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Abstract 

Väpnade aktörer, terrorism och illegal handel (med människor, narkotika och 
vapen) är alla företeelser som, i varierande omfattning, florerar i fallerade stater. 
Dessa företeelser återfinns inte minst i Colombia, som trots det inte bedöms vara 
fallerad.  
 Uppsatsens syfte är att påvisa behovet av kvalitativa och kontextspecifika 
studier, då vår förförståelse är att analyser av fallerade stater, som bygger på 
kvantitativ forskning, missar orsaksperspektiven. För att göra detta prövas två 
teorier (Rotbergs kvantitativa och Buzans/Holstis kvalitativa) på fallet Colombia. 

På grund av att Rotbergs teori har en lägre validitet och inte förklarar vad som 
ligger bakom staters interna problem, kan Colombias situation mest framgångsrikt 
förklaras utifrån Buzans/Holstis teori. Buzan/Holsti missar dock flera för, 
Colombia centrala aspekter, som går under benämningen ”the Hidden Form of 
State Failure”.  

 
Nyckelord: Fallerade stater, Rotberg, Buzan/Holsti, Colombia, ”the Hidden Form 
of State Failure”. 
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1 Inledning  

‘The rise and fall of nation-states is not new, but in a modern era when national states 
constitute the building blocks of legitimate world order the violent disintegration and palpable 
weakness of selected African, Asian, Oceanic and Latin American states threaten the very 
foundation of that system. International organizations and big powers consequently find 
themselves sucked disconcertingly into a maelstrom of anomic internal conflict and messy 
humanitarian relief’ (Rotberg, 2003a:1).  

 
Trots alla diskussioner om hur den pågående internationaliseringen försvagat 
staten kvarstår det faktum att den fortfarande spelar en central roll, både nationellt 
och internationellt. I svaga och fallerade stater florerar väpnade grupper såsom 
maffia, terrorister och krigsherrar, där de tillåts bedriva kriminell verksamhet. 
Konsekvenserna av detta är tydliga med hänsyn till omfattande narkotikahandel, 
trafficking, väpnade konflikter och inte minst terrorism. De väpnade aktörerna 
företar sig ofta statliga funktioner och utgör i vissa fall t o m privata regeringar. 
Bristande säkerhet och legitimitet anses vara två av grundorsakerna till att stater 
fallerar. De som drabbas värst är huvudsakligen civila, framförallt de som är 
bosatta i krisdrabbade regioner i Afrika, Asien och Latinamerika. Till följd av 
detta betraktas svaga och fallerade stater, i dagens världspolitik, som ett stort hot 
mot internationell fred och säkerhet. Trots att mycket forskning görs på området 
är själva begreppet fallerad stat alltför otydligt definierat, och därmed svårt att 
kategorisera.  

Colombia är en av de stater som, trots demokratiska reformer under de senaste 
decennierna, har stora interna problem. Samtidigt visar statistik på en 
förhållandevis stabil ekonomi och förbättrade levnadsförhållanden för stora delar 
av befolkningen under de senaste femtio åren. Frågan är således hur situationen i 
den colombianska staten verkligen ser ut?  

1.1 Syfte och problemformulering 

Robert I. Rotberg (2002) nämner sju stater som fallerat, varav sex är afrikanska 
(Angola, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Sierra Leone och 
Sudan), Afghanistan utgör undantaget (Rotberg, 2002:90) De slutsatser som 
Rotberg kommit fram till är intressanta, speciellt om de sätts i relation till Asien 
och Latinamerika, som precis som Afrika varit koloniserade. Skillnaden är dock 
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att länderna i Asien och Latinamerika, trots att många av dem är svaga stater, 
enligt teorin inte har fallerat. Fallerade stater1 verkar således vara geografiskt 
betingat. Det som intresserat oss är just avsaknaden av fallerade stater i 
Latinamerika.  

Den colombianska staten har länge befunnit sig i en prekär situation med ett 
högt antal mord/capita och år, en utbredd gränsöverskridande narkotika- och 
vapenhandel, väpnad konflikt mellan staten och gerillagrupper samt omfattande 
sociala missförhållanden. Enligt statistik på området har dock, varken Colombia 
eller någon annan stat i Latinamerika, fallerat. Vår förförståelse är att det finns 
mekanismer, mönster och förhållanden inom stater som inte synliggörs i 
kvantitativa analyser (som t ex Rotbergs) och att detta påverkar i vilken kategori 
en stat placeras (dvs. om den bedöms som stark, svag eller fallerad). Vårt 
huvudsakliga syfte är därför att pröva Rotbergs teori, som bygger på kvantitativ 
data och se om den, på ett tillfredsställande sätt, kan förklara Colombias 
statsstatus. För att kunna göra det har vi valt att ställa två teoretiska 
utgångspunkter, om fallerade stater mot varandra, alltså en med utgångspunkt i 
kvantitativ metod (Robert I. Rotbergs teori2) och den andra med utgångspunkt i 
kvalitativ metod (Buzan/Holstis teori3). Ambitionen är att visa på behovet av 
kvalitativa metoder, när det gäller att kategorisera stater som 
starka/svaga/fallerade.  

Att analysera just Colombia passar väl för vårt syfte, eftersom Colombia är en 
stat som enligt den statistiska analysen av fallerade stater ligger förhållandevis bra 
till, men som likväl har stora interna problem. Colombia, som analysenhet, kan 
framförallt belysa de brister som finns med kvantitativa analyser och 
kategoriseringar av stater. Diskussionen leder fram till följande frågeställning: 

• Är staten Colombia i praktiken mer fallerad än vad Rotbergs teori på 
området ger sken av, och i så fall, på vilka punkter? 

 
Eftersom uppsatsen är teoriprövande kommer vi även att undersöka i vilken 

utsträckning generaliseringar kan göras utifrån fallet Colombia. Paralleller 
kommer främst att dras till stater i den latinamerikanska regionen. 

Uppsatsen kommer fram till att Colombias förhållanden mest framgångsrikt 
förklaras utifrån Buzans/Holstis teori, eftersom den belyser mer underliggande 
problem, vilket inte Rotbergs teori gör. Buzan/Holsti (men även Rotberg) missar 
dock en specifik typ av fallerande, som går under benämningen ”the Hidden Form 
of State Failure”.  

                                                                                                                                                         
 

1 Vi har valt att översätta begreppet  ”failed state” på två sätt; fallerad stat respektive misslyckad 
stat. 
2 Rotberg bygger sin teori utifrån the State Failure Task Force Report (SFTFR). SFTFR är en 
studie som syftar till att identifiera strukturella indikatorer som kan kopplas till staters fallerande. 
Indikatorerna är explicita mätinstrument som är utformade för att kvantitativt kunna mäta länders 
statsstatus.
3 Holstis teori bygger på Buzans teori såtillvida att Buzan utvecklade en modell om statens tre 
komponenter, medan Holsti kompletterat den med vertikal och horisontell legitimitet. Därför 
kommer Holstis respektive Buzans teori att sammanlänkas. 
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1.2 

1.3 

Metodval 

• Teoriprövande fallstudie 
Det centrala i uppsatsen är teorierna om länders statsstatus, och ett specifikt fokus 
kommer ligga på fallerade stater. Teorin är alltså dels det som står i centrum, dels 
det utgångsläge vi arbetar ifrån (ett deduktivt arbetssätt). Vår metodologiska 
utgångspunkt kommer därför att vara teoriprövande. Det empiriska materialet 
(dvs. fallet) finns med för att pröva hur pass förklarande teorierna är i praktiken 
(Esaiasson et al, 2004:40; Landman, 2003:15).  

I en teoriprövande studie är syftet främst att försvaga eller förstärka en teori, 
alternativt undersöka vilken teori som mest framgångsrikt kan förklara ett fall 
(Landman, 2003:35; Lijphart, 1971:692). Vår huvudsakliga ambition är alltså inte 
att verifiera eller falsifiera teorierna. 

Uppsatsen är en fallstudie och med den följer vissa problem, bl. a är 
möjligheterna att jämföra och generalisera resultat begränsade (Esaiasson et al, 
2004:173). Därför vill vi poängtera att vår fallstudie, för det första, har möjlighet 
att tydliggöra problematiska förhållanden inom stater som kvantitativ data inte 
kan. För det andra, är syftet, att utifrån vårt fall, dra paralleller till resten av 
Latinamerika. På så sätt görs alltså en viss generalisering av uppsatsens resultat. 
För det tredje vill vi visa på att den kvalitativa metoden är det mest funktionella 
sättet att förklara förhållanden inom stater. Valet av metod grundar sig således 
huvudsakligen på Buzans träffande resonemang, nämligen att stater är precis som 
frukter, dvs. lika i många avseenden (alla är frukter), men olika i minst lika många 
avseenden (de är olika frukter) (Buzan, 1991:96).  

Avgränsningar  

Det finns flera olika sätt att angripa problemet med fallerade stater, och med 
hänsyn till uppsatsens frågeställning har vi valt att koncentrera oss på det 
mellanliggande perspektivet (”intermediate perspective”) och mikronivån 
(”micro-level perspective”). Det första förknippar statsfallerande med relationen 
mellan staten och samhället dvs. hur stater försvagas och/eller kollapsar till följd 
av intern instabilitet, medan det andra fokuserar på interaktioner mellan olika 
samhällsgrupper, kopplat till hur organiserat våld uppstår. Detta har medfört att vi 
medvetet exkluderat makroperspektivet, dvs. det perspektiv som förknippar 
fallerade stater med förändringar i det internationella systemet (exempelvis 
avkolonisering och internationalisering) (Carment, 2003:410ff.). 
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1.4 

1.5 

Materialval & källkritik 

Materialet i uppsatsen består till största del av engelskspråkig litteratur från 
vetenskapliga böcker och en mängd tidskrifts artiklar. Emellanåt har det engelska 
fackspråket medfört problem, såtillvida att vissa ord (främst begrepp) blivit 
”styltiga” när de översatts. Detta kan i viss mån ha påverkat uppsatsens 
läsvänlighet.  

I en b-uppsats är kanske inte det mest relevanta att föra en utförlig diskussion 
om huruvida primär- eller sekundärmaterial använts. Vi vill dock visa på vår 
kritiska inställning till litteraturen, vilket framförallt är viktigt när det gäller 
empirin. Intentionen har varit att ta med ett flertal, av varandra oberoende, källor 
för att på så sätt kunna ”verifiera” det empiriska materialet och öka trovärdigheten 
i det. På så sätt har också bristerna med sekundärmaterial delvis kompenserats 
(Esaiasson et al, 2004:303ff; Thuren, 2005:53f.).  

Disposition 

Avsnitt två är uppsatsens teoretiska del, som innefattar en djupgående redogörelse 
av Rotbergs respektive Buzans/Holstis teori. Där problematiska aspekter 
uppmärksammas. 

Avsnitt tre är en rent empirisk del om Colombia. Kapitlet kommer kortfattat 
att redogöra för landets historia efter ”la Violencia” och aktörerna i dagens 
konflikt. Mycket av det empiriska kommer att tas upp i analysdelen. 

Avsnitt fyra är uppsatsens mest omfattande del, där frågeställningen behandlas 
ingående. Analysen innefattar diskussioner och resonemang om de 
kategoriseringar av Colombias statsstatus som gjorts utifrån Rotbergs respektive 
Buzans/Holstis teorier. Paralleller kommer också att dras till interna förhållanden i 
andra latinamerikaländer. 

Uppsatsen avslutas med konkreta slutsatser, en problematisering av dessa samt 
några allmänna funderingar om forskningen kring fallerade stater. 
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2 Teoretiskt avsnitt 

Avsnittet består av en redogörelse av Rotbergs respektive Buzans/Holstis teori. 
Fokus ligger på teoriernas skilda metodologiska utgångspunkter gällande de olika 
statsbegreppen, det vill säga å ena sidan Rotbergs kvantifierbara indikatorer, å 
andra sidan Buzans/Holstis kvalitativa definitioner. 

Begreppen svag respektive fallerad stat innefattar egentligen två delar, dels 
svag/fallerad, dels stat. Därför är det först och främst viktigt att definiera 
begreppet stat. Efter hand har vi också kommit fram till att det är nödvändigt att 
definiera stark stat, eftersom teorierna tenderar att kategorisera stater i relation till 
den starka staten (Carment, 2003:422). 

Det bör betonas, vad gäller både Rotberg och Buzan/Holsti, att de utgår från 
att statens viktigaste uppgift är att tillhandahålla säkerhet. Att intern och extern 
säkerhet upprätthålls är själva grundförutsättningen för en stark stat (Rotberg, 
2003a:4; Buzan, 1991:101f.). Samtidigt är begreppet säkerhet svåridentifierat, då 
det är abstrakt och icke mätbart. Det som skiljer de två teoretiska ramverken åt, är 
själva operationaliseringen. I övrigt är de relativt lika i sin utgångspunkt om vad 
starka, svaga respektive fallerade stater är. Därför kommer de teoretiska 
definitionerna att slås ihop och endast operationaliseringarna att vara separata. 

2.1 Rotberg och Buzan/Holsti – en teoridiskussion   

Rotbergs teori redogör inte för något tydligt resonemang angående direkta orsaker 
till staters fallerande. Enligt Esaiasson et al.(2004) är orsakssamband viktigt för 
att en teori verkligen ska betraktas som en teori (Esaiasson et al, 2004:37). Det 
som Rotberg istället gör, är att lyfta fram vissa kvantifierbara indikatorer som kan 
kopplas till staters fallerande. Lundquist (1993) hävdar att en teori även kan vara 
ett begrepp (Lundquist, 1993:65) och därför har vi valt att ändå använda oss av 
Rotberg.  

Gemensamt för operationaliseringen av stark, svag och fallerad stat, är att de 
respektive indikatorerna inte är tillräckliga var för sig. Det vill säga att en stat 
måste uppfylla flera indikatorer för att betraktas som stark, svag eller fallerad. Det 
är således, först när en indikator ses tillsammans med andra som det är möjligt att 
klassificera en stat (Rotberg, 2004:25). Trots det anger Rotberg inte hur många 
indikatorer som måste uppfyllas för att en stat ska placeras i en viss kategori. För 
att kunna kategorisera en stat är det viktigt att ange några övergripande kriterier, 
annars riskerar teorin att bli ytterst begränsad. Å andra sidan är det svårt att 
avgöra hur många indikatorer som måste vara uppfyllda för att en stat ska kunna 
placeras i en bestämd kategori, då de skiljer sig åt från fall till fall. Rimligt att 
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anta, är att ju fler indikatorer som uppfylls, desto mer tenderar en stat att tillhöra 
en viss kategori. 

Ett problem med Buzans/Holstis teori är att den horisontella legitimiteten inte 
kan mätas. Problematiken handlar främst om att det är svårt att specificera var 
gränsen går mellan relativt låg horisontell legitimitet (svag stat) och eroderad 
(fallerad stat). Gränsen mellan hög och låg (mellan stark och fallerad stat) kan 
däremot anges mer tydligt, eftersom det går att se huruvida t ex motsättningar 
mellan olika samhällsgrupper tagit väpnade uttryck eller inte. 

2.2 

                                                                                                                                                        

Staten 

En stat är en territoriell enhet, som har monopol på legitimt våld4, och styrs av en 
auktoritet/organisation. Dess organisation består av flertalet byråkratiska organ 
som samordnas av en verkställande auktoritet. Vilken är den instans som har 
förmågan att verkställa beslut och kontrollera bindande regelverk, samt 
upprätthålla lag och ordning. För att betraktas som en stat måste den territoriella 
enheten ha erkänts av såväl det inhemska samhället (befolkningen) som det 
internationella samfundet (FN) (Gros, 1996:456; Mason, 2001:5; Migdal, 
1988:19).  

Centralt för staten är att den kan tillhandahålla politiska nyttigheter, s.k. 
”political goods” 5 åt befolkningen samt att uppnå uppsatta politiska mål 
(Rotberg, 2004:4).  

En stat består av tre sammanlänkade komponenter: 

• idén om staten; är den mest centrala komponenten eftersom den 
utgör grunden för en stat. Samtidigt är idén om staten abstrakt, då 
den grundar sig på gemensamma värden som t ex historia, tradition, 
kultur, ideologi eller nationalitet. Dessa värden för samman 
befolkningen (samhället) (Buzan, 1991: 70f.). Övriga komponenter i 
modellen är främst uttryck för idén om staten; t ex kan en stat 
berövas sitt territorium, men den kan inte berövas idén om sin 
existens (betänk exempelvis kurdernas situation) (ibid. s. 63f.).  

• den fysiska basen; är den del som innefattar ett avgränsat 
territorium, en befintlig befolkning, och resurser (ibid. s. 90), 

• institutioner; är den komponent som avser rättväsende (lagstiftande 
och verkställande), normer och byråkratiska förvaltningar (ibid s. 
82f.).   

 
 

4 Detta är den utgångspunkt som Max Weber har, men vi är väl medvetna om att det finns stater 
som betraktas som stater även om de inte har ett legitimt våldsmonopol. 
5 Med politiska nyttigheter avses (utöver fysisk säkerhet) bl. a. hälso- och sjukvård, 
utbildningsmöjligheter, fungerande infrastruktur (vägnät och telekommunikation), upprätthållande 
av lag och ordning samt främjande av civilsamhälle. 
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Buzan poängterar att alla komponenterna är nödvändiga för att en stat ska 
betraktas som en stat, men det krävs också befintlig suveränitet, dvs. staten är den 
högsta auktoriteten och har den beslutsfattande makten över den fysiska basen 
(ibid. s. 66f.). 

2.3 

                                                                                                                                                        

Stark stat 

Starka stater har under långa perioder främst förknippats med militär och 
ekonomisk styrka, men en stark stat inkluderar i praktiken mycket mer. Tidigare 
betraktades befolkningen som ett instrument för att säkra statens överlevnad 
(Hobbes), ett förhållande som i dagsläget i det närmaste är omvänt.  

Den starka staten bör främst definieras som en stat som upprätthåller säkerhet, 
och som klarar av att tillhandahålla politiska nyttigheter (Rotberg, 2003a:4f.). 
Buzan/Holsti menar att en stat är stark när den har hög vertikal och horisontell 
legitimitet6. Militär styrka och ekonomisk kapacitet är därmed inte avgörande 
faktorer till den inomstatliga legitimiteten. En stat kan vara en svag makt (dvs. 
inte så omfattande militär och ekonomisk kapacitet) men ändå vara stark (dvs. ha 
hög vertikal och horisontell legitimitet) som t ex Norge eller Sverige (Buzan, 
1991:97f.). 

Det som främst skiljer en stark, svag och fallerad stat åt är alltså i vilken 
utsträckning det existerar vertikal och horisontell legitimitet. Legitimitet skapas i 
sin tur genom att det finns konsensus om idén om staten. Den vertikala 
legitimiteten ligger sedermera till grund för statens monopol på legitimt våld, som 
är det instrument som skapar säkerhet och upprätthåller ett fungerande 
rättsväsende. Om staten misslyckas med detta tenderar dess vertikala legitimitet 
(men även den horisontella) att minska (Holsti, 1996:84):  

 
’Strong states [are states that] offer high levels of security from political and criminal violence, 
ensure political freedom and civil liberties, and create environments conducive to growth of 
economic opportunity. The rule of law prevails. Judges are independent. Road networks are 
well maintained. Telephones work. Snail mail and e-mail both arrive quickly. Schools, 
universities, and students flourish. Hospitals and clinics serve patients effectively. And so on. 
Overall, strong states are places of enviable peace and order’ (Rotberg, 2003a:4). 

   
Operationalisering av stark stat utifrån Rotberg 

• högt BNP/capita, 

 
 

6 Vertikal legitimitet handlar om att det finns en konsensus mellan de styrande och de styrda, om 
att de som regerar har rätt att göra det. Horisontell legitimitet handlar i sin tur om attityder och 
beteenden hos individer och grupper mot staten samt andra individer och grupper inom staten. Om 
det finns en hög tolerans mellan grupper är den horisontella legitimiteten hög.  
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• hög grad av ekonomisk och social utveckling (plats 1-57 på Human 
Development Index, som mäter förväntad livslängd, utbildningsnivå 
och reglerad fast inkomst). 

• låg kvot av korruption (dvs. på en skala 1-10, där en stark stat 
återfinns mellan kvot 6,0 – 10.0 på Transparency Corruption Index), 

• respekt för politiska - och medborgerliga rättigheter (dvs. på en skala 
7 – 1, där en stark stat befinner sig mellan 3 – 1 och definieras som 
”free”, enligt Freedom House Report, ”Freedom in the World”). 

 
Operationalisering av stark stat utifrån Buzan/Holsti 

• omfattande vertikal legitimitet (det finns konsensus om en gemensam 
idé om staten, vilket i sin tur ligger till grund för vem som har rätten 
att styra; ett uttryck för detta kan vara demokratiska val) (Holsti, 
1996:83;87),  

• omfattande horisontell legitimitet (inga grupper exkluderas från det 
politiska livet eller förfördelas när det gäller tillgångar och service) 
(ibid. s. 93), 

• monopol på legitimt våld (staten har en legitim överordnad ställning 
när det gäller att tillhandhålla säkerhet samt lag och ordning) (ibid. s. 
94), 

• hög auktoritet (hög grad av infrastrukturell makt – social kontroll, 
dvs. statens institutioner har god förmåga att få befolkningen att följa 
statens regler, lagar och andra förordningar) (Migdal, 1988:22f.), 

• ingen personifiering av staten (ledarna ser sig som enbart styrande; 
grundtanken är att staten är till för folket, inte för de styrande) 
(Holsti, 1996:105),  

• suveränitet (indikatorerna ovan gör sammantaget att staten är den 
som har en överordnad ställning, både internt och externt).   

2.4 Svag stat 

I en svag stat har statsmakten problem med att tillhandahålla politiska nyttigheter. 
Fysisk och mänsklig säkerhet upprätthålls inte och förekomsten av mord och 
annan kriminalitet är relativt hög i samband med att statens kontroll över det egna 
territoriet är begränsad. En tydlig indikator på detta är att lokala grupper, 
exempelvis miliser, gerilla och krigsherrar, tar på sig statliga funktioner.  

Oavsett om staten alltid varit svag eller inte, så är svaghet likväl ett tecken på 
att något inte står rätt till inom ett land. En svag stat kan ses som ett initialsteg mot 
ett fallerande, vilket dock inte per automatik behöver betyda att staten kommer att 
fallera.  
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Det som är mest centralt för en svag stat är att man kan börja urskilja splittring 
och motsättningar mellan olika grupper i samhället exempelvis etniska, religiösa 
eller lingvistiska. (Våld behöver dock inte nödvändigtvis förekomma). Rotberg 
betonar att motsättningarna bottnar i en konflikt över tillgångar, mellan de som 
har och de som inte har (”have and have nots”) (Rotberg, 2002:86): 

 
“Weak states include an array of nation-states that may be inherently weak because of 
geographical, physical, or fundamental economic constraints; or are situationally weak because 
of internal antagonism, greed, or despotism. Weak states typically harbor ethnic, religious, 
linguistic, or other tensions that may at some near point be transformed into all out conflict 
between contending antagonism. Their ability to provide adequate amounts of political goods 
is diminished or diminishing. Physical infrastructural networks are deteriorated. Schools and 
hospitals show signs of neglect. Levels of venal corruption are high and escalating. The rule of 
law is honored in the breach. Civil society is harassed. Despots rule” (Rotberg, 2003b:2-3). 
‘Weak states in fact display a paradox: they are at once strong in the category of despotic 
power, but weak in infrastructural power’ (Holsti, 1996:104). 
 
Operationalisering av svag stat utifrån Rotberg  

• relativt lågt BNP/ capita 

• svag ekonomisk och social utveckling (plats 58 – 145 på Human 
Development Index),  

• relativt hög korruption (dvs. på en skala 1-10, där en svag stat 
återfinns mellan kvot 4,0 – 6,0 på Transparency Corruption Index), 

• begränsad respekt för politiska - och medborgerliga rättigheter (dvs. 
på en skala 7 – 1, där en svag stat befinner sig mellan 4 – 3 och 
definieras som ”partly free”, enligt Freedom House Report, 
”Freedom in the World”), 

 
Operationalisering av svag stat utifrån Buzan/Holsti  

• relativt låg vertikal legitimitet för staten (staten betraktas som ett hot 
snarare än som en institution för styre, vägledning och service) 
(Holsti, 1996:104f.), 

• relativt låg horisontell legitimitet (för att stärka sin vertikala 
legitimitet kan staten exkludera en samhällsgrupp och utpeka den 
som syndabock; tanken är att stärka sin rätt att styra, genom att 
exkludera ”obekväma” grupper och utpeka dessa som ”skyldiga” till 
statens interna problem; följden blir att den horisontella legitimiteten 
minskar) (ibid. s. 88f.), 

• monopol på våld (staten kontrollerar samhället genom hot, våld och 
övervakning),  

• relativt låg auktoritet (statens institutioner har en svag infrastrukturell 
makt),  
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• personifiering av staten (ledarna ser sig som inkarnationer av staten, 
där ledaren är staten; grundtanken är att staten i första hand är till för 
de styrande och inte för folket; detta leder till omfattande patron – 
klientsystem),  

• suveränitet (statens interna kontroll är i farozonen till följd av ett ökat 
missnöje från och mellan olika samhällsgrupper; det råder dock inte 
anarki utan statens makt utövas lokalt) (ibid. s. 104f.). 

2.5 Fallerad stat 

En fallerad stat är att betrakta som en extremversion av en svag stat, då interna 
motsättningar tagit väpnade uttryck. Statsmakten misslyckas helt med att 
tillhandahålla politiska nyttigheter, vilket innebär, att den också är oförmögen att 
upprätthålla säkerhet (Rotberg 2003a:3, Holsti 1996:119f.). En tydlig indikator på 
detta är att lokala grupper, exempelvis miliser, gerilla och krigsherrar, tar på sig 
statliga funktioner. I samband med detta uppstår ofta väpnade konflikter (enligt 
”the Uppsala Conflict Data Projects” definitioner) mellan olika grupper i 
samhället. Andelen mord och annan kriminalitet är omfattande och illegal handel 
av vapen och narkotika är utbredd. En fallerad stat har därmed ett ytterst begränsat 
politiskt inflytande: 

   
‘Over a period of time, [the state] become increasingly weaker as the sources of vertical and 
horizontal legitimacy erode. Increased oppression to keep the whole mess together only 
generates increased resistance. Leaders become isolated and inhabit make-believe worlds 
concocted by their cronies and dwindling sycophants. Government institutions no longer 
function except perhaps in the capital city. The task of governance, to the extent that they are 
performed at all, devolves to warlords, clan chiefs, religious figures, and other locally based 
individuals or organizations who are armed. The state retains a fig leaf of sovereignty for 
external purposes, but domestic life is organized around local politics’ (Holsti, 1996:119). 

   
Operationalisering av fallerad stat utifrån Rotberg  

• lågt BNP/capita, 

• låg grad av ekonomisk och social utveckling (plats 146 -  177 på 
Human Development Index),  

• hög kvot av korruption (dvs. på en skala 1-10, där en fallerad stat 
återfinns mellan 1,0 – 4,0 på Transparency Corruption Index), 

• låg respekt för politiska - och medborgerliga rättigheter (dvs. på en 
skala 7 – 1, där en fallerad stat befinner sig mellan 7 – 4 och 
definieras som ”not free”, enligt Freedom House Report, ”Freedom 
in the World”), 
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Operationalisering av fallerad stat utifrån Buzan/Holsti 

• eroderad vertikal legitimitet (statsmaktens styre betraktas som 
illegitimt av befolkningen), 

• eroderad horisontell legitimitet (lojalitet och tillit sätts till den egna 
gruppen, förstärkande av ”vi och dem”, intolerans och misstro mot 
andra samhällsgrupper), 

• inget monopol på legitimt våld (väpnade grupper utmanar staten och 
dess överordnade ställning), 

• låg auktoritet (statens infrastrukturella makt är obefintlig; de statliga 
institutionerna är sönderfallna),   

• personifiering av staten (existerar egentligen inte eftersom staten i 
praktiken består av enklaver styrda av väpnade grupper), 

• suveränitet (suveräniteten existerar externt, i det internationella 
systemet, men inte internt då makten är fördelad i enklaver som styrs 
av olika väpnade grupper) (Holsti, 1996:119f.).   
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3 Empiriskt avsnitt – Colombia  

Avsnittet kommer att beröra det mest grundläggande om Colombia, då mycket av 
det empiriska kommer att bearbetas i analysen. Det är ändå viktigt att ha en viss 
bakgrundskunskap innan analysen, då det kan ge en inblick i hur staten hamnat i 
dagens situation.  

Fokus kommer följaktligen att ligga på den väpnade konflikten i landet, 
eftersom den är mest central för uppsatsens analysdel. Dagens situation i 
Colombia har starkt påverkats av händelser från 1948 och framåt, och det är 
följaktligen där som den historiska redogörelsen startar. Avsnittet tar i sin korthet 
även upp de mest centrala aktörerna i den colombianska kontexten. 

 

• Den colombianska krisen - historisk bakgrund  
Colombia har befunnit sig i en konfliktsituation i över femtio år och landet präglas 
av våld och förtryck. Konflikten har sin grogrund i historiska motsättningar, 
framförallt från perioden 1948 – 58, (en period som kallas ”La Violencia”, 
”våldets period”). Under La Violencia stred det konservativa (Partio Social 
Conservator, PSC) och det liberala partiet (Partio Liberal, PL) om den politiska 
makten. Det massiva våldet dödade mellan 200 000 till 300 000 människor, och 
avtog först när partierna enades kring avtalet ”Frente National” (”Nationella 
Fronten”) (Mason, 2001:11; UI, Landguiden 2005:10). Uppgörelsen gick ut på att 
de två partierna skulle turas om att inneha presidentposten och att de skulle dela 
på platserna i parlamentet fram till 1974.  Konflikten tystades därmed ner, och 
befolkningen uteslöts från det politiska deltagandet. 

”Frente National”, visade sig dock bli en bidragande faktor till den 
problematiska situationen som existerar idag i Colombia, då avtalet säkerställde 
den politiska makten för PSC och PL. Detta i samband med att 
överenskommelsen uteslöt andra partier från att etablera sig i parlamentet, vilket 
orsakade (och sedan gynnade) gerillarörelsernas framväxt i början av 1960-talet 
(Leal, 2004:87).  

De två största gerillagrupperna, FARC med ca 18 000 rebeller och ELN med 
6000 soldater, grundades båda som en reaktion mot de rådande förhållandena i 
landet. FARC respektive ELN hade uttalade mål om ”att ta makten i landet genom 
väpnad och politisk kamp i revolutionens tecken” samt att åstadkomma ”politisk, 
social och ekonomisk rättvisa” (UI, Landguiden, 2005:7, Restrepo, 2004:173). 
Detta var slagord som gick hem bland många människor, som slöt upp bakom 
gerillan. I reaktion mot vänstergerillans framryckning, bildades högerkonservativa 
paramilitära grupper (numera är samlade i en enda organisation), AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia, ”Colombias förenade självförsvar”). 
Paramilitären har gått hårt fram mot civilbefolkningen, då många människor 
misstänkts sympatisera med gerillan. Paramilitären anses också ha begått fler, och 
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framförallt grövre, brott mot civila, än gerillagrupperna (Forsberg 2000:1; UI, 
Landguiden, 2005:7-8).  

Droghandel och korruption har under de senaste decennierna växt i sin 
omfattning och livnär stora delar av Colombia samt de stridande parterna i 
konflikten (Schmidt, 2000:6). De icke-statliga aktörerna utgör idag ett av de 
största hoten mot den interna stabiliteten i landet och den nuvarande 
konfliktsituationen, är på många sätt mer komplex än tidigare, då den innehar fler 
dimensioner. En mängd nya aktörer, (utöver de som nämnts) har dragits in i 
konflikten, vilket bidragit till att den ändrat karaktär. Parternas politiska mål har 
förändrats och den illegala ekonomin ger nya förutsättningar för konfliktens 
fortlevnad (Mason, 2001:11f.).  

Situationen i Colombia skapar inte bara oro i det egna landet utan även i 
närliggande länder. Rädslan för att våldet och narkotikaindustrin skall sprida sig 
är uppenbar. Detta märks inte minst genom grannländernas (Brasilien, Ecuador 
Panama, Peru och Venezuela) kraftiga gränsbevakning till Colombia, och USA:s, 
FN:s och EU:s inblandning (Mason, 2001:19f; UI, Landguiden 2005:23).  
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4 Analys 

Analysen är den del av uppsatsen som behandlar själva frågeställningen. Avsnittet 
börjar först med en kategorisering av Colombias statsstatus, utifrån Rotbergs 
respektive Buzans/Holstis teori. Vidare diskuteras ingående huruvida Colombia 
utgör ett avvikande fall, eller om det är ett mer generellt fenomen i den 
latinamerikanska kontexten.  

I teoridiskussionsavsnittet redogjorde vi för problematiken kring hur man skall 
kategorisera stater. Som Mason (2001) skriver, finns det en viss problematik i att 
kategorisera en stats tillstånd, då stater som inte utgör extremfall, sällan exakt 
passar in i en viss kategori (Mason, 2001:4). Colombia demonstrerar tydligt på 
den problematiken, då landet inte kan placeras i någon specifik kategori. Vi utgår 
således från, att ju fler indikatorer som uppfylls, desto mer tenderar en stat att 
befinna sig i ett visst tillstånd.  

4.1 Colombia – kategoriserat utifrån Rotberg 

Enligt Rotbergs kvantifierbara indikatorer, är Colombia ingen renodling av en viss 
kategori, utan snarare en blandning mellan en svag och fallerad stat. Det som har 
avgjort att Colombia befinner sig i en svag stats tillstånd, är att landet, enligt 
statistiken, uppfyller flest indikatorer inom den kategorin. Tre av fyra indikatorer 
pekar på att Colombia är en svag stat, men med hänsyn till att siffrorna inte alltid 
talar för sig själv, kommer de statistiska resultaten att problematiseras.  

Kategoriseringen kommer att följa samma ordningsföljd som 
operationaliseringarna i det teoretiska avsnittet.  

Utifrån Rotbergs teori kategoriseras Colombia på följande sätt: 
  

• Colombia – ett land i ekonomisk och social utveckling? 
I Colombia har stridigheterna mellan gerillan, högermilisen och staten pågått i 
snart ett halvt sekel. Framträdande för just en svag eller fallerad stat är att det 
råder interna stridigheter i landet. Dessa motsättningar bottnar ofta i en konflikt 
över tillgångar, mellan dem som har respektive de som inte har (Rotberg, 
2002:86). Konflikter leder ofta till ekonomisk instabilitet; då inkomsten per capita 
blir låg och jobbtillfälligheter försvinner, till följd av att utländska investeringar 
dra sig ur landet. Offentliga verksamheter, som t.ex. skola och hälsovård, 
försummas, vilket leder till ytterligare politisk instabilitet (Rotberg, 2004:22).  

Colombia har till viss del följt den här spiraleffekten, med hög arbetslöshet och 
få kapitalsatsningar från utlandet. Intressant är dock att de officiella siffrorna visar 
att Colombia har en relativt god ekonomi i relation till dess grannländer, då landet 

 15



 

under de senaste åren haft en betydligt bättre ekonomisk utveckling än t.ex. 
Brasilien, Mexico och Argentina. En huvudsaklig förklaring till detta är den 
omfattande narkotikaindustrin. Samtidigt som den illegala handeln bidragit till att 
Colombias ekonomi inte har kollapsat, utgör den också en avgörande faktor till 
konfliktens fortgång. Colombia beräknas idag stå för 70 % av världens totala 
kokainproduktion. Även om inkomsterna från narkotikasmuggling inte redovisas i 
den officiella statistiken, visar beräkningar på att narkotikahandeln drar in 
astronomiska summor7 (CIA, 2005; UI, Landguiden, 2005:31f; Schmidt, 
2000:11). Vissa jordbruksregioner, som t.ex. Medellín och Cali, har genom att 
övergå till kokaplantsodling fått ett kraftigt ekonomiskt uppsving, och i takt med 
bristen på andra ekonomiska möjligheter, fortsätter många människor att tjäna 
pengar på den illegala industrin (Kline, 2003:169). 

Colombias BNP/capita ligger idag på 6 600$, vilket inte är högt, men inte 
heller oroande lågt (i jämförelse med exempelvis Kongo med 700$ i BNP/capita) 
(CIA, 2005). Under slutet av 1990-talet befann sig landet i en lågkonjunktur, 
vilket ledde till en försämrad social situation för många. Detta återspeglas i FN:s 
utvecklingsindex (Human Development Index), där Colombia för tio år sedan låg 
betydlig högre (49:e plats) än idag (69:e plats).  

Colombias situation indikerar på en svag stat, men då stora delar av 
befolkningen lever i fattigdom (vilket avspeglas i en klart bättre hälsa hos 
befolkningen i höglandets städer än på landsbygden), kan detta ifrågasättas (UI, 
Landguiden, 2005:29; Mason, 2001:13) Ekonomiska och sociala förhållanden 
hänger samman, vilket inte minst de ekonomiska skillnaderna i landet vittnar om. 
Därför måste sådana omständigheter uppmärksammas, för att en korrekt 
helhetsbild av en stats ekonomiska status ska återges.  

• Den omfattande korruptionen  
Att Colombias ekonomi inte har kollapsat beror, som tidigare nämnts, till stor del 
på den illegala ekonomin. Även om de mest uppseendeväckande kartellerna i 
landet krossats, är narkotikahandeln i Colombia stor i sin omfattning. Skillnaden 
är att trafiken nu tagits över av mer diskreta ligor. Den totala konfrontationen med 
staten, som exempelvis Pablo Escobars8 kartell utgjorde, har ersatts av en 
systematisk korruption, infiltrering av näringslivet och politiska kretsar samt ett 
selektivt våld mot polis och åklagare. Narkotikan omsätter enorma summor pengar 
och industrin livnär samtliga stridande parter i landet, med andra ord finns 
korruptionen överallt (Schmidt, 2000:11). Den drogrelaterade industrin har vidare 
medfört att den colombianska staten blivit allt svagare (Kline, 2003: 169). 
Korruptionen i landet har dock, enligt Transparency Corruption Index mätningar 
gradvis minskat. 1998 befann sig Colombia på gradtalet 2.2, vilket är signifikant 
för en fallerad stat. År 2005, hade Colombia klättrat upp till 4.0, vilket en 
indikerar på en svag stat (Transparency Corruption Index, 1998;2005).  

                                                                                                                                                         
 

7 FARC, exempelvis, tjänar i genomsnitt 400 – 500 miljoner dollar varje år på drogverksamheten. 
8 Pablo Escobar var ledare för Medellinkartellen, en av de största narkotikakartellerna i Colombia. 
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Utvecklingen beror till stor del på den nuvarande presidentens krafttag mot den 
utbredda korruptionen och narkotikaindustrin. 

• Respekteras politiska och medborgerliga rättigheter? 
Colombia har under de senaste sju åren kategoriserats som en delvis fri stat 
(”partly free”) enligt Freedom House mätningar, då landet har tilldelats en fyra 
gällande politiska och medborgerliga rättigheter (Freedom in the World, 2005). 
Operationaliseringen klassificerar siffran fyra som en variabel mellan kategorierna 
svag respektive fallerad stat, vilket indikerar att staten uppfyller kriterier för båda 
kategorierna. Colombia befinner sig just på denna mellanliggande nivå. 

Ända sedan landet blev självständigt har den colombianska makteliten 
dominerats av två partier, Partido Conservador PC och Partido Liberal PL. En 
grogrund till dagens konfliktsituation grundar sig just i kampen mellan de två 
partierna, en strid som resulterade ”Frente National”. Avtalet uteslöt medborgarna 
från politiskt deltagande och La Violencia blev därmed den period som formade, 
och som fortfarande präglar, den politiska sfären i Colombia. Den colombianska 
politiken bygger inte på rätt att delta eller konsensus, utan snarare på ett 
clausewitzskt tänkande där krig och våld ses som politikens fortsättning med 
andra medel. Politiska rättigheter är etablerade, men traditionen att använda våld 
istället för dialog är djupt rotad i landet. Våld, som metod, kombineras med ett 
korrupt system av personlig lojalitet, uppbyggt på ”tjänster och gentjänster” 
(Schmidt, 2000:11f). Detta synliggjordes, då undersökningar visat på att bortåt 60 
% av den colombianska kongressen under 1990-talet mottog olagliga bidrag till 
sina val kampanjer, i utbyte mot politiska gentjänster (Mason, 2001:14). Många 
regioner i landet styrs idag av ”privatiserade regeringar”, där gerillan och 
paramilitär utövar våld, tar ut skatter och stiftar egna lagar, vilket ytterligare 
underminerat de politiska och medborgerliga rättigheterna (Rotberg, 2004:5;15; 
Schmidt, 2000:12).  

Även om politiska och medborgerliga rättigheter är etablerade i Colombia, så 
utövas och respekteras de alltså inte i samma utsträckning. 

4.2 Colombia – kategoriserat utifrån Buzan/Holsti 

Utifrån Buzans/Holstis teori kategoriseras Colombia som en blandning av de tre 
kategorierna, då landet vid ett tillfälle kategoriseras som en svag stat, vid två 
tillfällen som en fallerad, och vid tre tillfällen som en blandning av de två. 
Kategoriseringen är följaktligen ingen renodling, men ger likväl en fingervisning 
om att tillståndet i Colombia är värre än i en svag stat. 

Kategoriseringen kommer att följa samma indikatorhierarki som 
operationaliseringarna i det teoretiska avsnittet. Enligt Buzan/Holstis teori 
kategoriseras Colombia på följande sätt:  

• Vertikal legitimitet 
I Colombia har varken staten fått ett lägre stöd från befolkningen, allt eftersom 
konflikten fortskridit. 
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Det finns tre huvudsakliga orsaker (som alla handlar om statsmaktens bristande 
förmåga att tillhandahålla säkerhet) till varför den colombianska staten betraktas 
som ett hot snarare än beskyddare; 1) att civila drabbats av omfattande våld, i 
anslutning till arméns strider mot såväl gerillagrupper som narkotikakarteller, 2) 
på grund av att staten varit oförmögen att skydda civila mot gerillans 
kidnappningar, mord, utpressningar och påtvingade militärtjänst, 3) som en följd 
av statens ineffektiva arbete mot narkotikaindustrin. Den organiserade 
verksamheten kring narkotikan utgör ett av de främsta hoten mot staten, då de 
stora ekonomiska vinsterna är starka incitament för att upprätthålla industrin 
(Mason, 2001:12ff; Vellinga, 2004:84).  Det som är intressant i sammanhanget är 
att den colombianska presidentens popularitet är stor (UI, Landguiden, 2005:21). 
Precis som med Putins popularitet i Ryssland, är det de statliga institutionerna 
som har lågt förtroende, inte i första hand presidenten. Att så är fallet förefaller 
hänga ihop med institutionernas legitimitet, som grundar sig på deras effektivitet 
och kapacitet, dvs. i vilken utsträckning de har resurser och vilja att implementera 
beslut. Det hänger även samman med presidenternas (Putins respektive Uribes) 
förmåga att skapa förhoppningar om positiva förändringar hos befolkningen 
(Koonings & Kruijt, 2004b:14; Mason, 2001:9f; Rudra & Chen, 2004:358f.). I 
Uribes fall grundar sig hans popularitet på de minskningar i narkotika- och 
vapenhandel och annan kriminalitet som skett på senare tid, till följd av 
omfattande satsningar på försvars- och säkerhetspolitik. Detta har gett delar av 
befolkningen en tro på en ljusare framtid, men medaljen har dock en baksida som 
statistiken inte förtäljer. De satsningar som gjorts har kostat pengar, vilket medfört 
nedskärningar i sjukvårds- och utbildningssektorn. De sociala klyftorna är redan 
omfattande, och de som främst drabbats av nedskärningarna är de fattiga i 
samhället (UI, Landguiden, 2005:14;30).  

I en diskussion kring den colombianska statens vertikala legitimitet är det 
viktigt att också diskutera stödet som paramilitären har hos befolkningen. Frågan 
är intressant eftersom, framförallt paramilitären, står för mycket av det våld som 
drabbar civila. Trots det har de ett faktiskt stöd hos befolkningen. Rädsla för 
repressalier anses vara en stor anledning, självintresse (exempelvis möjligheterna 
för affärsmän att bedriva handel utan att attackeras av gerillagrupper och vanliga 
kriminella gäng) en annan. I och med paramilitären omfattande militära styrka är 
det mest sannolikt att stödet bottnar i en rädsla för att drabbas av det 
urskillningslösa våldet (Mason, 2001:17f.).  

Sammantaget finns det alltså ett flertal omständigheter som resulterat i en låg 
vertikal legitimitet i Colombia, men en särskild aspekt är dock viktig att 
problematisera och diskutera; statens vertikala legitimitet i relation till 
presidentens popularitet. Grunden för en stat är dess idé, institutioner och fysiska 
bas. Det är huvudsakligen inom dessa områden som Colombia har sina största 
problem eftersom det 1) inte finns någon konsensus om en gemensam idé om 
staten, 2) institutionerna är genomsyrade av korruption och ineffektivitet, och 3) 
de territoriella gränserna undermineras av, framförallt, gerillans/paramilitärens 
och narkotikaindustrins verksamhet (ibid. s.14). Presidentens popularitet är alltså 
inte det primära i sammanhanget. Det som dock är intressant är att den vertikala 
legitimiteten bygger på konsensus om en idé om staten, något som alltså saknas i 
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Colombia. Samtidigt är den vertikala legitimiteten inte eroderad eftersom de 
statliga institutionerna existerar (om än med varierande effektivitet och folkligt 
stöd) och att majoriteten av befolkningen anser att styret i landet är legitimt (UI, 
Landguiden, 2005:14).   

• Horisontell legitimitet 
I fallet Colombia är den låga horisontella legitimiteten en konsekvens av att staten 
inte lyckats upprätthålla befolkningens säkerhet. Våldet och kriminaliteten 
strömmar från många håll och har skapat rädsla och misstro bland civila 
(Koonings & Kruijt, 2004b:14). Misstron har sedan vuxit inom ramen för de redan 
existerande klassklyftorna mellan rika (huvudsakligen vita) och fattiga (mestiser 
och svarta). De utsatta får inte den hjälp och det stöd som de förväntar sig, 
samtidigt som delar av befolkningen, företrädesvis vita, får det bättre. Detta har 
skapat frustration och ilska mot de rika och inte minst mot staten. I och med att 
det inte finns någon överordnad auktoritet, som kan tillhandahålla säkerhet och 
andra grundläggande behov, har detta blivit en privat angelägenhet främst genom 
paramilitären. Följden har blivit en förstärkt atmosfär av otrygghet och en ökad 
segregation mellan de sociala klasserna (Carment, 2003:412f; Koonings & Kruijt, 
2004b:5; Mason, 2001:14f.). 

Enligt Holsti handlar eroderad horisontell legitimitet primärt om 
gruppmotsättningar som tagit väpnade uttryck som t ex i Libanon (konflikterna 
mellan religiösa grupper) och Somalia (konflikterna mellan klaner) (Holsti, 
1996:120f.). I Colombias fall kan det dock inte påstås att någon grupp exkluderats 
på det sätt Holsti avser, och inte heller att något våld uppenbart riktats mot en 
specifik grupp. Den horisontella legitimiteten i Colombia befinner sig likväl i 
något av en eroderande process, vilket inte minst de ökande klasskillnaderna och 
misstron mellan olika samhällsgrupper (vita, mestiser och svarta) visar på. 

• Monopol på legitimt våld 
Förekomsten av kriminella ungdomsgäng, narkotikakarteller, gerillagrupper och 
paramilitär är tydliga tecken på att den colombianska staten inte har monopol på 
legitimt våld. I samband med detta har statsmakten också misslyckats med att 
skapa säkra levnadsförhållanden och upprätthålla lag och ordning. (Restrepo, 
2004:173).  

Ett monopol på legitimt våld hänger nära samman med en vertikal legitimitet, 
då ett våldsmonopol bygger på konsensus från befolkningen om statens rätt att 
styra. En vertikal legitimitet skapas i sin tur genom att det finns konsensus kring 
någon typ av nationellt projekt (en idé om staten). Detta är viktigt att poängtera, 
eftersom även auktoritära stater kan ha monopol på våld. Den stora skillnaden är 
att diktaturer inte bygger sitt våldsmonopol på konsensus, utan på hot och våld 
(Holsti, 1996:84). I Colombias fall saknas just en konsensus om ett nationellt 
projekt, vilket inte minst är intressant med tanke på att staten också saknar ett 
legitimt våldsmonopol. Motsättningar mellan grupper inom civilsamhället och 
deras oförmåga att föra en fredlig dialog, är den mest sannolika anledningen till 
att det inte finns någon sådan konsensus (Mason, 2001:14f.).  
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• Auktoritet  
‘The failure of both the judiciary and the police to enforce the rule of law and to condemn 
those who do not obey it stands as the most visible expression of the crisis of the state in Latin 
America’ (Silva, 2004:189). 

 
Den colombianska statens låga auktoritet är delvis förknippad med avsaknaden av 
ett legitimt våldsmonopol. Detta eftersom den infrastrukturella makten i första 
hand handlar om hur väl statens rättsliga institutioner fungerar (dvs. döms de som 
begår brott och döms de på ett rättssäkert sätt). Ett legitimt våldsmonopol är först 
och främst ett uttryck för statens överordnade ställning och ett grundläggande 
instrument för att skapa ett fungerande rättsväsende.  

Colombias svaga auktoritet grundar sig främst på att landet har 1) det näst 
högsta antalet mord/capita och år, 2) vidsträckt korruption, som genomsyrar hela 
samhället, 3) kriminella ungdomsgäng som sprider rädsla och otrygghet, 4) 
omfattande narkotika- och vapenhandel. Tillsammans vittnar dessa indikatorer om 
hur ineffektiva de statliga institutionerna är i sitt arbete att tillhandahålla säkerhet 
och få samhällsgrupper att följa lagar och regler (Mason, 2001:14f; Rotberg, 
2004:15). Ändå bör det poängteras att den colombianska staten på senare år i viss 
mån lyckats begränsa korruption och narkotika- och vapenhandel, men detta har 
huvudsakligen skett med militära medel (Koonings & Kruijt, 2004b:14; UI, 
Landguiden 2005:8).  

Statmaktens konflikt med gerillan, och statens svaga infrastrukturella makt har 
drivit fram ett inofficiellt samarbete mellan armén och paramilitären (AUC). 
Paramilitären är dock en av de aktörer som begått (och begår) flest grymheter mot 
den civila befolkningen (Mason, 2001:16f; Restrepo, 2004:177). Relationen 
mellan armén och paramilitären är ytterst komplex, på så sätt att paramilitären 
utför den typ av verksamhet som en statlig armé inte gärna skyltar med. 
Verksamheten är främst inriktad på att rensa bort grupper som, utan några 
egentliga bevis, uppfattas vara ett hot mot den interna stabiliteten. För att tvätta 
rent sitt rykte, från tiderna med auktoritära militärregimer, har militären i 
Colombia stött demokratiseringsprocesser och respekt för mänskliga rättigheter. 
Samtidigt fortgår alltså, under ytan, en smutsig verksamhet som går stick i stäv 
med just detta. Det som också är problematiskt, och rentav kontraproduktivt, i 
samarbetet mellan militären och paramilitären är att de förlitar sig på en vålds- 
och terrortaktik som i första hand drabbar civilbefolkningen och inte det primära 
målet; gerillan. Detta bidrar istället till att den interna stabiliteten undermineras 
ytterligare, samtidigt som rädslan och otryggheten blir ännu större hos 
befolkningen (Koonings & Kruijt, 2004c:29f.).  

  Exemplen ovan, visar på hur den colombianska staten med militära medel 
försöker skapa ordning och återuppbygga sin auktoritet. Statens auktoritet är 
därför låg, men inte obefintlig, eftersom institutionerna i landet trots allt inte är 
totalt sönderfallna. Colombia befinner sig följaktligen mellan kategorierna svag 
och fallerad stat. 

• Personifiering av staten 
Den politiska sfären i Colombia har genomsyrats, och genomsyras fortfarande, av 
personlig lojalitet. Resultatet har blivit ett korrupt politiskt system med utbredda 
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patron – klientförhållanden och våldet är den ledande förklaringen till den 
utvecklingen (Schmidt, 2000:11f.). Däremot har ingen direkt personifiering av 
staten förekommit i Colombia, även om personliga lojalitetsband alltså haft stor 
betydelse för att skaffa sig inflytande i den politiska sfären. 

Patron – klientsystem är signifikant för länder där ledare personifierar sig med 
staten (Holsti, 1996:105). Det som dock är intressant, i Colombias fall, är att det 
också finns ett etablerat legalrationellt system som styr staten och dess politik. 
Problemet är att systemet inte utövas i praktiken, utan att det undermineras av 
system, byggda på korruption och personliga lojalitetsband. Därför går det inte att 
definitivt kategorisera Colombia som en svag stat.  

I Colombia kontrollerar gerillan en ansenlig del av territoriet (uppemot en 
tredjedel), och i flera områden betraktas de också som den legitimt styrande 
auktoriteten (ett exempel är ”Farclandia”9). Gerillan kontrollerar dessutom 
betydande delar av vägnätet, vilket resulterat i att människor inte vågar ge sig ut 
på vägarna (Mason, 2001:14;16; Rotberg, 2004:15; Schimdt, 2000:12). Restrepo 
(2004) hävdar, på grundval av detta, att Colombia påminner om en stat som är 
uppdelad i olika statsstater (Koonings & Kruijt, 2004b:14; Restrepo, 2004:179f.). 
Den colombianska staten kan dock inte sägas vara en enklavindelad stat, eftersom 
det huvudsakligen avser situationer där det råder anarki och ett utbrett lokalt styre, 
som t ex i Libanon (under inbördeskriget) och Somalia (Holsti, 1996:120f.). Med 
tanke på att den colombianska staten kontrollerar två tredjedelar av territoriet, är 
det även i det här fallet svårt att kategorisera staten. Det går därför inte att 
kategorisera Colombia som antingen en svag eller fallerad stat, eftersom det inte 
tydligt kan utläsas i vilken kategori landet ska placeras.     

• Suveränitet  
Suveränitetsaspekten hänger nära samman med de kriterier som nämnts tidigare, 
såtillvida att om en stat har eroderad (eller eroderande) vertikal och horisontell 
legitimitet, avsaknad av ett legitimt våldsmonopol och en låg auktoritet, är även 
suveräniteten låg.  

Juridiskt har den colombianska staten kontroll över sitt territorium, men i 
praktiken vittnar människor på flykt, gränsöverskridande narkotika- och 
vapenhandel samt gerillans regionala kontroll om något annat (Mason, 2001:16; 
Restrepo, 2004:173). Grannländernas (Brasilien, Ecuador Panama, Peru och 
Venezuela) kraftiga gränsbevakning till Colombia, vittnar dessutom om hur 
osäker omgivningen är på den colombianska statens kontroll över territoriet.  
Colombia placeras dock i kategorin svag stat eftersom statsmaktens kontroll över 
den fysiska basen är starkt underminerad. Slutsatsen grundar sig huvudsakligen på 
den distinktion som görs i Buzans/Holstis teori mellan svag och fallerad stat. I en 
svag stat är statens interna kontroll i farozonen och delvis underminerad, medan 
den i en fallerad stat är helt fördelad till lokala beväpnade grupper. I Colombias 
fall hotas statens interna suveränitet från många olika håll, men trots detta har 

                                                                                                                                                         
 
9 Farclandia kallas den demilitariserade zon som överlämnades till FARC i slutet av 1990-talet, för att 
fåfredsförhandlingarna att gå framåt. Gerillagruppen är den suveräna auktoriteten inom det området, med allt 
som kännetecknar en statsmakt såsom administrativ-, polisiär och juridisk verksamhet. 
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staten en grundläggande kontroll i två tredjedelar av landet, vilket innebär att de 
väpnade grupperna inte helt och hållet tagit kontrollen. 

4.3 Teorianalys   

Efter de respektive teoriernas kategorisering av Colombia, analyseras i det 
följande avsnittet olika anledningar till att den colombianska staten är mer 
fallerad, än vad Rotbergs teori påvisar.  

4.3.1 Den colombianska statens tillstånd 

Trots att situationen i Colombia är kritisk, pekar de flesta av Rotbergs mätbara 
indikatorer på att Colombia är en svag stat, eftersom statsmakten tillhandahåller 
ett flertal politiska nyttigheter som t ex utbildning och sjukvård.  

Enligt både Rotbergs och Buzans/Holstis teoretiska resonemang är säkerhet 
den viktigaste politiska nyttigheten för staten, något som den colombianska 
statsmakten inte lyckats tillhandahålla. Intressant är att Rotbergs indikatorer, trots 
detta, inte visar på att den colombianska staten är mer fallerad.  

Buzans/Holstis teori är på flera sätt mer användbar än Rotbergs. Detta 
eftersom Rotbergs teori har ett validitetsproblem, såtillvida att det finns en 
diskrepans mellan den teoretiska och operationella definitionen. I Rotberg, precis 
som i Buzans/Holstis, teoretiska definition bedöms legitimitet och säkerhet vara 
de viktigaste komponenterna för en stat. De indikatorer som Rotberg använder 
mäter dock inte detta. Poängen är att de ekonomiska och politiska variabler, som 
Rotberg använder, förvisso är viktiga, men de förklarar inte vad som ligger bakom 
staters interna problem (Carment, 2003:408f.). Fokus bör i första hand ligga på 
just de fundamentala element, som Buzan/Holsti tar upp, dvs. idén om staten, 
eftersom den är själva grunden för statsmaktens legitimitet och legitima 
våldsmonopol. Utan en sådan konsensus finns det ingen gedigen grund för statens 
vertikala legitimitet. Det är dock viktigt poängtera att Rotbergs teori framförallt 
visar på en lägre validitet och inte direkt på att kvantitativa analyser är 
oanvändbara. Vad som behövs är alltså att andra indikatorer tas med för att man 
ska kunna undersöka orsakssamband, och inte bara företeelser som hänger 
samman med fallerade stater. Om operationaliseringar av fallerade stater inte 
uppmärksammar explicita orsakssamband, bör man vara medveten om att 
möjligheten till att förklara problemens verkliga natur försvåras. 

4.3.2   Buzans/Holstis teori – ej tillräcklig 

Från början var uppsatsens ambition enbart att påvisa att Buzans/Holstis teori mer 
framgångsrikt, än Rotbergs, kunde förklara den interna situationen i Colombia. 
Efterhand har det dock visat sig att även Buzans/Holstis teori är begränsad när det 
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gäller dess förklaringskraft i fallet Colombia; en insikt som vuxit och blivit allt 
mer tydlig under arbetets gång. Anledningen är främst, att Buzan/Holsti utgår från 
ett internationellt perspektiv, när de identifierar fallerade stater10. Ett sådant 
perspektiv ger ingen heltäckande bild, vilket i sin tur hänger samman med att det 
finns en uppenbar gradskillnad mellan olika kontinenter och regional kontext. 
Buzans/Holstis teori lyfter fram en viss typ av fallerande, som avser låg 
utvecklingsnivå, totalt sönderfall i statliga institutioner och utdragna väpnade 
konflikter. Utifrån dessa kriterier bedöms Colombias situation inte vara lika akut 
som i många afrikanska stater. Det perspektiv som Buzan/Holsti utgår från, 
medför att andra typer av fallerande inte fångas upp inom ramen för deras 
resonemang. Detta leder i sin tur till att det blir svårt att göra en fullständig analys 
av fallet, när utgångspunkten för vad som är en fallerad stat, är synonym med 
situationen i många afrikanska länder.  

Buzans/Holstis teori har även svårt att förklara komplexa förhållanden i 
Colombia, gällande t ex hur ett utbrett organiserat våld kan existera tillsammans 
med ett demokratiskt styrelseskick, medborgarrättigheter, civilsamhälle och en 
relativt stabil ekonomi. I Colombia har lag och ordning, medborgarskap och andra 
civila rättigheter ett brett stöd samtidigt som de statliga institutionerna fortlever 
(om än med varierande effektivitet och legitimitet) (Koonings & Kruijt, 2004a:2). 
Den typ av fallerande som det i Colombias fall handlar om går under 
benämningen ”the Hidden Form of State Failure” (Koonings & Kruijt, 
2004b:8f.).  

4.4 

                                                                                                                                                        

The Hidden form of State Failure 

‘[The] Hidden form of state failure: on the surface the institutions and practices of democratic 
politics, civil society and the rule of law hold sway; at the core, these very notions are 
undermined by violence’ (Koonings & Kruijt, 2004b:9). 

 
Det nya våldet (”new violence”) utgör en central del i ”the Hidden Form of 

State Failure”. Det handlar inte om en förändrad fysisk aspekt, utan om våldets 
nya syften, gärningsmän, offer och karaktär. Det gamla våldet förknippas med de 
tidigare militärregimerna, där syftet huvudsakligen var att försvara eller utmana 
statsmakten. Det nya våldet kännetecknas av att fler aktörer använder sig av hot 
och våld för att uppnå mål, allt från gängbråk och bedrägerier till att avlägsna 
politiska motståndare och upprätthålla narkotikaverksamhet. Våldet har blivit en 
ytterst organiserad verksamhet.  

Fattigdom, ojämlikhet och social exkludering hänger nära samman med det nya 
organiserade våldet dels eftersom det i hög utsträckning drabbar de mest utsatta, 
dels då väpnade aktörer hittar många rekryter bland fattiga människor. 

 
 

10 Det samma gäller även för Rotbergs teori.  
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Det nya våldets främsta kännetecken är den komplexa relationen mellan 
demokrati och våld, dvs. samexistensen mellan två motsatta system; å ena sidan 
det demokratiska systemet med rättsväsende, mänskliga och medborgarrättigheter, 
civilsamhälle och modern byråkrati; å andra sidan det odemokratiska systemet 
med våld, rädsla, osäkerhet (”unrule of law”), väpnade aktörer (”uncivil 
society”), hot- och våldspolitik (att till varje pris uppnå sina mål) och laglöshet. 
Ett s.k. ”uncivil society” (t ex gerilla, milis och paramilitär), som genom hot och 
våld styr den politiska agendan, är något som tydligt indikerar på en fallerad stat. 
Staten är oförmögen att upprätthålla säkerhet på grund av att den förlorat sitt 
våldsmonopol, ett tecken på att statsmakten inte har en överordnad ställning 
(Koonings & Kruijt, 2004b:6f; 14; Silva, 2004:190). 

Det tydligaste tecknet på ”the Hidden Form of State Failure” är att det 
organiserade våldet, i allt större utsträckning, fått fäste i samhällen, genom att det 
styr den politiska agendan och inte minst människors vardag. Normaliseringen av 
ett omfattande våld vittnar tydligt om att en stat är fallerad. 

4.5 Colombia – en a-teoretisk fallstudie? 

Avsnittet avser att dra paralleller mellan fallet Colombia och resten av 
Latinamerika. Naturligtvis skiljer sig staterna åt på flera punkter, som t ex 
omfattningen av interna problem och hur dessa påverkat länderna. Dock finns det 
många kontextuella likheter mellan länderna och övergripande generaliseringar 
kan därför göras.   

4.5.1 Latinamerika 

Statistiskt visar latinamerikanska stater, i likhet med Colombia, på relativt stabila 
förhållanden. Majoriteten av länderna är demokratier och har relativt god ekonomi 
(i jämförelse med många stater på den afrikanska kontinenten). Enligt Rotberg, 
kategoriseras de flesta av de latinamerikanska staterna som svaga (Rotberg, 
2004:46f.).  

Som nämnt tidigare är problemet i Latinamerika inte att de statliga 
institutionerna är sönderfallna och att det råder väpnade konflikter överallt, utan 
att korruption och våld begränsar deras effektivitet och legitimitet (Sain, 
2004:135ff; Zaluar, 2004:139). Precis som i fallet Colombia döljer statistiken de 
omfattande problem som Latinamerika brottas med. I länder som Argentina, 
Brasilien, El Salvador, Guatemala, Peru och Venezuela, är det största problemet 
våld och att statsapparaten misslyckats med att skydda sina invånare från 
narkotikakarteller och andra kriminella grupper. Problemet med våldet handlar 
framförallt om dess beständiga och organiserade karaktär, men också om dess 
samexistens med demokratiska system (Koonings & Kruijt, 2004b:6).  

Våld, inte minst i politiska sammanhang, är för övrigt en intressant företeelse i 
Latinamerika. Det finns nämligen en generellt utbredd skepsis mot dialog och 
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konsensusbeslut, då våld i högre utsträckning ansetts främja egenintressen. 
Politiska partier, och liknande organisationer, bemöts ofta med misstro efter att de 
i flera decennier misslyckats med att representera civila och deras preferenser. 
Strategin, att använda tvång snarare än konsensus för att uppnå mål, är därför 
djupt förankrad i Latinamerika (Koonings & Kruijt, 2004b:6). 

Narkotikaverksamhet i t ex Argentina, kommersialiserad mordverksamhet11 i 
Brasilien och civila självförsvarsgrupper i Peru är tydliga tecken på det 
organiserade våldets karaktär i Latinamerika. Den lukrativa 
narkotikaverksamheten har framförallt blivit de fattigas, och socialt exkluderades, 
sätt att överleva och skaffa sig ekonomiska tillgångar. Narkotikaverksamheten och 
de sociala orättvisorna har framförallt tre effekter; 1) de utgör en grogrund för 
våldets fortsatta existens, 2) de skapar möjligheter för de väpnade grupperna att 
finansiera sin verksamhet och finna nya rekryter, 3) de leder i förlängningen till 
att staten förlorar sin legitimitet (både den vertikala och horisontella). Våld och 
korruption blir därför nödvändiga komponenter för att överleva i samhällen med 
djupa sociala orättvisor och utbredd narkotikaverksamhet.  

Precis som i fallet Colombia urholkar det organiserade våldet statens 
våldsmonopol och försvagar civilsamhällena, vilket skapar misstro och rädsla hos 
befolkningen. På så sätt undermineras det fundament som en stat bygger på. Den 
organiserade typen av våld är följaktligen en huvudorsak till både Colombias och 
andra latinamerikanska staters ytterst prekära förhållanden (Fumerton & 
Remijnse, 2004:56; Sain, 2004:128;132; Trinkunas, 2004:123; van Reenen, 
2004:38ff.).  

4.5.2 Fallet Colombia i den latinamerikanska kontexten 

Det kan alltså konstateras att Colombia inte är ett avvikande fall, utan ett explicit 
exempel på en typ av fallerande som kännetecknar latinamerikanska stater.  
Buzan/Holstis (men även Rotbergs) teori, har visat sig vara otillräcklig för att 
djupgående kunna förklara omfattningen av Colombias problem, inte minst på 
grund av att de empiriska exemplen hänvisar till afrikanska stater. Colombia, men 
även Latinamerika i stort, kännetecknas av en typ av fallerande som inte handlar 
om totalt sönderfallna institutioner och utbredda väpnade konflikter, utan om det 
organiserade våldet i demokratiska styrelseskick. Eftersom ”the Hidden Form of 
State Failure” lägger tonvikt på just detta, kan den mer framgångsrikt förklara 
varför latinamerikanska stater i allmänhet och Colombia i synnerhet är mer 
fallerade än vad Rotbergs, men också Buzans/Holstis, teori ger sken av. Colombia 
är alltså inte mer fallerad än vad Rotberg teori menar, enbart på grund av en lägre 
validitet, utan också eftersom teorin har en annan uppfattning om vad som är en 
fallerad stat. 

                                                                                                                                                         
 

11 Olika väpnade grupper (t ex före detta poliser) mördar för pengar. Vem som helst, med 
ekonomiska resurser, kan utan problem beställa ett mord. 
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Våld och rädsla eroderar de latinamerikanska staterna inifrån. Det intressanta i 
sammanhanget är att länderna både har en låg auktoritet och despotisk makt, dvs. 
att de juridiska institutionerna inte fungerar samtidigt som staten förlorat sitt 
våldsmonopol. Detta är ytterst signifikant för både Colombia och Latinamerika, 
och vittnar om en komplexitet, som inte någon av de använda teorierna på ett 
fruktbart sätt kan förklara. 
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5 Slutsatser  

Vi har i uppsatsen uppmärksammat problem, som finns med att kategorisera 
stater, då vi betonat konsekvensen av metodologiska skillnader. 

I frågeställningen (”är staten Colombia i praktiken mer fallerad än vad 
Rotbergs teori på området ger sken av, och i så fall, på vilka punkter?”) har 
följande kommit fram:  

Colombia är en mer fallerad stat än vad Rotbergs teori påvisar, vilket främst 
beror på ett validitetsproblem. I den teoretiska definitionen tas säkerhets- och 
legitimitetsaspekter upp som orsaker till att stater fallerar, aspekter som sedan inte 
operationaliseras. Det Rotbergs indikatorer visar på, är att Colombia är en svag 
stat rent ekonomiskt och politiskt. Det finns dock två problem med indikatorerna: 
1) att de inte belyser den snedfördelning av resurser och brist på politiskt 
deltagande som existerar i landet, vilket vittnar om att situationen är värre än 
indikatorerna visar, 2) att de, till skillnad från Buzans/Holstis teori, inte lägger 
vikt vid direkta orsaker till fallerande. 

Buzans/Holstis teori visar att Colombia är fallerad, när det gäller de 
grundläggande komponenterna i en stat (ingen konsensus om en idé om staten, 
eroderande legitimitet och inget legitimt våldsmonopol). En teori, som likt 
Buzans/Holstis, lägger tonvikten på problemen i staters grundläggande strukturer, 
ger följaktligen en djupare förståelse till varför ett land fallerar.  

I analysen av frågeställningen kom det dock fram att Buzans/Holstis teori inte 
tillräckligt kunde förklara fallet Colombia, vilket huvudsakligen beror på två 
anledningar: 1) att Buzans/Holstis teori fokuserar på fallerade stater i termer av 
totalt sönderfall i statsmaktens institutioner och svåra väpnade konflikter (vilket 
även Rotbergs teori gör), 2) att deras teori har ett internationellt perspektiv, vilket 
innebär att Colombias situation inte bedöms vara lika kritisk, i jämförelse med 
många afrikanska stater. När Colombia analyseras utifrån ”the Hidden Form of 
State Failure”, blir den typ av fallerande som kännetecknar staten däremot tydlig. 

Organiserat våld, i kombination med demokratiska system, i Argentina, 
Brasilien, El Salvador, Peru och Venezuela vittnar om den typ av fallerande, som 
är signifikant för Colombia, också är signifikant för resten av Latinamerika. 

Det finns dock en problematik med uppsatsens slutsatser, som belyses väl av 
Carment (2003): 

 
‘Debates on state failure have mainly focused on definitional issues, the strengths and 
weaknesses of contending methodologies and evaluation procedures as well as the causes, 
manifestations and processes of state failure. Much less attention has been paid to the question 
of how to link theoretical insights to policy options’ (Carment, 2003:421). 
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Det Carment beskriver är en högst relevant och intressant kritik. Ett initialt steg 
mot det som Carment efterlyser kan dock vara att just studera stater i deras egna 
specifika kontexter. På så sätt kan kopplingarna mellan teorier och faktiska 
beslutsalternativ bli mer konkreta, och förhoppningsvis på sikt, bidra till att 
förbättra situationen i många stater.  

Kontextspecifika studier innebär att begreppet fallerad stat anpassas mer efter 
den region som analyseras, dvs. om länder i Afrika undersöks bör fokus ligga på 
sönderfallna statliga institutioner och utdragna väpnade konflikter, medan 
däremot studier av latinamerikanska stater bör lägga tonvikten på det utbredda 
organiserade våldet i demokratiska styrelseskick. På så sätt kan forskningen kring 
fallerade stater dels bli mer fruktbar, dels leda till att specifika åtgärder faktiskt 
kan vidtas. Detta är viktigt, inte minst för att den typ av fallerande som 
kännetecknar Colombia och övriga Latinamerika, skall kunna motverkas i 
framtiden. 
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