 
accidentella och möjliga egenskaper. De har en livslängd och de förändras över 
tid. De är strukturellt bundna till varandra genom direkt eller indirekt relation, det 
är dessa relationer som oftast brukar kallas för en struktur. Längre fram i denna 
uppsats kommer strukturer behandlas i sin helhet, men innan dess måste jag 
introducera två primitiva strukturer i vår diskussion. Jag kallar de för primitiva 
eftersom de är grundläggande för all form av rationellt tänkande.  
 

                                                                                                                                                         
 
50 Medan detta påstående är helt oproblematisk i den atomära världen har den stött på problem i den subatomära 
världen, för vidare diskussion se http://plato.stanford.edu/entries/identity-indiscernible/. För en mycket bra kritik 
av denna filosofiska antagande, se Max Black.2008:104–113 
51 Min egen definition. Inom IR, se Gilpin.1981:26f, inom systemteori, se Bertalanffy.1969:54ff 
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3.3.1 Kausala relationer 

 
Den första av dem är den kausala relationen mellan två objekt. Med den kausala 
relationen, x orsakar y, menar vi oftast: 1, att x och y existera oberoende av 
varandra. 2, att x föregås av y, och slutligen. 3, att om inte x så inte heller y. 
Resultatet är uppfattningen att något orsakar eller förändrar något annat.  
 
Orsak ↔ Verkan 
 
Det finns ännu en sak vi kan veta från kausala relationer, nämligen att det alltid 
måste finnas en kontinuitet mellan orsak och verkan. Oavsett vilken förändring vi 
identifierar så vet vi att denna förändring beror på något eller av någon. Saker 
förändras inte av sig självt utan förändras när de interagerar med varandra. Detta 
innebär att när vi identifierar x så vet vi att y måste hända, på samma sätt som om 
vi identifierar y så vet vi att x redan har hänt. Misstaget många gör är att de 
försöker extrahera empirisk kunskap från denna logiska lag, vilket inte är möjligt. 
Det är logiskt sant att om orsak så verkan, men vi kan inte assignera orsaken eller 
verkan en specifik betydelse för då gör vi oss skyldiga till antingen ’Denying the 
antecedent’ eller ’Affirming the consequent’.52 Vad vi däremot kan veta är att för 
varje fenomen vi identifierar måste det finnas något som har orsakat det.  
Problemet är att denna relation inte är observerbar. I vissa fall kan vi endast 
observera x men inte y, i andra fall kan vi observera både x och y, men vi kan 
aldrig observera själva relationen. Detta har lett genom åren till ett starkt motstånd 
till hur vi bör uppfatta kausalitet. Kritiken har främst manifesterats från tidiga 
empirister, som David Hume53, men också från modern filosofi, som från den 
konstruktivistiska och idealistiska traditionen.54          
 

3.3.2 Konstitutiva relationer 

 
Med konstitutiva relationer, x konstituerar y, menar vi oftast att x konstruerar y 
till vad den är. Dessa relationer kan vara kausala men detta är ingen nödvändighet. 
I den kausala relationen måste vi se en förändring av nödvändiga, accidentella 
eller möjliga egenskaper, så är detta inte en nödvändighet i den konstitutiva 
relationen. Det finns två former av konstitutiva modeller jag kommer att använda 
mig i denna uppsats. Den första definitionen är beroende av samtliga tidigare 
nämnda kriterier, och dess funktion är att beskriva relationer mellan x och y som 
inte är direkt kausala, men som ändå inbegriper förändring i y. Exempel på detta 
är hur strukturer formar och konstituerar individen. Den andra definitionen är 

                                                                                                                                                         
 
52 Dessa två argumentationsfel (((P→Q)¬P)├¬Q) och (((P→Q)Q)├P) brukar oftast leda till vetenskaps 
teoretiska felslut. Den mest kända av dem är ’Affirming the consequent’ som har använts bl. a. av Karl Popper 
för att visa induktionsproblemet, se nedan för vidare diskussion om argumentationsfel, se Barwise.2003:178ff   
53 Hume.1967:297ff, Hume.2008:257ff, Loux.2008:252ff, se även Kurki.2008:33ff 
54 Loux.2008:251–256 
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idealistisk i sin natur och dess funktion är att endast beskriva idéer och 
trosföreställningar om världen. Med denna definition kan vi nu sammankoppla 
den konstitutiva relationen med den vetenskapsteoretiska diskussionen ovan, 
genom att formalisera en relation mellan idéer och ting. Individens idéer(x) om 
tinget, ger tinget vissa specifika egenskaper(y), oberoende om de är sanna eller 
falska. Det finns inget sanningsvärde i denna definition, eftersom det vi uppfattar 
hos tinget inte behöver ha något med hur tinget verkligen är beskaffat. Denna 
diskussion möjliggör en introduktion av idéer i vår ontologiska diskussion. Det 
hade inte varit möjligt att forska om världen om inte vi åtminstone intuitivt hade 
fastlagt att idéer faktiskt existerar. Det är här den rationalistiska och de 
konstruktivistiska traditionerna går skilda vägar. Durkheim menar till exempel att 
vi borde betrakta idéer som konkreta ting, eller åtminstone ge dem samma värde.55 
Andra författare menar att idéer är personliga entiteter som inte går att 
analysera.56 Vad som måste lösas innan vi fortsätter med denna uppsats är att göra 
en tydlig redogörelse om relationen mellan konkreta ting och abstrakta idéer. 
 

3.3.3 Konkreta ting och abstrakta idéer  

 
Om vi uppdaterar vår ontologiska definition så kan vi nu påstå att världen består 
av två typer av beståndsdelar, konkreta ting och abstrakta idéer,57 samt relationen 
mellan dem. Konkreta ting är som tidigare nämnt till stor del oberoende av oss 
människor. Abstrakta idéer är däremot i allra högsta grad beroende av oss. Detta 
är ett mycket centralt påstående för hur vi ska förstå vår omvärld och kräver 
därför att vi noga går igenom det. Det som existentiellt skiljer mellan konkreta 
ting och abstrakta idéer är att de flesta konkreta tings existens inte berörs av 
människans existens. Fysiska lagar, bildningar av galaxer, samt hur konkreta ting 
förhåller sig till varandra hade i stort sätt varit identiskt strukturerade oberoende 
vår inblandning. Samma sak kan vi inte säga om abstrakta idéer. Politiska och 
ekonomiska teorier, sociala normer samt sociologiska manifestationer hade inte 
existerat om inte någon hade yttrat eller författat dem. Vad säger detta oss? Det 
säger oss att konkreta ting i de flesta fall är oberoende av abstrakta idéer, medan 
abstrakta idéer alltid är beroende av konkreta ting. Om vi sätter detta påstående i 
en logisk formell kan vi plötsligt se hur en lag kan härledas.58 
 
P (idéer) → Q (ting) 
 
Vad denna logiska sats säger oss är att, om proposition P så proposition Q. Alltså, 
om vi kan identifiera en idé så måste det finnas ett ting som garanterar dess 

                                                                                                                                                         
 
55 Hollis.2002:99 
56 Hay.2002:196f 
57 Det är svårt att föreställa sig ting som inte är konkreta och idéer som inte är abstrakta. Men jag har ändå valt 
att använda mig av dessa termer för att konstant påminna läsaren av den implicita distinktionen mellan det 
materiella och idémässiga.  
58 Detta är en besvärlig argumentationsform, men jag ska göra mitt bästa för att beskriva varje steg. 
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existens. Det genuina med att använda sig av formell logik i denna typ av 
propositioner är att vi alltid kan försöka att falsifiera påståendet. 
 
(P → Q)¬Q)├ ¬P 
 
Och i kontrafaktiska termer; 
 
¬Q → ¬P   
 
Precis som tidigare så formulerar vi, om P så Q, med i detta fall, inte Q, därför 
inte P. Alltså, om abstrakta idéer existerar så måste konkreta ting existera, men i 
detta fall existerar inte konkreta ting och därför kan inte heller abstrakta idéer 
existera. Det är viktigt att poängtera att enligt konstens alla regler så gäller inte det 
omvända. 
 
(P → Q) Q)├ P?  
 
Bara för att ett konkret ting existerar innebär det inte att vi kan härleda abstrakta 
idéer från det. Korrelationen mellan P och Q är enkelsidig och kan inte verka åt 
andra hållet.59 Om vi kontrasterar detta påstående med en anti-realistisk förståelse 
av världen, blir distinktion förhoppningsvis tydlig. Den anti-realistiska hållningen 
är att idéer konstituerar ting. Konstruktivister och anti-realister vill få oss tro att 
det är sociala medvetna varelser som konstituerar världen, att det är människan 
som ger den dess betydelse. Världen är som den är eftersom det är så vi uppfattar 
den. Detta är något jag kan hålla med om, men endast beroende av vilken 
betydelse vi ger den konstitutiva relationen. Enligt den första betydelsen kan det 
inte stämma eftersom den inbegriper någon form av kausal relation mellan tingets 
existens och idéers existens.   
 
Q(ting) → P(idéer) 
 
Om vi falsifierar detta påstående kommer slutsatsen att vara felaktig.  
 
(Q → P)¬P)├¬Q 
 
Om ting så idéer, inte idéer därför inte ting. Men detta kan inte stämma, eftersom 
vi vet att tingets existens är oberoende av individens idéer om den. En betydligt 
allvarligare konklusion uppstår om vi försöker:    
 
(Q → P)¬Q)├¬P? 
 
Om ting så idéer, inte ting, därför inte idéer. Detta är ett argumentationsfel. 
Slutsatsen på denna formel är okänd eftersom ur, inte Q, kan vi inte härleda, inte 
P. Problemet för anti-realister blir att förklara vart idéer kommer ifrån om inga 
ting existerar. Om vi däremot definierar den konstituerande relationen mellan 
idéer och ting som den andra betydelsen, där individen genom sina idéer 

                                                                                                                                                         
 
59 Detta har tidigare i uppsatsen visats vara ett argumentationsfel, ’Affirming the consequent’. 
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konstituerar tingets egenskaper, får vi en hel annan bild av relationen mellan ting 
och idéer, eftersom denna definition inte har ett sanningsvärde och därför inte 
behöver formaliseras. Visst skulle vi kunna ifrågasätta denna slutsats genom att 
fråga: Kan inte idéer skapa andra idéer, och framförallt kan inte primitiva idéer 
skapa mer komplexa idéer? Absolut kan de det. Men varje komplex idé kan 
härledas till en mer primitiv idé, som för eller senare alltid kan härledas till ett 
eller flera konkreta ting. Detta kan vi med enkelhet förklara genom att formalisera 
en idé. Idéer produceras i första hand av tinget, som i detta fall oundvikligen 
består av minst två komponenter, individen som står för tankarna och världen 
utanför vårt medvetande. Idéer om ting, samt idéer om andra idéer handlar 
egentligen om hur vi förnimmer de konkreta tingens ordning i naturen. Beroende 
av hur konkreta ting är positionerade till varandra skapas förnimmelser i våra 
hjärnor, som vi senare konstruerar till idéer och teorier. Med denna definition är 
alltså idéer och teorier endast konstruktioner av 1. Hur världen egentligen är, och 
2. Hur vi tolkar denna värld. Det finns alltså inte bara en kausalitet mellan 
konkreta ting och abstrakta idéer, utan det måste finnas en konstitutiv relation 
mellan hur världen verkligen är och vår förståelse av den.  Det är viktigt att 
poängtera att denna diskussion inte minimerar betydelsen av idéer och 
trosföreställningar. Idéer spelar en viktig roll i all form av interaktion mellan 
individer och i de flesta fall är de avgörande, men poängen är att idéer inte kan 
existera utan en garant. I detta fall är det den ontologiska världen som är garanten, 
senare i denna text kommer jag att presentera andra former av garanter.  
 

3.4 DEN SOCIALA AKTÖREN OCH DESS 
EGENSKAPER 

 
Som tidigare nämnt är aktörens perception om sin omvärld av nödvändighet 
skapad av minst två beståndsdelar. Den första beståndsdelen är hur den yttre 
världen är beskaffad och den andra beståndsdelen är hur aktören är beskaffad. Det 
finns ingen garanti på att aktören kan införskaffa sig perfekt kunskap om den yttre 
världen, men vi kan argumentera för att kunskapen vi införskaffar om den yttre 
världen är tillfredställande, annars hade vi inte kunnat överleva i denna värld. Ett 
annat problem är att vi inte heller kan bestämma i vilken graden kunskapen som vi 
inskaffar oss är beroende av hur världen egentligen är och hur mycket som formas 
eller konstrueras av våra distinkta egenskaper. Detta är dock inte av nödvändighet 
ett problem. För när vi börjar analysera egenskaper, oavsett om det är aktörens 
eller omgivningens, så vet vi att de inte kan konstrueras av sig själva. Dess 
existens är alltså beroende av något som har skapat dem eller åtminstone föregått 
dem. Detta någots existens kan vi argumentera för genom att observera själva 
egenskapen, och genom att bevisa egenskapen så vet vi att något tidigare existerar 
eller har existerat.  
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3.4.1 Intentionalitet 

 
Än så länge har vi endast diskuterat definitionen av konkreta ting och abstrakta 
idéer. Det konkreta tinget har tidigare avslöjats vara en överskådlig definition på 
allt som finns i den externa världen, och abstrakta idéer är våra troföreställningar 
om dem. Denna definition räcker dock inte för att tillfredställa en social teori 
mellan medvetna aktörer som dagligen lever i en komplex samhällsstruktur. 
Därför måste jag nu definiera något som innehar alla de egenskaper som det 
konkreta tinget, men som också har kapacitet att ha troföreställningar om sin 
omvärld. Utöver egenskapen av ett konkret ting så finns det ytterligare en 
nödvändig egenskap som definierar en social aktör, nämligen intentionalitet. 
Intentionalitet är en filosofisk fackterm som definieras som olika grader av 
medvetande och ska inte blandas ihop med intention.60 Den första graden av 
medvetande är att vara medveten om sig själv och sin omgivning. Den andra 
graden av intentionalitet är att vara medveten om andra individers intentionalitet. 
Den tredje graden av intentionalitet är att vara medveten om andra individers 
intentionalitet om andras intetionalitet osv.61 Vad som är intressant för vårt syfte 
är att tilldela en politisk aktör minst den första graden av medvetenhet, eftersom 
med denna nödvändiga egenskap kan vi förena konkreta ting med abstrakta idéer i 
den politiska arenan. Den andra, samt de senare graderna, av medvetenhet blir 
avgörande för hur vi ska uppfatta politiska aktörer interaktion med varandra inom 
ett politiskt system. I definitionen av intetionalitet finns det spår av det vi allmänt 
kallar för intention. Intention kan definieras som medvetenhet av att göra en 
avsiktlig handling. I ett socialt system finns oftast oavsiktliga handlingar men vad 
som slutligen skiljer sociala system från strikt materiella system är att aktören 
innehar en intention.    
 

3.4.2 Rationalitet 

 
Diskussionen om rationalitet brukar traditionellt inledas med definitionen av 
Robinson Crusoe. Han innehar principiellt tre egenskaper: 1. Tydligt rangordnade 
preferenser. 2. Perfekt kunskap. 3. Komplett fungerande förstånd.62 Oberoende av 
omständigheter kommer han att försöka kalkylera bästa möjliga resultat i relation 
till prestation. Därför är den absolut simplaste definitionen av rationalitet; 
förmågan att percipiera lagen om logisk konsekvens, Logic of concequences.63 
Rationalitet är alltså kapaciteten att förstå kausalitet. Problemet är att aktörer inte 
innehar tydligt rangordnade preferenser, perfekt kunskap eller ens ett komplett 
fungerande förstånd. Oftast har vi stora svårigheter med att identifiera resultatet 
av våra handlingar. Inte blir det lättare av att vi är omgivna bland andra aktörer 

                                                                                                                                                         
 
60 Den har en mer utbredd betydelse. Wendt.2009:172 för en enkel definition. Filosofilexikonet.2004:265  
61 http://plato.stanford.edu/entries/intentionality/ 
62 Hollis.2008:116 
63 Wendt.2001:1 023 



 

21 
 

med liknande brister. Om vi inte har förmågan att veta konsekvensen av våra 
handlingar, så kan vi inte heller göra rationella val. Lagen om logisk konsekvens 
kan inte garantera oss att individen innehar perfekt kunskap, utan berättar bara att 
rationella val görs av individen baserad på halten av kunskap den innehar. I denna 
bemärkelse är det fullt möjligt att göra rationella val och få en helt oönskad effekt. 
Oavsett hur vi väljer att betrakta rationalitet så måste vi slutligen ta ställning till 
hur vi ska förstå konsekvensen av imperfekt kunskap, när vi ställs inför ett val. 
Om vi inte har någon aning om vilken handling som bör väljas, är ett slupmässigt 
val lika rationellt som det val som låter troligast.  
 

3.4.3 Imperfekt kunskap  

 
Rationalitet och förmågan att förutsäga konsekvensen av sina handlingar är i 
högsta grad beroende av idéer och trosföreställningar om världen. Vad som inte 
än har behandlats är uppkomsten av imperfekt kunskap om världen. Imperfekt 
kunskap grundar sig i ett av den sociala aktörens centrala behov, nämligen 
ontologisk säkerhet. För att vi ska verka och handla i den värld vi lever i måste 
uppfattningen av kontinuitet tillfredställas. Verktyget som används till detta syfte 
är generalisering. Generalisering är vår induktiva förmåga att dra kvalificerade 
slutsatser från tidigare erfarenheter.64 Medan vissa erfarenheter är kontinuerliga är 
andra erfarenheter inkommensurabla. Den genialiska lösningen är att identifiera 
teorier som förklarar variationen och anomalin av våra tidigare erfarenheter. Den 
ontologiska världen fungerar oftast som en garant för dessa erfarenheter, 
oberoende om vi betraktar detta påstående från en realistisk eller anti-realistisk 
definition. Många av våra ontologiska behov tillfredställs dock av sociala normer 
och kulturella paradigm. På detta sätt binder och möjliggör generaliserig oss till 
vissa handlingar och till vissa uppfattningar om rationalitet.  Problemet är att de 
inte alltid stämmer överrens med hur världen är beskaffad, vilket leder till att 
felaktiga trosföreställningar oftast bestraffas av den ontologiska världen. Ett annat 
skäl till uppkomsten av imperfekt kunskap är att idéer och normer inte är 
distribuerade jämnt över alla aktörer, vissa idéer och normer är favoriserade av 
kulturella paradigm, vilket leder till att asymmetriska aktörer har olika fördelar att 
ta till sig kunskap.65       
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
64 Chalmers.1999:62–66 
65 Lukes.2008:150ff 
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3.5 INTRESSEN OCH HANDLINGAR 

 
I en traditionell mening följer logiken att intressen tillsammans med 
trosföreställningar leder till handlingar. Intressen har framförallt, inom det 
rationalistiska perspektivet, definierats som individuella materiella faktorer,66 
rationalisterna ger oss väldigt få ledtråder om vad intressen är för något utöver att 
individen oftast vill maximera dem. Detta påstående problematiseras av både 
post-positivister och mjukare konstruktivister.67 Medan kritikerna är en brokig 
skara så delar de på en central uppfattning, nämligen att intressen för det mesta 
konstitueras av exogena faktorer. Variationen av styrka dessa exogena faktorer 
innehar är beroende av vem man frågar. Medan mjuka konstruktivister lämnar ett 
relativt stort utrymme för individen unika karaktär, så vill mer radikal fraktioner 
intala oss att i princip alla våra intressen är socialt konstruerade.68 Det är något 
som inte riktigt stämmer med denna tankekedja och som vi akut måste reda ut. 
Många intressen är med största sannolikhet formade, eller konstruerade, av 
externa faktorer. I denna bemärkelse är Wendts uppfattning korrekt. Men 
intressen är också direkt beroende av individens unika egenskaper. Tre typer av 
egenskaper har tidigare identifierats, nödvändiga, accidentella och möjliga. De 
nödvändiga egenskaperna leder oundvikligen till nödvändiga behov. Minst två 
kommer att återkomma i denna uppsats, fysisk och ontologisk säkerhet. Den 
fysiska säkerheten behandlar behov av vatten, föda och sömn, samt kroppslig 
säkerhet. Den ontologiska säkerheten behandlar kontinuitet på förväntningar om 
den fysiska och den sociala världen. Båda är i denna bemärkelse materiella behov.  
Detta accepterar den mjuka varianten social konstruktivism.69 Det finns dock ännu 
en uppsättning av egenskaper som de inte redogör för, de accidentella. Medan de 
nödvändiga behoven är universella, så är de accidentella unika till varje individ. 
Dessa intressen kan inte härledas strikt till det vi tidigare kallade för behov, 
eftersom de inte nödvändigtvis behöver vara vitala, utan dessa intressen är snarare 
formade av individens personliga materiella egenskaper.70 Detta måste innebära 
att om behov leder till intressen så kommer intressen inte att vara symmetrisk 
distribuerade över alla individer. Vad som verkade enkelt har plötsligt förvandlats 
till en komplicerad term. Vad som gör denna diskussion ännu mer förbryllande är 
att konstruktivister inte förklarar var idéer härstammar ifrån. Vad exakt menar 
konstruktivister när de säger idémässiga faktorer, idenational factors?  Idémässiga 
faktorer måste vara idéer som kommer från det externa och som inte kan härledas 
till mina materiella egenskaper eller till andra externa materiella egenskaper. Men 
var kommer dessa externa idéer från? De kommer från den sociala strukturen, vill 
konstruktivister intala oss.71 Men denna sociala struktur är bara summan av andra 
individers handlande, vilket leder oss till samma punkt som vi startade från. 
Externa idéer är bara andra individers personliga idéer som de i sin tur har 

                                                                                                                                                         
 
66 Wendt.1999:118f 
67 Bevir.2002:133, 137f, 139ff 
68 Marsh.2002:39f 
69 Wendt.1999:131f 
70 Med andra ord, intressen som formas av de specifika egenskaper som innehas av individen. 
71 Wendt.1999:184ff 



 

23 
 

införskaffat genom att betrakta världen. Dessa idéer hade inte kunnat existera utan 
en materiell värld att betrakta, men det slutar inte här, externa idéer måste 
slutligen också representera andra individers personliga intressen/behov. På 
samma sätt är troföreställningar inte mindre problematiska. Trosföreställningar 
om världen är också en kombination av hur världen verkligen är beskaffad, hur 
jag är beskaffad, samt externa idéer. Detta gör identifikationen av idéer väldigt 
tveksam. Idéer som vi införskaffar oss är beroende av hur individen uppfattar 
världen men också på hur andra individer uppfattar den. Oavsett hur de formas så 
är idéer fortfarande beroende av det konkreta tinget.  
 

     
 
Låt mig förtydliga min förståelse över relation mellan intresse och handling. 
Materiella behov som motsvarar de nödvändiga och accidentella egenskaperna är 
den första faktorn som måste tas i beaktning. Detta kompletteras av det jag kallar 
för externa intressen, som motsvarar de idéer som formar och konstruerar 
intressen som inte kan reduceras till våra materiella behov. Trosföreställningar om 
den materiella världen får vi av världen som den är och genom externa idéer, samt 
genom de materiella behov varje individ innehar. Handlingar är konkreta ting 
eftersom de innehar en utsträckning i rum, som i sin tur påverkar den materiella 
världen. De förvandlas också till objekt som kan uppfattas av andra individer som 
externa idéer. På detta sätt påverkas både intressen och trosföreställningar av både 
materiella och idémässiga faktorer.    
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4 SYSTEMTEORI 

 
 
 

4.1 SYSTEM 

 
System är teoretiska konstruktioner som endast är baserade på verkligheten. Vad 
jag menar med baserade är att system aldrig kan återskapa en perfekt reproduktion 
av verkligheten, utan system kan endast hjälpa oss att förstå vissa delar av 
världen. System kan se ut på olika sätt, men vad alla system har gemensamt är att 
ett system inte kan bestå av mindre än två komponenter som direkt eller indirekt 
interagerar med varandra.72 Som allt annat inom vetenskapen måste 
metodologiska ”trade-off” göras mellan sparsamhet och ontologisk komplexitet. 
Att avgränsa ett system eller bestämma vilka komponenter som ska inkluderas har 
visat sig vara väldigt problematiskt. Det är det vetenskapliga syftet som definierar 
systemets interna komponenter. Om vi vill forska om det politiska fenomenet så 
leder detta oss till att konstruera system som innefattar komponenter som vi anser 
berör det politiska. Det finns ingen poäng för oss att inkludera komponenter som 
inte påverkar eller interagerar med detta. I vissa fall kan detta vara en komplicerad 
process som noga måste granska vad som inkluderas och exkluderas från ett 
system. I andra fall beroende av den vetenskapsteoretiska bakgrunden kan 
komponenter uteslutas som egentligen har en betydande roll i att förstå den 
politiska ontologin.73  

Det finns emellertid endast två typer av initierande system, slutna och öppna 
system.74 Det slutna systemet är per definition slutet och kan inte påverkas av 
exogena faktorer. Slutna system har i vissa fall använts för att förklara isolerade 
fenomen inom både fysiken och matematiken men är tvivelaktiga metoder 
eftersom de inte redogör för de externa effekterna.75 Den mest elementära formen 
av ett slutet system hade varit summan av allt som existerar, vilket hade varit en 
omöjlig verksamhet. Istället gör man avgränsningar och konstruerar mindre 
system som är mer specifika och endast omfattar relevanta komponenter till den 
vetenskapliga frågeställningen. Beroende av vad som ska analyseras variera 
utformningen av ett system. Vad som rättfärdigar konstruktion av ett slutet system 

                                                                                                                                                         
 
72 Buza.2000:91, Bertalanffy.1969:54ff 
73 Wight.2006:123ff 
74 Bertalanffy.1969:39ff 
75 Bertalanffy.1969: Ibid. 
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är hur man rättfärdigar dess isolation från sin omgivning. Däremot finner vi 
system som p.g.a. deras naturliga tillstånd och definition inte kan vara slutna 
system. Alla levande organismer och sociala system är essentiellt öppna system.76 
Öppna system har komponenter som urskiljer sig från andra system men påverkar 
och påverkas på en aggregerad nivå av externa faktorer. Eftersom öppna system 
tillåter inverkan av exogena faktorer kan dessa system förklara varför x och y 
leder till z, equifinality,77 oberoende av att x och y har olika egenskaper. Detta 
hade inte varit möjligt i ett slutet system, där varje tillstånd z är kausalt 
determinerat av tidigare tillstånd x, om vi ändrar tillståndet x ändrar vi också 
tillståndet z. Detta påstående är inte helt okomplicerat, och har varit under direkt 
kritik från det atomistiska perspektivet. Jag kommer att behandla denna 
diskussion i sin helhet i nästa avsnitt, men jag vill redan nu påpeka de 
implikationer som öppna system medför. Diskussionen kärna handlar om hur det 
egentligen är möjligt för två olika entiteter att förändras på liknande sätt. Om x 
har vissa egenskaper som y saknar kommer faktor z påverka x och y på olika sätt. 
Vad det öppna systemet vill intala oss är att trots deras olikhet så kommer x och y 
inneha liknande egenskaper efter z. Lösningen är i min mening lika elegant som 
sofistikerad. Faktor z kan endast skapa isomorfi inom de egenskaper som x och y 
har gemensamt. Desto mer gemensamma egenskaper vi hittar i x och y, desto mer 
isomorfi kan faktor z åstadkomma, men x och y kan av nödvändighet aldrig 
inneha identiska egenskaper efter faktor z.  

Nästa distinktion av system är baserad på deras omfång och 
förklaringskapacitet. Det finns tre typer systemiska relationer som jag kommer att 
använda mig av i denna uppsats, över- och underordnade, egalitära och 
separerade.78 Över- och underordnade system är system som förklara samma 
kvalitativa frågeställningar men med olika kvantitativa omfång. Exempel på detta 
är distinktionen mellan individuell nivå, inhemsk eller organisation nivå, samt 
internationell nivå. Desto mer specifikt ett system är, desto mindre är systemet. 
(Figur:1)    
 

              
Figur:1    Figur:2 
 
Egalitära system är system som har olika kvalitativa frågeställningar inom samma 
överordnande system. Exempel på detta är frågeställningar på global nivå men 

                                                                                                                                                         
 
76 Bertalanffy.1969:39 
77 Bertalanffy.1969:40f 
78 Min egen definition. Liknade definitioner har presenterats av Buzan.2000:100  
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som systemiskt delas upp mellan internationella systemet, ekonomiska systemet 
och militära system. (Figur:2) Separata system är två eller flera system som har 
samma kvalitativa frågeställningar och med liknande kvantitativa omfång, men 
med distinktionen att de inte kan interagera med varandra. Medan detta har varit 
en näst intill omöjlig verksamhet för fysiker, så kan biologer, historiker och 
samhällsvetare tydligt uppvisa exempel på parallella system som inte har haft 
möjlighet till en interaktionskapacitet. Ett mycket tydlig exempel av detta inom 
biologiska ekosystem som inte interagerar på mikronivå. Inom 
samhällsvetenskapen kan vi uppvisa minst två separata politiska system innan år 
1492.79 Efter år 1492 och väl inne på 1500-talet upphör diskussionen av 
separerade politiska system, åtminstone kring den gamla och nya världen, och 
istället kan vi nu fokusera oss på ett globalt system. Figur:3 
 

Figur:3 
 

4.2 KOMPONENTER 

 
Ett system består uteslutande av komponenter (syn. enhet, delar eller partiklar) 
och beroende av vilket system vi vill konstruera skiljer sig komponenterna åt. 
Vissa system har en tydlig definition av sina komponenter som till exempel det 
internationella systemet, som per definition är ett system av stater. Andra system 
som t.ex. ett globaltpolitiskt system eller biologiska system måste först identifiera 
och definiera sina komponenter. Eftersom kravet på ett system är att den minst 
består av två komponenter, förefaller det logiskt att komponenter är 
preexisterande ett system. Om vi använder det internationella systemet som 
exempel, så kan inte ett internationellt system existerat innan minst två stater hade 
utformats. Detta innebär inte att stater uppkommer från ingenting, utan snarare att 
tidigare system har möjligtgjort uppkomsten av staten. Detta system, oberoende 
av vad det är, kan därför inte vara synonymt till det internationella systemet. 
System är beroende av sina komponenter och i denna bemärkelse kommer det 
internationella systemet att upphöra om dess komponenter upphör att existera.80  

                                                                                                                                                         
 
79 Diamond.2006:57f, Buzan.2000:92ff, Cameron.2001:126ff 
80 Waltz.1979:91, Wendt.1999:194 
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Utöver identifikation av komponenter måste komponenternas egenskaper 
definieras. Det finns två typer av relevanta egenskaper som har en inverkan på ett 
system, nämligen de partikulära och de relationella egenskaperna. Partikulära 
egenskaper är kontroversiella inom systemiska och holistiska modeller, de är vad 
Waltz hade kallat för reduktionistiska egenskaper.81 Partikulära egenskaper är 
egenskaper som komponenten har i sin ensamhet. Oavsett om vi pratar om stater, 
individer eller andra konkreta ting så är partikulära egenskaper kopplade till tre 
modala operatorer, nödvändiga, accidentella och möjliga egenskaper. Relationella 
egenskaper är egenskaper som komponenter har relativt och i relation till 
varandra, t.ex. asymmetri, komparativ storlek och position i rum, A är större än B, 
eller A är till vänster om både B och C. Dessa egenskaper är betingade av 
partikulära egenskaper men kan endast få någon betydelse i en strukturell kontext. 
Därför brukar dessa egenskaper tilldelas strukturen och inte den enskilda 
komponenten. Den något mystiska beskrivningen att helheten är mer än summan 
av sina delar, innebär endast att systemets karaktär inte kan förklaras endast 
genom att granska komponenten i isolation.82 Denna typ av systemisk tänkande är 
tar oss till randen av vår kapacitet för förståelse av världen, och för att genuint 
förstå den ontologiska implikationen av systemiskt tänkande vill jag först 
presentera ett tankeexperiment. Om vi föreställer oss ett system med endast två 
komponenter, A respektive B. Låt oss för diskussionens skull anta det omöjliga 
och påstå att dessa två komponenter har symmetriska partikulära egenskaper. För 
varje egenskap vi tilldelar A tilldelar vi detsamma till B. Jag påstår att detta inte 
hade spelat någon roll, eftersom på den relationella nivån hade symmetrin 
förvandlads till asymmetri, då de inte kan ha samma egenskaper samtidigt. Ta till 
exempel egenskapen att vara till höger om något, eller att vara på en specifik plats 
vid en viss tidpunkt. Om vi inte hade kunnat påvisa någon form av avvikelse 
mellan komponenterna, så hade vi inte heller kunnat förklara dynamiken och 
förändringen inom ett system.     
 

4.3 STRUKTUREN 

 
Partikulära egenskaper och relationella egenskaper kan bara berätta en liten del av 
historien bakom systemiskt tänkande. Vad vi behöver för att utvidga vår ontologi 
är en definition av en makrostruktur. Detta kan vi få genom att tilldela vårt enkla 
system en strukturell kontext. Att påstå att något är till vänster om något eller att 
något är framför något eller att varje objekt har en viss utsträckning, förutsäger att 
det finns en geometrisk tredimensionell kontext. Denna makrostrukturella kontext 
blir vårt första konstitutiva regelverk, med andra ord, de regler som determinerar 
kontextens egenskaper.83 Varje system har sina egna regelverk och beroende av 
denna konstitutiva kontext uppstår en speciell relation mellan komponenterna. Om 
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vi använder oss av ett schackspel som analogi, så hade brädan med sina rutor i 
formatet 8x8, 32 pjäser med sina respektive regler för hur de kan användas, samt 
målet att slå ut kungen, varit det konstitutiva regelverket. Aktiviteten av att spela 
schack kan alltså logiskt härledas från de konstitutiva reglerna. Oavsett hur vi 
väljer att spela så måste vi hålla oss till de konstitutiva reglerna för att spela 
schack. Detta regelverk måste urskiljas från de normer som spelandet kan 
medföra, vilket i en social kontext hade definierats som det regulativa 
regelverket.84 Regulativa regelverk styr över val bland de legitima schackdragen. 
De kan variera från normativa företeelser till etiska tumregler. Det är inte alltid 
lätt att göra en distinktion mellan regulativa och konstitutiva regelverk, men i 
praktiken kan man säga så här, att bryta mot det första gör dig till en dålig 
schackspelare, att bryta mot det andra utesluter det dig från att spela schack 
överhuvudtaget.85 Att spela mot en motståndare under dessa regelverk definierar 
däremot mikrostrukturen.  

När man tänker systemiskt måste alltså minst tre kriterier tillfredställas. 1. 
Vilka är komponenterna? 2. Hur är komponenterna ordnade? 3. Vilken relation 
har komponenterna till varandra?86 Det första kriteriet frågar efter partikulära 
egenskaper, men framförallt frågar det om vi kan hitta nödvändiga, accidentella 
egenskaper som komponenterna har gemensamt. Det andra kriteriet frågar sig hur 
komponenterna är ordnade till varandra, alltså makrostrukturen. Det tredje 
kriteriet är den relationella nivån, mikrostrukturer som berättar hur komponenter 
handlar i relation med varandra. Att använda sig av schackspelet som analogi har 
både sina fördelar och nackdelar. Fördelen är att man med enkelhet kan identifiera 
hur regler påverkar aktören under vissa omständigheter, nackdelen är att den är 
missvisande eftersom reglerna redan är identifierade av spelaren. I verkligheten är 
det bara få av de revelverk som är identifierbara av komponenten, vilket 
illustrerades i förra avsnittet. Detta skapar i sig självt en ny prövning för 
komponenten. För att vi ska kunna gå vidare med den systemiska modellen, så 
måste jag först göra en taxonomisk definition av systemet i en värld som 
inkorporerar vår vetenskapsteoretiska deklaration.   
 
 

 
 

                                                                                                                                                         
 
84 Hollis.2002:152f, se också Searl.1980:85ff 
85 Jfr. med andra tolkningar av konstitutiva och regulativa regelverk. Baaz.2002:217 
86 Bertalanffy.1969:54ff, Waltz.1979:100f, Buzan.2000:109 
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1a. Makrostrukturen består av två beståndsdelar en ontologisk struktur och en 
normativ struktur. Den ontologiska strukturen, konstitutiva regelverk, 
determinerar det som är nödvändigt och möjligt inom ett system. Detta genom att 
definiera de logiska lagarna av den strukturella kontexten och sedan genom att 
belöna eller bestraffa de komponenter som inte vill eller kan anpassa sig inom 
systemet. I likhet med det vetenskapsrealistiska perspektivet är den ontologiska 
strukturen till stor del helt oberoende av hur komponenten uppfattar den. Den 
normativa strukturen är uppfattningen om hur världen och interaktion är 
beskaffad, den belönar och bestraffar komponenten utifrån sociala konventioner 
genom att konstituera vad som är möjligt och omöjligt inom systemet. Dessa två 
makrostrukturer formar och konstituerar komponenten, genom att tvinga 
komponenten att anpassa sig till systemets regelverk. 1b. Makrostrukturen 
konstituerar i denna bemärkelse också interaktionen mellan komponenterna, 
interaktionskapacitet87, utan också genom att determinera interaktionens karaktär. 
Analogin med schackspelet kommer tillhands där det konstitutiva regelverket är 
spelets regler, men också genom att den till viss del formar spelaren. 2. Vad vi 
redan vet är att egenskaper hos komponenten är delvis determinerade av den 
ontologiska och normativa strukturen, innan komponenter ingår i interaktion med 
varandra, vilket innebär att interaktionen mellan komponenterna är till viss del 
reglerade av komponenternas egenskaper samt den makrostrukturella nivån. 3a. 
Makrostrukturer är inte den enda strukturen som påverkar komponenten, utan 
mikrostrukturer påverkar komponentens handlingar, genom spel och socialisering.  
3b. Mikrostrukturen påverkar, som tidigare nämnts, komponenters val vid 
interaktion med andra komponenter. Efter ett flertal repetitioner blir handlingar en 
del av den makrostrukturella normen. På liknande sätt påverkas den ontologiska 
världen genom interaktion mellan komponenterna.  Jag har under de två senaste 
avsnitten strukturerat en modell för hur system ska uppfattas inom 
samhällsvetenskapen. Under uppsatsen gång har intentionen varit att separera 
konkreta ting från abstrakta idéer, samt att separera komponenten från strukturen. 
Nästa steg i denna uppsats är att applicera denna kunskap på det internationella 
systemet. 
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5 OM ORDNINGENS NATUR INOM 
DET INTERNATIONELLA 

SYSTEMET 

 
 
 

 

5.1 DEN SUVERÄNA STATEN? 

 
Det internationella systemet är ett system inom den globalpolitiska sfären, vars 
komponenter är den suveräna staten. Detta innebär inte att den suveräna staten är 
den enda politiska organisationen eller institutionen av politisk betydelse inom 
internationell politik. Internationella och transnationella företag, INGO, NGO, 
IGO, samt politiska regioner är bara några av de få politiska entiteter som är av 
vital betydelse inom det internationella och globalpolitiska samfundet. Det 
internationella systemet är också bara ett av systemen som verkar på den globala 
arenan, minst en till kan med enkelhet identifieras, det ekonomiska systemet.88 En 
oundviklig fråga är om man kan legitimera det internationella systemets 
oproportionerliga centerism som den har fått inom internationella relationer. Den 
suveräna staten som en central aktör har aldrig varit helt oproblematiskt inom 
statsvetenskapen. Kritiken mot staten som aktör har staplats på hög av både kritisk 
teori och huvudströmningen inom internationella relationer. Debatten bottnar i två 
fundamentala frågor. 1. Vilken betydelse har den suveräna staten inom global 
politik? 2. Vad är den suveräna staten?  

Trots att staten inte är den enda komponenten inom global politik, så är den 
definitivt den viktigaste.89 Oavsett om vi argumenterar om statens betydelse i de 
jure eller i de facto termer, kan en tillfredställande förklaring av global politik inte 
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presenteras utan dess närvaro. Den suveräna staten är den enda juridiskt legitima 
politiska auktoritet på den globala arenan.90  Juridiska rättigheter och skyldigheter 
kan endast delas ut eller garanteras av den suveräna staten.91 De facto har den 
suveräna staten varit den största och mäktigaste politiska organisation under de 
senaste fem tusen åren.92 Den suveräna staten har varit den avgörande politiska 
organisationen i princip samtliga krig, inklusive två världskrig under det senaste 
seklet. Den suveräna statens betydelse kan i denna bemärkelse inte 
underestimeras. Liberalister, neoliberalister, Marxister, neo-marxister och kritiska 
teoretiker har med allt rätt påpekat den suveräna statens minskande betydelse 
under det senaste seklet, men under alla omständigheter är den suveräna staten 
fortfarande en potent aktör inom internationella relationer.  

Följaktligen är den grundläggande komponenten inom det internationella 
systemet den suveräna staten. Vi vet att suveräna stater ingår i ett system eftersom 
vi kan identifiera politisk förändring, vilket är en vital indikator på att stater 
interagerar med varandra. Om interaktion mellan systemets komponenter inte 
hade varit möjlig så hade komponenterna eller systemet inte kunnat förändras. 
Flera olika modeller av den suveräna staten har presenterats inom internationella 
relationer, vissa författare har utgått från att staten egentligen inte existerar men 
att den bör definieras som en politisk aktör.93 Andra författare menar att den 
suveräna staten endast ska begränsas till en liten skara av tjänstemän inom 
regeringen, medan andra menar att stora delar av den offentliga sektorn borde 
inkluderas. Vissa menar att det bör göras en skarp separation mellan staten och 
samhället,94 medan andra betraktar dessa två komposanter som samma enhet med 
två olika sidor.95 Min uppfattning om den suveräna staten är minimalistisk i sin 
natur. Vad som kan tilldelas som första nödvändiga egenskap är att den suveräna 
staten utan tvivel är ett konkret ting. Med denna definition eliminerar jag all form 
av tvivel om att den suveräna staten inte existerar. Att staten existera är en vital 
och grundläggande egenskap för att vi ska kunna göra en ontologisk bedömning 
av internationell politik. Sagt detta, utesluter jag inte att den suveräna staten också 
är en abstrakt entitet, det måste den vara, annars hade staten bara varit existerande 
oberoende av vårt medvetande. I det vetenskapsteoretiska avsnittet berättade jag 
att den ontologiska världen var till stor del oberoende av oss människor, eftersom 
vi inte kunde påverka den. Den suveräna staten befinner sig i den del som faktiskt 
är till stor del beroende av oss människor. Detta innebär inte att staten endast är en 
abstrakt entitet, utan bara att den existerar på grund av mänsklig intentionalitet. 
Att betrakta den suveräna staten i första hand som ett konkret ting kan tyckas 
förefalla märkligt, och det har jag stor förståelse för, men vår ontologi tillåter 
inget annat. Så länge vi accepter att vi har idéer och trosföreställningar om den 
suveräna staten så måste vi acceptera att den måste existera som ett konkret ting. 
Om den ontologiska diskussionen ovan inte tillfredställer läsaren, kan vi med 
enkelhet konstatera att staten för att var en stat åtminstone måste visa närvaro. En 

                                                                                                                                                         
 
90 Holsti.2004:114f 
91 Wendt.1999:207, Gilpin:1981:16 
92 I denna definition ingår stadssystem, imperium, teokratier och andra likande politiska styren. Se Tilly.1992:1. 
Om denna definition inte tillfredställer läsaren kan vi istället använda oss av den Westfaliska freden som 
utgångspunkt, år 1648.    
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stat som inte har officiella byggnader, juridiska institutioner eller en polisiär 
verksamhet, hade heller inte betraktats som en stat. Som medborgare har jag min 
fulla rätt att betrakta staten som en idé eller trosföreställning, men bryter jag med 
statens konventioner, drabbas jag också av konkreta konsekvenser. Det är inte 
idéerna per se som bestraffar mig för att jag vägrar betala skatt. På samma sätt, är 
beslut som tas av staten beslut som påverkar min fysiska kropp, inte bara min 
idévärld.  Utifrån detta argument kan vi härleda ytterligare kunskap om den 
suveräna staten. Om vi accepterar att jag som privatperson är en del av samhället, 
så vet vi att staten och samhället inte kan vara identiska. Det finns alltså en kausal 
relation mellan stat och samhälle. Den suveräna staten påverkar samhället som i 
sin tur kan påverka den suveräna staten. Detta innebär att stat och samhälle måste 
separeras. Men bara för att två element separeras ontologiskt innebär detta inte att 
de är isolerade från varandra. Ett av skälen till motviljan av teoretiker att göra en 
distinkt separation mellan stat och samhälle är att de är beroende av varandra. 
Denna symbiotiska relation blir tydligast när vi identifierar att staten har intim 
relation till samhället som skiljer sig från relationen den har till andra samhällen, 
på samma sätt har samhället en intim relation till staten vilket skiljer sig från 
andra suveräna stater. Denna relation är inte metafysiskt nödvändig men den är 
nödvändig om vi ska förklara internationell politik.  Den symbiotiska relationen 
mellan staten och samhället blir tydligt när vi introducerar den suveräna statens 
nödvändiga, accidentella och möjliga egenskaper. 
 

5.1.1 Den suveräna statens egenskaper 

 
Den suveräna staten är av nödvändighet en politisk organisation som innehar 
auktoritet över ett visst territorium, samt den befolkning som den inbegriper.96 
Den suveräna statens primära egenskap är dess vilja att överleva till varje pris, 
vilket inte skiljer den från många andra typer av organisationer. Därför måste den 
suveräna staten vara intresserad att försvara det territorium som den innehar. 
Staten är inte offensiv av naturen men den är en opportunist som oftast gör dåliga 
kalkyler, relaterad till imperfekt kunskap. Samarbete med andra stater är möjligt 
så länge den uppfattar att nyttigheter kan realiseras. Per definition är alltså staten 
separerad från samhället. Att lämna det här hade dock varit grovt missvisande. 
Den suveräna staten har en väldigt speciell tillgång till samhället vilket gör varje 
stat unik från andra stater. Att endast tilldela staten nödvändiga egenskaper lämnar 
lite utrymme för politisk teori. Detta kan exemplifieras genom att argumentera att 
skillnaden mellan suveräna stater inte bara kan identifieras genom den minimala 
uppsättningen av nödvändiga egenskaper, eftersom skillnaden mellan Kina och 
Sverige inte bara är beroende av dess inre konstellation, utan också genom deras 
kapaciteter att interagera med varandra. Denna kapacitet är tillgången till de 
materiella och ideologiska faktorer som innehas av samhället. Medan den första 
distinktionen mellan stater inbegriper asymmetri av organisation och dess inre 
komponenter, så är den andra distinktionen mellan de suveräna staternas 
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samhällen. Båda dessa egenskaper är accidentella, men på olika nivåer. De 
förstnämnda är partikulära, medan de sistnämnda är relationella egenskaper. 
Komponenternas accidentella egenskaper erhålls genom interaktion eller i relation 
till andra komponenter. Att till exempel vara stor, mäktig eller anpassningsbar är 
egenskaper som endast kan uppfattas om de sätts i kontext med andra 
komponenter. Beroende av vart komponenten befinner sig i relation till andra 
komponenter eller hur den interagerar, så utformas vissa specifika egenskaper. Att 
Sverige innehar egenskapen av ca 9 miljoner invånare, eller egenskapen av att 
vara en demokratisk monarki är accidentella egenskaper, eftersom vi lika enkelt 
kan föreställa oss ett Sverige med 25 miljoner invånare och med en totalitär 
regering. Vad som däremot kan betraktas som en accidentell relationell egenskap 
är egenskapen att Sverige är med i EU, eller att Sverige under en längre tid har 
varit neutral i många politiska och militära frågor. Dessa egenskaper är direkt 
relaterade till hur kontexten och interaktionen med andra nationer. På samma sätt 
kan vi argumentera för en uppsättning av möjliga egenskaper. Det är rimligt att 
tänka sig att Sveriges befolkning under vissa omständigheter ökar sin befolkning 
till 10 miljoner invånare år 2020, men omöjligt att under samma omständigheter 
minska vår befolkning till 2 miljoner invånare år 2020. På liknande sätt är det är 
omöjligt att tänka sig en suverän stat som inte innehar, eller någonsin har haft, 
auktoritet över ett visst territorium, eller som inte har kapaciteten att organisera 
sig. Sammansättningen av nödvändiga och accidentella egenskaper är vad som 
gör komponenten unik, och som i sin tur formar nödvändiga och tillfälliga 
intressen.  
 

5.1.2 Den suveräna staten som social aktör 

 
Mycket av den etablerade litteraturen tvistar om statens ontologiska status. Är 
staten reducerbar till sina politiker eller är staten en kooperativ aktör som inte kan 
reduceras till sina medlemmar?97 Detta är en komplicerad diskussion som jag inte 
har mycket att tillägga. Men utgångspunkten för denna uppsats är att staten är en 
aktör. Oavsett om den suveräna staten består av en eller många individer, vilket 
den tydligen gör, så måste vi åtminstone på ett plan betrakta den som en aktör. 
När stater går i krig beskriver vi det som om att staten är i en konflikt, inte bara 
presidenten och hans män. Lagar och policyn som påverkar oss kommer från 
staten inte från den enskilde individen som har utfärdat bestämmelsen. På samma 
sätt vill jag tackla frågan om statens kapacitet till att ta rationella beslut. Om vi 
inte antar att statens är autistisk, eller slumpmässig, i sina handlingar så måste vi 
acceptera en minimal intention och att den lyder rationella lagar. Steget här ifrån 
till att acceptera egenskapen av intentionalitet är inte långt bort, och skälet till 
varför vi inte kan bortse från dessa egenskaper är att vi faktiskt ibland kan 
förutsäga den suveräna statens handlingar. Det finns, i min mening, ett flertal 
egenskaper som den suveräna staten delar med andra typer av sociala aktörer. Den 
har nödvändiga och accidentella egenskaper, och den har genom sin organisation 
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åtminstone en minimal uppsättning av intentionalitet. Följaktligen har den också 
naturliga och konstruerade behov som den vill tillfredställa i relation till sin 
kapacitet.  

Det finns dock en skillnad som inte går att bortse från. Sociala aktörer är 
sociala för att de kan interagera genom intentionalitet, inte bara genom materiella 
egenskaper, men det finns ännu en definition av en social aktör, att den vill och 
behöver socialisera med andra aktörer. Detta är inte en egenskap som den 
suveräna staten innehar. Staten är på detta sätt, som alla andra kooperativa 
aktörer, en solitär varelse som oftast tvingas till interaktion.98 Hur detta påverkar 
kan jag inte svara på, utan bara att interaktion kan visa sig vara en dyrbar affär för 
svaga stater.    
 

 

5.2 MAKROSTRUKTUREN   

  
Traditionellt har man inom internationella relationer identifierat två typer av 
ordning, den hierarkiska och den anarkiska. Den förstnämnda brukar appliceras 
det inhemska systemet, där myndigheter och institutioner är 
huvudkomponenterna. Vad som gör det inhemska systemet hierarkisk är att 
komponenterna är över- och underordnade. Regeringen, eller parlamentet om man 
så vill, har juridiskt bestämmanderätt över andra komponenter. Utöver denna 
rangordning brukar statsvetare tillägga att komponenterna oftast har en 
specialiserande roll inom ett system.99 I denna bemärkelse är många av 
komponenterna vitala för systemet, eftersom de innehar en speciell funktion. Tar 
vi bort en av dessa komponenter riskerar hela systemet att upphöra. I kontrast till 
den hierarkiska ordningen har vi den anarkiska ordningen som brukar 
exemplifieras av den internationella strukturen. I denna ordning finns ingen 
auktoritet utan komponenterna kännetecknas av den suveräna staten. Bristen på en 
auktoritet, som kan garantera säkerhet, tvingar den suveräna staten att stå som sin 
egen garant för sin överlevnad. Skillnaden mellan suveräna stater är inte av 
funktion, like-units, utan skillnaden är i kapacitet, distribution of capabilities, att 
utföra samma uppgift.100 Den logiska följden är att suveräna stater tenderar att 
handla så att deras säkerhet kan garanteras, vilket leder till att stater balanserar 
varandra med politiska, militära och ekonomiska medel. De stater som inte lyckas 
med detta selekteras bort av strukturen, vilket i sin tur förklarar isomorfis av den 
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suveräna staten. Detta säger oss minst tre saker 1. Att i brist på systemisk 
begränsning kan en variation av policyn användas för att garantera statens 
överlevnad, men de som överlever delar vissa egenskaper och de som upphör att 
existera saknar dem. 2. Att suveräna stater överlever genom att beväpna sig 
eller/och genom att alliera sig. 3. Den enda vitala distinktionen mellan suveräna 
stater ligger i deras kapacitet att överleva, distribution of capabilities.  

Denna definition av det internationella systemet kan beskriva många 
historiska händelser, men lämnar lika många frågetecken vad gäller andra. Vad 
som däremot är fascinerande är hur tomt det internationella systemet är på 
ontologi. Vi vet sen tidigare att det internationella systemet endast är konstituerat 
av suveräna stater. Beroende på hur vi väljer att definiera den suveräna staten får 
vi olika mycket tomrum som inte behandlas av det internationella systemet. Vid 
detta lag är vi förhoppningsvis överens om att det internationella systemets 
primära funktion är att beskriva varför stater tenderar att handla på liknande sätt. 
Detta är ett kontroversiellt påstående i sig självt, men vad som är obegripligt är att 
neorealister vill övertyga oss om att komponenternas handlande endast beror på 
den anarkiska logiken. Problemet är att den anarkiska strukturen inte berättar 
någonting om världen och hur den är beskaffad. I bästa fall kan den beskriva 
relationella begränsningar mellan komponenter, men inget om komponenternas 
konstitution eller om den värld de måste förhålla sig till. Låt mig demonstrera mitt 
påstående genom att använda mig av mikroekonomi. Nationalekonomer kan till 
exempel berätta för oss hur en firma kommer att handla i relation till andra firmor 
i en värld där lagen om tillgång och efterfråga verkar gällande, samt lagar om hur 
konkurrens ska bedrivas. Lagen om tillgång och efterfråga är ontologisk i sin 
natur, medan lagar om konkurrens är juridiska institutioner. Från ett 
mikrostrukturellt perspektiv konkurrerar firmor med varandra om samma 
konsumenter, överlevnad är i denna mening determinerad av deras skicklighet 
eller tur att anpassa sig till marknaden. Denna beskrivning som analogi till 
internationella system är dessvärre missvisande. Detta eftersom firmors 
överlevnad inte bara beror på konkurrensen mellan firmor, utan beror i minst lika 
hög grad av exogena faktorer. Ett företag kan till exempel vara väldigt 
konkurrenskraftigt inom produktion av råolja med goda marginaler av profit. Det 
osannolika kan ändå inträffa, nämligen att produktionen och raffineringen av 
råolja förbjuds eftersom den orsakar alldeles för stora skador på miljön. Liknande 
exempel kan illustreras av företag som måste tampas med drastiskt minskad 
efterfråga. Dessa externa faktorer är vad jag kallar för den makrostrukturella 
nivån. På liknande sätt måste den suveräna staten anpassa sig till externa faktorer 
som inte är relaterade till konkurrens. Den mikroekonomiska analogin vill att vi 
ska uppfatta andra stater som en parameter i omgivningen som vi måste förhålla 
oss till för att överleva. Detta må vara sant, men det kan omöjligtvis vara den enda 
parametern. Andra parameter kan lika väl vara inhemsk politik, regional politik, 
NGOs, transnationella företag och resurser för att nämna några exempel. 
Problemet är att dessa externa faktorer inte är en del av det internationella 
systemet per definition, istället har de klumpats ihop som en variabel i statens 
relativa distribution av kapacitet. En rättvis bild av makrostrukturen hade varit att 
beskriva lagar som inte är relaterade till ordningen inom det internationella 
systemet. Suveräna stater konkurrerar inte bara med varandra om överlevnad, utan 
de måste också anpassa sig till den ontologiska strukturen. Detta innebär att 
suveräna stater inte skiljer sig avsevärt från hur individer måste handskas med 
verkligheten. Vi kan med sociala spelteorier förklara mycket av människans 
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beteende, men för varje spelteori måste det finnas konstitutiva regelverk som 
avgränsar det möjliga från det nödvändiga. Om vi använder oss av fångarnas 
dilemma101 i ett tankeexperiment så kan detta förtydligas. Vi vet att det bästa 
alternativet för båda fångarna är att tiga, men trots det tenderar fångarna att avsäga 
sig denna rättighet. Problemet med denna slutsats är att den endast är sann inom 
en speciell kontext, en kontext som bygger på redan preexisterande institutioner 
och trosföreställningar. Om vi ändrar på vissa av dessa institutioner så ändras 
också slutsatsen.102 En bild av denna struktur börjar klarna om vi föreställer oss en 
värld med bara en suverän stat. Denna illustration hade inte på något sätt inneburit 
att staten inte måste konkurrera med andra politiska element eller med andra 
materiella faktorer på global nivå.103 Den suveräna staten måste inneha 
egenskaper som tillåter den att överleva oberoende av andra stater. Detta innebär 
att den mikroekonomiska analogin inte är fullt tillfredställande för att förklara det 
internationella systemet, men detta är bara en dimension av makrostrukturen, den 
andra är den normativa strukturen. Om vi återgår till den mikroekonomiska 
analogin kan detta enkelt illustreras. Om två firmor med liknande produkter 
konkurrerar på den fria marknaden kan vissa handlingar beroende av 
omständigheten förväntas, t.ex. priskrig, effektivisering eller uppköp. Vad som 
inte förväntas är att det ena firman ska använda sig av kemisk eller biologisk 
krigsföring eftersom firmorna är begränsade av lagar. På liknande sätt kan man 
argumentera att stater är begränsade av vissa internationella normer, inte bara 
normer i en moralisk bemärkelse utan normer om hur man ska handla för att 
garantera ens egen överlevnad. På samma sätt bygger det internationella systemet 
på preexisterande strukturer och trosföreställningar. Neorealister vill övertyga oss 
om att det inte finns någon annan förklaring till komponenternas handlingar än 
den anarkiska ordningen och säkerhetsdilemmat. Detta kan dock inte stämma 
eftersom stora delar av den politiska kontexten är i konstant förändring.    
 

5.2.1 Den ontologiska strukturen 

 
Det är viktigt att separera mellan två typer av makrostrukturer, den ontologiska 
och den normativa. I det vetenskapsteoretiska avsnittet gjorde jag stora 
ansträngningar för att visa den intima relationen mellan konkreta ting och 
abstrakta idéer. Den ontologiska strukturen är det konkreta tingets struktur och 
den normativa strukturen är de abstrakta idéernas struktur. Samma relation som vi 
finner mellan konkreta ting och abstrakta idéer finner vi mellan den ontologiska 
och den normativa strukturen. Den ontologiska strukturen är mer än den 
neorealistiska strukturen, eftersom den innefattar alla kringliggande system som 
påverkar det internationella systemet. Detta är inget som ligger utanför 
diskussionen om internationell politik. Tvärtom är det den ontologiska strukturen 
som garanterar att den politiska diskussionen förhåller sig till verkligheten. Att 
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identifiera det internationella systemet på det sätt som neorealisterna gör innebär 
att systemet är ett slutet system där den enda möjliga kontakten till andra system 
är genom distributionen av kapacitet.104 Det finns två skäl till varför den 
neorealistiska versionen inte är tillfredställande, det första argumentet kommer att 
presenterares här och det andra argumentet kommer att behandlas i kapitlet om 
Processer. Som tidigare nämnt är systemiska teorier konstruktioner av 
verkligheten, men endast konstruktioner, de kan inte i detalj representera den 
ontologiska verkligheten. Det internationella systemet är därför bara en 
konstruktion av en del av den globalpolitiska arenan. Vi identifierar komponenter 
som delar fler egenskaper med varandra än andra komponenter och organiserar de 
inom ett system. Med detta i tankarna kan det internationella systemet bara vara 
summan av sina komponenter, samt relationen mellan dem. Problemet är att den 
suveräna staten inte kan vara summan av allt som finns inom dess territorium, i så 
fall hade det internationella systemet varit synonymt med allt det politiska på den 
globala arenan. Oavsett hur många egenskaper vi tilldelar den suveräna staten 
kommer vi aldrig att kunna tillfredställa en ontologi med endast stater inom global 
politik. Detta tvingar oss att inkorporera en ny dimension av ontologisk kontext 
som den suveräna staten måste förhålla sig till. Definitionen av den ontologiska 
strukturen blir i detta samhang allt som påverkar den suveräna staten, men som 
inte är en del av det internationella systemet. Den ontologiska strukturen är på 
detta sätt till stor del oberoende av den suveräna staten, men däremot något som 
den suveräna staten måste anpassa sig till. I likhet med konkreta ting har den 
ontologiska strukturen nödvändiga, accidentella och möjliga egenskaper. De 
nödvändiga egenskaperna är logiska lagar, naturlagar och den asymmetriska 
karaktären. De accidentella egenskaperna är den anarkiska ordnigen, 
produktionsfaktorer, naturresurser och distributionen av kapacitet mellan suveräna 
stater. De möjliga egenskaperna är hur världen kan se ut under vissa nödvändiga 
begränsningar.  
  

5.2.2 Den normativa strukturen 

 
Den normativa strukturen befinner sig i de abstrakta idéernas regi och är därför 
direkt beroende av den suveräna staten. Den normativa strukturen är 
ackumulerade idéer, trosföreställningar, normer, formella och informella regler, 
kunskap och uppfattningar som den suveräna staten har om den ontologiska 
strukturen. För att använda mig av tidigare terminologi så är den ontologiska 
strukturen det konstitutiva regelverket. Utan detta regelverk finns inget system. 
Den normativa strukturen är det regulativa regelverket, den formar normer och 
reglerar handlingar inom ett system. Om det konstitutiva regelverket är själva 
spelet, är det regulativa regelverket hur spelet bör spelas.105 Den normativa 
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strukturen begränsar inte bara komponenten, utan den konstruerar mening och 
konstituerar intressen och identiteter, samt definierar de korrekta handlingarna.106       
 

5.2.3 Två typer av internalisering 

 
Distributionen av normer har två typer av internaliseringsgrader, den homogena 
och den heterogena.107 Homogen distribution av normer är system där 
komponenterna delar flera vitala uppfattningar om hur den ontologiska strukturen 
är beskaffad, de handlar homogent i liknande situationer och delar intressen och 
mål. Detta innebär inte att komponenterna uppfattar varandra som jämlikar eller 
att de inte behandlar varandra som fiender eller rivaler, utan endast att de har 
liknande uppfattningar om det internationella systemets natur.108 I kontrast med 
denna typ av internalisering finner vi den heterogena distributionen av normer. I 
denna normativa struktur är suveräna stater organiserade kring varierande 
principer och delar inte liknande intressen och/eller mål. Dessa två typer av 
internalisering utesluter inte varandra inom det internationella systemet, båda är 
därför alltid närvarande i olika hög grad beroende av komposition av 
komponenter. En minimal uppsättning av homogena normer är alltid närvarande 
eftersom den suveräna staten delar vissa nödvändiga egenskaper. Dessa 
egenskaper är preexisterande det internationella systemet och kan därför inte 
uteslutas. Den heterogena distributionen av normer är naturliga och förklaringen 
finner vi i den suveräna statens accidentella egenskaper. I komponenternas 
naturtillstånd är egenskaperna alltid asymmetriska vilket oundvikligen leder till 
asymmetriska intressen och mål. Det finns inte några garantier för att homogena 
system är mer sammarbetsorienterade, men tendensen är mer frekvent.109 
Fördelen med ett homogent system är att komponenten har betydligt lättare att 
förutsäga andra komponenters handlingar. Detta är något som är betydligt svårare 
att uppnå i ett heterogent system. Bristen på förståelse och variationen på 
individuella intressen inom ett system brukar tilldelas egenskapen av 
instabilitet.110 Fenomenet internalisering är av yttersta betydelse för att förstå det 
internationella systemet, därför kommer nästa kapitel fokusera sig på att beskriva 
de makrostrukturella processerna som formar och möjliggör variationen av 
internalisering inom det internationella systemet.   
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5.3 PROCESSER                         

 
Alla sociala systemteorier måste inkorporera sociala processer. Utan en process 
förklaras inte varför förändring sker eller hur komponenterna och strukturen 
anpassar sig till varandra. Jag kommer att inleda detta kapitel med att först 
definiera processen från komponentens perspektiv genom att beskriva hur 
makrostrukturen formar och konstituerar komponentens identitet och beteende. I 
nästa kapitel kommer jag att beskriva hur makrostrukturen i sin tur formas genom 
komponenternas interaktion med varandra. Förklaringen på det första problemet 
kommer genom att först förstå den naturliga selektionens och den kulturella 
selektionens effekt på komponenten. Den andra processen förstår vi genom 
mikrostrukturens två mekanismer, konkurrens och social imitation.   
 

5.3.1 Naturligt urval 

 
Naturligt urval i en biologisk mening beskriver hur organismer med egenskaper 
som är fördelaktiga för deras överlevnad och reproduktion tenderar att föra vidare 
dessa egenskaper till nästa generation. Genom naturligt urval kan alltså biologer 
förklara evolutionen av organismer och varför de är mer utbreda i en viss miljö. 
Organismer som är dåligt utrustade för en viss miljö tenderar att misslyckas med 
att reproducera sina gener. Vad som är viktigt att understryka är att evolution av 
en art inte sker genom individens anpassning till sin omgivning utan genom 
kapaciteten att reproducera sina gener. Detta är intressant eftersom naturlig 
selektion inte kräver någon form av rationalitet eller intentionalitet från 
individen.111 Inlärning och socialisering har på liknande sätt ingen inverkan 
eftersom de inte kan reproduceras av organismens gener. I denna bemärkelse är 
naturligt urval en strikt materiell process. Vad som också är viktigt att understryka 
är att konkurrens mellan individer, eller mellan arter, om nyttigheter bara är ett 
resultat av anpassningen till sin omgivning. I denna mening kan naturligt urval 
uppstå oberoende av andra konkurrenter. Detta innebär inte att konkurrens inte 
beskriver en del av naturligt urval, men denna beskrivning är på den 
mikrostrukturella nivån. Utifrån den makrostrukturella nivån är konkurrens bara 
en av förklaringarna till naturlig selektion. Detta kan illustreras genom att använda 
ett klassiskt exempel. Sedan penicillinets upptäckt 1928 av Alexander Fleming 
har antibiotika används för att bekämpa bakterier. I den naturliga miljön kunde 
man hitta en stor variation av bakterier som genom mutation hade olika genetiska 
uppsättningar, vilka gjorde dem olika resistenskraftiga mot penicillinet. De få som 
överlevde kunde reproducera sig och skapa en ny bakteriekultur med egenskaper 
som gjorde dem resistenskraftiga och där av bättre anpassade till den nya 
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miljön.112 Vad vi kan lära oss från den biologiska definitionen av naturlig 
selektion är att minst två kriterier måste uppfyllas för att en organism ska kunna 
reproducera sig själv. 1. Att organismen har en välfungerande 
reproduktionsmekanism. 2. Att organismen har egenskaper som låter den överleva 
tillräckligt länge för att reproducera sig själv. Det finns olika lösningar på hur vi 
kan skildra reproduktion inom ett socialt system113, men vad jag vill titta närmare 
på är det andra kriteriet, överlevnad.  

Till skillnad från den biologiska världen är internationell politik, åtminstone 
från statens perspektiv, en gästvänlig miljö. Suveräna stater lever ett privilegierat 
liv där överlevnad tydligen inte är ett problem. Stater uppstår och stater faller, 
men inte i den mån som krävs för att formulera ett naturligt urval.114 Det finns ett 
sofistikerat argument som måste läggas fram innan vi forsätter. Från tidigare 
diskussion har vi identifierat att den suveräna staten inte kan jämföras med den 
biologiska organismen eftersom organismen som individ inte påverkas av 
naturligt urval. I analogin mellan naturligt urval och det internationella systemet, 
borde den suveräna staten jämföras med organismens art. På detta sätt kan statens 
utveckling förklaras.115 Oavsett om överlevnad är en enkel sak så måste 
egenskapen att överleva vara en nödvändighet. Vad som oftast tilldelas 
egenskapen att överleva, är att den suveräna staten är en självcentrerad, egoistisk 
politisk komponent, som med skicklighet organiserar sig och monopoliserar 
våldet inom ett territorium, samt försvarar detta territorium mot externa hot.116 
Vad vi vet sen tidigare diskussion är att den suveräna staten existerade före det 
internationella systemet. Detta vet vi eftersom ett system inte kan existera utan 
sina komponenter, medan komponenter kan existera utan ett system. Detta skulle 
innebära att egenskaperna som staten innehar inte kan vara konstituerade av det 
internationella systemet, utan att dessa egenskaper fanns redan innan systemets 
uppkomst. Jag vill inrikta mig på en av egenskaperna, egoism, för att illustrera 
implikationen av detta påstående. Kenneth Waltz definierar den suveräna staten 
som egoistisk i sin interaktion med andra stater innan den formar det 
internationella systemet.117 Alexander Wendt kritiserar denna ståndpunkt genom 
att hänvisa till distinktion mellan intrinsikala partikulära egenskaper och 
relationella egenskaper. Hans poäng är att vi inte kan använda oss av egoism som 
en nödvändig egenskap om egoism är en relationell egenskap mellan 
komponenter, man kan tydligen inte vara egoist i sin ensamhet. Därför bör 
egenskapen av att vara egoistisk betraktas som en accidentell egenskap som är 
konstituerad av den internationella strukturen.118 Detta kan dock inte stämma. Om 
egenskapen av att vara egoistisk är en accidentell egenskap måste det innebära att 
det finnas andra hypotetiska internationella system där suveräna stater är 
altruistiska. Om vi betraktar egenskapen av att vara egoist som en samling av 
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handlingar som söker efter ens egen överlevnad, och altruism som en egenskap 
som sätter andras överlevnad i första hand, så ser vi hur orimligt argument är.119 
Waltzs antagande är inte ett problem för mig, tvärtom, för vad Waltz medger 
indirekt är att om egoism inte är en egenskap som har formats av det 
internationella systemet så måste den ha formats av något annat. Låt oss granska 
detta argument. Om staten kan existera oberoende av det internationella systemet 
måste något annat system format den moderna staten. Detta vet vi eftersom 
moderna stater inte alltid har existerat. Innan den moderna staten har vi genom 
historien sett imperium, feodala system, stadssystem m.fl.120 Trots stora skillnader 
mellan dessa olika system så finns det något de alla har gemensamt, alla system 
innehåller politiska organisationer som söker efter sin egen överlevnad.121 
Argumentet kan sträcka sig längre än så. Den ontologiska struktur som vi finner i 
det internationella systemet finner vi i alla system som analyserar det konkreta 
tinget. Detta är vad systemteoretiker uppfattar som isomorfis bland komponenter 
inom ett eller flera system.122 Isomorfis betyder att tillsynes olika komponenter 
handlar eller interagerar på liknande sätt, vilket tyder på att något större än deras 
partikulära egenskaper konstituerar komponenten. Det är just denna isomorfism 
som Waltz vill förklara med sin systemteori. Detta är något som vi tidigare har 
diskuterat i avsnittet om systemteori, den gick den under termen equifinality. Vad 
som är av yttersta betydelse är att förstå att identisk isomorfi är omöjligt, endast 
liknande isomorfi är möjligt. Strukturen påverkar alla komponenter lika mycket, 
men eftersom komponenterna inte är identiska kan inte strukturen konstituera 
identiska resultat. Identiska resultat kan endast uppnås genom att påverka de 
egenskaper som komponenterna delar. Denna likformighet definierar jag som 
statens nödvändiga egenskaper. Överlevnad blir på detta sätt en nödvändighet 
inom naturligt urval. Detta säger oss tre saker om vårt system: 1. Det måste finnas 
en minimal uppsättning av nödvändiga egenskaper för att komponenten ska 
överleva. 2. Dessa egenskaper är dikterade av den ontologiska strukturen genom 
att belöna eller bestraffa komponenterna beroende på vilka val de gör. 3. Om vi 
ändrar de partikulära egenskaperna så ändras också delar av strukturen inom det 
internationella systemet.  
 

5.3.2 Kulturellt urval 

 
Naturligt urval hade räckt för att förklara det internationella systemet om det inte 
var så att den suveräna staten hade varit en medveten komponent. Trots att 
intentionalitet inte alltid behöver representeras inom ett socialt system, det finns 

                                                                                                                                                         
 
119 Dawkins.2006:202, se även Wilson.2004:163ff 
120 Tilly.1992:1ff 
121 Waltzs minimalistiska struktur är i min mening inte unik för det internationella systemet, utan dessa 
mekanismer är nedärvda av från tidigare preexisterande system. Vad kan möjligen skilja sig mellan det 
internationella systemet och det feodala interstadssystemet? Båda är ordnade anarkist, likformighet kan hittas i 
båda systemen och det lyder samma relativa distribution av kapaciteter. Detta är inte ett problem, utan ska 
snarare uppfattas som en universell ordning inom det politiska systemet. Jfr.Thukydides.1999.  
122 Andra möjliga världar, se Lewis.2008:160ff 
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även oavsiktliga handlingar, så är intentionalitet en avgörande faktor för att förstå 
vår omvärld. Detta innebär att till den makrostrukturella processen tillkommer en 
samling av troföreställningar som jag tidigare har definierat som den normativa 
strukturen. Intentionalitet och den normativa strukturen har en väldigt intim 
relation eftersom de beskriver hur världen avbildas av oss. Om naturligt urval är 
oberoende av våra trosföreställningar så är kulturellt urval direkt relaterad till våra 
uppfattningar. Den ontologiska strukturen dikterar vad som är nödvändigt och vad 
som är omöjligt. Under dessa premisser determinerar den ontologiska strukturen 
indirekt komponentens egenskaper och handlingar, men eftersom vi inte direkt 
kan komma åt den ontologiska världen måste våra trosföreställningar kompensera 
för detta. Det kulturella urvalet är den andra mekanismen på makronivå. Den är 
också en evolutionär mekanism, men till skillnad från naturligt urval så selekterar 
den idéer och trosföreställningar. Den kulturella selektionen är den mekanism som 
vi oftast kommer i kontakt med eftersom det är den som formar våra uppfattningar 
om världen. För att förtydliga mitt påstående vill jag återvända till det som 
identifierades som internalisering och samtidigt använda mig av Thomas Kuhns 
”De vetenskapliga revolutionernas struktur”123 som plattform. Kuhn skriver 
förvisso om vetenskapens utveckling och modernisering, men jag tycker mig 
finna en vulgär analogi till vad jag kallar för kulturellt urval. I stil med hur 
vetenskapen genomgår olika paradigm kan det liknas med hur den normativa 
strukturen förändras. Det mest väsentliga med vetenskapen är att den ska redogöra 
för maximalt antal observationer inom ett koherent ramverk. Denna koherens 
förklarar för oss hur världen är beskaffad, men koherensens primära syfte är även 
att tillfredställa vårt ontologiska behov.124 I samband med hur vi förstår världen 
kan vi förklara varför saker och ting är på ett visst sätt och hur de kommer att vara 
i framtiden. Problemet uppstår när våra vetenskapliga metoder inte längre kan 
förklara växande irregulariteter inom ett paradigm. Till en början ignoreras detta 
och betraktas som anomalier, allt för att behålla paradigmet intakt. Med de 
växande anomalierna börjar dock paradigmet ifrågasättas av ett 
forskningsavantgarde, som enligt Kuhn, inleder en form av revolutionär 
vetenskap.125 Det finns alltså alltid en norm över hur världen är beskaffad och 
denna norm är garanterad av någon som har makten att subventionera den. Det 
kulturella urvalet selekterar bort kunskap som inte överensstämmer med det 
normativa paradigmet, och där av selekteras även komponenter som inte kan 
förhålla sig till normen bort. Detta kan illustreras genom att mekanismen inte 
tillåter vetenskapsmän som befinner sig inom ett vetenskapligt paradigm att 
identifiera objektiv kunskap och utesluter vetenskapsmän med inkommensurabla 
idéer.126 På liknande sätt kan vi förklara den normativa strukturen inom det 
internationella systemet. Normer om vad stater borde eftersträva eller hur de 
borde interagera får beroende av internaliseringsnivån olika privilegierad status 
inom ett system. Detta är tydligast inom homogena system där idéer och 
trosföreställningar om den ontologiska världen är likformiga, oavsett om den 
homogena kulturen är fientlig eller samarbetsvillig. Kulturellt urval, i likhet med 

                                                                                                                                                         
 
123 Kuhn.1979 
124 Kuhn.1979:31f, 40, 46ff, för en liknande tolkning se Mårtenson.1992:32 
125 Kuhn.1979:52ff, 62 
126 Kuhn.1979:41 
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naturligt urval, förintar inte den suveräna staten vid felaktiga beslut utan snarare 
anpassar svaga aktörer till normen.  

5.4 MIKROSTRUKTUREN 

 
Alla processer inom det internationella systemet kan inte förklaras på den 
makrostrukturella nivån. Interaktionen mellan komponenter kommer därför alltid 
att vara av stort betydelse för att förstå internationell politik. På grund av detta är 
det viktigt att vi återvänder till den ekonomiska analogin för att se om vi kan 
extrahera mer kunskap om vårt internationella system. För nationalekonomer och 
framförallt inom neoklassisk ekonomi, är mikrostrukturer (mikromarknaden), den 
struktur som förklarar prissättning och aktörens beteende. Den första principen är 
att aktören är självcentrerad och att dess intresse är att maximera nyttigheter.127 
Detta är grunderna inom Kenneth Waltzs neorealism. Inom mikrostrukturen 
handlar individer, hushåll eller firmor i relation till varandra, men också i relation 
till ett visst regelverk. Detta kan vara förvirrande eftersom Waltz inte anammar en 
fullständig version av mikrostrukturen. När Waltz pratar om relationen mellan 
stater menar han inte interaktionen, utan hur de är positionerade till varandra i 
relation till distributionen av kapacitet.128 Men för ekonomer, statsvetare och 
sociologer är mikrostrukturer mer än så.129 Den första definitionen som har 
beskrivits här ovan är när komponenten behandlar andra komponenter som endast 
en parameter av sin omgivning som den inte har någon kontroll över. 
Komponenter interagerar i dessa fall endast indirekt genom sina oavsiktliga 
handlingar, men mikrostrukturer kan också definieras som spelteoretiska modeller 
som följer sin egen logik. Vad Waltz vill förklara är varför stater på en aggregerad 
nivå handlar på liknande sätt fast att de tillsynes har olika partikulära egenskaper 
och detta kan inte förklaras genom att analysera interaktion eller egenskaper. 
Förklaringen kommer från att identifiera en makrostruktur.130 Detta är ett 
problematiskt påstående, eftersom en teori som inte kan redogöra för aktörens 
handlingar, inte kan heller förklara förändring inom ett system. Enligt John J. 
Mearsheimer är förändring inom ett system starkt influerat av de mäktigaste 
staterna, och att inte förklara dessa staters handlande innebär att teorin inte heller 
kan förklara förändring inom systemet.131 Detta innebär att någon form av 
interaktion måste ingå i en teori om det internationella systemet. Vad som gör 
denna diskussion mer intressant är att Kennath Waltz aldrig medger att den 
suveräna staten är en rationell aktör.132 Waltz stödjer sin teori på den strikt 

                                                                                                                                                         
 
127 Hollis.2008:116 
128 Waltz:1979:80, 97f 
129 Hollis.2008:115ff, Wendt.2009:147f 
130 Jag vill vara väldigt försiktig här. Waltz kallar aldrig den anarkiska strukturen för en makrostruktur, tvärtom, 
på sidan Waltz.1979:110 ställer sig Waltz tveksam till systemteorier på makrostrukturell nivå. Sagt detta, vill jag 
poängtera att hans definition av en makrostruktur var i detta fall en kopia av det makroekonomiska modell, och 
inte av hur sociologer i allmänhet använder sig av begreppet. För vidare diskussion se Wendt.2009:152    
131 Mearsheimer.2009:248f, se även Wendt.1999:147ff 
132 Mearsheimer.2009:241f, 244ff 



 

44 
 

materiella processen av naturligt urval. Stater som handlar i enlighet med 
strukturen belönas medan stater som bryter mot strukturen bestraffas och i värsta 
fall slutar att existera.133 I denna bemärkelse är den enda förändringen inom det 
internationella systemet den relativa distributionen av kapacitet. För andra 
författare,134 inklusive mig själv, är denna process endast en av de systemiska 
förändringarna. Förändringar inom det ontologiska och den normativa strukturen 
är minst lika betydelsefulla.  
 

5.4.1 Konkurrens 

 
Det är ingen hemlighet att Realismens naturtillstånd är grundad på Thomas 
Hobbes Leviathan.135Aktörer inom ett system kan inte lita på varandra eftersom 
de lever i en värld som saknar en auktoritet som kan garantera allas säkerhet. Den 
permanenta konflikten mellan aktörer är av en rivaliserande natur eftersom de 
lever i en värld av knapphet. Samarbetet som finns mellan aktörer är tillfällig och 
sporadisk, och oftast initierad för att balansera ett större hot. Genom att analysera 
fångarnas dilemma förstår vi varför samarbete inom internationella systemet är en 
svårlöst relation. Det finns dock en stor skillnad mellan ett samhällssystem, där 
individer är huvudkomponenterna, och det internationella systemet. Enligt Hobbes 
är individer jämlika i styrka, intellekt och förnuft,136 detta är inte en egenskap vi 
kan tilldela våra komponenter. Detta innebär att interaktionen mellan suveräna 
stater inte är analogt med den interaktion vi möter inom spelteorier. Det är en sak 
att till exempel använda sig av Chicken137 för att förklara den nukleära balansen 
mellan USA och Sovjet under kalla kriget, men en helt annan sak att använda sig 
av samma metod för att jämföra en supermakt med den svagaste inom systemet. 
Asymmetri måste inkluderas i våra kalkyler, eftersom det är en systemisk 
nödvändighet.  

Det andra problemet är hur vi ska ställa oss till rationalitet och perfekt 
kunskap. Om vi inte identifierar stater som rationella komponenter, blir det svårt 
att förklara tendensen till maktbalans. Hur kan man lita på att andra stater gör 
detta rätta om de inte är rationella? Att införa en effektiv maktbalans mot ett allt 
större växande hot är känsligt och kräver perfekt ”timing”. Inleder man en 
maktbalans alldeles för tidigt är det risk för att man uppfattas som ett hot, initierar 
man för sent kan maktbalansen vara ineffektiv. Att lämna förklaringen till 
naturliga processer som Waltz gör tar oss till en motstridig slutsats. Om 
maktbalans är kantad av svårigheter är det kanske bättre att låta bli. Komponenter 
som har försökt och misslyckats bestraffas av vinnaren i en konflikt, men 
eftersom förlusten oftast leder till minskad kapacitet att försvara sig är det 
rationella beslutet för komponenter som ändå inte tävlar om hegemoni att inte 
balansera mot jättarna inom systemet. Med samma logik som tidigare får vi en 
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134 Jfr.Gilpin.1981:39ff, Wendt.2009:336ff 
135 Hobbes.2004 
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annan slutsats. Genom att formalisera konkurrens kan vi också förstå hur 
mikrostrukturen påverkar den suveräna statens accidentella egenskaper. 
Makrostrukturen konstituerar genom naturligt urval en uppsättning av nödvändiga 
egenskaper, men den ontologiska strukturen determinera endast i en bred 
definition vilka de är. Det finns multipla egenskaper som tillfredställer det 
ontologiska kravet. Konkurrens är den finkorniga selaktionen som gör att stater 
måste hitta alternativa vägar för att realisera sina behov. Dessa alternativa val, om 
de är lyckade, blir nya normer som andra stater tar efter. Den andra effekten av 
konkurrens är vad vi associerar till konflikt. Jag nämnde tidigare att stater, eller 
andra typer av auktoritära organisationer, inte hade en tillräcklig stor 
dödsfrekvens för att ett naturligt urval. Detta stämmer fortfarande, men en 
förändring har ägt rum bland komponenterna de senaste 3 000 åren. Robert 
Carneiro uppskattar att det år 1000 f.kr. fanns mer än 600 000 självständiga 
politiska komponenter i världen,138 medan Charles Tilly identifierar ungefär 200 i 
Europa under medeltiden,139  av vilka det endast fanns tjugoen kvar under 1870-
talet.140 Det är tydligt att krig och politisk konkurrens mellan komponenter har 
haft en historisk inverkan141       
 

5.4.2 Social imitation 

 
Social imitation är den andra mekanismen på den mikrostrukturella nivån, och det 
är den som bäst förklarar likformighet och assimilation av partikulära accidentella 
egenskaper inom det internationella systemet. Som med andra mekanismer inom 
mikrostrukturen, kan makrostrukturer formas av multipel realiserbarhet, multiple 
realizability.142 Jag vill presentera en form av internaktion som har lovande 
potential för att beskriva imitation inom det internationella systemet. Jag nämnde 
tidigare fångarnas dilemma som ett klassiskt exempel på varför samarbete mellan 
suveräna stater är problematiskt, men detta behöver inte vara fallet. Jag utgår från 
att läsaren är väl bekantad med fenomenet som uppstår i fångarnas dilemma, så att 
jag istället kan fokusera mig på att utveckla mina tankar. En liten ändring kommer 
att göras, istället för fångar är aktörerna icke-reducerbara komponenter, samt att i 
denna variant av fångarnas dilemma delas det ut poäng istället för fängelsestraff.  
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139 Tilly.1992:45 
140 Holsti.2004:46 
141 Holsti:2004:70 
142 Se Wendt.2009: 152ff, för hans tolkning.  
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Om A och B samarbetar får de 3 poäng vardera. Om A hoppar av och B 
samarbetar får A 5 poäng och B 0 poäng, distributionen av poäng är omvänt vid 
motsatt förhållande mellan A och B. Om både A och B hoppar av får de 1 poäng 
vardera. Detta spel har spelats med många olika poängtabeller, men vad som är 
gemensamt för alla spel är att de ”belönar” avhopp, vilket gör att avhopp blir den 
rådande strategin. Men vad händer om komponenterna upprepar spelet? Det var 
exakt detta statsvetaren Robert Axelrod143 ville undersöka när han dikterade detta 
spel som en datasimulering i början av 1980-talet. Femton deltagare fick i 
uppdrag att lämna in sina meta-strategier för att se vilken som kunde samla ihop 
mest poäng under 200 upprepade spel.144 Vad som överraskade var att vinnaren 
hade en strategi som kallades ”Tit for Tat”, på svenska skulle vi väl kalla det för 
”följa John” eller ”motsvarande vedergällning”. Denna strategi gick ut på att 
göra samma val som motståndaren gjorde i förra omgången. Det enda kriteriet var 
att Tit for Tat skulle i första omgången inleda med att samarbeta. Vad som också 
är av stort intresse är att alla de mest lyckade strategierna hade samarbete som 
huvudstrategi.145 Axelrod gjorde en andra och en tredje omgång av detta spel, och 
slutade med likande resultat. Sensmoralen som brukar appliceras till denna 
strategi är att samarbete oftast lönar sig, eller att de åtminstone är stabila 
strategier. Min poäng är att den mest lyckade strategin följde en återkommande 
recept av imitation. Vad säger detta oss? Det säger att interaktion kan med två 
typer av mekanismer, konkurrens och imitation, förklara varför målmedvetna 
komponenter tenderar att dela på liknande trosföreställningar inom ett stabilt 
system.  

Två problem kvarstår. Hur kan systemet stabiliseras och hur löser man 
problemet med de komponenter som inte vill samarbeta i första omgången, first 
encounter, och där med lösa free-riderproblemet146.               
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5.4.3 Makt som medel, inte som mål  

 
Låt oss först granska knapphet. Knapphet kan både referera till livsnödvändiga 
nyttigheter eller till knapphet av allmänna nyttigheter. Medan konkurrens mellan 
komponenter om allmänna nyttigheter kan leda till samarbete,147 är det däremot 
otydligt hur konkurrens om livsnödvändiga nyttigheter inte leder till konflikt. Om 
två komponenter är beroende av exakt samma livsnödvändiga nyttighet kan båda 
omöjligtvis införskaffa sig den, en eller båda parter måste gå under i denna 
konkurrens. Denna klassiska analogi kan dock inte appliceras på det 
internationella systemet. Vad skulle kunna associeras med livsnödvändig nyttighet 
inom det internationella systemet? Något som påminner om detta är vad jag 
tidigare har identifierat som nödvändiga egenskaper, att vara en politisk auktoritet 
över ett territorium kan vara en livsnödvändig egenskap om man ska vara en 
suverän stat. Dessa typer av egenskaper har traditionellt inte definierats som en 
bristvara inom det internationella systemet, och skälet är mycket enkelt. Det 
internationella systemet är ett system av suveräna stater, inte av politiska 
organisationer som saknar nödvändiga egenskaper som att vara en suveränitet. 
Inom den globala politiken är diskussionen annorlunda, eftersom många politiska 
organisationer kämpar för sitt eget territorium. Samtidigt som inom andra 
förhållanden gör politiska organisationer som redan innehar territorium, anspråk 
på andras territorium. Så till och med om livsnödvändiga egenskaper inte är ett 
direkt problem inom det internationella systemet så är det ett problem inom den 
globala politiken. Suveräna stater behöver därför inte bara oroa sig över andra 
likformiga komponenter, utan historiskt sätt kan hotet mycket väl komma 
underifrån. För att försvar sig mot alla dessa hot måste den suveräna staten 
införskaffa sig makt. Makt är i denna mening synonymt med det neorealisterna 
kallar för relativa distributionen av kapacitet.148 Vad vi vet sen tidigare är att våra 
komponenter innehar asymmetriska egenskaper, och därför innehar de 
asymmetrisk kapacitet för att garantera sin överlevnad. Denna asymmetri är en 
systemisk nödvändighet, och kan aldrig ersättas av en perfekt maktbalans.149 Detta 
innebär att stater kommer att lyckas olika bra beroende av kontext den verkar i. 
Medan makt oftast har reducerats till militära, politiska och ekonomiska 
kapaciteter, så finns det en hel annan dimension som kan förklara maktstrukturer.  

Traditionellt har statsvetare beskrivit utövandet av makt genom tre ansikten, 
tvång, uteslutande och skapande av preferenser. Tvång kan med enkelhet 
definieras som: Om A tvingar B att utföra en handling som B inte hade gjort 
under andra omständigheter.150 Uteslutande makt kan definieras som: Om A och 
B utesluter C att vara med och bestämma om frågor som direkt påverkar C.151 Den 
sista strukturen av makten är desto mer kontroversiell och innefattar att: A inte 

                                                                                                                                                         
 
147 Axelrod.1981 
148 Waltz.1979:192 
149 Det är av betydelse att understryka att kärnvapen har en mycket stark symetrisk effekt på bi-polära och multi-
polära system. Sagt detta, innebär det inte att asymmetri kan ersättas. Viljan att använda sig av dessa vapen är i 
slutendan vitalt. Bortsätt från Kubakrisen är det svårt att tänka sig nationer som vill använda sig av dessa vapen 
med risken av total förintelse, Mutual assured destruction (MAD).    
150 Hay.2002:172f 
151 Hay.2002:174ff 
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bara tvingar eller utesluter B, utan A formar och skapar preferenser som B inte 
annars hade haft.152 För att utöva dessa typer av makt måste den suveräna staten 
införskaffa sig medel, medel som alltid bottnar i materiella faktorer. Det är 
otydligt hur A ska kunna tvinga B att utföra en handling som B inte annars hade 
gjort, om A inte innehar medel som kan tvinga B. Med liknande argument kan vi 
fråga oss hur det är möjligt att utesluta någon om man inte har medel att göra det. 
Den tredje makten är betydligt svårare att identifiera, eftersom vi inte alltid kan 
veta vad som skapar preferenser och om preferenserna inte är oberoende av 
maktstrukturer. Vad som däremot är tydligt är att makt inte införskaffas inom det 
internationella systemet. Dessa medel är belägna utanför systemet, men inom 
räckhåll för den suveräna staten. Vad som verkar troligt är att statens primära 
intresse är att överleva och saknar ett intrinsikalt intresse av att maximera makt.153 
Problemet är att dessa medel befinner sig i en värld av knapphet. Därför bör stater 
beskrivas som opportunister, de söker i första hand efter sin säkerhet och i andra 
hand efter att maximera nytta.   
        

5.5 HEGEMONI 

 
Under de senaste kapitlen har vi diskuterat konkurrens och hur den leder till 
omfördelning av kapacitet. Vad som framgått är att asymmetri alltid leder till en 
ojämn distribution av makt. Vad som däremot har lämnats till detta kapitel är vad 
som händer när en av komponenterna inom ett system växer oproportionerligt i 
relation till de andra komponenterna. Kenneth Waltz konstaterade att osäkerheten 
inom det internationella systemet tvingar den suveräna staten att införskaffa sig 
medel som garanterar dess säkerhet, eftersom distributionen av kapacitet att 
garantera sin egen säkerhet är asymmetrisk fördelad, måste den suveräna staten 
använda sig av alla medel för att balansera mot de stater som är mer lyckligt 
lottade.154 Att inte effektivt balansera mot starka stater leder till maktasymmetri 
som under vissa förhållanden producerar en eller flera hegemoner. Beroende av 
vilken definition vi väljer att använda, är en hegemon den mäktigaste 
komponenten inom en avgränsad sfär eller hela systemet.155 Hur mycket makt den 
innehar i relation till andra komponenterna är en öppen diskussion, men de flesta 
är överens om att hegemonen är en central aktör som innehar ledarskapsattribut.156 
Vad vi vet sen tidigare diskussion är att alla komponenter påverkas av 
makrostrukturen, lika väl som alla komponenter påverkar strukturen. Men 
eftersom komponenterna innehar asymmetriska egenskaper, leder detta till att alla 
är jämlika, men somliga är mer jämlika än andra.157 Eller med Raymond Arons 

                                                                                                                                                         
 
152 Lukes.2006:116, 142 
153 Jfr.Waltz.1979:91 
154 Waltz.1979:118f, Gilpin.1981:9 
155 Baylis&Smith.2006:95 
156 Lake.2007:56 för hierarkiska relationer inom det internationella systemet. För den amerikanska hegemonin, 
se Walt.2006:31ff, 36f,  
157 Taget och omgjort från Orwell.1996:90, se även Steans.2002:94, Waltz.2000:17 



 

49 
 

egna ord, ”the structure of international system is always oligopolistic. In each 
period the principal actors have determined the system more than they have been 
determined by it”.158  
 

5.5.1 Hegemonins uppgång och fall          

 
Genom historiens gång har flera hegemoner trätt fram som centrala politiska 
aktörer. Så tidigt som under antiken hade Thukydides identifierat Sparta som en 
hegemoni under det Peloponnesiska kriget.159 Under senare år har Romarriket, 
Frankrike under Napoleon, England samt Japan och Tyskland under sina 
respektive sfärer, identifierats som hegemonier. Medan alla dessa hegemonier 
skiljer sig i karaktär och egenskaper, så delar de alla minst en sak gemensamt, 
nämligen uppgång och fall. Forskningen om detta fenomen har inte missats av 
den realistiska skolan, och i min mening har den mest framgångsrika förklaringen 
presenterats av Robert Gilpin i ”War and Change in World Politiks”.160 Gilpin 
betraktar den hegemoniska makten som ett cykliskt fenomen. Gamla hegemonier 
byts ut av nya, som i sin tur måste släppa greppet om makten för att lämna 
utrymme för andra hegemonier.161 Gilpins antagande är att systemets 
komponenter är rationella entiteter som konstant gör cost-beneffitkalkyler på 
alternativa val inom systemet, stater försöker i denna mening endast ändra på 
maktstrukturen om det är i deras intresse. Med samma logik, när en komponent 
har införskaffat sig en hegemonisk ställning gör den allt för att behålla status quo 
inom systemet. Problemet är att behålla denna status quo utan att utgifterna 
överträffar fördelarna.162 Efter en tid av tillväxt når hegemonen sin kapacitet av 
expansion, och fördelarna drabbas av lagen om avtagande avkastning.163 Detta 
kan mycket väl förklaras med ökad militär närvaro för att uppehålla balansen mot 
nya växande komponenter. Systemiska förändringar är därför relaterade till den 
ojämna tillväxten av makt mellan komponenterna.  
 

5.6 TEORETISKA IMPLIKATIONER 

 
Vad som är intressant för vårt syfte är att förstå hur dessa hegemonella skiften 
påverkar det internationella systemet. Precis som tidigare, finns det två historier 
att berätta, den makrostrukturella och den mikrostrukturella. På makronivå har vi 
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konstaterat att två strukturer är närvarande, den ontologiska och den normativa. 
Dessa två strukturer har i sin tur två mekanismer, naturligt urval och kulturellt 
urval, som står för processen inom det internationella systemet. Naturligt urval 
uppstod genom att politiska organisationer som inte kunde anpassa sig till sin 
omgivning bestraffades genom minskat inflytande och slutligen förintelse. Den 
naturliga selektionens primära uppgift var att konstituera ett minimum av 
nödvändiga egenskaper. Kulturellt urval hade också en selekterande process, men 
denna påverkades av den normativa strukturen och inte av den ontologiska 
världen. Den normativa strukturen är i denna bemärkelse summan av alla normer 
inom ett system, men som tydligt illustrerades i förra avsnitten var att alla normer 
inte är lika framträdande. Vissa normer har på detta sätt fått en paradigmstatus, 
vilket tar oss till frågan om varför vissa normer är mer framträdande än andra? 
Strategin för att besvara denna fråga hittar vi i det vetenskapsteoretiska avsnittet. 
Idéer och trosföreställningar måste ha en garant, eftersom idéer inte kan existera 
oberoende av det konkreta tinget. Garanten för dessa idéer finner vi oftast i den 
ontologiska världen, men i många fall som i fallet med imperfekt kunskap, 
tillfredställs detta behov av falska garanter. Detta kan i vissa fall uppstå genom att 
man felinterpreterar den ontologiska världen, men också genom att världen 
felinterpreteras av externa idéer, idéer vars existens garnteras av andra mer 
auktoritära individer. Liknelsen mellan Kuhns vetenskapliga paradigm och falska 
garanter är slående. På samma sätt som det vetenskapliga paradigmet måste 
uppehållas eller garanteras av en hegemonisk grupp av vetenskapsmän, måste det 
normativa paradigmet inom det internationella systemet uppehållas av en eller 
flera hegemonier. På samma sätt som hegemoner påverkar strukturen mer än de 
påverkas av strukturen, så är hegemonens idéer och trosföreställningar om det 
ontologiska oproportionellt närvarande inom det internationella systemet. Det är 
alltså hegemonin inom ett system som står för selektionen av idéer.164 Denna bild 
kan också illustreras på den mikrostrukturella nivån, genom att inkorporera 
konkurrens och social imitation. Genom konkurrens kan vi förklara den ojämna 
tillväxten av distribution av makt, vilket ger hegemonen kapacitet att utöva tre 
typer av maktrelationer, tvång, uteslutande och skapande av preferenser. Social 
imitation förklara varför komponenterna tenderar att assimilera hegemonins 
normer och trosföreställningar. Framgångsrika hegemonier skapar normer genom 
att komponenter identifierar och imiterar det kulturella paradigmet. Svaret till 
varför stater oftast inte använder sig av maktbalans mot hegemonin är att 
paradigmet står för ordning och epistemologisk förutsägbarhet. Hegemonin är på 
detta sätt en garant för ordning inom systemet, vilket kan kontrasteras med den 
allmänna uppfattningen av den anarkiska strukturen.165  
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Bilden här ovan försöker beskriva just detta förlopp. Y-axeln definierar en 
hypotetisk skala av ackumulerad makt, där 100 är summan av all makt i den 
ontologiska världen. X-axeln definierar tid. I takt med att hegemonen införskaffar 
sig relativ makt inom det internationella systemet, växer också normerna som 
implementeras av hegemonin. Genom den makrostrukturella mekanismen 
kulturellt urval, samt genom den mikrostrukturella mekanismen av social 
imitation. Detta resulterar i att det internationella systemet får en homogen 
karaktär, vilket är ett grundläggande kriteriet för systemisk stabilitet.  Som alla 
andra komponenter inom det internationella systemet delar hegemoner på en 
uppsättning av nödvändiga egenskaper, men vad som gör varje hegemon unik är 
deras accidentella egenskaper, eftersom i dessa egenskaper ingår det vi 
identifierar som samhället. Samhällen är också system, som lyder under sina egen 
logik, med sina egna komponenter, men samhället har en mycket speciell funktion 
till staten, den är bärare av nationella ideologier. Exakt som varje individ har 
tankar och idéer, som inte kan reduceras till samhället, så har den suveräna staten 
idéer och trosföreställningar som inte kan reduceras till det internationella 
systemet.166 Dessa former av identitet är strukturellt förankrade i vår 
gemensamma historia. När stater handlar inom det internationella systemet, så 
handlar de i enlighet med den systemiska normen. Något som väldigt tidigt 
underströks i denna uppsats var att komponenter aldrig kan vara identiska, vilket 
leder till att de inte häller kan inneha identiska idéer och trosförställningar. Vad 
betyder detta för vårt syfte? Det betyder att hegemonier alltid är identiska med 
endast sig själva. Varje hegemoni har sin karaktär, och det är denna karaktär som 
söker sig in i det normativa paradigmet. Hegemonen strävar alltid efter att forma 
världen efter sig själv och sin egen karaktär. Detta påstående implicerar att den 
internationella strukturens karaktär är nära kopplad till hegemonins inre karaktär. 
Detta innebär att en hegemoni är färgad av två essentiella värderingar. I första 
hand determineras hegemonen av den inhemska karaktären vilket representerar 
dess historia, kultur, geografiska position samt dess interaktionskapacitet till 
omvärlden. I andra hand determineras den av de normer som etablerats av tidigare 
hegemonier. Denna balans kan betraktas som hegemonins inre kamp vilket ger 
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den sina speciella säregna attribut. Detta antagande är centralt för att förstå hur de 
inre mekanismerna fungerar och varför hegemonin inte kan etablera en 
omnipotent kultur innanför sin sfär och ännu mindre utanför den. Detta gör i 
princip att två hegemonier aldrig kan inneha identisk karaktär över tid, men det 
utesluter inte att dem kan ha påminnande eller liknande drag.   
     

5.6.1 Förändring inom det internationella systemet 

 
Om vi accepterar att hegemoner inom det internationella systemet är av stor 
betydelse för att förstå vårt nutida system, måste vi också acceptera att 
hegemonier alltid har en stor förklaringskapacitet inom det internationella 
systemet. Tre typer av förändring kan förväntas inom internationell politik. Den 
första av dem är system förändring, vilket innebär att ett system ersätts av ett 
annat system. Denna form av förändring är radikal eftersom gamla typer av 
komponenter med en viss funktion ersätts av nya komponenter med nya 
funktioner. Dessa förändringar är alltid beroende av exogena faktorer, som formas 
av den ontologiska och den normativa strukturen. Exempel på detta är 
förändringen från feodala system till moderna stater, eller från tribalism till den 
statliga organisationen.167 Den andra typen, systemisk förändring, är förändringar 
som påverkas av interna faktorer vilket kan relateras till stora förändringar inom 
distributionen av kapacitet. Det är främst de mäktiga komponenterna som 
påverkar denna förändring och kan likställas med det Kenneth Waltz definierar 
som förändring inom kompositionen av multipolära, bipolära och unipolära 
system.168 Den tredje typen av förändring inom det internationella systemet är den 
strukturella. Denna förändring påverkas av hegemoniska paradigmskiften inom 
den normativa strukturen. Förändringen är av det regulativa regelverket och det är 
främst internaktionen mellan komponenterna som ändras.    
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6 KONKLUSION 

 
 
 
 
Målet med denna uppsats var att beskriva hur det internationella systemet är 
beskaffat, vilka de centrala processerna är och varför/hur förändras det 
internationella systemet? Det internationella systemet är först och främst ett 
system av konkreta ting. Vad som gör dessa konkreta ting till ett system är att de 
alla delar på en minimal uppsättning av nödvändiga egenskaper. Dessa 
egenskaper är samma egenskaper som vi tilldelar den suveräna staten, men dessa 
stater har dessutom var sin uppsättning av accidentella egenskaper som gör dem 
asymmetriska. Kombinationen av deras nödvändiga och accidentella egenskaper 
samt den anarkiska naturen formar de primitiva karaktärsdragen hos det 
internationella systemet. Det internationella systemet är däremot inte ett isolerat 
system. Detta vet vi eftersom stater inte är de enda existerande komponenterna. 
Stater interagerar konstant med andra komponenter som inte är en del av det 
internationella systemet. Detta innebär att det internationella systemet är ett öppet 
system som påverkar och påveras av sin omgivning. Denna omgivning är den 
makrostrukturella nivå som determinerar både det konstitutiva regelverket och det 
regulativa regelverket. Det konstitutiva regelverket är regler om konkreta ting 
medan det regulativa regelverket är regler om abstrakta idéer. Från denna struktur 
uppstår två distinkta processer som konstituerar och formar den suveräna staten 
och dess interaktionskapacitet. Denna historia är inte fullständig eftersom den inte 
kan redogöra för komponentens handlande eller för förändringen i det 
internationella systemet. Den mikrostrukturella nivån hjälper oss att förstå hur 
denna process är möjlig. Vad den framförallt beskriver är hur asymmetrin mellan 
komponenter leder till att mäktiga aktörer inom systemet påverkar strukturen mer 
än den påverkas av den.         
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7 Executive Summery 

 
 
 

 
The primary aim of this essay is to present an ontological declaration of the 

international system. The secondary aim is to explain the main structures and 
processes within and beyond the system. To accomplish the first aim I have 
placed special attention on philosophical and ontological matters that are not 
normally addressed in political science. Two chapters have been assigned to 
address this matter, Methodology and Scientific assumptions. In Methodology I try 
to explain my own position and the insufficiency of inductive logic, by 
reintroducing David Hume’s critic of the induction problem.   The second purpose 
of this chapter is to define a distinction between scientific realism and 
instrumental anti-realism, by showing the difference in how these two distinctive 
schools of thoughts define theory and knowledge.  

In Scientific assumptions I extend the debate between realism and anti-realism 
and introduce philosophical and logical arguments to refute the anti-realist 
approach. The reason why I extend the realist assumption is because I need a solid 
ontology, which cannot be accommodated by the anti-realists. The main purpose 
of this chapter is to develop a social ontology that can explain the coexistence of 
material objects and ideas, and the relation between them, which is the central 
element in understanding social life. The main instrument of analyzing this 
relation has been deductive and formal logics. In the last section of this chapter I 
try to define the social actor and what constitutes its necessary and accidental 
properties. Finally, I pay attention to the relation between interest and social 
action, where I refute an “Ideas all the way down approach”.        

To accomplish the second aim of this essay, a systemic approach has been 
developed in the third chapter. The aim is to define and distinguish between the 
system, the structure and the components in a pre-theoretical set. Special attention 
has been placed on explaining the difference between the constitutive and 
regulative rules of the structure, which are normally problematic to identify. In the 
last section of this chapter I also define the distinction between the macro and the 
micro structure, which will have a central role in explaining the international 
system and international outcome.  The influences of this chapter comes directly 
from the renowned creator of the General system Theory, Ludwig von Bertananffy 
and the two most influential students of international relations, Kenneth Waltz and 
Alexander Wendt, which have different insights in explaining and constructing 
systems theories.   

The last chapter is concerned with system theory in the realm of international 
politics. The first question I want to answer is why the sovereign state should be 
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accounted as the primary component of the international system. This question 
has been a central debate between the state-centrism perspective and its critics. 
The second question I want to address is the scarcity of ontological entities in the 
realm of the international system. My central plea is that the sovereign state 
cannot account for everything within and beyond its borders, which means that 
the international system is its self a system within another system. From this 
discussion a second layer of ontology exterior to the international system is 
adopted, which can explain irregularities and adaptation of the central 
components. This ontological matter is referred in this essay as the ontological 
structure, which is in principle independent of the international system. While 
ideas normally have a secondary role in explaining international outcomes in 
mainstream international relations, I address this matter by appointing a second 
structure that is the accumulative force of ideas, norms and interests of the 
components within the international system.            

Consequently, a second discussion of international process opens up.  In this 
section special attention is placed on explaining an international process of the 
structure and of the components. Two processes are distinguished on the macro 
level, natural selection and cultural selection. Similarly, two further processes are 
identified on the micro level, competition and social imitation. These two 
processes explain the same outcome, but from different perspectives.  

The final section of this chapter attends the asymmetrical tendencies between 
the sovereign states. The aim is to explain why the relative distribution of 
capabilities is the main cause for competition, but also a need for ontological and 
physical security. A theory is proposed that can explain the unrestricted expansion 
of hegemonic agents within the international system. The classical explanation of 
the rise of a hegemonic power is due to the lack of intelligent power balance, in 
my explanation the expansion of hegemonic power is due to the demand of 
ontological and ideational security from the components themselves. Two sides of 
the same coin can be identified. From the perspective of the hegemony, power is a 
useful tool for transforming institutions and rules that are compatible with their 
own interests, from the perspective of the other components, rules and institutions 
are interpreted as stability and order.  

I conclude this essay with the identification and definition of political change 
in the international system. Three different types of change can be exemplified. 
First, System Change refers to a drastic change where the principal components, 
the sovereign states, cease to exist. This drastic and unavoidable change also 
affects the entire system. Second, Systemic change refers to changes within the 
system that are affected by the relative distribution of capabilities; this transition 
can be defined as the distinction between unipolar, bipolar and multipolar 
distributions of power. Third, Structural change refers to interactional changes 
between the components, how they interact with each other and why they interact 
with each other is a central characteristic of every system. Structural changes are 
essentially explained through the hegemonic shift and through changes of the 
normative structures.                                      
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