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ABSTRACT 

This thesis intends to analyse conditions for a successful implementation of consociational 

democracy, as a democratic model in Afghanistan. The lack of critical reviews regarding the 

democratisation-process in Afghanistan initiated the purpose of this study. 

 

Lijpharts democracy model was used as the basis in the comparative study. Along with 

empirical evidence regarding how the complex process of democracy in Afghanistan is 

progressing, the study investigated whether the identified conditions occurred or not. 

 

The choice of which democracy model to use can be crucial for the democratic possibilities to 

even survive and become established in conflict-affected communities. The principle of 

consociational democracy is that it is an empirically based normative model that aims to 

organise the state in a way that works against the risks of majority domination and oppression 

against the minority. 

 

The empirical case study revealed that a majority of the conditions were not met, which then 

can counteract the possibilities for consociational democracy in Afghanistan. The study has 

critically examined the prospects for the success of consociational democracy in Afghanistan, 

and it can be assessed that there is a limited probability for a successful applying of this 

model. 

 

 

SÖKORD: Konsociationell demokrati, Consociational democracy, kvalitativ fallstudie, 

Afghanistan, demokrati, demokratiseringsprocess, pluralistiskt, konflikt, etnicitet.   
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1. INLEDNING 
Den väpnade konflikten i Afghanistan och jakten på terrorister har präglat landets utveckling 

och det internationella engagemanget under de senaste 12 åren. Fokus har däremot ändrats 

och det internationella intresset på ett välfungerande Afghanistan har minskat under det 

senaste året.1 Att då samtidigt få den afghanska staten att självständigt hantera potentiella 

konflikter i landet har blivit en reell verklighet som närmar sig i ett allt högre tempo.  

 

Den samhälleliga strukturen i Afghanistan är komplicerad. Landet består av flera etniska 

grupperingar som till del är geografiskt uppdelade och på så sätt även segmenterade från 

varandra. Inflytandet från exempelvis talibanrörelsen är starkast i södra och östra Afghanistan 

samtidigt som minoritetsgrupperna dominerar i norra Afghanistan. Den afghanska statens 

utveckling bromsas av den utbredda korruptionen som genomsyrar landets alla nivåer, från 

enskild trafikpolis till president.2 Narkotikaproduktionen har ökat alltjämt och det ekonomiska 

beroendet från bidragsländer är avgörande för statens finansiering.3 Hur ska då ett land med 

alla dessa utmaningar kunna utvecklas i en positiv riktning? Hur kan ett land bestående av en 

sargad befolkning som i generationer har påverkats av interna konflikter mellan etniska 

grupperingar plötsligt samarbeta och skapa ett legitimt och fungerande styre tillsammans? Det 

är denna typ av frågeställningar som initierade demokratiseringsförsöket som inleddes i och 

med Bonn-avtalet vilket skrevs under efter talibanregimens fall i slutet av 2001. Att 

institutionalisera och försöka utveckla en fungerande demokrati för att förbättra de mänskliga 

rättigheterna för befolkningen är den metod som det internationella samfundet valde.4  

 

Det finns en mängd sätt en demokrati kan struktureras på och i princip har alla stater sina 

egna förutsättningar och utmaningar för att lyckas med demokratibyggandet. Det finns dock 

ett antal grundvärden som är viktiga att definiera för att lättare kunna avgöra vilken eller vilka 

metoder som lämpar sig att använda på den specifika staten.   

 

Först och främst behövs en kategorisering huruvida staten är homogent eller heterogent 

sammansatt. I homogena samhällen bygger skillnaderna vanligtvis på olika ideologiska och 

politiska intressen, vilka är lättare att förändra för individen än de skiljelinjer som uppstår i 

                                                
1 Cordesman 2013,  
2 Olsson 2012, s. 9 
3 Wilkens 2010, s. 9-11 
4 Simonsen 2005 
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heterogena samhällen. Där är skillnaderna mellan grupperingarna mer tydligt kopplade till 

individens religiösa, etniska, språkliga eller kulturella identitet. Därför är det inte ovanligt att 

det i heterogena samhällen sker våldsamheter kopplat till motsättningarna vilket i vissa fall 

även utvecklas till inbördeskrig.5 Afghanistan betraktas i denna studie som heterogent och 

pluralistiskt6. I ett pluralistiskt samhälle med segregerade grupperingar uppstår problemet att 

den dominerande gruppen ständigt genomdriver beslut grundade på sina egenintressen där 

risken för minoritetsförtryck är överhängande. 

 

Resonemang kring hur demokratisering av pluralistiska samhällen ska ske har under 

decennier initierat diskussioner om alternativa lösningar för ett samhälles styrelseskick. I 

denna studie kommer ett antal av dessa teorier att beskrivas. Dock kommer fokus på studien 

att avgränsas till Arend Lijpharts demokratiseringsmodell, som allt sedan 1960-talet hävdat att 

i pluralistiska samhällen finns det möjlighet för en demokratiseringsmodell som strukturellt 

skapar en stabil demokrati där minoritetsgruppernas roll tydliggörs, en så kallad 

konsociationell demokrati. Enligt Lijphart finns det dock ett antal villkor som förbättrar 

möjligheterna för att konsociationell demokrati ska vara den bästa modellen för landet. Att 

välja rätt demokratiseringsmodell, som är anpassat till det specifika landets egenskaper är 

avgörande för demokratins möjligheter att överleva. Lijphart poängterar däremot att dessa 

villkor inte är någon garanti för att demokratin skall lyckas fullt ut i det pluralistiska samhället 

men det förbättrar förutsättningarna.7 

 

Trots att flertalet forskningsrapporter8 bedömer att Afghanistans demokratisering kan ses som 

ett exempel på konsociationell demokrati så förekommer Afghanistan inte som en del av den 

omfattande forskning som Arend Lijphart genomfört under decennier. Detta innebär att 

Afghanistan inte kritiskt har granskats avseende förutsättningarna för att lyckas med 

konsociationell demokrati.  

 

 

 

                                                
5 Nicolaysen 2008, s. 12 
6 Nationalencyklopedins definition 2013: Term som allmänt avser självständiga nationer med etniska, religiösa, 
ras- eller klassmässiga eller språkliga klyftor. 
7 Lijphart 1977 
8 Taylor 2009, s. 6 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att analysera förutsättningarna för om konsociationell demokrati lämpar 

sig som demokratiseringsmodell i Afghanistan. Frågeställningen avgränsas till att besvara 

frågan om:  
 

Vilka förutsättningar det finns för att lyckas med konsociationell demokratisering i 

Afghanistan?  

 

2. METOD 
Den metod som är vald i studien är klassificerad som en jämförande analys. I valet av att 

undersöka flera, ett fåtal eller bara ett fall har syftet och frågeställningen varit gränssättande. 

Då frågeställningen utgår från en specifik teorimodell applicerbar i fallet Afghanistan har 

valet att fokusera på ett fall varit tydligt. Även ett fall kan betraktas som jämförande om det 

skapar ett jämförbart resultat9, vilket i denna studie är möjligt genom att de gynnsamma 

villkoren sedan tidigare forskning är definierade och beprövade på andra pluralistiska 

samhällen.10 Att använda samma definitioner förbättrar reliabilitet i studien.  

 

2.1 Val av fall 
Afghanistan väljs som empiriskt fall i denna studie med anledning av att situationen i landet 

fortsatt är alarmerande och demokratiseringen av landet brister trots att den har varit högt 

prioriterat på det internationella samfundets agenda under decennier.  

 

Studien representerar en kritisk prövning av en viktig teori, i det här fallet konsociationell 

demokrati.11 Valet av Afghanistan som fallstudie kan på så sätt representera ett försök till att 

bekräfta eller ifrågasätta teorin i relation till de gynnsamma villkoren. Att generalisera till 

andra fallstudier har inte varit målet, utan med en tydlig disposition och redovisning av 

använda källor har reliabiliteten kunnat upprätthållas.  

 

 

 

                                                
9  Landman 2003, s. 25, 34  
10 Lijphart 1999 
11 Yin 2006, s. 61 
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2.2 Teoretiskt perspektiv och tillvägagångssätt 
Studien grundar sig i en kvalitativ fallstudie som utgår från den vetenskapliga teorin om 

konsociationell demokrati som idealmodell. Att använda sig av fallstudie som format i 

utvärderingar av komplexa objekt anses vara särskilt lämpligt.12 Tillsammans med empirisk 

fakta avseende hur den komplexa demokratiprocessen i Afghanistan fortlöper undersöks om 

de identifierade villkoren för att lyckas med konsociationell demokrati förekommer.  

 

Studien kommer i teoridelen att systematiskt beskriva de gynnsamma villkoren enligt 

Lijpharts definitioner. Dessa kommer därefter att användas som indikatorer i den empiriska 

fallstudien för att analysera huruvida förutsättningarna för konsociationell demokrati finns i 

Afghanistan. För att öka den interna validiteten i studien analyseras inhämtad data med 

ambitionen att jämföra olika mönster med varandra och att i möjligaste mån ha rivaliserande 

förklaringar till de identifierande mönstren för att på så sätt avgöra hur väl indikatorerna 

återfinns.13  

 

Den kritik som riktas mot fallstudier är bland annat att inhämtning av data sker utan att ha 

tillräckligt operationellt formulerat sina mått, vilket ökar risken för subjektiva bedömningar 

avseende vilken typ av data som ska inhämtas.14 I denna studie har en analys gjorts avseende 

vilka typer av operationella mått som ska användas, beroende på vad som ska mätas. 

Exempelvis finns både statistisk jämförelse av rådata och mer subjektiva bedömningar 

avseende historiska skeendens påverkan på samhällets struktur representerade. De 

gynnsamma villkoren som använts till indikatorer i studien har varit avgörande för vilken typ 

av inhämtning av data som skett.  

 

Det är av vikt att det finns en variation av olika typer av operationella mått för att objektivt 

och bredare kunna avgöra de olika indikatorernas existens i denna fallstudie. Att endast 

begränsa sig till exempelvis statistisk jämförelse hade begränsat och omöjliggjort analysen av 

ett samhälle och om hur grupperingar i ett samhälle existerar jämte varandra. Afghanistan är 

mitt i sin demokratiseringsprocess vilket innebär att resultaten på de beslut som togs för 

endast ett par år sedan är svåra att analysera.  

 

                                                
12 Backman 1998, s. 49 
13 Yin 2006, s. 54-57 
14 Yin 2006 s. 54 
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Uppsatsen är avgränsad till att fokusera på perioden från det att talibanregimen föll och 

implementeringen av Bonn-avtalet 2001, fram till dagens situation där Afghanistan allt mer 

självständigt har övertagit säkerhetsansvaret i landet och upprätthållandet av statens 

legitimitet. Uppsatsen är inte skriven som en kritisk granskning av själva styrelseskicket i 

Afghanistan utan avgränsas till att fokusera på frågeställningen avseende förutsättningarna att 

lyckas med konsociationell demokrati i landet. Beskrivandet av villkoren tillsammans med 

den empiriska studien gör att läsaren får en ökad insikt om såväl pluralistiska samhällens 

komplexitet samt svårigheterna att hitta en fullvärdig demokratiseringsmodell. Att tydligt 

dokumentera tillvägagångssättet och strukturera den empiriska forskningen utifrån den 

teoretiska definitionen av villkoren gör att reliabiliteten kan upprätthållas på en godtagbar 

nivå.  

 

2.3 Material och källkritik 
Källorna som används i studiens teoretiska del är existerande material i form av 

sekundärmaterial och utgörs av vetenskapliga artiklar och litteratur. Dock har Arend 

Lijpharts, Patterns of Democracy samt Democracy in Plural Societies använts som 

dominerande litteratur i teoridelen och kan betraktas som primärkällor då det är Lijpharts 

egen teori som är grunden för den idealmodell som studien utgår ifrån.  

 

Den empiriska analysen kring de utvalda villkoren är gjord på sekundärkällor, både svensk 

och engelskspråkig. Källorna består av både litteratur, forskningsartiklar, nyhetsrapportering 

samt rapporter från icke-statliga organisationer. Det finns dock ett begränsat informationsläge 

avseende utvecklingen i Afghanistan vilket påverkar förmågan att besvara studiens 

frågeställning.15 Bland annat har säkerhetsläget i Afghanistan inte medgett att forskare än så 

länge kunnat genomföra fördjupade analyser av statsbyggnadsprocessen, lojaliteten gentemot 

Kabulregeringen och rollen för de skuggstrukturer som utvecklats på landsbygden. Dock har 

historisk forskning kring utvecklingen i Afghanistan, tillsammans med att flertalet olika källor 

granskats och ställts mot varandra vilket innebär att validiteten upprätthålls. Detta ökar inte 

bara den kritiska distansen till själva informationen som inhämtats, utan förenklar även 

analysen av hur data ska tolkas.16 

 

                                                
15 Lundquist 1993, s. 107  
16 Höglund & Öberg 2011, s. 45 
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När det gäller information från icke-statliga organisationers rapportering från 

konfliktområden har primärt FN:s rapporter och statistiska jämförelser grundande på HDI 

(Human Development Index) använts.17 Studien har haft svårt att finna information som 

behandlar den positiva utvecklingen i Afghanistan, då majoriteten av rapporteringen främst är 

av en alarmerande karaktär vilket således kan påverka reliabiliteten.   

 

Problematiken kring tillgängligt material avseende situationen i Afghanistan speglar det 

subjektiva bedömningsproblem som studien påvisar. Kritiken är troligen rimlig avseende 

källors opartiskhet och villighet att påtala vissa fenomen vilket har föranlett att informationen 

närmats med viss försiktighet och distans.  

 

Utvecklingen i Afghanistan är en prioriterad fråga på den internationella agendan vilken har 

medfört att man måste vara uppmärksam på den litteratur som återfinns kopplat till den 

empiriska delen. Till del kan den vara påverkad av politiska intressen och kan inte betraktas 

som objektiv. Eftersom större internationella nyhetsbyråer levererar till en världsomfattande 

publik av nationell media har de ofta, även av ekonomiska skäl, ett uttalat mål att vara 

objektiva och neutrala i sin rapportering.18 Det är dock viktigt att poängtera risken att 

nyhetsmedierna använder sig av sekundärkällor då informationsläget i Afghanistan är 

begränsat. Att förlita sig på nationella källor såsom den afghanska polisens rapportering eller 

officiell rapportering från den afghanska staten är ibland det enda möjliga och påverkar på så 

sätt även reliabiliteten.  

 

3. TEORI 
Det finns en stor variation av teoretiska demokratiseringsmodeller som mer eller mindre är 

applicerbara på konfliktdrabbade pluralistiska samhällen. Valet av vilken modell som bör 

användas kan vara helt avgörande för demokratins möjligheter att överhuvudtaget överleva 

och etableras i konfliktdrabbade samhällen.19 I denna studie definieras demokratisering i linje 

med Linde & Ekmans forskning där demokratisering bör ses som en fullständig 

regimförändring. På så vis är alla delar i ett samhälle påverkade, allt ifrån minoritetsgruppens 

                                                
17 Höglund & Öberg 2011, s. 52 
18 Höglund & Öberg 2011, s. 49 
19 Lijphart 1999 
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rättigheter, den ledande politikerns maktställning till attityden gentemot demokrati som 

system.20   

3.1 Demokratiseringsteorier 
Roland Paris beskriver att stater med en stabil statsapparat, en legitim lagstiftning och med fri 

konkurrens på marknaden har större chanser för att lyckas bibehålla sitt demokratiska system. 

Enligt Paris är dessa komponenter fortfarande grunden för hur återuppbyggnad av 

konfliktdrabbade samhällen sker, och då ofta på initiativ av västerländska stater.21 Men i en 

skör statsbildning som inte ännu har återhämtat sig ifrån krig och förödelse kan en fri 

marknadsekonomi bli förödande.22 Att exempelvis tävla eller konkurrera mellan grupper i ett 

djupt segregerat samhälle, med olika rättigheter och olika möjligheter, är problematiskt och 

kan stjälpa hela demokratiseringsprocessen.23   

 

Efter att en stat drabbats av en konflikt så bör institutionaliseringen komma före själva 

liberaliseringen av ett samhälle hävdar Paris.24 Detta innebär att det krävs en legitim 

statsapparat och en gemensam lagstiftning innan den demokratiska frigörelsen kan ta vid. 

Dessa argument innebär dock att man gör antagandet att demokratisering är det slutliga målet 

för en stat och att befolkningen de facto frigör sig från något annat system. Detta 

imperialistiska synsätt har genomsyrat hur återuppbyggnadsprocesser i konfliktdrabbade 

samhällen har utformats de senaste decennierna.25 Marina Ottaway kritiserar tesen om att man 

behöver institutionalisera en stat före liberalisering av densamma för att uppnå en långsiktig 

fredslösning. Ottaway menar istället att det internationella samfundet inte kan bygga 

institutioner utan bara organisationer och att det sedan är upp till befolkningen att genomdriva 

själva institutionaliseringen.26  

 

Paris beskriver att själva demokratiseringsprocessen bör ske från ett bottenstyrt perspektiv, 

det vill säga, på lokala initiativ snarare än centralt och i flera fall västerländskt initiativ. Det 

måste finnas en vilja från befolkningen till demokratisering och att stärka de mänskliga 

                                                
20 Linde & Ekman 2006, s. 14 
21 Paris 2004 
22 Belloni 2007 
23 Belloni 2007  
24 Paris 2004  
25 Linde & Ekman 2006 
26 Ottaway 2003 
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rättigheterna i landet.  En nödvändighet enligt Paris är att försöka distansera sig till de 

västerländska imperialistiska lösningarna.   

 

Paris beskriver i sin teoretiska demokratiseringsmodell att en viktig indikator för 

demokratisering är att lyckas genomföra val.27 En bättre framgång nås om lokala och 

regionala val genomförs före de nationella valen. Flertalet forskare hävdar att det är de 

närmaste fem åren efter en konflikt som är avgörande för om ett land ska lyckas med sin 

demokratisering eller ej. Hälften av alla krig sker inom fem år från förra konflikten och att 

genomföra val under denna period är riskfyllt.28  

 

För att återgå till pluralistiska samhällen kan det hävdas att decentralisering hjälper till att öka 

minoriteters möjligheter till att påverka politiken och på så sätt legitimeras den statsbildning 

som pågår. Lokal makt kan då vara en väg för att de demokratiska processerna ska hålla 

längre och bli stabila. Svårigheten är däremot balansen mellan lokal och central makt där 

risken med decentralisering innebär att de lokala makthavarna åtnjuter mer makt än den 

centrala regeringen, vilket i så fall kommer skada demokratiseringsprocessen.29  

 

Att finna en konflikthanterande modell som är lämplig i uppbyggnaden av en stat som 

drabbats av en utdragen konflikt är en utmaning. Att anpassa modellen för det specifika fallet 

är nödvändigt. På så sätt appliceras inte andra redan genomförda demokratiseringsprocesser i 

tron att detta ska lyckas.  

3.2 Konsociationell demokrati 
Principen med konsociationell demokrati är att det är en empiriskt uppbyggd normativ modell 

som syftar till att ordna staten på ett sätt som motarbetar riskerna för majoritetens dominans 

och förtryck gentemot minoriteten.30 Lijphart använder sig bland annat av nobelpristagaren 

Sir Arthur Lewis distinktion av demokrati där huvudanledningen med demokrati är att ”all 

who are affected by a decision should have the change to participate in making that decision 

either directly or through chosen representatives.”31 Utifrån denna betraktelse av 

demokratibegreppet har modellen utvecklats. 

                                                
27 Paris 2004 
28 Benomar 2004 
29 Call & Cook 2003 
30 Lijphart 1977 
31 Lijphart 1999, s. 31 
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På ett översiktligt plan så beskriver Arend Lijphart att det finns tre sätt att lösa de politiska 

konflikterna som uppstår i ett segregerat samhälle utan att förstöra själva 

demokratiseringsprocessen. Det första är att genomdriva majoritetsstyre där assimilation av 

eventuella minoritetsgrupper sker om en större gruppering i samhället skapar majoritet i 

beslutssystemet. Det andra sättet är konsociationell demokrati vilket Lijphart beskriver är en 

övergripande modell för att konstruera stabilitet och demokrati i ett pluralistiskt samhälle.32 

Om inte de två tidigare fungerat så är uppdelning till självständiga och homogena stater 

möjligt. Detta kräver dock att grupperna i ett samhälle är tydligt uppdelat geografiskt vilket 

ofta inte är fallet i pluralistiska samhällen. Utgångspunkten i den här studien är att använda 

sig av det andra sättet, vilket anses vara huvudinspiratör till demokratiseringen av 

Afghanistan. 

 

Det finns två huvudaspekter för att konsociationell demokrati skall vara applicerbart som 

demokratiseringsmodell och dessa kan till del påstås finnas i Afghanistan. För det första skall 

det finnas ett pluralistiskt samhälle med tydligt segmenterade grupperingar, vilket 

Afghanistan är exempel på med både språkliga, geografiska och etniska skildaktigheter.33  

 

För det andra ska det finnas en vilja bland ledarna för att samarbeta genom 

konsensusstrukturer. Detta är endast till del applicerbart på Afghanistan då det i dagens 

statsapparat inte finns utrymme eller vilja från den forna talibanregimen och dess lojala, att bli 

en del av den afghanska staten, i dess nuvarande form. Detta innebär att delar av 

befolkningen, företrädesvis av pashtunsk etnicitet, står vid sidan om statens kontroll och 

vägrar att legitimera dess existens.  

 

Teorin avseende konsociationell demokrati utvecklades av Lijphart vid studierna av den 

demokratiska utvecklingen i flera mindre västeuropeiska länders demokratiutveckling såsom 

Nederländerna, Schweiz, Belgien och Österrike. Medan konsociationell demokrati har varit 

en framgångsrik konflikthanterande modell för heterogena samhällen i västvärlden, har den 

visat sig vara mer problematisk på andra håll. Forskare hävdar att Makedonien, Afghanistan, 

                                                
32 Lijphart 1977 
33 Lijphart 1999 
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Irak och Kenya är exempel där konsociationell demokrati till del varit modellen för 

konstruerandet av en ny konstitution eller uppbyggnad av statsapparaten.34  

 

Kritiker hävdar att konsociationell demokrati förstärker skillnaderna mellan 

befolkningsgrupperna och genom att staten byggs upp på de premisserna riskerar dessa 

skillnader att permanentas.35  

 

Teorimodellen avseende konsociationell demokrati har utvecklats på senare år och villkoren 

som denna studie fokuserar på är induktivt framtagna och förädlade av Lijphart, allt eftersom 

komparativa studier genomförts avseende utvecklingen i stater även utanför den klassiska 

västeuropeiska sfären.36 Lijphart bygger upp sin modell i fyra beståndsdelar som tillsammans 

skapar den modell som benämns som konsociationell demokrati.37  

 

Den första beståndsdelen handlar om själva regeringssystemet som enligt Lijphart bör 

utformas så att alla minoriteters intressen kan försvaras. En storkoalition konstrueras och det 

är i denna typ av koalition som mindre partier och grupperingar bjuds in för att på så sätt 

skapa representation från stora delar av befolkningen. Detta är enligt Lijphart den viktigaste 

delen i konsociationell demokrati. En storkoalition där politiska ledare från de olika 

grupperingarna representeras kan då motverka de segmentella klyfterna i samhället, vilket kan 

motarbeta diskriminering av minoritetsgrupper.38 Trots att själva koalitionen skyddar 

minoritetsgrupperingar och dess intressen så är det enligt Lijphart inte ett tillräckligt skydd 

eftersom beslut trots allt skall tas genom majoritetsomröstning vilket kan leda till att vissa 

minoriteters preferenser åsidosätts. Därför måste modellen kompletteras med ömsesidigt 

veto.39 

 

Det finns dock kritiker som poängterar att vetorätt kan urholka själva beslutsprocessen och 

den tenderar att bli både svårhanterlig och långsam.40 Motargumentet från Lijpharts sida 

hävdar dock att rätten till att använda veto i grunden skapar en ömsesidigt försiktig 

                                                
34 Taylor 2009, s. 6 
35 Horowitz 1985, s. 575 
36 Lijphart 1999, xi 
37 Lijphart 1977 
38 Lijphart 1977, s. 25 
39 Lijphart 1977, s. 36 
40 Taylor 2009, s. 6 
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användande av själva rätten. Minoritetsgrupperingarna som är representerade i regeringen vet 

att beslut kan stoppas med hjälp av vetot, vilken ofta ökar viljan till kompromiss. En typ av 

trygghetsförsäkring menar Lijphart.41   

 

Den tredje delen i modellen är användandet av proportionell representation, vilket fyller ett 

antal viktiga funktioner. För det första skall representationen i beslutsstrukturerna vara 

proportionellt fördelade kopplade till hur minoritets- och majoritetsgrupperingarna är 

fördelade i landet. Här finns ett antal varianter som har anpassats kopplat till vilken stat som 

det handlar om. I Afghanistan har exempelvis befattningar inom både parlamentet, till del 

regeringen och även den afghanska armén fördelats enligt proportionalitetsprincipen.42  

 

Genom att man konstruerar tillsättningen av befattningar i regeringen eller parlamentet på 

detta sätt finns även möjligheten att flytta upp beslut så högt upp som möjligt i strukturen där 

man då låter den politiska eliten ta beslut. Eliten blir då en spegelbild av samhällets 

pluralistiska sammansättning. Lijphart hävdar att de kan anses representera givna 

grupperingar i samhället och på så sätt kan konflikter mellan grupperingar undvikas. De 

politiska kompromisser som kan antas behövas göras sker främst bakom slutna dörrar vilket 

förbättrar möjligheterna till ett stabilt samhälle.43  

 

En komponent som är viktig att diskutera är hur man hanterar risken för medveten och 

omedveten distansering mellan politisk elit och medborgarna. Den politiska elitens roll i 

Lijphart modell är tydlig och stark men även sårbar då systemets grundidé är att det finns ett 

starkt lojalitetsband mellan minoritetsgrupperna ute i samhället och den politiske 

representanten. Om denna lojalitet börjar försvagas, meningsskiljaktigheter uppstår eller om 

den politiske representanten istället drivs av egenintressen kan statens legitimitet ifrågasättas 

av den enskilde medborgaren.  

 

En sista viktig del i konsociationell demokrati är frågan om segmentalt självstyre och 

federalism, vilket enligt Lijphart ska utnyttjas i frågor som påverkar den enskilda minoriteten 

                                                
41 Lijphart 1977, s. 36 
42 Janse 2005, s. 7 
43 Lijphart 1977, s. 39 
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och där de ges en form av bestämmanderätt. Där grupperingarna i en stat är naturligt 

avgränsat från varandra rent geografiskt är den federala lösningen särskilt lämplig.44 

 

4. TEORETISKT RAMVERK 
Det finns som tidigare nämnts även ett antal villkor som förbättrar möjligheterna för en stat 

att lyckas med demokratisering enligt modellen.45 De definierade villkoren används i denna 

studie som teoretiskt ramverk för att på ett strukturerat sätt analysera förutsättningarna för 

konsociationell demokrati i Afghanistan. Nedan följer en genomgång av respektive villkor 

med en avslutande tabell som summerar de av Lijphart definierade villkoren.46  

 

4.1 Gynnsamma villkor  
Det första gynnsamma villkoret som Lijphart identifierar är att ingen grupp i samhället ska ha 

en dominerande roll (1), detta för att maktbalansen mellan grupperingarna ska bli mer jämn 

fördelad i beslutsprocessen. Enligt den teoretiska modellen är en majoritetsgrupp ett hinder 

för en stabil konsociationell demokrati. Lijphart beskriver vidare i sin forskning att mindre 

stater med litet invånarantal har både direkta och indirekta effekter på att uppbyggnaden av 

konsociationell demokrati ska lyckas (2). Argumentet avseende betydelsen av att det är en 

mindre stat grundar Lijphart i resonemanget att det är lättare att styra en mindre stat. Det 

argumentet bedöms vara den avgörande indikatorn för detta villkor och inte invånarantalet i 

sig. Det finns en kultur i att samarbeta i mindre stater som är till fördel för uppbyggnaden.  

Mindre stater är till del också lättare att styra, exempelvis kopplat till budgetfördelning vilket 

då indirekt förbättrar chanserna för en stabil demokrati. I mindre stater tenderar politikerna 

känna varandra mer vilket också effektiviserar kompromisslösningar och beslutsfattande. De 

mer klassiska exemplen av konsociationell demokrati såsom Nederländerna, Schweiz, 

Belgien och Österrike är relativt små stater med ett begränsat invånarantal.  

 

Geografisk koncentration av grupperingar eller segment i ett pluralistiskt samhälle (3) är 

viktigt enligt Lijphart. Tydliga skiljelinjer mellan segment minskar riskerna för att 

konfronteras i samhället. På så sätt minskas chanserna att skapa en fientlig inställning 

gentemot varandra. Det kan dock argumenteras att en geografisk uppdelning istället spär på 

fördomar och historiskt förutfattade åsikter gentemot de andra segmenten i samhällen. Detta 
                                                
44 Lijphart 1977, s. 42 
45 Lijphart 1977, s. 54 
46 Lijphart 1996, s. 262-263 
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kan innebära att när man väl möts så är diversionen större och djupare än tidigare. Att det 

finns ett yttre existerande hot gentemot staten kan hjälpa i processen till samhörighet (4). 

Mindre stater känner på grund av sin storlek ofta ett större hot från omvärlden vilket i sin tur 

tjänar till att incitamenten för en bibehållen nationell enighet blir större. Lijphart beskriver det 

som att ”external dangers promote internal unity”.47  

 

Segment eller grupper av likvärdig storlek har lättare att samarbeta vilket kan ge bättre 

resultat under exempelvis förhandlingar (5). Likvärdiga grupper kan på så sätt stabilisera den 

demokratiska konstruktionen. Det finns en risk för obalans om någon eller några av 

grupperingarna är betydligt större än de övriga vilket påverkar förmågan och intresset till 

kompromisslösningar. Lijphart beskriver i sin forskning att ett naturligt samarbete mellan 

politiska ledare är att föredra för att förbättra möjligheterna för att ett stabilt demokratiskt 

system i pluralistiska samhällen ska fungera.48 För att uppnår detta krävs oftast ett kulturellt 

beteende och intresse att lösa konflikter genom kompromisslösningar vilket är det sjätte 

villkoret som bör vara uppfyllt för att konsociationell demokrati ska fungera bättre (6).  

 

I jämförelse med två stora grupperingar är förekomsten av ett flertal mindre segment 

fördelaktig (7). Dock kan effekten bli det motsatta som samhället är alltför splittrat. Tre till 

fem jämnstarka segment är idealet.49 Vidare är det avgörande att det finns en övergripande 

lojalitet som väger tyngre än själva grupplojaliteten för att demokratiseringen ska fungera (8). 

Religion kan vara en sammanhållande länk mellan segmenten i ett samhälle, likväl som den 

nationella tanken om statens suveränitet.  

 

Det sista villkoret som kommer behandlas i denna studie är om det finns en ungefärlig 

socioekonomisk jämlikhet mellan grupperingarna (9). Detta är enligt Lijphart det näst 

viktigaste villkoret för att konsociationell demokrati ska fungera.50 Allvarliga skillnader 

mellan segmenten kan äventyra den samhälleliga gemenskapen som konsociationell 

demokrati försöker frambringa.  

  

 

                                                
47 Lijphart 1996, s. 263 
48 Lijphart 1977, s. 99-100 
49 Lijphart 1977, s. 55 
50 Lijphart 1996, s. 262 
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Tabell 1: Gynnsamma villkor för konsociationell demokrati 

 Gynnsamma villkor som förbättrar 
förutsättningarna för konsociationell 
demokrati (consociationel democracy) 

Beskrivning och stöd vid analys 
av villkoren 

1 Ingen tydlig majoritet (no solid majority) Att det inte finns någon 
dominerande grupp med egen 
majoritet.  

2 Mindre stat med litet invånarantal (small 
population size) 

Antal invånare sätts i relation till 
andra stater   

3 Geografiskt koncentrerade grupperingar 
(geographical concentration of segments) 

Skapar någon form av naturlig 
autonomi eller federalism.  

4 Ett existerande yttre hot mot staten (external 
threat) 

Staten har minst en extern faktor 
som hotar dess existens.  

5 Grupperingarnas likvärdiga storlek (segment 
of roughly equal size) 

Grupperingarna är ungefär av 
samma storlek för att uppnå en 
balans av makten 

6 Tradition av kompromisser i samhället 
(tradition of compromise and 
accommondation) 

Att det kulturellt finns en 
naturlig vilja att lösa politiska 
oenigheter med 
kompromisslösningar 

7 Begränsat antal segmenterade grupper 
(small numbers of groups) 

Lijphart definierar att 3-5 st 
olika grupperingar är lämpligt 
antal 

8 Övergripande lojaliteter (overarching 
loyalties) 

Att grupperingarna har 
övergripande lojalitet gentemot 
nationell identitet, religion eller 
dynasti.  

9 Likvärdig socioekonomisk situation 
(absence of large socioeconomic 
differences) 

Att det inte finns några stora 
socioekonomiska skillnader 
mellan de segmenterade 
grupperna.  

 

5. EMPIRISK FALLSTUDIE: AFGHANISTAN 
Den empiriska fallstudien inleds med en deskriptiv del avseende demokratiutvecklingen i 

Afghanistan och de utmaningar som påverkat dagens situation. Därefter presenteras den 

empiriska analys som är gjord av situationen i Afghanistan kopplat till de tidigare 

identifierade gynnsamma villkoren. 

 

Rent historiskt finner man att Afghanistan aldrig har fungerat som en enhetlig och 

centralstyrd nation.51 Nationella och regionala konflikter har avbytt varandra under de senaste 

decennierna och befolkningen har lidit av krig i flera generationer.  

 

                                                
51 Wilkens 2010, s. 2 
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Afghanistan blev en symbol för den sista konflikthärden mellan öst och väst där 

Sovjetunionen tvingades rekapitulera i slutet av 1980-talet.52 Under den drygt tio år långa 

sovjetiska ockupationen slogs det relativt välmående landet fullständigt sönder. Vägar, broar 

och järnväg totalförstördes och minerades vilket gjorde dem obrukbara. En omfattande svält 

bröt ut till följd av att det nödvändiga konstbevattningssystemet förstördes vilket innebar att 

livsmedelsproduktionen i landet reducerades.53  

 

Den afghanska motståndsrörelsen lyckades tillslut bekämpa ockupationsmakten tack vare ett 

omfattande ekonomiskt och militärt bistånd från bland annat USA. När Sovjetunionen 

lämnade landet 1989 så hoppades befolkningen på en stabil framtid med fred och ekonomisk 

utveckling. Men nästan omedelbart efter att den sovjetstödda regeringen föll, bröt strider ut 

mellan olika fraktioner av den tidigare enade motståndsrörelsen.54 Situationen för den 

afghanska befolkningen förvärrades ytterligare under åren av inbördeskonflikt. Detta bidrog 

till att talibanrörelsens intåg i den afghanska maktsfären i mitten av 1990-talet sågs som en 

positiv möjlighet till fred och återuppbyggnad av både den afghanska befolkningen och av 

utländska intressen i landet.55  

 

Talibanrörelsen intog Kabul 1996. Drömmarna om fred och återuppbyggnad grusades snabbt 

och införandet av sharialagstiftning och uråldriga stamtraditioner gjorde att det folkliga stödet 

vacklade. Särskilt hårt drabbades de nästan 60 procenten som tillhörde, och fortfarande 

tillhör, de afghanska minoritetsgrupperna. Två år senare kontrollerade talibanregimen 

omkring 90 procent av Afghanistan och de styrde en hårdförd extrem-islamistisk politik som i 

synnerhet drabbade kvinnors rättigheter och situationen för minoritetsgrupper.56  

 

Som en reaktion på detta, samt den överordnade jakten på terrorister som blev allt mer 

aktuellt efter september 2001, intervenerades Afghanistan av amerikansk-ledd koalition vilka 

möttes av ett relativt enkelt motstånd. Senare samma år föll talibanregimen i Kabul.  

 

                                                
52 Schori 2010, s. 20 
53 Asian Development Bank 2012 
54 Rashid 2002, s. 210 
55 Rashid 2000, s. 244 
56 Rashid 2000, s. 282 
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Efter den inledande interventionen 2001 blev det internationella engagemanget sedermera ett 

FN-sanktionerat bidrag i form av ISAF57 under kapitel VII.58 Detta tydliggjorde syftet med 

den internationella närvaron i Afghanistan och ISAF fick i uppdrag av FN att bistå den 

afghanska regeringen i dess arbete att upprätthålla säkerhet och stödja övergången till ett 

demokratiskt styre.59 Bonn-avtalet som signerades i slutet av 2001 blev då startskottet för det 

demokratiseringsförsök som allt sedan dess pågått i Afghanistan.60 Till Afghanistans fördel så 

har forskningen visat att en demokratiseringsprocess inte är någon lugn och rak process utan 

en skakig transition, där folkets politik blandas med intressen från landets elit vilket ofta får 

sig ett våldsamt uttryck.61  

 

För att lyckas med markinsatsen efter 2001 så identifierades det tidigt att de krigsherrar som 

varit i mer eller mindre opposition till talibanregimen hade en central roll inom respektive 

etniska grupp och på så sätt även för framgången att legitimera en ny afghansk regering. ISAF 

engagerade dessa krigsherrar, ofta benämnda som lokala makthavarna, att strida mot 

talibanerna. De försågs med vapen och deras roll legitimerades och de blev en del av den 

afghanska statsapparat som med internationellt stöd idag styr Afghanistan. I och med att man 

engagerat krigsherrar och krigsförbrytare utan någon rättsprocess så har spänningen mellan 

olika etniska grupperingar fortsatt i Afghanistan. Studier visar att effekterna av fredsavtal där 

före detta gerillaledare integrerats och fått en plats i de nybildade regeringarna inte har lett till 

fred och stabilitet i samma utsträckning som om man integrerar existerande arméer eller inför 

decentraliserad maktdelning.62 Det kan beskrivas som ett öppet sår som ständigt gör sig 

påmind i den politiska debatten, inte minst i den aktuella presidentvalskampanjen där gamla 

krigsförbrytare ställer upp som kandidater vilket skapar rubriker och frustration bland delar av 

befolkningen.63 Denna legitimitetsproblematik har även påverkat valdeltagandet negativt för 

de val som hitintills genomförts. 

 

Idag består Afghanistan av en beslutsfattande struktur som representeras av en president och 

två vicepresidenter. Det finns inom strukturen även ett underhus (Wolesi Jirga) som består av 

                                                
57 International Security Assistance Force 
58 Wilkens 2010, s. 4 
59 FN:s säkerhetsråds resolution 1386 
60 Janse 2005, s. 2 
61 Jarstad 2008 
62 Jarstad 2008  
63 Battiston 2014 
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249 ledamöter. Det finns även ett överhus (Meskrano Jirga) med 102 platser. Utöver detta 

består strukturen även av Supreme Court, High Courts och Appeal Courts. Presidentens makt 

är stark i Afghanistan. Detta beror främst på president Hamid Karzais personliga position som 

klanledare för en stark och dominerande pasthunklan i södra Afghanistan.64 President Karzai 

har också valt att använda sina maktmedel i tillsättningarna av ministerposteringar, vilka till 

del har varit dramatiska.  

 

Lokala makthavare har en särställning i samhället i Afghanistan där individuella nätverk är 

avgörande för hur maktstrukturen i samhället är konstruerat.65 En Kabulsubventionerad 

decentralisering av Afghanistan kan på så sätt skada själva existensen av Afghanistan som 

enad stat.  

 

Parallella strukturer, initierade och drivna av talibanrörelsen har utvecklats i främst södra och 

östra Afghanistan.66 2010 medgav den amerikanske militären att det i en majoritet av 

Afghanistans provinser även finns en skuggstruktur, etablerade av talibanerna, som styr 

parallellt med den Kabulkontrollerade statsapparaten. Detta skapar uppenbara 

lojalitetsproblem för Kabulregeringen och begränsar legitimiteten för regeringen ute i 

provinserna.67  

 

Bonn-avtalet skulle underlätta fredsprocessen genom att hänvisa till den proportionella 

representationen av olika grupperingar.  Diskussion huruvida den etniska fördelningen skulle 

återspeglas i konstitutionen förekom tidigt. Förespråkare till etnisk representation använde 

argumenten i Lijpharts teorimodell om storkoalition för att alla minoriteters intressen skulle 

försvaras. Så blev dock inte fallet utan parlamentet är i dagsläget fördelat enligt distrikt- och 

provinsindelning. Det finns dock en skillnad och det är den kvinnliga representationen som 

lagstiftades för att på ett tydligare sätt skapa en politisk plattform för den utsatta kvinnliga 

delen av befolkningen. Idag är 27.5 % procent av parlamentets ledamöter kvinnor vilket är 

anmärkningsvärt högt i relation till den generellt dåliga situationen som råder för kvinnor i 

Afghanistan. Platserna i underhuset är proportionellt fördelade på distrikt, men som tidigare 

                                                
64 Wilkens 2010, s. 13 
65 Janse 2005, s. 12 
66 Olsson 2009, s. 38 
67 Wilkens 2010, s. 6 
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nämnt, inte etnisk fördelade. Genom att de etniska grupperna till stora delar även är 

geografiskt uppdelade så blir det till del trots allt etnisk representation. 

Lijphart menar att konstitutionsskaparnas viktigaste överväganden gällande institutionella val 

är de som gäller valsystemets utformning.68 I diskussionen avseende pluralistiska samhällen 

råder nästintill konsensus kring att proportionella valsystem är överlägsna både 

majoritetssystem och hybrider av de två andra. Även kritiker av konsociationell demokrati, 

som exempelvis Horowitz, beskriver att principen om proportionalitet är det mest optimala 

valsystemet för heterogena samhällen.69 Proportionaliteten innebär att de olika grupperna får 

möjlighet att på ett rättvist sätt nå representation i lagstiftande församling. Afghanistan 

använder sig idag av SNTV (Single Non-Transferable Voting System) vilket är ett valsystem 

som favoriserar självständiga kandidater utan krav på politisk tillhörighet. Detta underminerar 

partistrukturer och favoriserar istället starka individer. Afghanistans president har fått mycket 

kritik för valet av valsystem, men det är troligen ett resultat av den utbredda korruptionen och 

vikten av individuell maktstruktur istället för partianknytning.70       

 

Under kommande år står Afghanistan inför ytterligare utmaningar. Ett presidentval kommer 

sannolikt att genomföras under 2014 där den sittande presidenten, enligt konstitutionen, inte 

kommer att kunna bli omvald. Samtidigt minskas den internationella närvaron kraftigt vilket 

ställer allt högre krav på Afghanistan som en legitim och självständig stat med en fungerande 

statsapparat. Att lyckas upprätthålla säkerhetsläget i Afghanistan kommer att vara avgörande 

för Kabulregimens legitimitet. Kan inte befolkningen känna sig trygg söker de sig till 

alternativa lösningar, vilket underminerar demokratiseringsprocessen och försvagar den 

centralstyrda makten. I UNAMA:s halvårsrapport för 2013 är brister på säkerhet och kampen 

över territorium och politisk makt mellan olika väpnade grupperingar och lokala makthavare 

huvudanledningen till att antalet säkerhetsincidenter har ökat i Afghanistan under det senaste 

året.71 Fortsätter denna utveckling får det civila samhället inte utrymme och tillfälle att 

utvecklas i stabil och demokratisk riktning.  

                                                
68 Lijphart 2004, s. 99 
69 Horowitz 1985 
70 Janse 2005, s. 22 
71 UNAMA:s halvårsrapport 2013 
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5.2 Empirisk studie avseende gynnsamma villkor i Afghanistan 
Respektive villkor sätts i ett empiriskt sammanhang där det teoretiska ramverket jämförs med 

den rådande situationen i Afghanistan. Därefter görs en induktiv analys huruvida varje enskilt 

villkor kan bedömas vara uppfyllt eller ej. De operationella måtten varierar beroende på vad 

villkoren avhandlar. 

 

5.2.1 Ingen tydlig majoritet  

I Afghanistan är samhället starkt präglat av etnisk lojalitet och tillhörighet vilket innebär att 

denna studie främst utgår från den etniska uppdelningen i landet, för att avgöra huruvida en 

majoritet kontra minoritet existerar. I kontrast till den etniska fördelningen i Afghanistan är 

landet mer homogent när det gäller religiös övertygelse. Ungefär 99 procent är muslimer, med 

en fördelning på 80 procent sunni och 19 procent shia. Fördelningen på sunni- eller 

shiamuslimer har i Afghanistan, till skillnad från flera andra regionen, inte varit anledning till 

någon större konflikt.72   

 

Tabell 2: Den etniska fördelningen i Afghanistan 

Etnisk grupp: Pasthuner Tajiker Uzbeker Hazarer Aimak Turkmener Övriga 

Procentuell 

fördelning: 
42 % 27 % 9 % 9 % 4 % 3 % 6 % 

 

Tabell 2 illustrerar tydligt att den pashtunska etniska gruppen har en särställning i 

Afghanistan. Den är främst koncentrerad till de södra delarna av landet, men existerar också 

som minoritetsgruppering i norra Afghanistan. Den pashtunska befolkningen har historiskt 

sett haft en dominerande särställning i Afghanistan och har exempelvis alltid innehaft 

presidentskapet (och tidigare kungamakten) i landet. Det är även i denna gruppering som 

talibanrörelsen har och har haft sitt stöd.73 När demokratiseringsprocessen inleddes efter 

Bonn-avtalet 2001 fick pashtunerna acceptera att makten i Kabul till viss del även fördelades 

till individer tillhörande minoritetsgrupperingar.  

 

                                                
72 Janse 2005, s. 5 
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Pashtunerna når procentuellt inte upp i majoritetsstyre, men deras historiska särställning gör 

att dess dominans i samhället är tydlig,74 vilket inte kan anses gynna genomdrivandet av 

konsociationell demokrati i Afghanistan.  

 

5.2.2 Mindre stat med litet invånarantal  

När det gäller Afghanistan så är invånarantalet mellan 28 till 30 miljoner, vilket kan betraktas 

som en medelstor stat.75 Argumentet avseende betydelsen av att det är en mindre stat grundar 

sig i att det är lättare att styra en mindre stat, vilket bedöms vara den avgörande indikatorn för 

detta villkor och inte invånarantalet i sig. Afghanistan kan inte hävdas vara lättstyrt då 

komplexiteten när det gäller den ekonomiska situationen, befolkningens fattigdom och inte 

minst den väpnade konflikten genomsyrar situationen i landet. Afghanistan är i dagsläget helt 

beroende av bidragsländer och dess vilja att stödja landet ekonomiskt. Vidare så har politiska 

förhandlingar i Afghanistan genomsyrats av den väpnade konflikten som pågår i landet. Att 

prioritera säkerhet för befolkningen är nödvändigt men tar stora resurser på kort sikt. 

Samtidigt är en uppbyggnad av rättssystem, polis och andra institutioner är avgörande för en 

långsiktig stabilitet.76 

 

En sammanvägd bedömning kopplat till den ekonomiska situationen, invånarantalet och 

säkerhetssituationen gör gällande att de argument för en mindre stat, som teorin refererar till, 

inte kan bedömas vara uppfyllda när det gäller Afghanistan.  

 

5.2.3 Geografiskt koncentrerade grupperingar  

Afghanistans typografi är tydligt uppdelad i två delar. I norra Afghanistan finns det rent 

historiskt en högre koncentration av minoritetsgrupper i samhället. Samhället består av 

uzbeker, turkmener, kirgizer och andra minoriteter som alla har sin kultur och sitt språk. De 

har även starka kopplingar till grannländerna i norr.77 Den största gruppen i norra Afghanistan 

är tadzjikerna, vilka kan beskrivas som den dominerande grupper i norr. Hazarerna lever 

generellt sätt i de centrala delarna av landet.  

 

                                                
74 Janse 2005, s. 4-5 
75 Landguiden 2013 
76 Janse 2005, s. 8-9 
77 Rashid 2010, s. 201 
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I södra, östra och västra Afghanistan dominerar de pashtunska grupperingarna. De har varit 

dominerande i centralregeringen och har samtidigt haft dominerade roll på landsbygden i 

södra delarna. Norra delarna är avgränsat från de södra av bergkedjan Hindukush. Det finns 

dock farbara leder som ansluter hela landet, men med stora begränsningar kopplat till årstid 

och underhåll. Säkerheten påverkar även möjligheterna till att röra sig i områdena som 

ansluter norra Afghanistan med övriga.78 

 

Typografin har naturligt avgränsat olika befolkningsgrupper från varandra och man har 

självständigt skött sina angelägenheter. Det finns dock undantag där både i norr och söder där 

minoritetsgrupper lever vilket ofta innebär att de är exponerade för majoritetsgruppens styre.  

En form av feodalism finns redan i Afghanistan. Förutom den etniska tillhörigheten så är 

lojaliteten gentemot de lokala makthavarna av synnerligen viktig betydelse i Afghanistan.79 

Detta innebär att befolkningen till stora delar verkar och lever i sina specifika distrikt och 

byar utan några behov av att korsa de olika makthavarnas intresseområden. Detta förstärker 

argumentet att detta villkor kan anses vara uppfyllt i Afghanistan.  

 

5.2.4 Ett existerande yttre hot mot staten  

Det finns begränsad information avseende befolkningens upplevda yttre hot som kan stärka 

samhörigheten inom landet. Det sovjetiska hotet som var påtagligt under årtionden har i 

dagsläget bytts ut mot främst interna konflikter vilket består av talibanrörelsens strävan att 

störta den afghanska staten för att uppnå sitt slutliga mål av ett islamiskt emirat.80  

 

Det finns en stor divergens avseende hur de olika minoritetsgrupperna bedömer ett yttre hot 

gentemot Afghanistan. Minoritetsgrupperna som ofta har tydliga kopplingar och lojaliteter till 

grannländerna har en uppbyggd trygghet i denna samhörighet.81 Hotet av externa 

terroristgrupper påverkar dock den upplevda säkerheten. Dess expandering i landet under 

början av 2000-talet var en av anledningarna till den internationella militära interventionen 

som genomfördes. Det upplevda amerikanska hotet är påtagligt i Afghanistan, och då främst 

bland den pashtunska delen av befolkningen som upplever att de blivit misskrediterade av den 

amerikanska dominansen. Detta har blivit föremål för flera politiska debatter, exempelvis 

                                                
78 McKenzie 2007, s. 115 
79 Mukhopadhyay 2009 
80 Rashid 2000 
81 Rashid 2000, s. 192-199 
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kopplat till det bilaterala avtal som initierats mellan USA och Afghanistan.82 Amerikanisering 

och hotet från väst har använts i debatten.  

 

Som en del i nationsbyggandet så skapades, med hjälpt av tidigare strukturer, en ny armé och 

poliskår i början av 2000-talet. Denna har byggts upp med stöd av NATO och ISAF och 

består i dagsläget av drygt 300 000 personer som fått en tydlig roll i Afghanistan då 

säkerhetsläget fortsatt är dåligt. Känslan av en nationell samhörighet har försökts bygga upp 

när skapandet av armén initierades. Det beslöts då att minoritetsgrupperna skulle få en 

tydligare roll än tidigare i institutionaliseringen. Även Afghanistans komplexa relation till 

grannländerna, och då främst Pakistan påverkar känslan av externt yttre hot.   

 

Den afghanska befolkningens utsatthet gentemot grannländers agendor, externa 

terroristorganisationer intresse i landet och västerländska strategiska intressen bedöms inom 

ramen för det upplevda externa yttre hotet. Tillsammans med den komplexa utvecklingen i 

Afghanistan och i regionen under de senaste decennierna så bedöms detta villkor vara 

uppfyllt.    

 

5.2.5 Grupperingarnas likvärdiga storlek  

I Afghanistan består vissa etniska minoriteter endast av några tiotusental medan de största 

grupperna är miljontals. Strukturen på det pluralistiska samhället i Afghanistan följer inte 

något enkelt mönster utan splittringen finns i alla dimensioner.83 Därför kan inte detta villkor 

anses vara uppfyllt för Afghanistan.  

 

5.2.6 Tradition av kompromisser i samhället  

Det som skiljer andra stabila demokratier mot Afghanistan är att partiernas roll för individen 

ofta är sekundärt då familjetillhörighet, klanstruktur och etnicitet identifierar individen 

snarare än politisk ideologi. Under 2003 och 2004 antog Afghanistan en ny konstitution som 

till stora delar bygger på ett ramverk utvecklat 1964. Men till skillnad mot denna så 

garanterades rätten till att skapa och engagera sig i politiska partier. Politiska partier möter 

dock fortsatt motstånd, bland annat hos president Karzai som offentligt kritiserat och gått 

emot politiska partiers vilja och inriktning. 

 
                                                
82 Tolonews 2014 
83 Janse 2005, s. 4 
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Koalitioner är vanligt förekommande, både svaga och starka. Dess gemensamma egenskap är 

att koalitionerna kan ändras allt eftersom, beroende på ämnesval och gemensamma 

beröringspunkter. En form av gränsöverskridande samarbete är möjlig men svårbedömt. En 

koalition av ett antal partier styrde Afghanistan under början av 1990-talet, vilket har varit 

den enda tydliga multipartisystemet i landet. Dock följde kaos och konflikt vilket till slut 

innebar att talibanregimen kom till makten i mitten av 1990-talet.84 

 

Tradition av förhandlingar och kompromisser kan anses vara stark i den kulturella kontexten i 

Afghanistan, inga koalitioner om än kortsiktiga verkar omöjliga. Därför kan detta villkor 

anses vara uppfyllt när det gäller traditionen till kompromisser i samhället.   

 

5.2.7 Begränsat antal segmenterade grupper  

När det gäller den etniska fördelningen så finns det som tidigare nämnts ett antal olika 

etniciteter i Afghanistan. De består av minst 6-7 olika etniska tillhörigheter (se tabell 2). 

Ytterligare en dimension att ha i beaktande kopplat till grupperingar är att de politiska som 

tenderar att öka i Afghanistan. I dagsläget finns det minst 50 stycken officiella registrerade 

partier samt en uppsjö av intresseorganisationer. Det är dock viktigt att tydliggöra att den 

ideologiska tillhörigheten är sekundär i Afghanistan, utan det handlar främst om en-persons 

partier där lojaliteten för klan eller individ avgör röstbenägenheten.  

 

Afghanistan kan anses ha ett begränsat antal etniska grupper men ett stort antal politiska 

grupper. Oavsett vad som avses så är antalet fler än de 3-5st som Lijphart bedömer som 

lämpligt för att detta villkor ska anses som uppfyllt.   

 

5.2.8 Övergripande lojaliteter  

Det finns begränsad forskning på vilka lojaliteter som är viktigast i Afghanistan. Det finns 

dock en del antaganden som kan göras, exempelvis dominerar lokala makthavare och 

lojaliteten gentemot dessa på regional nivå. Detta kan antas vara en reaktion på avsaknad av 

en stark centralstyrd regim samt att stora delar av den kriminella verksamheten som är 

utbredd i Afghanistan styrs av lokala makthavare. Bland annat är narkotikaproduktionen som 

innefattar allt ifrån produktionen av vallmo, förädling av opium samt distribuering och 

smuggling av varorna ut från landet en avgörande faktor för de lokala makthavarnas 

                                                
84 Rashid 2000 
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maktställning i samhället. Den etniska lojaliteten har främst utvecklats sedan invasionen av 

Sovjetunionen i slutet av 1970-talet och framåt.85 Etniciteten är idag av betydelse i samhället, 

men likt traditionen av koalitioner så finns det en benägenhet att ändra sin lojalitet beroende 

på situation. Exempelvis påverkar korruptionen vilken lojalitet som dominerar. Korruptionen 

som företeelse har i forskning kring demokratisering framhållits som ett hot mot demokratisk 

konsolidering i nya stater och mer specifikt som ett hinder mot ett fungerande civilstyre.86 

Korruptionen är utbredd i Afghanistan och landet rankas som 175 av 177 bedömda länder.87 

 

Det finns en övergripande vilja och förmåga, trots alla konflikter, att hålla Afghanistan intakt. 

Detta är avgörande för att den afghanska staten inte ska falla sönder, vilket kan antas grunda 

sig i en övergripande lojalitet som bygger på historiska och kulturella likheter mellan 

grupperingarna vilket gör strävan efter den afghanska identiteten stark. Man är helt enkelt 

stolt av att vara afghan.88 Trots begränsad tillgång till information som bedöms detta villkor 

vara uppfyllt när det gäller Afghanistan.  

 

5.2.9 Likvärdig socioekonomisk situation  

Sedan 2000 har utvecklingskurvan för befolkningen ökat enligt HDI (Human Development 

Index). Genom att metoderna har ändrats måste den årliga jämförelsen mellan HDI-index 

betraktas med försiktighet när det gäller validiteten. I 2013 års undersökning är Afghanistan 

betraktat som plats nr 175 av 187 länder. Från 1980 till 2012 har HDI ökat med 79 procent. 

Bland annat har livslängden ökat med 9.9 år. 89 Studien avseende Afghanistan är dock 

begränsad och innefattar inte alla de indikatorer som övriga länder i statistiken har bedömts 

gentemot. Detta påverkar förmågan att jämföra situationen både med övriga länder men i 

denna kontext även förmågan att bedöma de olika etniska gruppernas situation gentemot 

varandra. Bland annat har säkerhetsläget påverkat förmågan att genomföra storskaliga 

undersökningar på lokalbefolkningens villkor och situation. Även brister i folkräkningen 

påverkar reliabiliteten avseende detta villkor. Den utbredda narkotikaproduktionen påverkar 

även den socioekonomiska situationen för befolkningen. Narkotikan har skapat ett fåtal 

extremt förmögna makthavare, vilka i denna studie bortses ifrån. 

 
                                                
85 Janse 2005, s. 4 
86 Berglund, Aarebrot, Vogt och Karaisme 2001, s. 161-163 
87 Transparency.org 2013  
88 Janse 2005, s. 4 
89 Human Development Report Afghanistan 2013 
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Rent generellt betraktas Afghanistan som ett av världens fattigaste länder90, med ett stort 

beroende av externt bidrag.91 Det finns dock skillnader mellan de etniska grupperingarna 

kopplat till den socioekonomiska situationen. Hazarerna har rent traditionellt haft en mer 

utsatt situation i Afghanistan och betraktas nedsättande av övriga etniciteter. De 

grupperingarna som främst är utsatta i Afghanistan är de nomadgrupper som lever i centrala 

delar av landet och de minoritetsgrupperingar som lever bland den geografiskt begränsade 

majoriteten. Exempelvis är pashtunska grupper i norra Afghanistan utsatta för förtryck av 

både uzbeker och tadzjiker. Den stora skillnaden mellan grupperingar i Afghanistan är den 

mellan landsbygd och de som lever i urbaniserade miljöer. Skillnader i ekonomisk situation, 

läs- och skrivkunnighet och barnadödlighet påverkar analysen avseende detta villkor.92 

Klyfterna i landet är tydliga, och trots begränsad tillgänglig statistik avseende etniska grupper, 

så bedöms det inte finnas en likvärdig socioekonomisk situation bland grupperna i landet.   

 

Tabell 3: Summering av resultaten i den empiriska studien  

 Gynnsamma villkor som förbättrar 
förutsättningarna för konsociationell 
demokrati (consociationel democracy) 

Villkoret bedöms vara uppfyllt i 
Afghanistan 

1 Ingen tydlig majoritet (no solid majority) Nej 
2 Mindre stat med litet invånarantal (small 

population size) 
Nej 

3 Geografiskt koncentrerade grupperingar 
(geographical concentration of segments) 

Ja 

4 Ett existerande yttre hot mot staten (external 
threat) 

Ja 

5 Grupperingarnas likvärdiga storlek (segment 
of roughly equal size) 

Nej 

6 Tradition av kompromisser i samhället 
(tradition of compromise and 
accommondation) 

Ja 

7 Begränsat antal segmenterade grupper 
(small numbers of groups) 

Nej 

8 Övergripande lojaliteter (overarching 
loyalties) 

Ja 

9 Likvärdig socioekonomisk situation 
(absence of large socioeconomic 
differences) 

Nej 

 

                                                
90 UNDP-artikel 2013 
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6. SLUTSATS 
Avsaknaden av en kritisk granskning om den demokratisering som bedöms pågå i 

Afghanistan initierade syftet med denna studie. Lijpharts demokratiseringsmodell användes 

som utgångspunkt och frågeställningen avgränsades till att besvara frågan om, vilka 

förutsättningar det finns för att lyckas med konsociationell demokratisering i Afghanistan?  

 

Den bristfälliga tillgången på fördjupad information avseende de olika etniska gruppernas 

situation har till del motverkats genom att istället sträva efter en bred förkunskap om landets 

dynamik och uppbyggnad. Det är dock av fortsatt betydelse att läsaren är medveten om 

riskerna med subjektiva bedömningar i slutsatsens analys. Den jämförande analysen 

begränsades, trots induktiv anpassning, av att Lijpharts teoretiska demokratiseringsmodell är 

anpassad för västerländska samhällsstrukturer.  

 

I den empiriska fallstudien framkom det att 4 av 9 gynnsamma villkor kan anses vara 

uppfyllda i Afghanistan (se tabell 3). Detta innebär dock att en majoritet av villkoren inte 

uppfylldes, vilket då kan motverka förutsättningarna för konsociationell demokrati i 

Afghanistan. Men som tidigare nämnt, poängterar Lijphart att villkorens uppfyllnad inte är 

någon garanti för att konsociationell demokrati ska fungera, men det förbättrar 

förutsättningarna. Vilka slutsatser kan då göras avseende de uppfyllda villkoren?  

 

För det första bedöms Afghanistans grupperingar vara geografiskt koncentrerade, vilket i 

Lijpharts teori anses som gynnsamt för konsociationell demokrati. Anledningen till att det 

anses som gynnsamt är de minskade riskerna för konfrontation mellan grupperna i samhället.  

I den afghanska kontexten kan det dock argumenteras att grupperna som är geografiskt 

koncentrerade även är starkt påverkade av lokala makthavare och dess intressen i regionen. 

Detta genomsyrar framförallt den afghanska landsbygdens struktur, och trots att detta villkor 

kan anses som uppfyllt så är det tveksamt att det är gynnsamt i den afghanska kontexten. 

Genom att de lokala makthavare till del underminerar den centralstyrda regeringens 

legitimitet så blir lojaliteten avgörande för hur väl regeringen kan applicera sin politik, vilket i 

förlängningen påverkar möjligheterna att sprida demokratins värderingar till befolkningen.  

 

Det andra villkoret som anses vara uppfyllt är närvaron om ett yttre hot. Både den afghanska 

befolkningens utsatthet gentemot ett yttre hot samt den historiska kontexten bedöms inom 

ramen för detta villkor. Incitamenten för villkoret är att ett yttre hot kan sammanföra en 
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nationell identitet. Det som påverkar gynnsamheten i den afghanska kontexten är problemet 

att det även finns en tydlig inre konflikt som segregerar grupperna i samhället. Det som 

motverkar denna konflikt är viljan om ett gemensamt Afghanistan. Ingen grupp i samhället 

argumenterar för ett uppdelat Afghanistan, utan det bedöms finnas en övergripande lojalitet 

som genomsyrar hela samhället. Detta villkor anses vara gynnsamt och tillsammans med att 

landet i princip är religiöst homogent förbättrar detta möjligheterna avseende nationell 

identitet. Detta påverkar i sin tur den tradition av kompromisser som bedöms finnas som ett 

gynnsamt villkor i Afghanistan.  

 

För att kunna göra en sammanvägd bedömning om förutsättningarna för konsociationell 

demokrati i Afghanistan så behöver en analys även göras avseende de villkor som inte 

uppfylldes. Två av villkoren bedöms vara dominerande och kan motverka förutsättningarna 

för att modellen ska lyckas. Att det finns en dominerande grupp i Afghanistan i form av den 

pashtunska etniciteten påverkar dynamiken och förmågan till koalitioner. Detta motverkar 

även den första beståndsdelen i konsociationell demokrati, vilket avser en storkoalition. 

Lijphart anser detta vara den viktigaste komponenten i teorimodellen. Genom att det finns en 

dominerande grupp i Afghanistan så kan teorimodellens applicerbarhet på Afghanistan 

ifrågasättas. Bristerna i den socioekonomiska jämlikheten är det andra viktiga villkoret som 

inte kan anses vara uppfyllt i Afghanistan. De stora skillnaderna mellan landsbygd och stad är 

även här av betydelse och påverkar dynamiken mellan grupperingarna.    

 

Genom att studien kritiskt har granskat förutsättningarna för att lyckas med konsociationell 

demokrati i Afghanistan kan det sammanfattningsvis bedömas att möjligheterna att lyckas 

applicera denna modell fullt ut är begränsad.  

 

Oavsett om det är rätt demokratiseringsmodell eller ej, så har det internationella samfundet 

under drygt tio år försökt att med både militära styrkor, massivt bistånd och civila insatser 

bygga upp statsapparaten i Afghanistan. Det finns fortsatt ett stort intresse från det 

internationella samfundet att lyckas applicera en så välanpassad modell som möjligt i de 

pluralistiska samhällen som är konfliktdrabbade. Framtida forskning skulle kunna fokusera på 

hur det specifika landets egenskaper skall nyttjas för att nå det slutliga målet om en stabil 

demokrati. När det gäller Afghanistan så är en framtida forskningsinriktning avseende lokala 

makthavare och dess lojaliteter vital för att förstå hur utvecklingen i Afghanistan fortskrider.  
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