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Kenneth Waltz 

KENNETH WALTZ personaliserer om nogen International Politik-

faget. Hans hovedværk, Theory of International Politics, er 

blevet grundlag for teoriudvikling, debatter og undervisning.

Spørgsmålet om, hvorfor store begivenheder i verdenspolitikken 

sjældent svarer til aktørernes intentioner, er centralt i forfatter-

skabet. Waltz’ svar er, at årsagerne til konflikt og samarbejde skal 

findes i noget, der ligger uden for de enkelte staters og stats-

mænds individuelle karaktertræk og motiver. Ved hjælp af klare 

idéer om, hvad en teori er og skal kunne, konstruerer Waltz et 

strukturbegreb. Han bruger det til at vise dynamikker i verdens-

politikken og til at forklare få, men vigtige ting som krige, al-

liancer og staters tilpasning. Også magtbalancering, polaritet 

og kernevåben er nøgleord. Selv om Waltz ikke sigter på at give 

handlingsanvisninger, men på at forklare, har hans teori konse-

kvenser: få stormagter og mange kernevåben er et godt grundlag 

for stabilitet.

Birthe Hansen, ph.d., lektor ved Institut for Statskundskab,  

Københavns Universitet
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