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Abstract 

Rife with violence, widespread fraud and finally ending up with the incumbent 

president Hamid Karzai retaining possession of the presidency through default 

following the resignation of lead contender Abdullah Abdullah, the afghan 

presidential election of 2009 was a complete disaster.  

Based on this starting point the purpose of this thesis is to examine the 

appropriateness of going through with the election in Afghanistan at that point in 

time. I go about this through examining the conditions and circumstances that 

applied to the afghan society in the time leading up to the elections. Using a 

theoretical framework detailing the conflict-generating mechanisms of elections in 

societies torn by war and violence I in turn examine the actors, institutions and 

stakes of the election.  

I finally arrive at the conclusion that considering the conditions of the time the 

agents organizing the election should probably consider themselves lucky that the 

country didn’t plunge deeper into conflict or even falling victim to a new civil war 

following the election. 
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1 Inledning 

I augusti 2009 hölls Afghanistans andra presidentval sedan talibanerna avsatts 

2001. Valet kom att utvecklas till en fullskalig katastrof då valfusk och 

våldsamheter kantade processen, miljontals röster kom att diskvalificeras och 

ingen av kandidaterna uppnådde den majoritet vilken krävdes för seger. Den andra 

valomgången mellan sittande presidenten Hamid Karzai och hans främsta 

motståndare Abdullah Abdullah förstärkte enbart fiaskot. Abdullah valde att dra 

sig ur processen med motiveringen att en andra omgång förmodligen skulle bli än 

värre än den första och Karzai utropades till segrare utan att ha fått en majoritet av 

rösterna. 

Var det möjligt att i förväg förutsäga att valet skulle arta sig på detta vis och 

var det lämpligt att hålla val i det av våld och konflikt sargade Afghanska 

samhället? 

1.1 Problemformulering och syfte 

Den amerikanska invasionen av Afghanistan år 2001 förde med sig en 

demokratiseringsprocess med ovanligt stor internationell inblandning och stöd.
1
 

Den Afghanska staten hade och har således mäktiga krafter i ryggen och jag har 

därför funnit det intressant att studera denna demokratiseringsprocess med så 

mycket stöd att den borde ha större chans än andra att nå framgång. Det jag har 

intresserat mig för och det som följaktligen är kärnan i uppsatsen är val, närmare 

bestämt det Afghanska presidentvalet 2009 och förutsättningarna för att det skulle 

bli lyckat. 

Val spelar givetvis en nyckelroll i alla demokratiseringsprocesser, trots detta 

höjs varnande fingrar mot att i allt för stor utsträckning lita till valens förmåga att 

på egen hand styra en demokratiseringsprocess i rätt riktning. I synnerhet är detta 

sant för stater med djupt splittrad befolkning och de vilka nyligen tagit sig ur, eller 

fortfarande befinner sig i, en våldsam konflikt. Val bör inte hastas fram utan att 

tillräcklig uppmärksamhet ägnats åt exempelvis valsystemets uppbyggnad och 

andra faktorer vilka kan påverka huruvida valet blir lyckat då skyndsamt 

anordnade val under fel förutsättningar kan leda till ökat våld och djupare 

splittring.
2
 
3
 

                                                 
1
 Suhrke, Astri (2008) “Democratizing a Dependent State: the Case of Afghanistan” Democratization, vol. 15, 

no. 3, sid. 630 
2
 Reilly, Benjamin (2000) Electoral Systems and Conflict in Divided Societies, i Druckman, Paul C, 

International Conflict Resolution After the Cold War, sid. 426 
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I forskning kring val i krigs- och våldsdrabbade samhällen är den viktigaste 

frågan enligt Benjamin Reilly; under vilka omständigheter ett val bidrar till 

skapandet av en ny fredlig och demokratisk ordning och under vilka 

omständigheter de i motsats till detta bidrar till att undergräva denna utveckling 

och istället för med sig en återgång till konflikt. Han pekar på det faktum att 

denna typ av val ofta omgärdas av höga förhoppningar trots att förutsättningarna 

för ett lyckat genomförande ofta är mycket dåliga i ett våldshärjat samhälle. I 

synnerhet avsaknad av politiskt klimat, social och ekonomisk stabilitet, 

institutioner och politisk vilja kan starkt bidra till ett misslyckat val, vilket 

världssamfundet och beslutsfattare sällan tagit hänsyn till.
4
 

Syftet med min uppsats är att utvärdera förutsättningarna för att ett 

framgångsrikt val skulle kunna hållas i Afghanistan 2009 som en del i 

demokratiseringsprocessen och på så viss kunna dra slutsatser om lämpligheten att 

hålla val vid denna tidpunkt. 

Den frågeställning jag ämnar besvara med denna uppsats lyder således: 

 

Var det lämpligt att hålla presidentval i Afghanistan år 2009 sett till de 

förutsättningar vilka rådde vid denna tidpunkt? 

1.2 Metod och material 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie, detta då min frågeställning 

utgörs av en ”hur-fråga” och således har en förklarande ambition.
5
 Utöver detta är 

fallstudiemetoden i allmänhet en lämplig strategi då man söker förstå komplexa 

sociala fenomen eftersom den på ett bra sätt möjliggör studier av karaktärsdragen 

däri.
6
 Vidare är jag medveten om den huvudsakliga kritiken mot fallstudier vilken 

kritiserar bristen på förmåga att generalisera de slutsatser studien leder fram till. 

Det är givetvis svårt att generalisera med utgångspunkt i ett ensamt fall men fokus 

i en fallstudie ligger vanligtvis inte på generaliseringar av exempelvis bestånd 

eller rymd. Med fallstudiemetoden står istället teorin i fokus och istället för att 

generera generaliseringar av empiri är det istället möjligt att göra teoretiska 

generaliseringar.
7
 

Vad det gäller användande av alternativa metoder har jag valt 

fallstudiemetoden över den komparativa metoden. Det må ha varit intressant att 

genomföra en komparativ studie i vilken fallet med det afghanska presidentvalet 

jämförs med ett annat val. Slutligen gjorde jag dock bedömningen att fallet med 

Afghanistan, dess förutsättningar och förhållanden är och var så unika att det 

skulle bli svårt att välja ut ett lämpligt fall att jämföra med. 

                                                                                                                                                         
3
 Jarstad, Anna K, Kovacs Söderberg, Mimmi, Höglund, Karin (2008) ”The predicament of elections in war-torn 

societies” Democratization, vol. 16, Nr. 3, sid. 531 
4
 Reilly, Benjamin (2008) Post-war elections: uncertain turning points of transition, i Jarstad, Anna K – Sisk, 

Timothy D (red.) From war to democracy – Dilemmas of peacebuilding, sid. 159-160 
5
 Yin, Robert K, (2003) Case Study Research - Design and Methods, sid. 6 

6
 Ibid, sid. 2 

7
 Ibid, sid. 10 
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Till min hjälp i genomförandet av denna studie har jag främst haft 

sekundärmaterial, detta i form av böcker samt artiklar från olika vetenskapliga 

tidsskrifter. Användandet av sekundärmaterial har fört med sig ett behov av 

noggrann källkritisk granskning över materialet vilken jag genomfört enligt 

Esaiassons et al mall för källkritik. Författarna menar att de viktigaste faktorerna 

att ta ställning till i granskningen utgörs av äkthet, oberoende, samtidighet samt 

tendens.
8
 Huvuddelen av uppsatsens material utgörs av samtida material och 

vidare har mitt källkritiska arbete fått mig att gallra ut material från exempelvis 

Afghanistans Independent Election Commission (det organ vilket anordnade 

valet) då denna institution visat sig allt för lojal mot den sittande presidenten och 

således ej levde upp till kravet på tendens. 

Min uppsats berör val i krigs- och våldshärjade samhällen och de 

konfliktgenererande mekanismerna däri, uppsatsens avgränsningar har främst 

styrts av teorin och de tre områden vilka enligt den bör studeras för förståelse av 

val i krigs- och våldshärjade samhällen; aktörer, institutioner samt valets 

risker/insatser (hädanefter benämnt stakes). Då jag undersöker förutsättningarna 

för att hålla ett lyckat val skulle kunna genomföras har jag valt att inte gå längre 

tillbaka i tiden än 2004 då det första presidentvalet hölls, i den mån detta varit 

möjligt. 

1.3 Disposition 

Efter detta kapitel fortsätter jag med en redogörelse för det teoretiska ramverk jag 

tagit till min hjälp i studien av det Afghanska presidentvalet; där val i krigs- och 

våldsdrabbade samhällen definieras teoretiskt. Det kapitlet följs av en kort 

redogörelse för presidentvalet och hur det artade sig i syfte att ge en 

bakgrundsbild. Efter detta följer själva fallstudien där jag redogör för 

omständigheterna och förutsättningarna, vilka rådde i Afghanistan före 

presidentvalet, utifrån aktörer, institutioner och stakes. Denna redogörelse leder 

sedan vidare till en analys där empiri och teori kopplas samman och slutligen i 

sista kapitlet genererar ett antal slutsatser samt ett besvarande av frågeställningen.  

 

                                                 
8
 Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2007) Metodpraktikan, sid. 314 
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2 Teori 

Det teoretiska ramverk jag tagit till min hjälp i denna undersökning utgörs 

huvudsakligen av Jarstad, Kovacs och Höglunds
9
 studie om val i krigs- och 

våldsdrabbade samhällen och de konfliktgenererande mekanismerna i dessa. 

Studien identifierar de tre viktigaste elementen att undersöka i denna typ av val 

och det är således enligt dessa tre jag undersökt förutsättningarna för att ett lyckat 

val skulle kunna genomföras i Afghanistan. 

2.1 Val i krigs- och våldsdrabbade samhällen 

Jarstad et al menar att de viktigaste frågorna att undersöka vad det gäller denna 

typ av val är ”vilka deltar?”, ”hur genomförs valet?” samt ”vad står på spel?”. 

Dessa tre frågor går i tur och ordning att översätta till aktörer, institutioner och 

stakes.
10

 

Våldshärjade samhällen och de val vilka genomförs däri skiljer sig givetvis 

från stabila och fredliga samhällen. Krigs- eller våldskontexten vilken ramar in 

samhället har inverkan på den politiska logiken genom att exempelvis stark 

lojalitet till olika våldsverkare och konfliktidentiteter spelar en avgörande roll. 

Väpnade konflikter har ofta en negativ inverkan på förhållanden och 

förutsättningar för stärkandet av demokrati. Ekonomin kan bli lidande och de 

samhälleliga institutionerna försvagas ofta, civilsamhället och media vilka i 

synnerhet anses viktiga i valtider ur ett demokratiskt perspektiv är ofta 

försvagade, splittrade och/eller politiskt styrda. Vidare finns risken i ett krigs- och 

våldshärjat samhälle för en växande tolerans gentemot våld där det gradvis 

kommer att upplevas som ett legitimt medel i konflikt- och problemlösning. Detta 

riskerar att ge upphov till en osäkerhet vilken i valtider kan påverka både 

politikers och väljares val och möjligheter till politiskt deltagande då rädslan för 

attacker och våld är ständigt överhängande.
11

 

Författarna poängterar att aktörer, institutioner och stakes inte enbart bör 

undersökas oberoende av varandra utan uppmärksamhet bör även ägnas 

interaktionen dessa tre emellan då exempelvis valsystemets utformning kan 

påverka valets stakes.
12

  

                                                 
9
 Jarstad, Anna K, Kovacs Söderberg, Mimmi, Höglund, Karin (2008) ”The predicament of elections in war-torn 

societies” Democratization, vol. 16, Nr. 3   
10

 Ibid, sid. 536-7 
11

 Ibid, sid. 535-536 
12

 Ibid, sid. 547 
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2.1.1 Aktörer 

De viktigaste aktörerna i dessa val utgörs främst av politiska partier, väpnade 

grupper/organisationer och nyligen avväpnade grupper och det är deras politiska 

historia, agenda, stöd, koppling till övriga samhället samt legitimitet vilket kan 

spela stor roll vad det gäller valets påverkan på utsikterna för fred eller fortsatt 

våld. Politiska partier spelar en avgörande roll i demokratisering och anses vara en 

nyckelaktör i val samt att de fyller den viktiga funktionen att koppla medborgare 

till stat. Vidare kan viktiga politiska aktörer vilka antingen av egen vilja eller på 

grund av aktiv uteslutning står utanför valet spela en stor roll både för valets 

utförande och resultat.
13

 

Vidare är det av yttersta vikt att inför ett val minimera huvudaktörernas 

tillgång till och förmåga att använda vapen samt att ta till våld. En avväpnings och 

demobiliseringsprocess är således en mycket viktig del av val i våldshärjade 

samhällen men lika viktigt är även att tänka bortom enbart förmågan att ta till 

våld. Incitamenten och drivkraften hos olika aktörer att ta till våld måste även de 

betänkas och bekämpas, både hos aktörer vilka valt att stå inom såväl som utom 

valprocessen.
14

 

Ytterligare en fara associerad med aktörer i denna typ av val är att olika de kan 

använda sig av en dubbel strategi där parlamentet och slagfältet kompletterar 

varandra. En aktör som inte är nöjd med sina framgångar militärt kan således söka 

skaffa sig mer legitim makt och därigenom bredda sitt spektrum av möjligheter. 

Det finns även en risk att valet utnyttjas av både de sittande, oppositionen 

och/eller de aktörer vilka står utanför processen, till att öka sin legitimitet. Själva 

valet hamnar då i skymundan och aktörerna försöker istället få stöd för sin kamp 

genom olika politiska manövrer inom valkontexten. Dessutom kan det instabila 

klimat som råder i krigs och våldsdrabbade samhällen med utbredd rädsla och 

sociala problem bereda väg för radikala kandidater som på populistiskt vis söker 

utnyttja dessa problem och vidare förvärra situationen med inflammerad retorik.
15

 

2.1.2 Institutioner 

Vad det gäller institutionerna är det viktigast att undersöka valsystemets 

utformning, säkerhetsinstitutionerna respektive de som anordnar och genomför 

valet. Den avgörande frågan, menar författarna, är i vilken utsträckning 

valsystemet exkluderar vissa grupper från politisk makt eller uppmuntrar till 

politisk polarisering. 

Frågan om valsystemets utformning domineras av konflikten mellan 

proportionella- samt majoritetsvalsystem. De sistnämnda riskerar att leda till 

exkludering av minoriteter och utgör ofta ett problem i etniskt splittrade 

samhällen vilket lett till att proportionella valsystem kommit att rekommenderas i 

                                                 
13

 Jarstad, Anna K, Kovacs Söderberg, Mimmi, Höglund, Karin (2008) ”The predicament of elections in war-

torn societies” Democratization, vol. 16, Nr. 3, sid. 537 
14

 Ibid, sid. 540 
15

 Ibid, sid. 538 
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denna typ av samhälle. Denna lösning utgör emellertid ingen garanti för en 

minskning av risken för ökat våld och konflikter då det istället kan ta form av en 

majoritetsdiktatur i de fall då en grupp i landet är dominant till antalet. Författarna 

poängterar att de kausala förhållandena mellan olika valsystem och ökat våld är 

svåra att belägga, särskilt med tanke på de nästan ändlöst många kombinationer av 

system vilka är i bruk. Detta, menar de, ska dock inte tolkas som att det inte går 

att undvika eller hantera våld med hjälp av valsystem och dess utformning utan 

snarare att det viktiga är att vara uppmärksam på de lokala konfliktförhållandena 

samt hur konflikterna artat sig historiskt.
16

 

Utöver valsystem och utformningen av dessa spelar säkerhetsinstitutionerna 

en mycket stor roll i val. Makten, legitimiteten och nivån av handlingskraft hos 

dessa institutioner kan i stor utsträckning påverka förekomsten av våld och 

konflikter samt förmågan att hantera detta i samband med ett val både positivt och 

negativt.
17

 Vad det gäller de institutioner vilka är ämnade att organisera valet samt 

kontrollera efterlevnad av reglerna är ofta fallet i krigshärjade stater att de är 

svaga och politiskt styrda. Detta leder naturligtvis till att deras förmåga att hantera 

aktörer vilka använder hot och våld för att manipulera valet försämras drastiskt. 

Vidare kan dessa institutioner antingen ta formen av ett statligt verk eller 

departement samt i vissa fall av en självständig valkommission. Författarna varnar 

här för att dessa i vissa fall är alldeles för osjälvständiga gentemot regeringen och 

det styrande partiet eller i andra fall helt öppet styrs och tillsätts därifrån. Detta 

riskerar att ytterligare försämra institutionens handlingskraft mot exempelvis våld 

i samband med valet och andra oegentligheter.
18

 

2.1.3 Stakes 

Författarna uppmärksammar att det generellt sett är mer som står på spel i val i 

denna typ av samhälle, fördelarna som följer på att inneha makten är i regel större 

och priset för att förlora den är i regel högre jämfört med utvecklade och fredliga 

demokratier. De menar vidare att det ofta är oproportionerligt mycket makt knutet 

till regeringsmakten och att en president ofta får makt och inflytande över landets 

ekonomiska tillgångar på ett olämpligt vis. Utöver det kommer ofta ovanligt 

mycket kontroll över militär, polis och säkerhetsstyrkor vilket i sin tur innebär 

kontroll över det legitima våldet. Parlamentet har ofta en begränsad roll att spela 

jämfört med presidentämbetet och kan enkelt utmanövreras samt att även 

oppositionen kan hållas kontrollerad. Resultatet av allt detta leder till ett system 

där enbart den starke presidenten är av politisk betydelse.
19

 

För att minska betydelsen av valets stakes och incitamenten till våld 

rekommenderas att kandidaterna i valet förhandlar fram maktdelnings-pakter vilka 

försäkrar att makten inte enbart tillfaller segraren i valet utan delas mellan 

                                                 
16

 Jarstad, Anna K, Kovacs Söderberg, Mimmi, Höglund, Karin (2008) ”The predicament of elections in war-

torn societies” Democratization, vol. 16, Nr. 3, sid. 540-1 
17

 Ibid, sid. 540 
18

 Ibid, sid. 542 
19

 Ibid, sid. 544 
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grupper. På så vis kan man uppnå inkludering och ett stabilare samhällsklimat om 

än till ett visst demokratiskt pris då valet inte till fullo respekteras. Utöver detta 

uppmärksammar författarna att ett stärkande av den lagstiftande respektive 

dömande makten gentemot den verkställande kan göra stor nytta för att kontra 

höga stakes i ett val.
20

 

2.2 Metodologiska överväganden kring teorierna 

I teorin från Jarstad et al om farorna med val i krigshärjade samhällen har jag 

uppmärksammat att en del möjliga brister förekommer i appliceringen på mitt fall 

men ändå gjort bedömningen att den utgör ett stabilt verktyg med vilket jag kan 

förstå och analysera fallet. 

Författarna gör för det första skillnad på samhällen vilka fortfarande är 

involverade i en väpnad konflikt och de som nyss upplevt det samma och nu tagit 

sig ur den. Afghanistan faller enligt mig in i båda kategorierna då det Afghanska 

samhället gick från en mellanstatlig konflikt till ockupation och intensivt internt 

våld mellan olika grupperingar. Jag har dock valt att hålla mig till den första 

kategorin då det afghanska samhället fortfarande i stor utsträckning präglas av 

våld och konflikt. 

För det andra handlar min uppsats om presidentvalet medan Jarstad et al i 

något större utsträckning behandlar parlamentariska val (i de fall där val inte 

berörs generellt). Jag har därför strävat efter att inte blanda ihop författarnas 

observationer om parlamentariska val med de om presidentval för att på så vis 

undvika felaktigheter i analysen. För att förstå det afghanska presidentvalet och 

vissa förutsättningar och skeenden däromkring har jag dock funnit det nödvändigt 

att låta det afghanska parlamentet och det valsystem vilket omgärdar det utgöra ett 

betydande sidospår. 

                                                 
20

 Jarstad, Anna K, Kovacs Söderberg, Mimmi, Höglund, Karin (2008) ”The predicament of elections in war-

torn societies” Democratization, vol. 16, Nr. 3, sid 546-7 



 

 8 

3 Kontextualisering – Presidentvalet 

Min uppsats är inriktad på de omständigheter vilka rådde i Afghanistan vid tiden 

före presidentvalet, jag anser dock att en redogörelse för själva valet är viktig för 

den övergripande förståelsen. 

Presidentvalet genomfördes den 20 augusti 2009, efter en nomineringsprocess 

vilken producerat 41 presidentkandidater. De tre mest framstående var sittande 

president Hamid Karzai, före detta utrikesministern Abdullah Abdullah samt före 

detta finansministern Ashraf Ghani. Preliminära valresultat dröjde till den 16 

september men redan innan någon av kandidaterna ens hunnit hävda seger dök 

olika anklagelser om valfusk och andra oegentligheter upp. De huvudsakliga 

anklagelserna utgjordes av fejkade valstationer, manipulation av röster, 

skrämseltaktik samt olämplig inblandning av medlemmar från Independent 

Election Commission (IEC). Karzai föreföll ha segrat med 54,6% av rösterna mot 

Abdullahs 27,7 men en utdragen undersökning kring anklagelserna om valfusk 

ledde till att Electoral Complaints Commission diskvalificerade nära en fjärdedel 

av rösterna den 18 oktober. Ingen av kandidaterna hade efter detta erhållit en 

majoritet av rösterna och konstitutionen krävde en andra valomgång enbart mellan 

Karzai och Abdullah.
21

 Stämningen i landet var vid denna tidpunkt mycket nervös 

vilket i synnerhet gällde Kabul där stor osäkerhet kring vad som var på väg att 

hända rådde. Rykten florerade vilka menade att flitig aktivitet rådde i de båda 

kandidaternas läger och att man där i hemlighet byggde upp vapenförråd och 

förde pengar utomlands som förberedelse till en väpnad konflikt. Det kom att 

krävas starka påtryckningar, huvudsakligen från USA, för att få Karzai att 

acceptera en utslagsomgång men Abdullah drog sig emellertid ur innan denna 

kunde genomföras då han hävdade att en sådan var meningslös på grund av det 

utbredda valfusket. Hamid Karzai utroppades således till valets segrare den 2 

november 2009 och i och med Abdullahs utträde ur processen normaliserades 

säkerhetsläget något.
22

 

Utöver fusk var valdagen också mycket våldsam. Ett stort antal raketattacker 

rapporterades vid olika vallokaler och valcenter över hela landet och vidare utbröt 

strider mellan olika kandidaters läger, i synnerhet i huvudstaden. I de norra 

provinserna Baghlan, Jawzjan och Faryab gick talibanerna till anfall och hårda 

strider mot den afghanska armén utbröt med många dödsoffer som följd. Allt som 

allt uppskattade FN att totalt ca 300 incidenter av olika slag inträffade på 

valdagen.
23
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Talibanerna drog nytta av det bräckliga läget och valets tveksamheter i 

propagandasyfte och kom med flera regeringsfientliga uttalanden. De krävde en 

allmän bojkott av den andra valomgången och refererade till oklarheterna kring 

valresultatet som bevis på regeringens misslyckanden.
24
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4 Fallstudie 

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen av valets förutsättningar 

på vart och ett av de tre områdena vilka teorin identifierar som mest värdefulla att 

undersöka. 

4.1 Aktörer 

Här redogör jag för förutsättningarna inför valet utifrån aktörsperspektivet och det 

med fokus på de kandidater vilka ställde upp och talibanerna samt andra 

upprorsmakare. 

4.1.1 Kandidater 

Bland de 41 presidentkandidaterna utgjorde, som tidigare nämnt, den sittande 

Hamid Karzai tillsammans med förre finansminister Ashraf Ghani och förre 

utrikesminister dr Abdullah Abdullah de huvudsakliga favoriterna till posten. De 

två förstnämnda är pashtuner medan Abdullah Abdullah har påbrå från både 

pashtuner och tadzjiker.
25

 

Samtliga kandidater förutom sex förklarade sig vara självständiga och 

representerade således inget parti, övriga sex kandidater stod i spetsen för mycket 

små partier.
26

 De flesta kandidaterna omgärdades inte av någon traditionell 

valkampanj då detta enbart var möjligt för de bäst finansierade och säkerhetsläget 

gjorde massmöten besvärligt, flertalet kandidater bedrev således sin kampanj 

hemifrån. Toppkandidaterna förlitade sig i stor utsträckning på att skapa allianser i 

det fördolda med olika politiska grupperingar samt att söka stöd hos regionalt 

framstående medborgare och ”maktmäklare” för att vinna röster.
27

 

Kandidaterna var tvungna att under ed försäkra att de ej hade kopplingar till 

kriminella och andra olagliga väpnade grupperingar. Kontrollen av detta sköttes 

dessvärre inte på ett adekvat sätt då IEC och Disarmament and Reintegration 

Commission bollade kontrollansvaret mellan sig. I april 2009 fattade IEC beslut 

om att över huvud taget inte granska kandidaterna för samröre med någon av 

ovanstående grupper. Vidare drogs den övergripande avväpningsprocessen med 

                                                 
25
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26
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ett bristande politiskt intresse och inkompetens vilket innebar att den mer eller 

mindre stod still.
28

 På den i allmänhet våldsamma valdagen bröt också väpnade 

sammandrabbningar ut mellan olika kandidaters gäng.
29

 

I teorin poängteras vikten av partier då man undersöker aktörerna i val. Några 

partier förekommer dock inte på samma sätt i Afghanistan som i andradelar av 

världen vilket självfallet gör att det ej går att undersöka valets förutsättningar med 

utgångspunkt i partier och hur dessa fungerar. Jag noterar istället avsaknaden av 

dem vilket jag får anledning att återkomma till senare. 

4.1.2 Talibaner och andra upprorsmakare 

Säkerhetsläget i det afghanska samhället försämrades påtagligt månaderna före 

valet och aktiviteten bland talibaner, upprorsmakare och andra mindre ideologiska 

våldsverkare som olika kriminella element och droghandlare eskalerade kraftigt.
30

 

Tre veckor före valet krävde talibanerna att det skulle bojkottas och kungjorde att 

deltagande i valet skulle betraktas som stöd till och en vänskapshandling gentemot 

invasionsstyrkorna och vidare hotade de med hämnd genom att skära av väljarnas 

bläckbeprydda fingrar.
31

 

FN bedömde i december 2008 att av de 350 distrikten i Afghanistan stod 10 

helt bortom regeringens kontroll och ytterligare 165 drogs med problem gällande 

regeringens inflytande och tillträde till dem var svårt och problematiskt. Även i de 

distrikt där regeringen kontrollerade centrum stod ofta landsbygden och delar av 

vägnät och övrig infrastruktur under kontroll av en av de ovan nämnda aktörerna. 

Vidare eskalerade våldet under 2009 med terrorkampanjer riktade mot polis och 

andra representanter för regeringen.
32

 Till följd av det försämrade säkerhetsläget 

hade rekryteringsbasen bland gräsrötterna ökat kraftigt för dessa aktörer. 

Talibanerna hade exempelvis lyckats knyta flertalet nya befälhavare till sig och 

även införlivat ett antal nya rebellgrupper i sina led under 2009.
33

 Denna situation 

påverkade även folkets förtroende för regeringen vilket skadades och i takt med 

att människor drogs till Talibaner och andra regeringsfientliga grupper tappade 

makten i Kabul legitimitet till fördel för dessa grupperingar.
34

  

Den ovan nämnda misslyckade avväpningsprocessen spelade även den dessa 

grupper i händerna då det innebar att deras möjligheter att ta till våld och med 

vapen skrämma samt sätta sig i respekt inte utmanades eller bekämpades.
35
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4.2 Institutioner 

Här redogör jag först för valsystemets utformning och efter det följer en 

redogörelse över säkerhetsinstitutionerna och de vilka hade till uppgift att 

genomföra valet samt kontrollera efterlevnad av lagarna som kringgärdade det. 

4.2.1 Valsystemet 

Det valsystem som tillämpas i Afghanistans presidentval är ett så kallat tvåstegs-

majoritetsval. En kandidat som får mer än 50%+1 röst uppnår absolut majoritet 

och vinner därmed valet. I det fall att ingen av kandidaterna når upp till detta antal 

röster hålls en andra valomgång där enbart de två kandidater vilka fick flest röster 

i den första omgången är möjliga att rösta på.
36

 

Efter det Afghanska parlamentsvalet 2005 rekommenderades regeringen av 

både utländska och inhemska observatörer att reformera valsystemet i riktning 

mot att uppmuntra framväxten av politiska partier. Målet var att stärka 

demokratiseringsprocessen med hjälp av partiers traditionellt samlande effekt 

vilket ökar chansen för ett brett deltagande och politiskt engagemang. Inför 

presidentvalet 2009 föreslog IEC tillsammans med utländska observatörer att ett 

proportionellt valsystem skulle införas. I detta föreslagna system skulle delar av 

parlamentets platser reserveras för kandidater knutna till politiska partier vilka 

kunde ställa upp kandidater på listor inför parlamentsvalen. Något beslut i denna 

fråga kunde dock inte fattas inför presidentvalet på grund av oenighet och det bör 

noteras att den sittande presidenten Karzai utan kopplingar till något av landets 

traditionella partier förmodligen tjänade på att behålla systemet med oberoende 

kandidater.
37

 

4.2.2 Institutioner 

IEC är det organ vilket enligt den afghanska konstitutionen har till uppgift att 

genomföra val och de sju högsta kommissionärerna utses av presidenten enligt 

2005 års vallagstiftning. Inför presidentvalet 2009 rekommenderades Afghanistan 

att se över och förbättra systemet för registrering av väljare vilket var oerhört 

undermåligt och gjorde genomförandet av ett tillförlitligt val svårt. I och med 

denna reform sökte man stärka förmågan hos IEC att genomföra val på ett 

tillförlitligt sett.
38

  

Väljarregistrering hade varit ett återkommande problem både i presidentvalet 

2004 och parlamentsvalet 2005. Processen handikappades av att Afghanistan inte 

                                                 
36
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hade genomfört någon folkräkning sedan 1979 samt att inget fungerande och 

standardiserat system för id-kort existerade i landet. Medborgare kunde därför inte 

knytas till en specifik adress eller i vissa fall inte ens till ett distrikt.  IEC föreslog 

införandet av ett nationellt identifikationssystem före valet 2009 men detta förslag 

utvecklades till en känslig politisk fråga. Detta då många grupper fruktade att de i 

och med noggrannare folkräkning skulle visa sig vara mindre till antal än tidigare 

trott och på så vis förlora makt och inflytande. 2008 försämrades även 

säkerhetsläget ytterligare vilket innebar att både processen med folkräkning och 

identifikationssystem stannade av och man genomförde istället en mindre 

ambitiös ”väljarregistrerings-uppdatering”. Denna process, trots sin budget på 90 

miljoner dollar, misslyckades dock med att rätta till osäkerheterna i 

väljarregistreringen och slutade istället med att 4,5 miljoner nya röstkort delades 

ut. Detta innebar att det sedan det förra presidentvalet 2004 delats ut totalt 17 

miljoner nya röstkort vilket föreföll vara alldeles för många i ett land med en 

uppskattad befolkning på 25-30 miljoner av vilka ungefär hälften uppskattades 

vara över 18 år. I vissa provinser hade till och med antalet utdelade röstkort 

överstigit den totala befolkningen. Mycket talade för utbrett fusk och antalet 

registrerade kvinnliga väljare stödde ytterligare denna teori då det i provinser där 

kvinnor i tidigare val varit förbjudna att lämna sina hem för att rösta ändå 

uppmättes höga antal kvinnliga röster. De överdrivna mängderna röstkort gjorde 

även att misstankar riktades mot IEC-personal men inga åtgärder vidtogs för att 

rätta till detta och allmänhetens förtroende för valet och IEC underminerades.
39

 

Den ledande IEC-kommissionären Azizullah Ludin var en känd Karzai-anhängare 

och under upptakten till presidentvalet visade sig detta allt för tydligt. Detta då 

han offentligt gav sitt stöd åt Karzai och vidare kritiserade andra kandidater för att 

ha spenderat för mycket tid utomlands samt för att ha problem med psykisk 

ohälsa.
40

 

Landets armé Afghan National Army (ANA) samt polisen Afghan National 

Police (ANP) var i ett mycket undermåligt skick vid tiden för valet. I takt med att 

Talibanerna växt sig starkare stod dessa institutioner stilla i utvecklingen, detta 

trots att de var mottagare av den största andelen av internationellt stöd. 

Organiseringen och styret från regeringens sida var dåligt och det reflekterades i 

rekrytering, utbildning och utplacering av manskapet, behovet av radikala 

reformer i säkerhetssektorn var således enormt. Både polisen och armén 

drabbades hårt av logistiska flaskhalsar samt att de båda institutionerna i stor 

utsträckning genomsyrades av korruption och ytterligare problem i form av 

desertering och avhopp. Deras förmåga att upprätthålla lag och ordning i 

allmänhet och stå för skydd under presidentvalet i synnerhet var således allvarligt 

inskränkt av alla dessa problem.
41

 Planen inför valet var att ANP skulle stå för 

skydd av vallokalerna medan ANA skulle bilda en yttre försvarsring. Denna taktik 

inskränktes dock av brist på personal och ersattes av en mer oorganiserad 

blandning. Vidare stod det klart under väljarregistreringen att antalet polis och 
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militär vid varje vallokal var alldeles för få då den planerade styrkan på 12 man 

vid varje lokal i de flesta fall istället låg kring tre vilket inte bådade gott inför 

valet.
42

 

4.3 Stakes 

I detta avsnitt kommer jag främst redogöra för det Afghanska parlamentet och hur 

det tillsätts. Fokus ligger alltså här på den delen av valsystemet vilken sköter 

tillsättandet av parlamentet snarare än presidentposten. Avsaknaden av medel för 

ett minskande av valets stakes noteras även.  

Afghanistans parlament tillsätts genom val med det så kallade Single Non-

Transferable Vote-systemet (SNTV), ett mycket sällsynt valsystem i 

internationella kretsar.
43

 I val med detta system utgör varje provins ett valdistrikt 

vilket tilldelas ett antal platser i parlamentet, väljarna röstar sedan på kandidater 

och de kandidater vilka erhåller flest röster tilldelas varsin plats i parlamentet. 

Detta system hindrar framväxten av partier och avskräcker från att organisera 

sådana då risken är stor att ett parti med flera populära kandidater inte får in 

någon i parlamentet. Detta på grund av att partiets väljares röster kommer spridas 

ut mellan olika kandidater vilket kan leda till att ingen av de kommer in då 

oberoende tilltalande kandidater kan få mer röster trots att partiet totalt erhöll fler. 

Det krävs således mycket disciplinerade väljare och förmågan att noggrant 

taktikrösta för att ett parti ska ha någon framgång i detta system. Fokus hamnar 

således på hur populär, eller skrämmande, en individ är och det är dessa obundna 

kandidater vilka tar hem platserna i parlamentet.
44

 

Afghansk politik under detta system saknar således en ”balance of power” då 

det Afghanska parlamentet är och var ett mycket splittrat sådant utan partipolitisk 

organisation. Förmågan att effektivt hantera problem på både lokal och nationell 

nivå är begränsad och det samma gäller för möjligheterna att stå upp gentemot 

presidenten.
45

 Parlamentet har förmågan att lägga in veto mot presidentens förslag 

men detta kräver en 2/3 majoritet vilket innebär att det inte är ett vanligt 

förekommande fenomen. När president Karzai utmanats av parlamentet, 

exempelvis i fall med lagförslag vilka är impopulära hos regeringen, har han vid 

flertalet tillfällen hävdat att de strider mot konstitutionen och försökt stoppa dem 

med hjälp av landets högsta domstol eller lämnat dem i politiskt vakuum.
46

 I 

februari 2009 röstades exempelvis en lag igenom i parlamentet vilken gav 

parlamentet makt att inspektera och slutligen godkänna presidentens utnämningar 

till kommissionärer i IEC med det uttalade syftet att minska den rådande 
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uppfattningen om partiskhet i IEC. Till slut lade dock Karzai in sitt veto mot 

beslutet med motiveringen att det stred mot grundlagen.
47

 

Vad det gäller maktdelning och olika lösningar baserade på detta har jag inte 

kunnat hitta belägg för att det förekom i Afghanistan vid denna tidpunkt. Efter att 

det stod klart att en andra valomgång mellan Karzai och Abdullah skulle bli 

nödvändig rapporterades det dock om att de två kandidaterna förhandlade om en 

överenskommelse. Karzai skulle få fortsätta på presidentposten men med ökat 

inflytande från Abdullahs läger vilket således hade minskat presidentens makt.
48

 

Denna lösning i elfte timmen blev dock aldrig av då Abdullah, vilket tidigare 

nämnts, istället helt drog sig ur valet. 
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5 Analys 

Här ämnar jag sammanföra teorin med mina empiriska observationer och håller 

mig kvar i formatet med aktörer, institutioner och stakes. 

5.1 Aktörer 

På detta område har jag funnit tre iakttagelser vilka jag finner vara mest relevanta; 

avsaknaden av partier, en huvudaktör (Talibanerna) vilken tagit avstånd från valet 

i sin helhet samt aktörernas förmåga att ta till våld. 

Ingen av de huvudsakliga kandidaterna i presidentvalet representerade något 

politiskt parti. Teorin menar att partier är en av de viktigaste aktörerna i denna typ 

av val och framhäver särskilt deras roll i demokratiseringsprocesser då de kopplar 

ihop den individuella medborgaren med staten. Någon sådan interaktion blev inte 

möjlig i Afghanistan på grund av avsaknaden av partier och kandidaternas 

huvudsakliga sätt att samla röster bestod i att knyta inflytelserika medborgare till 

sig och att i det fördolda förhandla fram pakter med olika ”maktmäklare” i 

samhället. Legitimiteten hos kandidaterna och hela valprocessen sjönk till följd av 

detta, den legitimitet vilken är av stor betydelse i den afghanska konfliktkontexten 

då talibanerna försöker misskreditera regeringen och demokratiseringen. 

Jag finner att teorins varnande finger om viktiga aktörer vilka av egen vilja 

eller ofrivilligt ställer sig utanför processen men ändå har en viktig roll att spela i 

valet i allra högsta grad aktualiseras i detta fall. Talibanerna utgör självfallet en 

viktig aktör i Afghanistan då de kontrollerar delar av landet och i praktiken 

omöjliggjorde valaktivitet i sina områden. Deras bojkott av valet, hur väntad den 

än må ha varit, utgjorde en klar intensifiering av konflikten särskilt med tanke på 

deras hot om våld och ökade användning av detta. Vid tiden före valet föreföll 

även Talibanerna vara på frammarsch både vad det gällde deras legitimitet och det 

faktum att de ökade i antal samt knöt inflytelserika befälhavare till sig borde 

möjligen ha oroat regeringen och omvärlden mer. 

Slutligen konstaterar jag att aktörernas förmåga att ta till våld inte var ett 

område som ägnades tillräcklig uppmärksamhet och energi. I teorin förklarar 

författarna att det är ytterst viktigt med en avväpning av olika våldsverkande 

grupper inför ett val. Det går givetvis att ha förståelse för att en avväpning av 

Talibanerna utgör ett övermäktigt projekt, men Afghanistan hade inlett ett 

avväpningsprogram riktat mot mindre grupper och krigsherrar. Den politiska 

viljan att genomföra detta på ett adekvat sätt var dock ickeexisterande vilket 

givetvis var ett stort nederlag för processen då säkerhetsläget överlag snarare 

försämrades än förbättrades inför valet. Det faktum att väpnat våld till och med 
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utbröt mellan kandidaternas olika gäng får anses utgöra det slutgiltiga 

misslyckandet på denna punkt. 

5.2 Institutioner 

Vad det gäller det institutionella ramverket i Afghanistan har jag ovan undersökt 

valsystemet, IEC samt säkerhetsinstitutionerna. Även på detta område anser jag 

att det finns belägg för de varningar teorin tar upp; huvudsakligen ett olämpligt 

valsystem samt svaga och inkompetenta institutioner i fallet med IEC samt 

säkerhetsinstitutionerna. 

Afghanistans valsystem med tvåstegsmajoritetsval för att tillsätta 

presidentposten och SNTV-systemet för att fylla parlamentets platser är inte helt i 

linje med vad som rekommenderas i teorin. Även om författarna är försiktiga med 

att generalisera på detta område poängterar de att proportionella system oftast är 

att föredra i fallet med vålds- och krigshärjade stater. Landet använder sig dock av 

ett mycket tävlingsinriktat presidentvalsystem och det udda SNTV-systemet till 

parlamentet. Teorin varnar uttryckligen för majoritetsvalsystemet då detta i större 

utsträckning leder till exkludering. 

Vad det gäller IEC, organet med ansvar att genomföra val, var det tydligt att 

det inte på något sätt var rustat för att klara av uppgiften på ett tillfredsställande 

sätt. Det faktum att kommissionärerna utnämndes av presidenten är självfallet 

alarmerande och gör inte gott för legitimitet och trovärdighet vilket Jarstad et al 

också varnar för i teorin. Det faktum att IEC var inblandat i valfusk och i många 

fall klart tog presidentens parti och gick hans ärenden gör givetvis inte situationen 

bättre. Kommissionens förmåga att fungera som ett instrument för förebyggande 

och hantering av våld i samband med valet visade sig vara usel då man helt 

övergav processen med att kontrollera presidentvalskandidaternas samröre med 

väpnade och kriminella grupper. Den misslyckade och förmodligen korrupta 

processen med väljarregistrering visade ytterligare på tandlösheten hos IEC och 

dess oförmåga att anordna val. Sammantaget går det att konstatera att IEC:s 

misslyckanden banade väg för det totalt misslyckade valet och regeringens förlust 

av legitimitet vilken följde avslöjanden om valfusk. 

Säkerhetsinstitutionerna å sin sida var varken bättre organiserade eller mer 

kompetenta att sköta sina uppgifter under valet. Deras handlingskraft och förmåga 

att stoppa våld var mycket låg och de led av uppenbara brister i organisation och 

resurser. Under upptakten till valet stod det klart att förutsättningarna för att 

säkerhetsinstitutionerna, både ANA och ANP, skulle kunna upprätthålla den 

fysiska säkerheten var dåliga, särskilt på grund av underbemanningen. 

Undersökningen av handlingskraften hos dessa organisationer i enlighet med 

teorin visar tydligt att detta var en stark varningssignal inför valet. 

5.3 Stakes 
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I min studie av det afghanska parlamentet och SNTV-systemet vilket tillsätter det 

har jag funnit att det i stor utsträckning innehar många av de karaktärsdrag teorin 

varnar för. Presidentposten blir givetvis en än mer lockande position i samhället 

då den inte på allvar kan utmanas av parlamentet och maktbalansen de två 

inrättningarna emellan således är mycket skev. 

Parlamentets försök att bryta presidentens förmåga att tillsätta 

kommissionärerna i IEC illustrerar tydligt den politiska verkligheten i 

Afghanistan. Denna uppenbart olämpliga situation vilken ger presidenten alldeles 

för mycket inflytande över valet och dess genomförande gick inte att få bukt med 

då Karzai lade in sitt veto. Vidare förefaller parlamentet vara ett i allmänhet 

förbisett organ i det afghanska samhället inte enbart av presidenten men även av 

det internationella samfundet. De båda valsystemen för tillsättning av 

presidentposten respektive parlamentet utgör tillsammans en dålig kombination 

vilken teorin varnar för. Detta då presidentposten riskerar att utgöra en alldeles för 

auktoritär inrättning i denna typ av samhälle där proportionerliga system i regel är 

att rekommendera samt att den ställs mot ett alldeles för tandlöst och svagt 

parlament, i synnerhet på grund av avsaknaden av partier. Således höjs valets 

stakes betydligt på grund av valsystemets utformning. 

Författarna förklarar, som tidigare nämnt, i teorin att det bästa verktyget för att 

minska valets stakes är olika varianter av maktdelning, exempelvis pakter där man 

försäkrar att ingen grupp helt utesluts. Någon sådan lösning existerade dock inte i 

Afghanistan, varken konstitutionellt eller genom överenskommelser kandidaterna 

emellan. De möjliga försöken att nå en överenskommelse Karzai och Abdullah 

emellan efter att ingen kandidat fått absolut majoritet kom alldeles för sent och 

valets stakes får sägas ha fortsatt vara högt då någon inskränkning av makten hos 

den mäktiga presidentposten aldrig blev av. 

Även om förutsättningarna på detta område såg bistra ut finner jag det dock 

svårt att koppla det till några våldsamheter i landet men de kan förmodligen ha 

haft en konfliktgenererande funktion även om inget direkt våld följde. 
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6 Slutsats 

De förutsättningar vilka rådde i Afghanistan under upptakten till presidentvalet 

2009 kan enbart benämnas usla. Det rådande säkerhetsläget, orsakat av en aktör – 

talibanerna, frånvaron av ordentlig avväpning samt det undermåliga skicket hos 

säkerhetsinstitutionerna utgjorde i min mening en faktor vilken på egen hand 

borde ha talat emot hållandet av val vid denna tidpunkt. I det rejält sargade 

afghanska samhället fanns förutom säkerhetsläget flera andra faktorer vilka i sin 

tur borde ha genererat högt ljudande varningssignaler. Det politiska klimatet får 

sägas vara högst undermåligt. Avsaknaden av partier orsakade ett underligt 

politiskt spel där de individuella kandidaterna använde sig av pakter och 

överenskommelser vilka förhandlats fram bortom allmänhetens insyn för att säkra 

röster snarare än traditionellt kampanjarbete. IEC:s hanterande av valet bidrog 

ytterligare till försämrandet av förutsättningarna. Kommissionen var ett uselt 

instrument i hanteringen av valets utmaningar och var alltför starkt knutet till 

presidenten samt involverat i valfusk. Slutligen går det att konstatera att valets 

pris var en alldeles för mäktig presidentpost vilket innebar risker både på grund av 

viljan att behålla en sådan position och priset i form av exkludering vid en 

eventuell valförlust.  

Den återkommande frågan för min del har varit ”vad var poängen?”. Vad var 

poängen med att hålla val i ett så pass politiskt omoget, instabilt och våldsdrabbat 

samhälle som det Afghanska? Om förhoppningen med valet var ökad demokratisk 

legitimitet eller en skjuts i rätt riktning för demokratiseringsprocessen kan det 

enbart ses som ett misslyckande. Riskerna med valet, särskilt sett till de usla 

förutsättningarna bör i min mening ha vägt över de tänkbara fördelarna. Det 

Afghanska presidentvalet utgör i min mening ett tydligt varnande exempel på ett 

val vilket ordnats till följd av någon slags pliktkänsla i demokratiseringskontexten 

där ett val får det att framstå som om demokratiseringen går i rätt riktning. Val 

kan dock inte hastas fram och de förutsättningar vilka rådde borde förmodligen ha 

lett fram till slutsatsen att andra åtgärder var viktigare att genomföra i landet. 

Jag finner det dock värt att notera att även om valet skapade osäkerhet och 

ledde till ökade våldsamheter under valperioden i Afghanistan så orsakade inte 

valet några ytterligare våldsamheter. Utifrån den teori jag använt mig av och de 

enormt ofördelaktiga förutsättningar den blottlagt förefaller landet ha haft tur då 

det undvek utbrott av nya värre våldsamheter, exempelvis inbördeskrig. Det 

faktum att Abdullah och hans anhängare inte tog till vapen eller att någon annan 

missnöjd aktör i valet istället försökte vinna mark med hjälp av våld är möjligen 

något Afghanistan bör glädjas åt. 
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