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ABSTRACT 

 

“Cultures Effect on Crisis Management – A Comparative Study of Sweden and 

South Africa” 

Essay in political science, D-level, at Karlstad University, by Sara Kringsberg.  

Spring 2007. Tutor: Susan Marton 

 

The purpose of this essay is to research if, and then how, cultural factors influence 

political life. This leads up to the general question to see if there is a connection 

between culture and how a state will structure its crisis management institutions. This 

is interesting because crises are more and more an international challenge posing 

difficulties for the states and also makes situations where different states have to work 

together more often.  

To be able to research these questions, the study is a comparative case 

study where the countries of choice are Sweden and South Africa, and the specific 

questions to examine are; first, do the countries have different cultural classifications; 

and second do the countries have different political institutional classifications and third 

do the countries have different crisis management classifications. 

Different cultural theories, with focus on Lane and Erssons’ study, is used 

to determine how to classify the different countries into cultural classifications. Then 

the countries crisis management laws were examined to say something of how the 

countries were structured after different organisational and crisis managment theories.  

The result of the study is that the different cultural classifications lead to 

different crisis management institutions. A more unstable culture leads to a better 

formed crisis management while a more stable culture does not organize its crisis 

management as well as an unstable culture. However, differences between the countries 

were small.  
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1. Inledning 

 

1.2 Problembild 

 

En kris är när en situation utmärks av tidsbrist, osäkerhet och när betydande värden står 

på spel1 och vi ser dem på nyheterna så gott som varje dag.2 Vi matas med olika sorters 

kriser, som exempelvis jordbävningar, bombdåd, översvämningar och för inte länge 

sedan en skolmassaker. Skolmassakern på Virginia Tech är i flera fall en tydlig, 

klassisk kris, då den dominerades av stor osäkerhet, tidsbrist och med mycket 

betydande värden på spel. Flera misstag gjordes som vi efteråt höjer ett dömande finger 

åt. Varför fokuserade man på att utrymma byggnader istället för att ”neutralisera 

hotet”3? Varför fick gärningsmannen en andra chans4? Ja, exakt varför blev det så? Eric 

Stern skriver att:  

 

“Deprived of information regarding the psychological and organizational context in which 

these decisions were taken, it is difficult to understand the judgements made and the 

choices taken. In fact, without attending to such factors, it is tempting to make extremely 

negative evaluations of a number of aspects of the crisis response.”5  

 

Stern skriver att när vi tittar i våra tidningar borde vi också uppmärksamma att även 

delar av världen som tidigare betraktats som mindre riskfyllda inte heller de slipper 

undan olika former av dramatiska och hemska händelser.6 Det verkar som om kriser allt 

mer ändrar karaktär, angriparna förändras, våra samhällssystem är allt mer komplexa 

och därmed mer sårbara.7 Från att ha gått från att vara helt fokuserade på krig är 

hotbilden idag en helt annan8 och med tanke på den ökande internationaliseringen i 

världen står vi inför nya former av kriser.9 Kriser är inte längre bundna till enskilda 

stater och nationsgränser. Detta innebär en ny utmaning för krishanteringen.10 

                                                 
1 Sundelius, S., Stern, E., Bynander, F. (1997) Krishantering på svenska – teori och praktik, s. 13 
2 Stern, E. K. (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognative Institutional Approach, s. 4 
3 CNN, http://www.cnn.com/2007/US/04/16/students.witnesses/index.html, 2007-04-19 
4 CNN, http://www.cnn.com/2007/US/04/16/vtech.shooting/index.html, 2007-04-19 
5 Stern, E. K. (1999) a.a., s. 12 
6 Stern, E. K. (1999) a.a., s. 2 
7 Boin, A., SOU 2005:104, s. 342 
8 Windén, S., Krisberedskap, ”Veteran inom krisutbildning”, 2007:1, s. 16 
9 Sundelius, S., Stern, E., Bynander, F. (1997) a.a., s. 137 
10 Sundelius, B., Tvärsnitt, ”Krishantering – ett gränsöverskridande forskningsfält”, 2005:1, s. 8 
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Tsunamin är ett ofta använt exempel på hur något som utspelade sig på andra sidan 

jorden, som ändå påverkade Sverige märkbart.11 Julian Chifu och Britta Ramberg 

skriver: “... coping with contemporary crises often requires transnational collaboration – 

ad hoc or institutionalized, bilateral or multilateral – in order to deal with these cross-

border threats.”12  

Varför och hur man agerat i en kris är en mycket viktig fråga13 och som 

skolmassakern på Virginia Tech belyser eftersom ett annorlunda agerande från 

beslutsfattarna kunde ha resulterat i helt andra följder. Hur vi agerat i en kris, 

exempelvis en skolmassaker, handlar om hur vi bearbetar fakta, och det i sin tur är 

beroende av våra olika sociala situationer, olika etniska tolkningar och våra olika 

motiv14. Geert Hofstede skriver att världen är full av konfrontationer mellan människor, 

grupper och länder. Vi utsätts för problem som kräver samarbete, inte bara stora kriser 

utan också ekologiska och ekonomiska problem. Om vi vill att dessa samarbeten ska 

fungera måste vi öka vår förståelse för hur olika samhällen och ledare fungerar.15 

Hofstede vill att vi fokuserar på de kulturella faktorer som delar eller enar nationer.16  

Det finns många saker som påverkar hur vi agerar i en kris och hur vi 

hanterar en sådan situation. En viktig, övergripande faktor är organisationsstrukturen.17 

En hypotes är att politisk kultur är den felande länken mellan politisk filosofi och 

politiskt beteende. I politisk kultur är idéerna från den politiska filosofin 

förkroppsligade i de politiska aktörerna, där det bestäms vad som kan/inte kan och 

bör/inte bör göras. En aktör med de kraven och begränsningarna är en politisk 

institution.18 Fredrick D. Weil menar att kultur är något som har en stark inverkan på 

politiska strukturer, en uppfattning som delas av Gabriel A. Almond och Sidney 

Verba.19  

James J. March och Johan P. Olsen säger att: “The effectivenesss of 

political systems depends to a substantial extent on the effectiveness of administrative 

                                                 
11 Stern, E. K. (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognative Institutional Approach, s. 11 
12 Chifu, J., Ramberg, B. (ed.) (2007) Crisis Management in Transnational Societies: The Romanian 
Experience, s. 22 
13 Stern, E. K. (1999) a.a., s. 33 
14 Stern, E. K. (1999) a.a., s. 35 
15 Hofstede, G. (1991) Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse, s. 11 f  
16 Hofstede, G. (1991) a.a., s. 22 
17 Sundelius, S., Stern, E., Bynander, F. (1997) Krishantering på Svenska – teori och praktik, s. 38 
18 Rohodes, R. A. W., Binder, S. A., Rockman B. A. (ed.) (2006) The Oxford Handbook of Political 
Institutions, s. 700 
19 Weil, F., D. (ed.) (1994) Research on Democracy and Society – Political Culture and Political 
Structure: Theoretical and empirical Studies, s. 65 f 
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institutions, and the design and control of bureaucratic structures is a central concern of 

any polity.”20 Hur det politiska livet är organiserat gör med andra ord skillnad och 

March och Olsen skriver: “Social, political, and economic institutions have become 

larger, considerably more complex and resourceful, and prima facie more important to 

collective life.”21 Chifu och Ramberg skriver att organiseringen av krishantering är en 

del av den politiska kulturen.22  

En forskare som argumenterar för vikten av kultur är Marc Howard Ross. 

Han skriver att “ ... culture can shape the behaviour of both public and private 

bureaucracies” och att “political institutions are another obvious candidate for more 

cultural oriented research.”23 Han får medhåll av Samuel H. Barnes som säger att kultur 

har en mycket stark inverkan på institutioner24 och när människor konfronteras med 

liknande institutioner och situationer tenderar de att svara på dessa miljöer på ett 

liknande sätt.25 Christopher Boehm skriver att våra beslut, och även beslut i en akut 

situation, påverkas av vad vi anser är värdefullt och vad som är värdefullt bestäms av 

vår kultur.26 Robert Dahl formulerar det hela mycket sammanfattande: ”It is now rather 

widely recognized that differences in the political cultures of various countries help to 

account for the differences in the nature of their political systems.”27  

Det blir därför intressant att titta specifikt på hur krishantering formas i 

olika kulturer. Guy Peters tar upp risken med att tro att våra kulturer är lika: ”It’s much 

too easy to try to simply mimic what goes on someplace else and assume that it will 

work in your political or cultural setting. That’s often not the case. There’s any number 

of horror stories about attempted learning by simple mimicry that have been 

disasters.”28 Studier visar också att om man flyttar ett beslut från en arena med viss 

struktur till en annan med annorlunda struktur så ändrade det beslutet.29 Sverige tar 

                                                 
20 March, J. G., Olsen, J. P. (1989) Rediscovering Institutions – The Organizational Basis of Politics, s. 
69 
21 March, J. G., Olsen, J. P. (1989) a.a., s. 1 
22 Chifu, I., Ramberg, B. (ed.) (2007) Crisis Management in Transnational Societies: The Romanian 
Experience, s. 24 
23 Lichbach, M, I., Zuckerman, A, S., (ed.) (1997) Comparative Politics –Rationality, Culture, and 
Structure, s. 74 
24 Lichbach, M, I., Zuckerman, A, S., (ed.) (1997) a.a., s. 119 
25 Lichbach, M, I., Zuckerman, A, S., (ed.) (1997) a.a., s. 122 
26 Boehm, C., Current Anthropology ”Emergency Decisions, Cultural-Selection Mechanics, and Group 
Selection”, 1996:37, nr 5, s. 764  
27 Dahl, R., (1971) Polyarchy – Participation and Opposition, s. 166 
28 Newlove, L. M.(ed.) (1999) Coping with Value Conflict and Institutional Complexity: International 
Conference on National Crisis Management in an International Perspective, s. 52 
29 March, J. G., Olsen, J. P. (1989) Rediscovering Institutions – The Organizational Basis of Politics, s. 
29 
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gärna hjälp och inspiration från andra länder för att utveckla vårt eget 

krishanteringssystem.30 

Mitt övergripande intresse är hur kulturer påverkar institutioner. Med 

andra ord hur institutioner kan vara olika uppbyggda i olika kulturer och hur det 

påverkar hur aktörer och individer inom dessa kulturer agerar. Det finns många som 

berör just detta problem och jag anser att det finns god statsvetenskaplig relevans för 

den frågan då det påverkar hur stater utformar sin organisation för krishantering och hur 

de agerar i kris. Det som jag valt att inrikta mig mot är krishanterings institutioner och 

hur de påverkas av olika kulturer. Detta därför att Sverige tittar på andra länders system 

för att utforma vårt eget och eftersom krishanteringen ställs inför nya, 

internationaliserade, hot. Om vår kulturella kontext, i form av vår historia och 

traditioner, formar våra institutioner bör de även forma våran krishantering.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om, och i så fall hur, kulturella faktorer 

har en inverkan på politiska institutioner. Hypotesen, som uppsatsen kommer att utgå 

ifrån, är att vi i olika kulturella kontexter utformar institutioner annorlunda och det 

påverkar samarbete som i vissa situationer utgör ett problem.  

Den övergripande frågeställningen blir att diskutera om det finns ett 

samband mellan kultur och struktureringen av krishanteringsinstitutioner. För att göra 

det kommer jag att välja ut två länder, Sverige och Sydafrika, och titta på deras kultur, 

politiska institutioner och krishantering.  

De preciserade frågeställningarna blir således: 

- Vilken kulturell klassificering får Sverige respektive Sydafrika?  

- Vilken politisk institutionell klassificering får Sverige respektive Sydafrika?  

- Vilken krishanteringsklassificering får Sverige respektive Sydafrika? 

- Om de kulturella klassificeringarna är olika är de institutionella 

klassificeringarna olika?31 

Jag kommer att förklara utformningen av mina frågeställningar mer utförligare i 

mitt teorikapitel. 

                                                 
30 Windén, S., Krisberedskap, ”Hon utreder ny krishanteringsfunktion”, 2007:1, s. 3 
31 Ordet klassificering används för att tydligt beskriva min empiri. Det innebär dock i förlängning att jag 
kommer titta på de olika variablernas struktur.  
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2. Metod 
 

Robert D. Putnam skriver: “While our evaluation of government must measure actions, 

not just words, we must be careful not to give governments credit (or blame) for 

matters beyond their control.” Han menar att vi får titta på “outputs” istället för 

“outcomes”, miljöpolicys istället för luftens renhet, ekonomiska utvecklingsprogram 

mer än företagsvinster. Resultaten av statens olika program kan bero på många saker, 

luftrenligheten kan förutom själva statsåtgärderna bero på industrier, demografi och 

meteorologi.32 Jag vill i den här studien försöka skönja ett samband i varför olika stater 

organiserar sig som de gör.33 Varpå jag kommer att titta på hur staten menar att 

organisationerna ska organiseras och kriser hanteras. Hur det faktiska utfallet är, är inte 

av intresse här, för hur det faktiska krishanteringsarbetet egentligen genomförs kan 

variera från olika kriser inom samma organisation och stat. (De svenska kommunerna, 

exempelvis, brister i många fall i att följa gällande krishanteringslag.34) 

  

2.1 Den jämförande fallstudien 

 

För att undersöka kulturs inverkan på institutioner kommer jag använda mig av den 

jämförande fallstudien. Jag kommer att ställa två fallstudier mot varandra för att sedan 

försöka säga något om, i det här fallet, sambandet mellan kultur och institutionell 

struktur. Några som ofta använder sig av den jämförande fallstudien är CRISMART35 

som undersöker och utvärderar hur kriser hanterats i efterhand. För att kunna dra en 

slutsats om orsak krävs det ofta jämförelser, argumenterar Esaiasson (m.fl), och i 

många fallstudier används två analysenheter. Skillnaden mellan fallstudien och den 

jämförande fallstudien är att i den jämförande är fallen i olika kontexter.36 

  

                                                 
32 Putnam, R. D., (1992) Making Democracy Work – Democracy and the Civic Community : Tradition 
and Change in an Italian Experiment, s. 65 f 
33 Esaiasson, P., (m.fl.) (2003) Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 
35 
34 Andersson, C., Krisberedskap, ”Trögt för krisberedskapen i många kommuner – men en ljusning kan 
vara på gång”, 2007:1, s. 10 
35 Crisis Management Research and Training 
36 Esaiasson, P., (m.fl.) (2003) Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 
119 
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2.2 Val av fall 

 

Jag har valt att jämföra Sverige och Sydafrika. Detta i syftet att göra en jämförelse 

mellan mest-olika-fall.37 Min oberoende variabel, kultur, måste i länderna vara olika, 

för att kunna säga något om utformandet av min beroende variabel, den politiska 

institutionen.  

Anledningen till att jag valt dessa länder är flera. Argumenten för Sverige 

är att denna uppsats riktar in sig mot att vi i Sverige ska få en ökad förståelse för 

eventuella kulturella problem som vi kan ställas inför i och med krishantering med 

länder med olika kulturella kontexter, men givetvis också den tillgång till material som 

blir möjlig. Nästa steg var således att finna ett alternativt land att i den jämförande 

fallstudien ställa mot Sverige. Tankarna runt detta gick som så att dels borde det vara 

ett land där man kan ”anta” att det finns en viss kulturell skillnad. Ytterligare en 

begränsning i valet av land var att landets primärkällor var tvungna att vara på 

engelska, eller eventuellt ett nordiskt språk, helt enkelt på grund av mina egna bristande 

språkkunskaper. Sedan ansåg jag att det var en fördel om landet var demokratiskt, detta 

då man kan anta att politiska institutioner i en demokrati i högre grad representerar 

folket och således dess kultur bättre än i ett totalitärt styrt land.  

Jag valde bort de nordiska länderna eftersom det går att argumentera för 

att vi i Norden delar en form av Skandinavisk kultur, som har många likheter och att det 

i dessa fall skulle bli svårt att finna våra kulturella skillnader i den här formen av studie. 

Länder så som Nya Zeeland, Kanada, Irland, Storbritannien och så vidare hade också 

varit ett alternativ, men jag kände att det även här var tveksamt om skillnaden i det 

kulturella utslaget skulle visas, om man valde dessa, i likhet med Sverige, ”västländer”.  

Ett annat alternativ kunde förstås ha varit Indien. Det kan antas skilja sig 

kulturellt åt från Sverige, det är demokratiskt och har engelska primärkällor. Dock var 

känslan att Sydafrika är ett mindre komplext land och lättare att hantera än Indien med 

tanke på dess storlek, dess federala statsapparat och befolkning. Ett annat land skulle 

också kunna vara Pakistan, men möjligheten att tillskansa sig material därifrån ansågs 

svår (bland annat fungerade inte deras regeringshemsida de tillfällen jag valde att 

besöka den) och huruvida det egentligen är en demokrati kan diskuteras38. Ytterligare 

ett alternativ kunde vara Jamaica, men deras information om krishantering är bristande.  

                                                 
37 Esaiasson, P. (m.fl.) (2003) a.a., s. 114 
38 Utrikespolitiska Institutet, http://0-www.landguiden.se.biblos.kau.se/, 2007-04-29 



 12 

Således föll mitt val på Sydafrika. Det är ett land där man kan göra ett 

antagande om att det kommer att vara synbara kulturella skillnader mellan det och 

Sverige, det är en fungerande valdemokrati, det har primärkällor på engelska, det har ett 

uppdaterat internetsystem så material finns tillgängligt, det är inte för komplext för den 

här studien och jag anser således att det borde passa bra som studieobjekt.  

För att säga något om kulturs påverkan på institutioner har jag valt att titta 

på krishanteringsinstitutioner. Det är givetvis inte ett ”måste” att välja just den här 

formen av institution, utan andra alternativ kan vara att studera parlament och 

lagstiftande institutioner, eller varför inte olika konstitutionella utformanden? I The 

Oxford Handbook of Political Institutions av Rhodes, Binder och Rockman presenteras 

många alternativ. Anledningen till att mitt val föll på krishantering är, som jag 

argumenterat i min problembild, krisens ökade internationalisering och förändring. Jag 

anser också att dessa institutioner är något som i den allmänna statsvetenskapliga 

debatten fallit lite i skymundan. Inte i något av det ”allmänna” institutionella material 

som jag gått igenom nämns krishantering. För att läsa om det måste en forskare gå in på 

specifikt krishanteringsmaterial. Det tycker jag är synd eftersom krishantering är en 

viktig del av vårt politiska system, vilket blir extra tydligt då den misslyckas, vilket 

leder till att politiska ledare avsätts och i vissa fall omarbetas systemet på grund av 

kriserna. Jag anser att krishanteringsinstitutioner är sådana som bör hamna i vårt 

blickfång och bli ”allmänna”.  

 

2.2.1 Etnocentrism  

 

Ett problem med den här sortens studie är etnocentrism, vilket innebär att 

man sätter sitt eget land framför det andra och att i slutändan så säger studien mer om 

forskaren än om länderna och resultatet i sig.39 Problemet i den här uppsatsen blir att 

variabler och teorier utformas i en västerländsk/svensk anda och risken är att Sverige 

passar bättre in i dessa teorier än Sydafrika, även om man kan argumentera för att det är 

det mest västerländska av de afrikanska staterna. Hofstede skriver att detta antagligen är 

ett problem vi får lära oss att leva med, även om vi gör alla försiktighetsåtgärder vi kan 

komma på för att eftersträva neutralitet. Etnocentrism finns i vår research design, 

                                                 
39 Hofstede, G. (2001) Culture’s Consequences – Comparing Values, Behaviours, Institutions, and 
Organizations across Nations, s. 17 f 
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datainsamling och analys, och även i vår delgivelse av resultatet. Viktigt är dock att 

vara medveten om problemet för att göra det mindre etnocentriskt än tidigare.40 

Alla mina teorier om kultur och institutionell design är av västerländska 

författare. Flera av de krishanteringsteorier som jag utgår ifrån är författade av 

svenskar. Detta tycker jag är tråkigt, då jag tror att min teori fått ökat djup med fler 

författare av olika bakgrund, i det här fallet ideellt från Sydafrika. Men tyvärr är det 

svårt att hitta sydafrikanska författare som skrivit om krishantering här i Sverige. Inom 

kulturteori blir det lättare och en afrikansk författare i ämnet är exempelvis Daniel 

Etounga-Manguelle från Kamerun. Han diskuterar bland annat om den afrikansk kultur 

och huruvida den borde utvärderas för att kontinenten ska öka sin välfärd.41 Även 

Etounga-Manguelle använder sig bland annat av västerländska författare, så som 

Hofstede (som även jag kommer att använda mig av), när han tittar på Afrika.42 Jag 

kommer i flera fall att hänvisa till Etounga-Manguelle för att styrka mina argument. 

Min studie har som vinkling att ge en ökad förståelse av hur vårt svenska 

krishanteringssystem skiljer sig åt från andra länder och kulturer. Givetvis kommer 

studien att bli vinklad och sett från mitt svenska perspektiv, om hur både kultur och 

institutionerna är och kanske också bör vara. Det denna uppsats förhoppningsvis kan 

bidra med är en vetskap om att land Y skiljer sig från land X på vissa punkter och 

genom att vi vet detta underlättar det ett eventuellt samarbete från land X synpunkt. 

Denna uppsats är inte i första hand ämnad för en internationell läsare. Syftet är inte 

heller att gradera de olika kulturerna. 

 

2.3 Val av material 

 

Materialet för att beskriva hur länderna organiserat sina krishanterings-institutioner är 

primärkällor, hämtade från de båda ländernas regeringshemsidor och deras centrala 

krishanteringsmyndigheter på Internet. Länderna har där lagt ut propositioner, lagar och 

förordningar (i Sydafrika white papers, bills, acts och ”disaster management guidelines 

                                                 
40 Hofstede, G. (2001) Culture’s Consequences – Comparing Values, Behaviours, Institutions and 
Organizations across Nations, s. 18 f 
41 Harrison, L., E., Huntington, S., P (ed.) (2000) Culture Matters – How Values Shape Human Progress, 
s. 66 
42 Harrison, L., E., Huntington, S., P (ed.) (2000) Culture Matters – How Values Shape Human Progress, 
s. 68 
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for municipalities”43) om hur landets krishanteringsystem är utformat. Jag anser detta 

material vara tillförlitligt för att studera ”outputs” eftersom det är deras egna lagar och 

förordningar. Jag har också valt att titta på de lagar som är gällande då undersökningen 

görs. Den svenska lagen gäller från 1 september, 2006. Den sydafrikanska lagen är från 

15 januari, 2003. Övriga dokument blir således förarbeten och förordningar till dessa.  

Att hitta material som är i exakthet jämförbara är kanske en omöjlig 

uppgift, men jag anser att dessa dokument går att använda i detta syfte eftersom de alla 

är regeringsskrifter och lagar från de respektive ländernas demokratiska politiska 

system. För att undvika feltolkningar av diverse texter eller att mina översättningar blir 

skeva eller missgynnande kommer jag visa på de olika ländernas institutionella 

strukturer via citat.  

När jag använt sidor för att ta fram ren fakta om respektive land har jag 

samkört tre olika erkända faktasidor: Landguiden, CIA – The World Factbook och 

Wikipedia. Den enda gången som de 3 sidorna inte överrensstämt var om antalet språk i 

Sydafrika, där CIA avvikt. Jag valde då att gå på linje med det 2 av de 3 källorna angav, 

dels eftersom de var i majoritet men också eftersom de uttryckligen refererade till 

Sydafrikas konstitution. I övrigt var de överens och jag anser därmed att fakta jag 

införskaffat därifrån är tillförlitlig. Jag har också använt siffror från UNDP och deras 

HDI-mått som är en erkänd enhet för att mäta välfärd. Måttet används av bland annat 

av Anthony Payne för att säga något om länders utvecklingsstatus44, vilket är det jag 

kommer använda måtten till. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet  

 
Är den data som jag samlat in den data som behövs för att jag ska kunna svara på mina 

forskningsfrågor? Självklart är målet att den ska göra detta. Ett potentiellt problem kan 

vara att jag helt enkelt inte kommer att finna information om vissa variabler. Om detta 

inträffar kommer jag tolka detta som att landets lagstiftning berör den punkten. Vidare 

kommer jag även i viss mån i förväg utesluta en del variabler i mina teorier. Detta dels 

för att jag inte anser dem relevanta för denna studie och som jag dels i förväg anser vara 

svåra att besvara utifrån de lagtexter jag kommer att utgå ifrån. Jag kommer då inte att 

söka reda på den information som brister i andra källor eftersom de inte kommer vara 

                                                 
43 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 33, 2007-05-10 
44 Payne, A. (2005) The Global Politics of Unequal Development, s. 68 
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primärkällor. Låt mig förtydliga att uteslutningen av variabler som jag anser inte är 

relevanta inte betyder att jag väljer variabler i enlighet med hur jag vill att resultatet ska 

falla ut, utan är om de helt enkelt inte hjälper att svara på mina forskningsfrågor. 

Uteslutning i övrigt ska endast ske på grund av informationsbrist. Det finns inte heller 

någon anledning till att behandla variablerna olika45, att vissa bär mer tyngd, varpå de 

kommer att betraktas som lika.  

Jag försöker undvika otydligheter i mina teorierkapitel genom att använda 

mig av olika erkända forskare, så att jag inte bara utgår ifrån enbart en studie, för att 

stödja mina argument, teorier och begrepp som ”kultur” och ”institution”. Flera av dem 

själva har gått från att definiera sina begrepp till att operationalisera dem.  

Vi kan inte heller komma ifrån att även mina tolkningar av primärkällorna 

och gränser för olika klassificeringar kommer att ha en viss inverkan, men jag har 

tilltagit olika åtgärder för att minska problemet, som förklaras nedan.  

Användningen av klassificeringar för att dra slutsatser är något som stöds 

av bland annat Dahl som i sin studie Polyarchy har det tillvägagångssättet.46 De olika 

gränserna för hur jag klassificerar länderna är baserat på olika former av mått eftersom 

de olika variablerna varierar i antal. Vid mina kulturvariabler blir resonemanget ”mer 

än hälften”. Vad händer då om jag får ett resultat om 50/50, vilket är en möjlighet? Jag 

har resonerat runt den frågan som så att jag inte vill börja utesluta/inbegripa variabler 

för att undvika den situationen. Det skulle innebära att jag endera skulle använda mig 

av variabler jag inte har speciellt mycket information om och som jag kommer ”tvinga” 

in i studien eller att jag utesluter en variabel som kan hjälpa till med att försvaga/styrka 

ett eventuellt samband. Om resultat om 50/50 kommer det att bli en form av medelväg 

som klassas som ”antingen eller”, med andra ord vare sig bra eller dåligt. Detta 

resonemang har jag även tillämpat på den andra delen av mina politiska 

institutionsvariabler. Den första delen av min politiska institutionsanalys, och även den 

andra delen av krishanteringsvariablerna, är baserade en princip om ¾-dels tillhörighet.  

Vid krishanteringens första del har jag tio variabler och jag kommer att 

dela in i tre kategorier. Arend Lijphart är en forskare som i sin studie i Patterns of 

Democracy bland annat använder sig av tre klassifikationer: hög, medel och icke-

                                                 
45 Dahl, R. (1971) Polyarchy – Participation and Opposition, s. 237 
46 Dahl, R. (1971) a.a., s. 67 
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existerande.47 Uppsatsens kategorier är att vid 7 av 10 ja klassas landet att ha ”bra 

krishantering”, vid 4, 5 och 6 av 10 ”godkänd krishantering” och vid 3 eller lägre av 10 

”underutvecklad krishantering”. Anledningen till att jag gjort detta var att jag kände att 

vid en 50/50 indelning inkluderades alldeles för mycket, medan vid en 30/70 

exkluderades istället för mycket. Vid i stället tre klassificeringar möjliggjordes en större 

nyansering.  

      

2.5 Ställningstagande till andra påverkningsfaktorer 

 

Kan man egentligen säga att det är kultur som är den stora skillnaden mellan länderna? 

Finns det inte andra stora påverkningsfaktorer som skiljer länderna åt? Varför kan det 

inte lika gärna vara dessa faktorer som i så fall påverkar utfallet?  

En uppenbar skillnad mellan länderna är ekonomi och fördelningen av 

den. Sverige har ett betydligt högre, välfördelat välstånd än Sydafrika, som i 

västerländska mått kan klassas som fattigt. (Sveriges PPP – Purchase Power Parities – 

var 2006 $31,60048 och vi var rankade femma i världen, med 0,951, på HDI-indexet.49 

Sydafrikas PPP var däremot $13,00050 och de var rankade på plats 121 i världen med 

0.653 på HDI-indexet.51) Fattigdomen är mångdimensionell och det är en samverkan 

mellan olika dimensioner som påverkar fattigdomen i ett land.52 Fattigdom är också 

relativt.53 Hofstede skriver att vårt värdesystem ”value systems of major groups of 

population” bland annat påverkas av olika ekologiska faktorer så som demografi, 

näring, hygien, ekonomi och urbanisering som då i sin tur får konsekvenser för struktur 

och funktionen av institutioner och därmed påverkar vårt politiska system.54 Som fattig 

har man brist på materiella tillgångar55och utbildningssystemet samt hälsosystemet 

brister.56 Fattiga är också beroende av naturresurser, fungerande vattensystem, ren luft 

och rent vatten. Torka, jorderosion och översvämningar resulterar i svältkatastrofer. 

                                                 
47 Lijphart, A., (1999) Patterns of Democracy – Government Forms and Performance in Thirty-Six 
Countries, s. 81 
48 CIA, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sw.html, 2007-05-03 
49 UNDP, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_SWE.html, 2007-05-03 
50CIA, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html, 2007-05-03 
51 UNDP, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_ZAF.html, 2007-05-03 
52 Sida (2004) Perspektiv på fattigdom, s. 8 
53 De Vylder, S. (2005) Utvecklingens Drivkrafter, s. 59 
54 Hofstede, G. (2001) Culture’s Consequences – Comparing Values, Behaviours, Institutions, and 
Organizations across Nations, s. 11f 
55 Sida (2004) a.a., s. 23 
56 Sida (2004) a.a., s. 30 
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Miljöproblem, fattigdom och ohälsa bildar onda cirklar.57 Det går att argumentera för 

att fattigdom då borde vara en variabel som påverkar kultur, eftersom fattigdom 

påverkar dessa ekologiska faktorer, som Hofstede tar upp inverkar på kultur och 

institutioner. “It is assumed that class, geography, climate, ethnicity, language, culture, 

economic conditions, demography, technology, ideology, and religion all affect politics 

but are not significantly affected by politics.”58 Men arbetet kan inte gå igenom alla 

potentiella påverkansfaktorer, och det är inga eller få som ”bakar in” fattigdom som en 

variabel under kultur. Jag anser dock att jag argumenterat för att kultur är en del som 

går att undersöka och som har undersökts av många erkända forskare. Den kulturella 

kontexten går ej att förringa. Även om vi ska minnas att den inte står i ensamt majestät.  

 

2.6 Disposition  

 

Uppsatsens disposition ser ut som följer: I nästa kapitel, kapitel tre, kommer behandla 

kultur- och institutionsbegreppen samt dess operationaliseringar. I kapitel fyra kommer 

det att redogöras för de olika länderna och hur deras kultur samt institutionella 

krishanteringsstrukturer ser ut. Uppsatsen fortsätter med att i kapitel fem göra en analys 

för att gå igenom slutsatserna i kaptiel sex. Avslutande kommer kapitel sju, vilket är 

avslutande reflektioner.  

 

3. Begreppen kultur och institution 
 

Jag kommer att börja med att göra en genomgång av kultur, då det är min oberoende 

variabel, i form av dess definition och operationalisering. Sedan tar jag upp 

institutionell struktur och sist krishantering på samma sätt. 

 

3.1 Definition av kultur 

 
Kultur är ett mycket brett begrepp, och som Jan-Erik Lane och Svante Ersson 

diskuterar i sin bok Culture and Politics finns det ingen given definition av begreppet. 

Författarna tycker att vissa definitioner inkluderar mer eller mindre allt mänskligt 
                                                 
57 Sida (2004) a.a., s. 36 
58 March, J. G., Olsen, J. P. (1989) Rediscovering Institutions – The Organizational Basis of Politics, s. 4  
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beteende, medan andra fokuserar alldeles för mycket på symboler. Lane och Ersson 

erkänner att de helt enkelt tagit delar från olika synsätt som de anser är användbara till 

deras studie.59 Almond och Verba fastställer dock en övergripande ansats: 

”psychological orientation toward social objects”.60 

Jag tänker visa på några olika sätt att resonera runt begreppet kultur för att 

sedan gå in på min användning av kulturbegreppet.  

 En definition av kultur har utformats av antropologen Clyde Kluckhohn 

och den säger att: ”Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting, 

acquired and transmitted mainly by symbols, constituting the distinctive achievements 

of human groups, including their embodiments in artifacts; the essential core of culture 

consists of traditional ideas and especially their attached values.”61  

Hofsteede använder kulturbegreppet så som ”the collective programming 

of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from 

another”.62 Hofsteede menar själv att denna definition är en sammanfattning av 

Kluckhohns mer utförliga.63  

Enligt J. P. Guilford är kultur ”the interactive aggregate of common 

characteristics that influence a human group’s responce to its environment”.64 

Vid ett ställningstagande om vilken definition som jag anser är 

anpassningsbar på min studie, skulle jag använda mig av Hofstedes sammanfattande 

definition, men också Guilfors definition. Jag kommer alltså att utgå ifrån att kultur är, 

som Hofstede skriver, ett kollektivt medvetande som skiljer en grupp åt från en annan, 

men också som Guilford säger, något som påverkar en grupps gensvar mot dess 

omgivning. Jag tycker att det dels är viktigt att definiera hur kultur påverkar själva 

gruppen så som Hofstede gör, men jag tycker även det är viktigt, utifrån min studie, att 

den poängterar att kultur påverkar gruppens beteende.  

Ytterligare definierat kan man specifiera kultur i politisk kultur. Michael 

Brint förklarar det i termer av ”Political culture consists of those mental pictures that 

are relevant to the holding and contestation of power in society. The subjects of 

                                                 
59 Ersson, S., Lane, J-E., (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach, s. 37 f 
60 Almond, G., Verba, S. (1966) The Civic Culture – Political Attitudes and Democracy in Five Nations, 
s.  14 
61 Hofstede, G. (2001) Culture’s Consequences - Comparing Values, Behaviours, Institutions, and 
Organizations across Nations, s. 9 
62Hofstede, G. (2001) Culture’s Consequences - Comparing Values, Behaviours, Institutions, and 
Organizations across Nations, s. 9 
63 Ibid 
64 Hofstede, G. (2001) a.a., s. 10 
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political culture, therefore, are the subjects of politics – the framework of power, 

collective actions, political acquiescence, debate, and opposition.”65 Brint erkänner 

själv att denna definition är mycket bred och kan inkludera det mesta. Det är en fördel, 

anser han, eftersom inget potentiellt element riskerar att uteslutas.66 En annan definition 

av politisk kultur är den av Almond och Verba i Civic Culture, där de säger att 

”political culture refers to specifically political orientations – attitudes toward the 

political system and its various parts and attitudes toward the role of the self in the 

system”.67 Pye definierar politisk kultur som: ”Political culture is the set of attitudes, 

beliefs, and sentiments, which give order and meaning to a political process and which 

provide the underlying assumptions and rules that govern behavior in the political 

system.”68  

Lane och Ersson anser att många definitioner är för breda och deras 

definition av politisk kultur lyder “the attitudes and values that orient citizens or elites 

predominantly towards the political institutions of a country”. Jag kommer att utgå ifrån 

deras syn på politisk kultur, eftersom den dels tar upp ett kollektivt medvetande samt 

utformningen av institutioner. Detta stämmer bra överens med Hofstedes och Guilfors 

kulturdefinitioner som jag också tagit upp, sedan passar Lane och Erssons definition bra 

till den studie jag ämnar göra.   

 

3.2 Operationalisering av kultur 

 

Hur är det då meningen att vi ska använda begreppet kultur i en studie? Det finns flera 

som utarbetat teorier om detta. 

 En metod för att studera kultur i ett system, är enligt Barnes, att ta ut en så 

kallad ”Culture Map”. Faktorer att titta på för att avgöra skillnader i kultur kan enligt 

honom vara språk, etnicitet, religion, klass och region.69 

Lane och Ersson skriver i Culture and Politics att olika variationer av 

kulturer resulterar i vissa särskilda politiska, sociala och ekonomiska situationer, dock 

                                                 
65 Weil, F., D. (ed.) (1994) Research on Democracy and Society – Political Culture and Political 
Structure: Theoretical and empirical Studies, s. 3 
66 Weil, F., D. (ed.) (1994) a.a., s. 4 
67 Almond, G. A., Verba, S. (1966) The Civic Culture, s. 13  
68 Ersson, S., Lane, J-E. (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach, s. 35  
69 Weil, F., D., (ed.) (1994) Research on Democracy and Society – Political Culture and Political 
Structure: Theoretical and empirical Studies, s. 62 f 
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finns det olika kontextuella faktorer som spelar in.70 De belyser då problemet hur man 

faktiskt ska veta att det är kultur som påverkar utfallen. Författarna själva diskuterar hur 

mycket kultur faktiskt påverkar samhället samtidigt som de erkänner hur andra faktorer 

spelar in, som sociala strukturer.71  

Det ska påpekas att det finns forskare som, till skillnad från Lane och 

Ersson, anser att kultur inte alls är speciellt viktigt. Om kultur gör något så följer de 

bara regimens struktur och institutioner. En av de starkaste kritikerna är rational choice 

skolan. En rational choiceforskare som även tittat på institutioner är Douglass North, 

andra rational choiceteoretiker är Mancur Olsen och William Riker. Enligt dem är 

individen helt rationell och gör rationella val enligt ”cost-benefit”.72 Institutioner är 

endast en samling regler som påverkar sociala interaktioner.73 Dessa ståndpunkter kan 

vara av värde men jag kommer välja att fortsätta utifrån Lane och Erssons resonemang 

om kultur.  

 Likt Lane och Ersson kommer jag att göra kulturbegreppet till min 

oberoende variabel. De beroende variablerna blir således de olika strukturerna på 

institutionerna.74 Lane och Ersson sammanställer de variabler som de anser 

operationaliserar kultur. Dessa variabler, argumenterar de, fångar in ett flertal olika 

skolor och hjälper att fånga in hur kultur påverkar politik. De variabler de utgår ifrån är 

etnicitet, religion, historiskt arv och värdeorientering.75 

Vid en närmare granskning märker vi att Lane och Erssons variabler och 

Barnes variabler sammanfaller, så som etnicitet och religion. Även Hofstede tar upp 

etnicitet och religion som påverkansfaktorer76. Jag kommer i stort att använda mig av 

Lane och Erssons modell eftersom den till skillnad från Barnes erbjuder en mer 

detaljerad beskrivning av hur dessa variabler ska testas. Begreppen ”klass” och 

”region” är ett exempel på detta då inga riktlinjer om hur de ska operationaliseras ges. 

Jag vill dock poängtera ut att uteslutningen av begreppen region och klass inte har 

något att göra med att jag anser dem oviktiga, och att en diskussion runt dessa kan vara 

av värde.  

                                                 
70 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach, s. 9 
71 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 8 
72 Lichbach, M, I., Zuckerman, A, S. (ed.) (1997) Comparative Politics – Rationality, Culture, and 
Structure, s. 22 f 
73 Lichbach, M, I., Zuckerman, A, S. (ed.) (1997) a.a., s. 25 
74 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 9 
75 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach., s. 38 
76 Hofstede, G. (1991) Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse, s. 26 
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Lane och Ersson har även, som Barnes, med språkvariabeln, men den 

ligger under etnicitetsvariabeln och används för att undersöka etnicitet.  

Jag kommer i min undersökning att modifiera Lane och Erssons modell, 

eftersom jag tycker att den dels har brister, även den otydligheter och kan ibland 

innefatta undersökningar som blir för stora för min uppsats. Jag kommer först att gå 

igenom och diskutera de olika variablerna i sig för att sedan visa på hur jag kommer att 

operationalisera dem. 

Först ämnar jag dela på begreppen språk och etnicitet eftersom just 

språkfaktorn av etnicitet stöter på flera problem, som Ersson och Lane erkänner. Det 

största problemet, anser jag, är att länder, som bland annat Rwanda, Bosnien-

Herzegovina och Somalia enligt den här klassifikationen blir etniskt homogena. Detta 

är länder med mycket uppmärksammade etniska konflikter och etniska rensningar. 

Anledningen till att det får det utfallet är att de etniska konflikterna i dessa länder inte 

berör språk i den utsträckningen utan andra faktorer som exempelvis klan eller ras. 

Detta göra att de anses homogena77. Därför blir Erssons och Lanes diskussion om 

etnicitet utifrån språk indelat i en egen kategori som jag helt enkelt kallar språk. Jag tror 

ändå tror att språk kan vara värdefullt för att belysa nationella skillnader. Även 

författare som Etounga-Manguelle trycker nämligen på språkets betydelse78, bara vi 

inte gör det synonymt med etnicitet. 

Lane och Ersson går även igenom andra metoder för att titta på etnicitet, 

som de själva senare inte använder sig av, utan de håller sig till språk. En metod kan 

vara att titta på nationsbyggnad och nationalism79 och de går även igenom olika 

tillvägagångssätt för hur man kan klassificera en etnisk grupp80. Jag har valt bort att 

titta på hur man klassificerar en etnisk grupp då jag anser de olika tillvägagångssätten 

för detta alldeles för komplexa. Däremot så kommer jag att titta på det som Lane och 

Ersson kallar nationalism och nationalitet81. Det jag således kommer att undersöka är 

olika former av nationsbygganden och därför tycker jag det blir enklast att byta ut 

etnicitetsvariabeln och ha en variabel som heter nationsbyggnad. Samma princip gäller 

med deras variabel historiskt arv, som tar upp kolonialt arv och därför kommer den heta 

kolonialt arv. Religion kommer dock vara som i Lane och Erssons ursprungsmodell. 

                                                 
77 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 117 
78 Harrison, L., E, Huntington, S., P. (ed.) (2000) Culture Matters – How Values Shape Human Progress, 
s. 67 
79 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach, s. 86 ff 
80 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 78 f 
81 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 88 
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Slutligen har jag helt tagit bort värdeorientering, då den också går för djupt. Etounga-

Manguelle stödjer vidare den koloniala, den religiösa och den nationsbyggande 

faktorn82. Uppsatsens modell kommer att presenteras i tabell 1.1. 

 

Tabell 3:1: Uppsatsens ”Cultural Map” 

 

 Språk Religion Kolonialt 

arv 

Nationsbyggande 

Sverige     

Sydafrika     

 

Nu är det förstås inte bara att ”titta” på begrepp som språk och kolonialt arv och göra en 

snabb bedömning av länderna. Jag kommer, som jag nämnt, hålla mig till Lanes och 

Ersson operationalisering av dessa begrepp, med anledning av användbarheten i deras 

studie och att de fokuserar på hur kultur påverkar politik, vilket även är mitt 

övergripande intresse.83  

Jag kommer dock att dela in språk, religion, kolonialt arv och 

nationsbyggnad i två undergrupperingar till begreppet kultur, något som Lane och 

Ersson inte gör. Detta för att underlätta analysen senare i arbetet. Jag delar in språk och 

religion under traditioner och kolonialt arv och nationsbyggnad under historia. På grund 

av de enkla anledningarna tidsbrist och resursbrist kommer jag inte att kunna göra en så 

pass noggrann och djup studie av de olika variablerna som Lane och Ersson. Jag 

kommer att fokusera på en mer förenklad version. 

 

3.2.1 Traditioner 

3.2.1.1 Språk 
 

Lane och Ersson skriver att där ett språk talas brukar även olika former av traditioner 

och beteenden utformas. Ett exempel kan vara arabiska, och att befolkningen i den 

arabiska världen utformat olika sorters av kulturella traditioner som är annorlunda från 

                                                 
82 Harrison, L., E., Huntington, S., P. (ed.) (2000) a.a., s. 67 
83 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach ,s. 39 
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exempelvis den anglosaxiska delen av världen. Den här kulturella skillnaden visar sig i 

olika sätt att tänka och handla, som starkt påverkar den politiska sfären.84  

 Ett sätt att klassificera språk är att dela in i vilken språkfamilj landet 

tillhör85. Utefter det dominerande språket i landet kan man således klassificera in 

världens länder i en av dessa kategorier.86  

Ytterligare ett sätt att titta på kulturella skillnader mellan länderna är att se 

på delningen av språket i länderna. Det går att titta på länderna i enlighet med antalet 

språk och sedan storleken på det dominerande språket.87  

Jag kommer välja att titta på antalet språk i denna studie, detta för att i 

min analys säga något om landets hetrogenitet/homogenitet. Jag kommer att klassificera 

ett land som homogent om de har färre än fem språk. Detta då det är en siffra som, om 

den överstigs, visar på ett land med stor fördelning av språk. Samtidigt tillåter den 

klassificeringen att landet kan ha flera en viss spridning av språk utan att bli heterogent.  

3.2.1.2 Religion 
 

Historiskt har religion varit en stor faktor som påverkat kulturell identitet och kulturell 

delning. I det dagliga livet ger religion en mall för hur medborgaren ska agera, och även 

om länder sekulariserats är ändå religionen som påverkansfaktor stark.88 Lane och 

Ersson påpekar att det inte finns något ultimat sätt att identifiera olika former av 

religiösa familjer och sätt att utföra klassificeringar på är många.89 

En indelning, som Lane och Ersson utgår ifrån, är att titta på de olika 

religionerna utifrån ett essentialistiskt och relativistisk perspektiv90 där man lägger 

fokus på själva grundidén, religionens grundvärderingar samt tittar på religionens roll i 

det sociala livet, dess effekt på andra system eller hur religionen i sig påverkas av andra 

system.91 Detta är hur Lane och Ersson klassificerar religiösa familjer. 

En annan viktig faktor är huruvida det är någon religiös fragmentering i 

landet. Det är generellt ansett att om ett land är religiöst heterogent är det förknippat 

                                                 
84 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 101 f 
85 De största språkfamiljerna är: Europeisk, Indo-Iransk, Sino-Tibetansk ( inkluderat kinesiska); Austro-
Asiatisk ( Khmer); Afro-Asiatisk (Arabiska); Niger-Kongo(Shona); Altic(turkisk); och Uralisk (Finsk-
Urgic). 
86 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 106 
87 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 116 
88 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach, s. 144 
89 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 152 
90 De tre familjerna blir: Hindu-Buddistisk,, Muslimsk och Kristen. 
91 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 151 f 
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med negativa konsekvenser då det resulterar i konflikter och skapar risker i samhället.92 

Det är så jag ämnar titta på religion i min studie. 

  

3.2.2 Historia 

3.2.2.1 Nationsbyggande 
 

Lane och Ersson poängterar att det är mycket viktigt att skilja mellan stat och nation, 

och de pekar också på att många nationer inte har någon stat som exempelvis kurderna, 

tibetanerna och samerna. De visar också på att många stater är bebodda av flera 

nationer så som Storbritannien och Spanien. De säger att det således är förknippat med 

stora problem att dra paralleller mellan nation som stat och således etnicitet.93 Jag håller 

absolut med, varpå jag under denna variabel inte gör anspråk på att säga något om 

etnicitet, utan om nationsbyggnad och att hur denna process gått tillväga påverkat 

kulturen i ett land. De olika formerna som finns är94: 

1. Västeuropeisk nationsbyggnad  

2. Olika imperiska nationer så som det ryska tsarväldet, det ottomanska riket och 

det japanska väldet. 

3. Nationsbyggnadsförsök i Latin Amerika, Afrika och Asien  

4. Olika separatistiska rörelser i Afrika och Asien.  

5. Nationsbyggnadsförsök i länder som USA, Kanada och Sydafrika efter 1994  

6. De baskiska, korsiska, nordirländska rörelserna  

Jag kommer att ta fasta på själva tisaspekten av nationsbyggnad, som ändå visas i 

punkterna. Detta för att få fram om landets nuvarande nationsbyggnad är stabil eller 

instabil. Jag kommer att klassificera ett land att ha instabilt nationsbyggande om deras 

nuvarande nationsbyggande pågått i mindre än 100 år. Detta är givetvis en siffra som 

kan diskuteras, men jag vill försäkra mig om att nationsbyggandet verkligen 

stabiliserats, således föll valet på 100 år. 

3.2.2.2  Kolonialt arv 
 

                                                 
92 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 185 
93 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 83 f 
94 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 89 f 



 25 

Stern skriver om vikten av ett lands historia. Han skriver att problemformulering och 

grad av förberedelse i en kris ofta tenderar att vara historiskt betingat.95 “[Rather], 

historical experience and precedent play an important role in shaping how a particular 

problem will be perceived and handled.”96 

 Det som Lane och Ersson fokuserar på är vilken påverkan olika koloniala 

styren haft på länder runt om i världen. Många hävdar att olika koloniala makter så som 

Spanien och Storbritannien har haft stor påverkan för den kulturella utvecklingen i sina 

kolonier.97 

 De fem största koloniala makterna var Storbritannien, Frankrike, Spanien, 

Ryssland och Turkiet (Ottomanska riket). Andra koloniala makter var Portugal, 

Tyskland, Belgien, Italien, Japan och Danmark.98 Enligt Lane och Erssons studie så är 

det länder som inte varit under kolonialt styre de som verkar ha bäst utveckling (mätt i 

Demokrati, HDI, PPP, genomsnitt av årlig GNP per capita (GRO), gender 

empowerment measure (GEM) och korruption).99 En viktig faktor som författarna anser 

är värd att ta upp är hur många år ett land varit under kolonialt styre och hur länge det i 

dagens datum varit ”fritt” är av vikt.100 Det Lane och Ersson menar är att kolonialt styre 

har haft en positiv påverkan på politisk utveckling, men inte ekonomisk. Enligt deras 

studie, där de tagit med antal år under kolonialt styre och antal år som fritt, visar 

Spanien vara det land med bäst ”arv”.101  

 I min klassificering vill jag belysa landets stabilitet och detta anser jag 

framställs bäst genom att titta på om landet varit koloniserat eller inte. Detta då den 

största skillnaden mellan olika kategorier av länder är mellan de som inte koloniserats 

och de som koloniserats.  

Jag sammanställer nedan min kulturella analysmodell av 

operationaliseringarna som jag gått igenom ovan. 

 

Figur 3:1 Analysmodell av kultur 

 

                                                 
95 Stern, E K. (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognative Institutional Approach, s. 39 
96 Stern, E K. (1999) a.a., s. 38 
97 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) Culture and Politics – A Comparative Approach, s. 205 
98 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 211 f 
99 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 214 
100 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 218 f 
101 Lane, J-E., Ersson, S. (2002) a.a., s. 223 
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Utefter min analysmodell kommer de olika länderna sättas in i tabell 2 för att få en 

kulturell klassificering. Jag har i tabell 2 använt mig av särskilda namn på de olika 

klassificeringarna; trygg kultur, deltagande kultur, uteslutande kultur och otrygg kultur. 

Dessa begrepp än endast beskrivande och är till för att det ska vara lättare att följa mina 

resonemang runt dessa klassificeringar än om det exempelvis varit siffror i kolumnerna. 

Dessa namn är mina och jag tycker att de representerar de olika kulturella 

klassificeringarna på ett bra sätt, men även forskare som Dahl håller med om att hitta 

det perfekta begreppet kan vara en omöjlig uppgift. Detta eftersom det är omöjligt att 

finna begrepp som inte redan använts och således inte bär med sig olika 

andemeningar102.  

 

                                                 
102 Dahl, R., (1971) Polyarchy – Participation and Opposition, s. 9  
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Tabell 3:2 Typ av kulturell klassificering 

 

  Homogena traditioner      Heterogena traditioner 

 

 

Stabil historia 

 

 

Ostabil historia 

 

 

3.3 Definition av institution 

 

Det råder, självklart, oenighet bland forskare om vad som egentligen är en institution, 

vilka sorters regler och processer som inverkar. Något gemensamt för dem, 

argumenterar March och Olsen, är att de alla är olika perspektiv till att förstå och 

förenkla det politiska systemet.103 Det finns olika perspektiv på detta, varav ett är ”a 

cultural community perspective which sees political life as organized by shared values 

and world-views in a community of common culture, experience, and vision.”104 

Holden skriver att institutioner “define a way of life”.105 Sven-Erik Liedman skriver att 

en institution är ”en serie idéer som stelnat”. Institutionerna är dock mycket tåliga mot 

förändring, det är det som utmärker den till just en institution. Det är mycket sällan som 

de gamla idéerna helt försvinner, istället lagras idéerna och smälter samman med de 

nya.106 Barnes tar upp vikten av strukturer och kultur och då bland institutioner. Han 

refererar till dem som organisationer med kultur. Det som bland annat formar 

institutioner är konstitutioner, lagar, regleringar och procedurer. Institutioner 

implementerar värderingar och påverkar vår livslånga socialisation.107 Jag kommer att 

utgå ifrån synen på att institutioner är så som March och Olsen beskriver det: En 

                                                 
103 Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., Rockman, B. A. (ed.) (2006) The Oxford Handbook of Political 
Institutions, s. 4  
104 Ibid 
105 Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., Rockman, B. A. (ed.) (2006) a.a., s. 164 
106 Liedman, S-E. (1997) I Skuggan av Framtiden, s. 51 
107 Weil, F., D. (ed.) (1994) Research on Democracy and Society – Political Culture and Political 
Structure: Theoretical and empirical Studies, s. 60 
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kulturell gemenskap som organiserar det politiska livet enligt delade värderingar. Detta 

går bra samman med min syn på kultur. 

 

3.4 Operationalisering av institution 

 

Min institutionsvariabel kommer att vara tvådelad. Jag vill illustrera mer generellt den 

”allmänna” bilden över institutionernas utformning, alltså sådant som inte direkt har att 

göra med själva krishanteringen, som kommer vara den andra delen. Därför har jag en 

punkt som jag kommer kalla ”politisk institution”. Med det menar jag inte att jag 

kommer att titta på landets övergripande politiska institutioner, utan den allmänna 

bilden på krishanteringsinstitutioner. Efter detta kommer jag att gå in på hur ett lands 

krishanteringssystem bör organiseras. 

 

3.4.1 Politisk institution 

 

Sedan 1980-talet har organisationskultur varit på mode, det var då man började 

diskutera och tänka runt att utformningen av en organisation beror på medlemmarnas 

inlärda tankesätt och handlingsmönster.108 Hofstede tar upp att dessa inlärda tankesätt 

och handlingsmönster skiljer sig mellan olika länder. Det finns inte något som globalt 

organiserade organisationer eller problemlösningar. Inte bara är organisationer knutna 

till nationell kultur, men så även teorier utvecklade att förklara dem.109 Hofstede är 

starkt kritiskt till olika försök att exportera olika idéer om organisationer utan att ta 

hänsyn till de olika kontexter som länderna existerar i.110 Det Hofstede själv har 

utarbetat är en modell med sex olika dimensioner som existerar i en organisation. Dessa 

är huruvida organisationen är: 111   

• processinriktad gentemot resultatinriktad 

• personalinriktad gentemot arbetsinriktad 

• företagsidentifierande gentemot uppgiftsidentifierande 

• öppna system gentemot slutna system 

                                                 
108 Hofstede, G. (1991) Organisationer och kulturer – en interkulturell förståelse, s. 28 
109 Hofstede, G. (2001) Culture’s Consequences – Comparing Values, Behaviours, Institutions and 
Organizations across Nations, s. 373 
110 Hofstede, G. (2001) a.a., s. 374 
111 Hofstede, G. (1991) a.a., s. 234 
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• fri styrning gentemot strikt kontroll 

• normativ gentemot pragmatisk. 

Ytterligare en forskare som tar upp hur en organisation kan struktureras är Derek S. 

Pugh. De punkter som han har utvecklat för att titta på en organisation är112: 

• Specialisering: fördelning av arbete inom organisationen 

• Standardisering: till vilken grad som procedurer är reglerade 

• Formalisering: till vilken grad regler, procedurer, instruktioner och 

kommunikationer är nedskrivna  

• Centralisering: ”the locus of authority to make decisions affecting the 

organization”  

• Konfigurering: formen på rollstrukturen, med olika klasstillhörigheter  

Problemet med både Hofstedes och Pughs punkter är att de i första hand är utvecklade 

mot organisationer, inte politiska institutioner och det är just det som jag lägger tyngd 

på i mitt arbete. Jag kommer dock att återvända till dem för att göra en modell av en 

politisk institution. 

En stor skillnad mellan en ”vanlig” organisation och en politisk institution 

är ansvarsutkrävning.113 March och Olsen diskuterar i Rediscovering institutions hur 

ansvarsutkrävningen får problem då gränsen mellan politiker och experter ofta är 

mycket luddig. Det behövs således regler för att hantera skillnaden mellan experterna 

och de politiska beslutsfattarna.114 Pugh diskuterar också utformningen av politiska 

institutioner och skillnader mellan dem och organisationer. Det han gör är att testa sin 

ursprungliga modell, som jag tagit med tidigare, för att se om den går att använda på 

”occupational interest associations” med andra ord fackföreningar i det här fallet, som 

får representera organisationer som är demokratiskt anordnade. Anledningen till detta 

är att man tror att den demokratiska aspekten får konsekvenser.115 Slutsatsen Pugh 

kommer fram till är att i stort håller demokratiskt inriktade organisationer samma 

system som andra organisationer, med två undantag; demokratiskt organiserade 

institutioner har en högre grad av centralisering av beslutsfattande. Väljarkontroll är 

                                                 
112 Pugh, D. S., Hinings, C. R. (ed.) (1976) Organizational Structure – Extensions and Replications – The 
Aston Programme II, s. 3 
113 Egeberg, M., Laegreid, P. (ed.) (1999) Organizing Political Institutions, s. 270 
114 March, J. G., Olsen, J. P., (1989) Rediscovering Institutions – The Organizational Basis of Politics, s. 
30 f 
115 Pugh, D. S., Hinings, C. R., (ed.) (1976) a.a., s. 67 
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också betydligt större.116 Lennart Lundquist är en författare som fokuserat på politiska 

institutioner och hur de organiserats. Han tar bland annat upp olika skillnader mellan 

olika institutioner, där några är: handlingskraft mot maktövergrepp, förutsägbarhet eller 

godtycke, och kompetens eller inkompetens. Av de olika punkterna kommer jag att titta 

på vilket intresse institutionen har då Lundquist menar att en institution endera har ett 

samhällsintresse eller ett egenintresse.117 

Liksom Pugh tar Donald F. Kettl, en författare som också diskuterar 

institutioner118, upp att det egentligen inte är så väldigt många skillnader mellan en 

politiskt styrd organisation och en vanlig. De skillnader som Kettl tar upp är att 

institutionen får sina uppdrag definierade av väljarna, de kan inte agera om det inte står 

i lagen att det är tillåtet, som att exempelvis hur de ska spendera sina pengar. De ska 

också agera neutralt i det civila och måste svara upp mot väljarna.119  

Jag kommer att sammanställa Pugh, Lundquist och Hofstedes modell i de 

punkter som blir användbara i denna studie. Detta för att få en övergripande bild om 

hur institutionerna i grund är upplagda. De punkter som jag valt anser jag således kunna 

säga något om mina institutioner. Dessa punkter är:  

1. Insyn i systemet (öppet eller slutet system.) 

2. Standardiseringen (hur mycket av proceduren är reglerad) 

3. Kontroll av arbete (fri eller strikt kontroll) 

4. Grad av centralisering 

5. Fokus i arbetet (process- eller resultatinriktat) 

6. Form av intresse ( samhällsintresse eller egenintresse) 

 

Jag kommer att dela in min analysmodell i två övergripande indelningar, i likhet med 

tillvägagångssättet under kultur. Indelningarna är baserade på Lundquist som klassar en 

statlig organisation efter två mål, den ena är värde och resurser och den andre 

organisering. Enligt Lundquist är dessa två en uppdelning av förvaltningsforskarens 

problemområden. 120 Jag kommer dock bara att hänvisa till ”värde och resurser” som 

värde. 

                                                 
116 Pugh, D. S., Hinings, C. R., (ed.) (1976) Organizational Structure – Extensions and Replications – 
The Aston Programme II, s. 84 
117 Lundquist, L., (1992) Förvaltning, stat och samhälle, s. 259 
118 Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., Rockman, B. A. (ed.) (2006) The Oxford Handbook of Political 
Institutions, s. 367 
119 Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., Rockman, B. A. (ed.) (2006) a.a., s. 372 ff 
120 Lundquist, L. (1992) Förvaltning, stat och samhälle, s. 32 
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Figur 3:2 Analysmodell av politiska institutioner 
 

LAND 

Öppet Insyn i system 

Stängt  

Fritt   Kontroll av 
arbete Styrt 

Fri organisation 
vid 3 av 4 “öppet 
och fritt” 

Hög Standardisering 

Låg 

Hög 

O 
R 
G 
A 
N 
I 
S 
E 
R 
I 
N 
G 

Centralisering 

Låg 

Styrd 
organisation vid 
3 av 4 “hög och 
styrd” 

 
 
R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
T 

Processinriktad  Fokus i arbetet 

Resultatinriktad 

Egennyttig 
värdeorientering 
vid process och 
egenintresse  

Egenintresse 

 
 
 
P 
O 
L 
I 
T 
I 
S 
K 
A 
 
I 
N 
S 
T 
U 
T 
I 
O 
N 
E 
R 
 
 
 

 

 
 
 
 
V 
Ä 
R 
D 
E 

Intresse i 
arbetet 

Samhällsintresse  

Samhällelig 
värdeorientering 
vid 
resultatinriktad 
och 
samhällsintresse 

 
 
 
R 
E 
S 
U 
L 
T 
A 
T 

I 
N 
S 
T 
I 
T 
U 
T 
I 
O 
N 
E 
L 
L 
 
K 
L 
A 
S 
S 
I 
F 
I 
C 
E 
R 
I 
N 
G 

 
 
Utefter min analysmodell kommer de olika länderna placeras i tabell 3 för att få en 

institutionell klassificering. Även här har jag med fyra olika begrepp för de olika 

klassificeringarna som jag anser svarar bra för de olika institutionella variationerna; 

social organisation, genomgripande organisation, alienerad organisation och osocial 

organisation. Begreppen är endast till för att hjälpa läsaren senare i arbetet och har bara 

som syfte att beskriva de olika klassificeringarna. 
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Tabell 3:3 Typ institutionell klassificering 
 
                                                   Fri organisation                        Styrd organisation 
 
 
Samhällelig 
värdeorientering 
 
 
Egennyttig 
värdeorientering 

 
 
 

3.2.2 Krishanteringsinstitutioner  

 

En kris involverar situationer då nationella, organisatoriska och personliga värden står 

på spel. Hanterandet av en kris påverkar det politiska livet en lång tid framöver då 

kriser består av stora politiska och etniska dilemman och beslut.121  

 Jag kommer att ta två ansatser för att titta på hur en kris bäst hanteras, 

vilket är baserat på Lundquist uppdelning av organisering och värde.  

Jag kommer att använda mig av två sätt för att titta på 

krishanteringsdokumenten. Dels utifrån de praktiska utföranden som rekommenderas 

av krishanteringsforskare, men jag kommer även att titta på olika problem en 

myndighet ofta ställs inför när de hanterar en kris, detta för att se om institutionerna har 

någon form av lösning på dessa och i så fall hur dessa lösningar ser ut. Gränsen mellan 

dessa två är i flera fall ganska luddig, då olika problem oftast blir hur verksamheten är 

organiserad, men det är med de två inställningarna jag kommer att gå in i granskandet 

av materialet.  

 

3.2.2.1 Organisering 
 

                                                 
121 Stern, E K. (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognative Institutional Approach, s. 3 
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Två klassiska fel i organiseringen, ofta gjorda efter en kris, är att man centraliserar sitt 

system ännu mer och pålägger ytterligare procedurer och samordningsmekanismer. Det 

som rekommenderas är att istället ändra på strukturer, principer och processer.122  

Grundläggande är att alla system behöver nödvändiga responsmekanismer 

så som mobilisering, evakuering, sjukvård och räddningsstyrka, etc. Andra punkter som 

man trycker på är att det är viktigt att träna beslutsfattare, så de lär sig krisers dynamik, 

att det ska hålla simuleringsövningar med berörd personal så de lär känna varandra 

vilket förbättrar beslutsförmågan i en kris.123  

Krisplaneringsdokumenten ska vara enkla och kortfattade och bara gå 

igenom de grundläggande principerna. Det är viktigt att utveckla ett fungerande nätverk 

med massmedia, eftersom i en kris har beslutsfattare oftast inte tid att leta reda på rätt 

personer. Det är viktigt att det finns ett system för att hantera ansvarsfrågor och att 

institutionen låter granska sitt krishanteringssystem av oberoende experter.124  

Överlag rekommenderas ett decentraliserat system. Där lägsta möjliga 

nivå ska hantera problemet och de högre nivåerna endast kliver in om de lägre inte 

klarar av att hantera situationen. Det är viktigt att ha en central 

krishanteringsinstitution, då den lättare kan samordna och fungera för att skapa en 

gemensam vision, men den centrala myndigheten ska inte gå in och försöka bestämma 

över markoperationerna. Arbetsfördelningen ska också vara tydlig och vem som har 

ansvaret på de olika administrativa nivåerna klart.125 Övriga frågor att titta på är om det 

finns regler som bestämmer vilka institutioner som är ansvariga för vad126, och hur 

ansvarsfördelningen ser ut mellan lokal, regional och nationell nivå?127 

 

3.2.2.2 Värde  
 

Ett av de mest grundläggande problemen är att de allra flesta politiska institutioner inte 

förberett sig på en oväntad kris. De har förebrett sig på nödsituationer de förväntat 

sig.128   

                                                 
122 Boin, A., SOU 2005:104, s. 343 
123 Boin, A., SOU 2005:104, s. 328 f 
124 Boin, A., SOU 2005:104, s. 350 
125 Boin, A., SOU 2005:104, s. 351 f 
126 Stern, E. K. (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognative Institutional Approach, s. 15 
127 Sundelius, S., Stern, E., Bynander, F. (1997) Krishantering på Svenska – teori och praktik, s. 205 
128 Boin, A., SOU 2005:104, s. 343 
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Staten bör formulera en övergripande krishanteringsfilosofi, som klargör 

statens roll före, under och efter en kris. Det bör finnas en strategi, vem som har 

ansvaret och vem som inte har det, hur man förebygger och hur man planerar att lära 

sig av kriser.129 Sedan är det viktigt att det finns en definition av kris, så att berörda 

parter vet när en situation är just en kris.130 Har man tidigare tänkt på hur 

resursfördelningen ska se ut? Vad anser man är viktigt och hur ska detta få 

nödvändigfokus?131  

 

Figur 3:3 Analysmodell av krishantering 
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129 Boin, A., SOU 2005:104, s. 350 f 
130 Bynander, F., Stern, E., Sundelius, B., (1997) Krishantering på Svenska – teori och praktik, s. 208 f 
131 Bynander, F., Stern, E., Sundelius, B., (1997) a.a., s. 20 
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Utefter min analysmodell kommer de olika länderna sättas in i tabell 4 för att få en 

krishanteringsklassificering. De olika begreppen är endast till för att beskriva de olika 

krishanteringskategorierna och är till för att hjälpa läsaren senare i arbetet. De olika 

begreppen är: rekommenderad krishantering, idéformad krishantering, konstruerad 

krishantering och olämplig krishantering.  

 
Tabell 3:4 Typ av krishanterings klassificering 
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4. Kulturell och institutionell struktur i Sverige och Sydafrika 

 

4.1 Kultur 

 

4.1.1 Sverige 

 

Sverige har inte deklarerat något ”officiellt” språk. Däremot är svenska huvudspråket 

som talas av en majoritet av befolkningen.133 Övriga språk som talas är olika 

                                                 
132 Här räknas både bra och godkänd krishantering in. 
133 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_language, 2007-05-05 
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minoritetsspråk som samernas finsk-urgiska språk och olika finska minoritetsspråk som 

tornedalsfinska.134 

 I Sverige är den lutheranska kristendomen dominerande religion med 87 

%, de övriga 13 % är utspridda på muslimer, judar, buddister, baptister, ortodoxa 

kristna och hinduer.135 Vilket är en faktor som har ökat på grund av invandring.136 

 Sverige har inte varit koloniserat. Däremot har vi varit i union med Norge 

fram tills 1905. Sverige ockuperade under 1600-talet stora landområden i Baltikum och 

runt östersjön.137 

 Det svenska nationsbygget började med att Gustav Vasa upprättade det 

svenska kungadömet 1523 och klassas som europeiskt. Mellan 1611 och 1632, under 

Gustav II Adolf, lades grunden till det svenska systemet inom utbildning, rättsväsende, 

militär och statsapparat.138 1809 delades slutligen parlamentet och kungamakten åt och 

kungens roll blev med tiden endast ceremoniell.139 

 

Figur 4:1 Resultat av analysmodell kultur i Sverige 
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134 Utrikespolitiska Institutionen, http://0-www.landguiden.se.biblos.kau.se/, 2007-05-05 
135 CIA, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sw.html, 2007-05-05 
136 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden#Religion, 2007-05-05 
137 Landguiden, http://0-www.landguiden.se.biblos.kau.se/, 2007-05-05 
138 Landguiden, http://0-www.landguiden.se.biblos.kau.se/, 2007-05-05 
139 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden#Political_history, 2007-05-25 
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Tabell 4:1 Typ av kulturell klassificering i Sverige 
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räknas)143.  

Det finns 11 olika religiösa indelningar, medräknat ateister: Zion Kristna 

(11.1%), Pingströrelsen (8.2%), Katoliker (7.1%), Metodister (6.8%), Reformerta 

                                                 
140 Det går att argumentera för flera årtal under den här punkten. Exemeplvis 1523. Jag har valt 1809 
eftersom det var då makten delades mellan kungen och parlamentet och man kan säga att vår 
demokratiska nationsbyggnad började. Eftersom det är demokratiprocess Lane och Ersson klassar 
Sydafrika utifrån.  
141 Landguiden,  http://0-www.landguiden.se.biblos.kau.se/, 2007-05-02 
142 Wikipedia,  http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa#Religion, 2007-05-05 
143 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa#Religion, 2007-05-05 
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holländare (6.7%), Reformerta Anglikaner (3.8%), Muslimer (1.5%), övriga Kristna (36 

%), andra religioner (2.3%), ospecificerade (1.4%), ateister (15.1%).144 

Sydafrika kolonialiserades av Storbritannien 1785, dessförinnan stod 

landet under inflytande av Nederländerna, och konflikter mellan Nederländerna 

(boerna) och britterna har präglat landets historia.145 Sydafrika blev sedermera fritt 

1961.146 Det första demokratiska valet hölls 1994 och det är därifrån man räknar det 

nuvarande nationsbygget. Den nuvarande författningen antogs 1997.147  

 

Figur 4:2 Resultat analysmodell av kultur i Sydafrika 
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144 CIA, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html, 2007-05-02 
145 Landguiden, http://0-www.landguiden.se.biblos.kau.se/, 2007-05-05 
146 CIA, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html, 2007-05-02 
147 Landguiden, http://0-www.landguiden.se.biblos.kau.se/, 2007-05-05 
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Tabell 4:2 Typ av kulturell klassificering i Sydafrika 
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4.2 Politiska Institutioner 

 

4.2.1 Sverige 

 
I de svenska lagdokumenten står det ingenting specifikt om vilken insyn som ska finnas 

i systemet. Men i och med den rapporteringsplikt av diverse planer som finns kan man 

argumentera för att systemet är relativt öppet. ”Kommuner och landsting får i arbetet 

med fredstida krishantering (…) en skyldighet att till regional och central nivå 

rapportera om krisberedskapsläget före, under och efter en kris. Dessutom får 

kommunerna ett ansvar för att verka för samordning och samverkan mellan inom 

kommunen aktiva krishanteringsaktörer (geografiskt områdesansvar)”148.

 Kontrollen av arbetet i Sverige, av överordnade myndigheter, är inte 

särskilt hård, i och med att kommuner är fria att organisera sitt krishanteringssystem 

efter eget tycke och efter kommunens särskilda risker och behov. ”Kommuner och 

                                                 
148 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 101, 2007-05-
11 
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landsting får i arbetet med fredstida krishantering en skyldighet att ta fram risk- och 

sårbarhetsanalyser.”149 

 

I bestämmelsen anges kommunernas geografiska områdesansvar för den fredstida 

krishanteringen. Det geografiska områdesansvaret avser ett samordnings- och 

samverkansansvar för kommunen särskilt på detta område. Kommunen skall verka för 

att det sker en samordning av all den krishantering som genomförs av olika aktörer i 

kommunen, t.ex. statliga myndigheter, landsting, organisationer och företag. Om en 

extraordinär händelse skulle inträffa skall kommunen verka för att de 

krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att den information 

som lämnas till allmänheten är samordnad.150  

 

Angående hur mycket som är standardiserat är det i lag och förordning ganska mycket 

som är fritt för tolkning.151 Däremot är det betydligt mer detaljerat i propositionen.152 

Sverige utmärker sig dock som att ha en relativt låg grad av reglering i materialet, bland 

annat via det här exemplet: 

  

”Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall 

tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar:  

1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor, 

2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och 

3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets 

försörjning.”153  

 

 Centraliseringen i Sverige är låg. Detta har jag bedömt utefter flera av de 

principer som Sverige tillämpar: ”…principen om att den som har ansvar för en 

verksamhet i normala situationer också har motsvarande verksamhetsansvar vid en kris 

(ansvarsprincipen). En viktig princip är att en kris skall hanteras där den inträffar och 

av dem som är närmast berörda och ansvariga (närhetsprincipen)”.154 I lagen står det 

också: ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska 

                                                 
149 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s.101, 2007-05-
11 
150 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s.159, 2007-05-
11 
151 Svenska regeringen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060637.htm, Svenska regeringen, 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm, 2007-05-11  
152 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, 2007-05-11 
153 Svenska regeringen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm, 2007-05-11  
154 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 51, 2007-05-11 
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sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 

fred.”155 Däremot har flera åtgärder tagit för att dels stärka den nationella 

krishanteringsförmågan och införandet av en central krishanteringsorganisation. Men 

dessa är till för att just hantera kriser på ”sin” nivå och ska ej störa kommunernas arbete 

i högsta möjliga mån. ”Alla offentliga organ skall ha en förmåga att hantera kriser som 

inträffar inom deras ansvarsområde.”156  

 

Den nationella samordningen behöver utvecklas, liksom insatserna för att bistå den 

lokala och den regionala nivån. Formerna för att ta emot internationella 

förstärkningsresurser samt att samarbeta med och bistå andra länder behöver 

utvecklas. Att utveckla den nationella krisledningsförmågan ändrar inte den 

särskilda och grundläggande betydelse som ansvarsprincipen har eller betydelsen av 

områdesansvaret på lokal och regional nivå. 157 

 

Det finns inte i materialet någon tydlig fokus. Möjligen en fokus på att förbättra den 

svenska krishanteringsstrukturen. Vilket gör att arbetet kan kännas ha ett egenintresse, 

inte samhällsintresse. ”Hanteringen av risker och sårbarhet är först och främst en 

angelägenhet för den som har ett verksamhetsansvar. I det ansvaret ligger att så långt 

som möjligt sörja för att verksamheten är säker och kan genomföras också under störda 

förhållanden om så behövs. Detta kommer till uttryck i den s.k. ansvarsprincipen (se 

avsnitt 5.1 och 11.1), som är en av grundstenarna i krishanteringssystemet.”158 Det visar 

på att vem som har ansvar är mycket i fokus i lagen och propositionen, varpå 

egenintresset är i fokus, även om ansvar är nog så viktigt, vilket belyses senare. Också 

att man är mer fokuserade på själva processen än resultatet, för resultatet nämns inte.  

 
Figur 4:3 Resultat analysmodell av politiska institutioner i Sverige 
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155 Svenska regeringen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm, 2007-05-11 
156 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s.40, 2007-05-11  
157 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 49, 2007-05-11 
158 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 105, 2007-05-
11 
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4.2.2 Sydafrika   

 

Sydafrika har god insyn i sitt system. En av deras grundläggande principer om 

krishantering är: ”It should be transparent and inclusive.”159 De skriver vidare: “Local 

disaster management should also be multidisciplinary, transparent and inclusive, and 

aimed at reducing vulnerability.”160  

                                                 
159 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 11, 
2007-05-06 
160 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 18, 
2007-05-08 
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Enligt samma resonemang som under Sverige klassas även Sydafrika att 

ha ett system utan någon hårdare kontroll då de lokala myndigheterna är fria att arbeta 

fram sina planer i enlighet med deras specifika situation: “At the local level 

municipalities should be responsible for the implementation and maintenance of an all-

hazard, full-spectrum comprehensive disaster management programme...” 161 

 Sydafrika framstår att ha relativt hög standardisering då många regler är 

detaljerade:  

 

If a national state of disaster has been declared (...)the Minister may (...) make regulations or issue 

directions or authorise the issue of directions concerning- 

(a) the release of any available resources of the national government, including stores, 

equipment, vehicles and facilities; 

(b) the release of personnel of a national organ of state for the rendering of emergency 

services; 

(c) the implementation of all or any of the provisions of a national disaster management 

plan that are applicable in the circumstances; 

(d) the evacuation to temporary shelters of all or part of the population from the disaster-

stricken or threatened area if such action is necessary for the preservation of life; 

(e) the regulation of traffic to, from or within the disaster-stricken or threatened area; 

(f) the regulation of the movement of persons and goods to, from or within the disaster-

stricken or threatened area; 

(g) the control and occupancy of premises in the disaster-stricken or threatened area; 

(h) the provision, control or use of temporary emergency accommodation; 

(i) the suspension or limiting of the sale, dispensing or transportation of alcoholic 

 beverages in the disaster-stricken or threatened area.
162 

 

Sydafrika har även de många diskussioner om ansvar på olika nivåer och att de primära 

krishanteringsmyndigheterna är de på lokal nivå: ”If a disaster occurs at the local level, 

the prime responsibility for handling the disaster is vested with the local authority.” 163 

Vidare säger man: ”Generally, a disaster will be classified as a local disastier if it 

affects a single municipality and the municipality is able to deal with it effectively. A 

disaster will be a provincial disaster if the affected municipality is unable, and the 

                                                 
161 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 18, 
2007-05-06 
162 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 15, 2007-05-10 
163 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s.18, 2007-
05-06 
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province is able, to deal with it effectively. A disaster will be a national disaster if it 

affects more than one province or a province is unable to deal with it effectively.”164   

 Sydafrika har en stark fokus på de utsattas situation, hur de drabbas och 

hur olika åtgärder ska införas för att minska deras utsatthet. ”The development of a 

strategy to reduce the vulnerability of South Africans – especially poor and 

disadvantaged communities - to disasters.” 165 Vidare skriver de:  

 

         A further fundamental purpose of the policy is to advocate an approach to disaster 

management that focuses on reducing risks - the risk of loss of life, economic loss, and 

damage to property, especially to those sections of the population who are most vulnerable 

due to poverty and a general lack of resources. It also aims to protect the environment.
166  

 

Dessa citat visar på att Sydafrika har en helt annan fokusering i sin krishantering än 

exempelvis Sverige. De förtydligar i mycket högre grad de utsattas situation och hur en 

krishantering ska verka för att förebygga detta. 

 
Figur 7: Resultat analysmodell av politiska institutioner i Sydafrika 
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164 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 35, 2007-05-06 
165 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/whitepaper.pdf, s. 12, 2007-05-06 
166 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/whitepaper.pdf, s. 11, 2007-05-08 
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Tabell 8: Typ institutionell klassificering i Sydafrika 
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4.3 Krishanteringsinstitutioner 

 

4.3.1 Sverige 

 

Sverige har de grundläggande responsmekanismerna. Det problemet ligger i är hur de 

bäst samordnar och bäst använder dem. ”Konsekvenshantering involverar med 

nödvändighet flera verksamheter som exempelvis räddningstjänst, akutsjukvård och 

polisinsatser. Därför är det viktigt att vi fortsätter att utveckla vår förmåga att 

genomföra sådana komplexa och sektorsövergripande insatser.”167   

 I dokumenten finns ingenting konkret om hur det är menat att Sverige ska 

granska sin krishantering.  

                                                 
167 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 47, 2007-05-11 
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 Det förs däremot många (kanske för många, då jag hade svårt att hålla 

reda på vem som hade ansvar för alla olika sorters situationer som togs upp) 

resonemang och utpekningar om vem som har ansvar för vad. Och hur det ser ut på 

lokal och regional och central nivå. ”Vid kriser som kräver nationell ledning och 

samordning krävs en tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning och en väl fungerande 

central organisation. Huvuddelen av kriserna kan hanteras av lokala och regionala 

aktörer, i vissa fall med stöd av den nationella nivån. Den nationella nivåns insatser 

kommer således att variera utifrån krisens art och omfattning”168 De skriver: ”Vidare 

bör länsstyrelsen samverka med och stödja de aktörer som är primärt ansvariga för 

krishanteringen i länet utan att ta över deras ansvar.”169 Vidare skriver de: ”I 

bestämmelsen anges kommunernas geografiska områdesansvar för den fredstida 

krishanteringen. Det geografiska områdesansvaret avser ett samordnings- och 

samverkansansvar för kommunen särskilt på detta område. Kommunen skall verka för 

att det sker en samordning av all den krishantering som genomförs av olika aktörer i 

kommunen, t.ex. statliga myndigheter, landsting, organisationer och företag. Om en 

extraordinär händelse skulle inträffa skall kommunen verka för att de 

krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och att den information 

som lämnas till allmänheten är samordnad.”170 De skriver också: ”Den som har ansvaret 

för en verksamhet under normala förhållanden skall alltså behålla detta ansvar även om 

en allvarlig kris skulle inträffa.”171  

 Om Sverige har en central krishanteringsmyndighet så får svaret bli att vi 

har KBM, krisberedskapsmyndigheten.172 För att undvika upprepningar tycker jag att 

jag väl gått igenom att Sverige har ett decentraliserat krishanteringssystem i kapitlet om 

den politiska strukturen under centralisering. Bland annat eftersom landet har 

närhetsprincipen och ansvarsprincipen.173 Huruvida Sverige har simuleringsövningar 

blir svaret ja.  

 

I enlighet med inriktningen i propositionen Samhällets säkerhet och beredskap (prop. 

2001/02:158) har ökade satsningar skett inom övnings och utbildningsområdet. I dagsläget 

                                                 
168 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 50, 2007-05-11 
169 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 54, 2007-05-11 
170 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 159, 2007-05-
11 
171Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 183, 2007-05-
11 
172 KBM, http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/, 2007-05-23 
173 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 51, 2007-05-11 
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genomförs cirka en övning eller utbildning per myndighet och år. Därmed ligger 

myndigheternas satsningar i nivå med den höga ambitionsnivå som Försvarsberedningen 

föreslår. Enligt regeringen bör utbildnings- och övningsverksamheten minst motsvara 

dagens nivå.
174  

 

Sverige följer ett flertal principer: ”Det svenska krishanteringssystemet bygger på de 

ordinarie förvaltningsstrukturerna och på principen om att den som har ansvar för en 

verksamhet i normala situationer också har motsvarande verksamhetsansvar vid en kris 

(ansvarsprincipen).”175 Man har tagit upp i propositionen att en enkelhetsprincip ska 

införas.  

 

Katastrofkommissionen har föreslagit att principerna bör kompletteras med en 

enkelhetsprincip som innebär att krisorganisationen är enkel och överblickbar. 

Dessutom menar kommissionen att en försiktighetsprincip bör införas som innebär 

att åtgärder bör sättas in redan i en fas då det inte finns full information om krisen. 

Regeringen anser att de tre befintliga principerna om ansvar, närhet och likhet är 

tillfyllest. En grund för enkla, tydliga och lättförståeliga kontaktvägar och strukturer 

skapas genom att den operativa hanteringen sker geografiskt och organisatoriskt så 

nära krisen som möjligt (närhetsprincipen) och att organisatoriska förändringar inte 

görs större än vad krisen kräver (likhetsprincipen).
176  

 

Ej heller finns något nätverk med massmedia. Det enda som nämns om media 

överhuvudtaget är att ansvarig krismyndighet ska ”samordna myndigheternas 

information till allmänhet och media” och ”vidare bör myndigheterna ha en förmåga att 

ägna sig åt mediebevakning och möta mediernas krav på information.”177 Det står 

ingenting om att bygga upp ett nätverk.  

I propositionen tas det inte upp speciellt ofta hur hanteringen av 

efterskalven till en kris ska hanteras. Det som skrivs är: ”Det är angeläget att ta tillvara 

dokumentation och erfarenheter samt att systematiskt och samlat lära av inträffade 

kriser. Därför bör ett system med haveriutredningar i samband med extraordinära 

händelser inom samhällsviktiga infrastrukturer utredas närmare.”178 Detta framstår som 

bristande med tanke på formuleringen ”bör utredas” samt skrivs det avslutande skrivs 

                                                 
174 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 64, 2007-05-11  
175 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 51, 2007-05-11 
176 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 51, 2007-05-11 
177 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 74, 2007-05-11 
178 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 88, 2007-05-11 
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det i propositionen: ”Denna proposition handlar i första hand om arbetet med att öka 

krishanteringsförmågan.”179 

 Sverige har strukturerat upp en krisdefinition: ”Med extraordinär händelse 

avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 

och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”180 Det finns också 

en krishanteringsfilosofi: ”Målen för Sveriges säkerhet bör vara att värna 

− befolkningens liv och hälsa, 

− samhällets funktionalitet samt 

− förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.”181  

 
 
Figur 8: Resultat analysmodell av krishantering i Sverige 
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179 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 39, 2007-05-11 
180 Svenska regeringen, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm, 2007-05-11 
181 Svenska regeringen, http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/04/68/49d6475a.pdf, s. 44, 2007-05-11 
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Tabell 9: Typ av krishanterings klassificering i Sverige 
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4.3.2 Sydafrika 

 
Det finns vissa brister i Sydafrikas responsmekanismer: “The lack of coordinated early-

warning systems for several potential disasters in South Africa is surprising, 

considering the frequency with which some of these disasters occur.”182 Men att man 

ändock har de grundläggande responsmekanismerna:  

 

emergency response resources and capacity in the national, provincial and local spheres of 

government and in the non-government sectors, including the location and size of, and 

other relevant information relating to- 

(i) police stations;  

(ii) hospitals, clinics and other health institutions; 

(iii) emergency medical services; 

                                                 
182 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 15, 
2007-05-08 
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(iv) school, church and public buildings and other facilities that could be used as 

emergency shelters or hospitals in the event of a disaster; 

(v) fire-fighting services; and  

(vi) airports, airstrips, harbours, seaports and railway stations; 

(j) emergency response resources and capacity in neighbouring states and relevant 

international relief agencies;
183
 

 

Sydafrika har också granskning av sitt system: “co-ordinate and align the 

implementation of its plan with those of other organs (c) regularly review and 

update its plan.”184  

Som nämnts tidigare har Sydafrika utarbetat en plan för ansvarsfördelning 

vid en kris: ”One of the most important functions of the National Disaster Management 

Centre will be the classification of disasters as local, provincial or national.”185 De har 

även en central krishanteringsmyndighet, liknande den vi har i Sverige: South Africa 

National Disaster Management Center.186 

I Sydafrika så är systemet decentraliserat och de fokuserar på den 

närmaste nivån och dess hantering av en kris:  

 

Community awareness of disasters can greatly reduce the overall costs of such events. In 

Laingsburg people had not previously experienced severe flooding and were, therefore, 

completely unprepared. As a result of this unpreparedness; 104 lives were lost during the 

flood. The loss of life in other areas such as Ladysmith (during the 1994 floods), where the 

low-lying areas are frequently flooded and the risk of disasters is higher, was minimal in 

comparison. Note that the awareness here is of all people concerned and not merely 

officials. Community awareness and effective mitigation are, therefore, critical elements of 

disaster management.187  

 

Men som nämnts tidigare är det den lokala nivån som är första instans att hantera 

kriser. De tar även upp träning som viktigt: “Formal training programmed offered by 

institutions, the extent to which they can be improved and made accessible, and 

whether they focus on risk reduction as well as emergency response”188 “Disaster 

                                                 
183 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 11, 2007-05-10 
184 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 14, 2007-05-06 
185 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 35, 2007-05-06 
186 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/default.htm, 2007-05-23 
187 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s.13, 2007-
05-06 
188 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/whitepaper.pdf, s.57, 2007-05-06 
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management training should be made available to ail relevant  role players, including 

the following: Policy makers, Professionals involved in disaster management and those 

from related disciplines, NGOS and community organisations, The general public, 

Educational institutions, including schools, Line function departments at the national, 

provincial and local levels of government, Trainers, educators and researchers, 

Business and industry, including the agricultural sector”189 Även om det inte 

uttryckligen står simuleringsövningar, så tolkar jag det som så.  

Angående ansvarsfördelning blir det i dokumenten bli rörigt och otydligt: 

“disaster management” means a continuous and integrated multi-sectoral, multi-

disciplinary process of planning and implementation” 190 Det är bra att så många som 

möjligt involveras, men när det inte står något om vem som har hand om vad, kan det 

bli missförstånd. Det som jag finner är det som redan nämnts; att det är de lokala 

instanserna som har första ansvar. “If the severity of the event is of such a nature that 

the local authority cannot manage using its own resources, it must inform the province 

concerned and request assistance in accordance with the relevant provincial 

ordinance.”191 Men andra stycken gör det förvirrande: ”There are many international 

agencies, intergovernmental organisations and NGOS involved in disaster management. 

These include United Nations aqencies in the front line of emergency assistance.”192 

Och “The classification of a disaster in terms of this section designates primary 

responsibility to a particular sphere of government for the co-ordination and 

management of the disaster, but an organ of state in another sphere may assist the 

sphere having primary responsibility to deal with the disaster and its consequence” 193  I 

stort verkar det här vara deras generella ståndpunkt: “Contact, information exchange 

and dissemination and liaison should be ongoing between the Centre and such service 

organisations. Then when an emergency occurs, clear mandates and lines of 

responsibility are understood by all players in the response and recovery chain.”194  

 I och med deras höga standardisering har de inte några enkla 

krishanteringsdokument. Deras lag är ca 32 sidor lång och att utforma enklare 

dokument nämns inte som viktig. Inte heller har de någon fokus på mediahantering. I 

                                                 
189 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/whitepaper.pdf, s. 57, 2007-05-10 
190 Sydafrikanska staten,  http://www.info.gov.za/gazette/bills/2002/b21b-02.pdf, s. 4, 2007-05-06 
191 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 18, 
2007-05-08 
192 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/whitepaper.pdf, s. 18, 2007-05-08 
193 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 13, 2007-05-10 
194 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/whitepaper.pdf, s. 33, 2007-05-08 
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en sektion nämner man alla de organisationer och aktörer som det ska upprättas kontakt 

med vid en kris, men bland dessa uppräknade finns inte media.195 

 Sydafrika har utarbetat en krisdefinition:” ’disaster’ means a progressive 

or sudden, widespread or localised. natural or human-caused occurrence which (a) 

causes or threatens to cause (i) death, injury or disease; (ii) damage to property, 

infrastructure or the environment: or (iii) disruption of the life of a community; and 

cope with its effects using only their own resources: (b) is of a magnitude that exceeds 

the ability of those affected by the disaster to cope with its effects using only their own 

resources.”196 De har även en krishanteringsfilosofi: “disaster management” means a 

continuous and integrated multi-sectoral, multi-disciplinary process of planning and 

implementation of measures aimed at 

(a) preventing or reducing the risk of disasters; 

(b) mitigating the severity or consequences of disasters: 

(c) emergency preparedness; 

(d) a rapid and effective response to disasters; and 

( e ) post-disaster recovery and rehabilitation197 

Det finns inte heller i de Sydafrikanska dokumenten någonting som 

beskriver en resursdefinition. Däremot har de flera principer som ska styra deras arbete:  

 

Principles of disaster management 

• It should address important human needs by focusing on the real causes of disasters and 

not merely symptoms. 

• It should be driven at all levels of government. 

• It should be transparent and inclusive. 

• It should ensure community involvement. 

• It should accommodate local conditions. 

• It should have legitimacy. 

• It should be flexible and adaptable. 

• It should be efficient and effective. 

• It should be affordable and sustainable. 

• It should be needs-orientated and prioritised. 

• It should involve other roleplayers, including non-governmental organisations and  

community-based organisations. 

• It should have a multidisciplinary and integrated approach. 

                                                 
195 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/b21-02.pdf, s. 25, 2007-05-10 
196 Sydafrikanska staten, http://www.info.gov.za/gazette/bills/2002/b21b-02.pdf, s. 4, 2007-05-06 
197 Ibid 
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• It should focus on key issues. 

• It must emphasise prevention and mitigation.
198
 

 

Sydafrika lägger också fokusering på efterspelet till en kris. ”The introduction of a new 

disaster management funding system which: ensures that risk reduction measures are 

taken, builds sufficient capacity to respond to disasters, provides for adequate post-

disaster recovery.”199 Fortsatt: “Disaster management should include administrative 

decisions and operational activities that involve prevention, preparedness, response, 

recovery and rehabilitation at all levels of government.”200 “The basic objectives of the 

response at local level are to (...)facilitate subsequent recovery from the emergency” 201  

 
Figur 9: Resultat analysmodell av krishantering i Sydafrika 
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198 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 14, 
2007-05-06 
199 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/whitepaper.pdf, s. 13, 2007-05-06 
200 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 11, 
2007-05-06 
201 SANDMC, http://sandmc.pwv.gov.za/Newsite/WebDocuments/dmgforMunicipalities.pdf, s. 18, 
2007-05-06 
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5. Analys 
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 De båda länderna klassificerade sig olika under kultur. Sveriges kultur 

klassades som trygg och Sydafrikas klassades som otrygg. Sverige är homogent och 

stabilt, medan Sydafrika är heterogent och ostabilt. Detta resultat var, som jag 
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 De båda länder fick olika klassificeringar under politisk institution. 

Sveriges organisationsform var alienerad medan Sydafrikas klassades som social. Båda 

länderna hade en fri organiseringsstruktur på sin krishantering, men Sveriges 

värdeorientering var egennyttig och Sydafrikas var samhällelig.  

 De båda länderna hamnade däremot under samma 

krishanteringsklassificering. De klassades båda under rekommenderad krishantering. 

Dock hade de inte exakt likvärdigt resultat. Båda länderna hade gemensamt att de hade 

en god värdeplanering men Sverige hade ”bara” en godkänd organisation där Sydafrika 

hade en bra organisation.  

Sammanfattningsvis kan resultatet läsas på detta sätt: 

Sverige: En trygg kultur resulterade i en alienerad organisation och 

rekommenderad krishantering. 

Sydafrika: En otrygg kultur resulterade i en social organisation och en 

rekommenderad krishantering 

 Min övergripande forskningsfråga var att testa om det finns ett samband 

mellan kultur och struktureringen av krishanteringsinstitutioner i dessa två fall och 

enligt detta resultat är sambandet att om landet har en otrygg kultur bidrar det till en 

bättre krishanteringsorganisation än i en trygg kultur. Deras övergripande 

krishanteringsinstitution är också mer samhällsinriktad än den i den trygga kulturen. 

Det var på dessa klassificeringar som länderna skiljde sig åt.  

 Kanske är det förvånande, eller så är jag färgad av mina egna fördomar 

om mitt eget lands ”förträfflighet”, men i den kulturella teorin nämndes det att en mer 

heterogen kultur som oftast har en negativ inverkan på ett lands utveckling, samt att 

Sydafrikas nuvarande statsbyggnad endast är 13 år gammal och deras konstitution är 

bara 10 år. Enligt dessa faktorer borde inte Sydafrika ha en sådan god 

krishanteringsinstitution. Hur har de hunnit? Det borde, enligt teorin, vara Sverige som 

har den bättre krishanteringen.  

Hur kan detta samband uppstå? Är det egentligen särskilt konstigt att 

resultatet föll sig som det gjorde? Om vi tänker efter på den kulturella situationen i 

Sydafrika, den är ostabil och heterogen, och sätter in dessa faktorer i en krissituation. 

Om inte staten är redo att snabbt och snyggt hantera en kris torde sig dessa faktorer 

endast göra krisen värre och sätta landet inför olika tumultartade situationer. Om landet 

inte hade en god krishantering i denna splittrade kultur, i Sydafrika tänker man gärna på 

deras ökända uppdelning mellan svarta och vita, borde inte motsättningarna, om än i det 
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dagliga livet små, öka, i värsta fall markant? Tankebanor som att grannen eller 

stadsdelen på andra sidan samhället fick hjälp snabbare eller kanske ”bättre” hjälp till 

och med, eftersom de tillhör en mer uppskattade eller högre värderad etnicitet väcks. I 

den ostabila miljö som är i Sydafrika, där vare sig demokrati eller nuvarande 

konstitution kan vara speciellt konsoliderade, måste därmed staten kunna hantera kriser 

på ett bra sätt för att undvika att landet försätts i en ännu mera ostabil situation, där i 

värsta fall de demokratiska institutionerna ifrågasätts. För vad ska de demokratiska 

institutionerna vara bra för om de inte ens klarar av en av de mest viktiga uppgifterna, 

att i hobbeansk anda att beskydda sin befolkning?  

När krishanteringen satts i det här sambandet är det inte lika förvånande 

att Sverige inte lika tydligt glänste i sin duktighet. Sverige är homogena och har ett 

tryggt och stabilt politiskt system. Det ska för det första till ganska så mycket för att en 

”situation” blir till en kris och när det väl inträffar så hotar inte krisen stabiliteten i 

landet. När krisen således bedarrat har det just varit en ganska så ”extrem” kris, som 

exempelvis tsunami, och vad är oddsen att den här sortens kris ska drabba landet igen 

inom en närliggande framtid? Det finns inte heller några större motsättningar i den 

svenska befolkning, som riskeras att blåsa upp vid en krissituation. Av dessa 

anledningar blir det inte samma nödgade behov att reformera systemet och Sveriges 

krishanteringsutformning får inte samma engagemang. 

Den andra skillnaden som uppdagades mellan länderna var över vilket 

intresse institutionerna hade. Med tanke på det som gått igenom ovan känns inte heller 

det resultatet särskilt förvånande längre. I Sverige finns större möjlighet att bry sig mer 

om den egna institutionen och hur den är organiserad, eftersom Sverige inte har den 

samhälleliga utformningen som Sydafrika har. I Sydafrika är de i högre grad tvungna 

att fokusera på de yttre omständigheterna än vad Sverige är. 

Vi ska dock inte helt bortse ifrån att de båda länderna samtidigt hade 

många strukturella likheter. Skillnaden i deras krishanteringsstrukturer låg på olika 

nivåer av bra. De respektive systemen var decentraliserade, de hade tänkt på både 

ansvar, simuleringsövningar och krisdefinitioner. Alla faktorer viktiga och bra att ha 

förberett inför en kris. Det ska inte helt uteslutas att i den ökade internationaliseringen, 

med de nya formerna av hot, som inte tar hänsyn till nationsgränser, så känner både 

kulturellt trygga som otrygga stater behovet av att förbättra sin krishantering.  

De respektive ländernas brister var, även de, i flera fall lika. Ingen av dem 

hade några förenklade krishanteringsdokument, eller hade utarbetat ett nätverk med 
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massmedia eller någon resursdefinition. Skillnaden mellan dem var att Sverige var 

betydligt mer fokuserade på ansvar än Sydafrika som i sin tur i mycket högre grad än 

Sverige tog upp arbetet efter en kris samt att Sverige inte nämnde något om granskning, 

vilket Sydafrika gjorde. De hade också olika syn på hur ansvar skulle tilldelas. I 

Sydafrika är det den centrala krismyndigheten som bestämmer vem som hanterar en 

kris medan i Sverige är det närhetsprincipen som är gällande.  

Skillnaderna mellan dem var hur som helst inte massiva och det går inte 

att utesluta att en annan författare kan tolka texter annorlunda eller att jag i min 

genomgång av materialet missat en mening (även om jag dubbelkollat mig själv) som 

visar att Sverige visst tänkt på granskning eller att Sydafrika har utarbetat tankar om 

förenklade krishanteringsdokument.  

Skillnaden mellan länderna i deras grundläggande politiska institution låg 

i att Sydafrika hade betydligt mer detaljerade planer än Sverige, som var mer 

övergripande. Annars fick de samma resultat.  

Kanske var Sydafrika ändå ett dåligt val i den här studien eftersom det 

ändå är det mest västerländska av de afrikanska staterna? Eller spelar inte kultur en 

sådan stor roll? Länderna är ju lika i så mycket? I och med deras stora kulturella 

skillnader borde inte utfallet ha varit större om tesen verkligen stämmer? Borde vi 

härmed svära oss till choice skolan som inte alls ger kultur sådan förklaringskraft. 

Svaret på den frågan är att det inte går att säga. Det går inte att göra några stora 

generaliseringar utifrån dessa två fall. Men det jag ändå tycker att uppsatsen visat är att 

även om ett land skiljer sig åt från Sverige kulturellt och inte tillhör skaran av 

utvecklade västländer betyder det inte att man kan dra slutsatsen att de för det inte kan 

hantera kriser. De är om inte bättre, vilket den här uppsatsen menar, så lika kapabla till 

det som Sverige.  

 

6. Slutsats      
 
Utefter den gjorda analysen samt resultatet av empirin blir svaren på de preciserade 

forskningsfrågorna som följer:                                                                                                                     

- Vilken kulturell klassificering får Sverige respektive Sydafrika?  

Sverige klassas som en trygg kultur och Sydafrika som en otrygg kultur 

- Vilken politisk institutionell klassificering får Sverige respektive Sydafrika?  
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Sverige klassas som en alienerad organisation och Sydafrika som en social 

organisation. 

- Vilken krishanterings klassificering får Sverige respektive Sydafrika? 

Både Sverige och Sydafrika klassas som en rekommenderad krishantering. Även om 

Sverige inte klassades som lika god krishantering som Sydafrika. 

- Om de kulturella klassificeringarna är olika är de institutionella 

klassificeringarna olika? 

Ja. De båda länderna har olika kulturella klassificeringar och får även olika 

klassificeringar på både politisk institution och krishantering.   

Dessa frågor var utformade för att kunna svara på den övergripande 

forskningsfrågan, som löd: 

– Den övergripande frågeställningen blir att testa om det finns ett samband mellan 

kultur och struktureringen av krishanteringsinstitutioner. 

Svaret blir ja, men inte i form av att den stabila kulturen nödvändigtvis leder till den 

bättre strukturerade krishanteringen. Slutsatsen är istället att vid en heterogen och 

ostabil kultur resulterar det i en god krishantering, som är om inte bättre än den 

krishantering i den homogena åtminstone likvärdig. 

Vad var det övergripande målet med denna uppsats som försökts 

besvarats med frågeställningarna? Det var att undersöka om, och i så fall hur, kulturella 

faktorer har en inverkan på det politiska livet. Med hypotesen att vi i olika kulturella 

kontexter utformar institutioner annorlunda och det påverkar samarbete som i vissa 

situationer utgör ett problem.  

 Det vi kan säga utifrån de resultat som vi fått fram är att kultur påverkar 

det politiska livet och att de olika kulturella kontexterna vi undersökt har utformat sina 

institutioner på olika sätt, där länderna haft fokus på olika variabler. Det går även att 

förstå de båda ländernas insikt av dessa institutioners betydelse, likhet med March och 

Olsens resonemang att politiska institutioner fått större betydelse, och att det således 

därför som båda ändå fick bra resultat. Det går däremot att se att länderna, som Bohem 

säger, värderar olika saker då de i sina lagstiftningar har olika fokus, något som enligt 

Bohem bestäms av vår kultur. Även om staterna således har utarbetat strukturer för att 

hantera kriser innebär det inte att de ser likadana ut. Därför blir det som Peters menar, 

att det som fungerar i Sverige inte behöver göra så i Sydafrika, och vise versa, något 

som man i svensk krishantering menar göra. Det är ändå slutsatsen som får dras ifrån 

uppsatsen, att även om de övergripande strukturerna finns betyder det inte att de lösts 
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på samma sätta eller att ländernas fokus ligger på samma sak. Med andra ord: ”the 

collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or 

category of people from another”202 som “...influence a human group’s responce to its 

environment203.” 

 

7. Avslutande diskussion 
 

Jag tycker att mitt resultat är väldigt spännande och jag skulle tycka att det vore 

sannerligen intressant att utöka undersökningen för att få ännu mera kött på benen. 

Drivandes en tes om att fattiga och utsatta länder ”tvingas” att forma en god 

krishantering. Medan mer rika och utvecklade länder i helt större grad tas på sängen när 

en kris väl inträffar eftersom de innan egentligen inte ”behövt” då översvämningar och 

mindre situationer inte är särskilt allvarliga i de länderna.  

En intressant fråga, för att testa ovanstående tes, vore att jämföra den 

svenska hanteringen av tsunamin, utifrån våra resursmöjligheter och att Sverige inte 

fick delar av sitt territorium totalförstört av en flodvåg, med den thailändska insatsen. 

Jag tror inte det är särskilt självklart vem som skulle gå ”vinnande” ur den 

undersökningen. Det ska nämligen anmärkas att i uppsatsens resultat föll visserligen 

Sverige ”bara” på en punkt, men om jag valt att ta ett datum senare i tiden, förslagsvis 

före tsunamin, hade Sverige antagligen fått ett helt annat, betydligt sämre, resultat än 

det. Lagen som är gällande kom för mindre än ett år sedan och är i många fall en direkt 

reaktion på tsunamin och de stora problem som Sverige hade med att bemöta den 

krisen. Även om den nya lagen innebär förbättringar finns det fortfarande brister på 

flera punkter. Jag tycker att det kan vara viktigt att vara medveten om vid eventuella 

samarbeten med andra länder i en krissituation eller om det bara är samarbete för att 

utbilda personal. Det svenska krishanteringssystemet, nyligen uppdaterat, är inte 

perfekt, och även om vi inte tror att Sverige är bäst så tror vi nog ofta att vi är bättre, 

med tanke på etnocentrismen eller det jämförande landets heterogenitet. Vi kanske inte 

heller kan dra slutsatsen att bara för att landets demokratiska institutioner inte är lika 

konsoliderade som våra eller att andra politiska institutioner eventuellt är undermåliga, 

betyder det nödvändigtvis inte att deras krishanteringsinstitutioner är det.  

                                                 
202 Hofstedes kulturdefinition. 
203 Guildfords kulturdefinition. 
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En diskussion som är värd att ha i efterhand är min tolkning av materialet. 

Det är inte alls omöjligt att en annan forskare skulle sätta upp andra kriterier för sina 

tolkningar och därmed få ett annat resultat. Det som skulle behövas är material som är 

tydligare utformat mot de punkter vi är intresserade av, då exempelvis i form av 

intervjuer av berörda personer. Vem kan egentligen avgöra vems tolkning som är den 

mest rätta? Under tiden som materialet arbetades med uppstod nödvändigheten att vara 

relativt flexibel, annars hade vi inte fått fram material om speciellt många frågor. Varpå 

vissa frågor har tolkats mer ordagrant än andra frågor.  

Ytterligare en intressant diskussion som uppstod under skrivandet av den 

här uppsatsen var kulturteori och dess utformning. I min uppsatsundersökning framstod 

att fattigdom var en stark påverkansfaktor på kultur och hur man valt att organisera sina 

institutioner. Detta tycker jag är ytterligare en faktor som skulle vara värd att införa i 

kulturteori då fattigdom påverkar värderingar och hur man agerar mot sin omgivning, 

som Hofstede och Guilford tar upp. Jag tror att det hade tillfört mer djup till studien om 

den här variabeln införlivats. Jag ställer mig frågande till att uteslutandet av denna 

variabeln inte röjt större uppmärksamhet eller diskussion inom kulturdiskursen.  

I en mer avslutande, och spekulativ, anda skulle jag kunna tänka mig att 

det är möjligt att det ”bara” är specifikt krishanteringsinstitutionerna som visar sådant 

fint resultat i en mer heterogen/otrygg kultur och vid undersökning av exempelvis de 

demokratiska strukturerna finns större brister. Jag skulle kunna föreställa mig att vikten 

av att kunna hantera en kris bra blir så väldigt betydelsefullt för hela stabiliteten av 

staten, att ledare och regeringar inser tyngden av att utveckla specifikt dessa strukturer. 

Detta torde göra dessa statliga funktioner en av de viktigaste i hela statsapparaten. 

Varpå det är mycket besynnerligt att de inte röjer mer uppmärksamhet i den allmänna 

debatten.   
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