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Abstract  
Peacebuilding has been in the spotlight since the Cold War and forwards. Peacebuilding 

received great attention after the 9/11 incident when the United States declared war on 

terrorism. One of the countries that have suffered from war and conflict ever since the 

invasion of the Soviet Union, is Afghanistan. Afghanistan is a country in central Asia 

that has been involved in much aging in the past 35 years. Several international 

organizations such as the UN, the Swedish Afghanistan Committee, NATO and 

international countries have shown interest in peacebuilding in Afghanistan. But the 

path to achieving a peaceful Afghan society is an extremely difficult challenge that 

affects both Afghan institutions and the people of afghan society. Rebuilding or creating 

peace in a country affected by conflict has proven to be difficult in Afghanistan. Due to 

the country's situation, there is a constant change. To create peace, peace builders 

should focus on what aspects should be rebuilt for peacebuilding to move towards a 

more peaceful society. Research's theory institutionalization before liberalization 

Roland Paris argues that to reach a peaceful society the organization should rebuild 

effective institutions before the introduction of economic and democratic reforms in 

society. To rebuild the rule of law, the military forces should be stabilized as an 

institution in the rule of law. The military forces should be fully developed to protect 

the country from threats, including terrorism that limits peacebuilding and has a major 

impact on the rule of law. 
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“There is a country in Asia, if there is a peace in that country, whole Asia 

will be in a peace, if there is not, it would not be peace in Asia”(Ciftci 

2014:1042).  
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1. Inledning   

Alla länder samt befolkning strävar efter ett fredligt samhälle, samhället är individernas 

centrala hem där man skall känna sig trygg och säker utan hot som begränsar både 

individernas samt statens institutionella utveckling i ett samhälle. Det finns många 

länder som har lyckats med fredsbyggande efter invasioner medan andra länder har 

misslyckats på grund av olika bristande faktorer som landet har utsätts för. Ett land som 

står ständigt påverkas av krig samt konflikter är Afghanistan. Afghanistans strävan efter 

ett fredligt samhälle har varit en stor samt svår utmaning ända sedan Sovjet Unionens 

invasion av landet 1979. Trots flera internationella organisationer som FN, svenska 

Afghanistan kommittén, NATO, International Security Assistance Force samt länder 

som varit delaktiga för att återbygga det fredlösa afghanska samhället har Afghanistan 

ännu inte brutit koden för att gå mot en fredlig riktning. Detta eftersom landets 

utveckling mot fred har begränsats av bristande institutioner samt hot som gör det svårt 

för landet att kunna uppnå fred (Säkerhetspolitik, 2010).  

 

Det största hotet som begränsar både säkerhet samt fred i ett land är terrorismen och 

som har varit en svår utmaning för Afghanistan att kunna bekämpa terrorismen (FN, 

2017). Terrorismen har medfört brister i landets rättsstatsprincip som har gjort det svårt 

att bekämpa terroristhotet detta på grund av att råda brist på polisstyrkor, militärstyrkor, 

lag och ordning, domstolar (Vooerhoeve 2007:110). Afghanistans prioritering samt 

USA:s fysiska närvaro i Afghanistan är att utöka sina militära resurser för att bekämpa 

hotet som begränsar säkerheten i landet (The White House, 2012). Detta betyder inte 

om Afghanistan lyckas utrota terroristgrupper från landet att fred kommer att råda utan 

terrorismen är en negativ orsak till att det går långsamt mot ett fredligt samhälle. Med 

undantag av bekämpningskapacitet mot terrorism bör landet även ha tillräckligt med 

resurser för att bygga upp effektiva institutioner, en stabiliserad ekonomi samt 

demokrati. Med detta nämnt är det en svår utmaning just på grund av landet är högst 

präglad av religionsdominerande vilket gör det betydligt svårare att kunna uppnå ett 

fredligt samhälle just på grund av fredsbyggande aspekter krockar med religionens 

normer samt värderingar (Kfir, 2012).  

 



 

 4 

1.1 Disposition  

Forskningen kommer att följas i följande ordning, där kapitel 1 behandlar 

undersökningens bakgrund som ger en kort historisk beskrivning om Afghanistan samt 

vad forskningen kommer att sondera. Därav kommer problemställningen, det vill säga 

bevekelsegrunden för undersökningens problem som bör undersökas, syfte, 

forskningens huvudfrågeställningar, ämnesval samt tidigare forskning att presenteras.  

Med hänsyn därtill inleder undersökningens andra kapitel om teoretisk referensram 

samt fredsbyggande definition. Det tredje kapitlet kommer att behandla forskningens 

metod, material, validitet, reliabilitet samt källkritik. Forskningens fjärde kapitel 

innehåller empiriska studier om rättsstatsprincipen, rättsstatsprincipens institutioner 

samt rättsstatsprincipens hinder. Femte samt sjätte kapitel avslutas med forskningens 

resultatredovisning, slutsatser, slutgiltig diskussion samt referenser i de sista kapitlen.  

 

1.2 Afghanistan  

”Afghanistan är navet i mötet mellan fyra olika kulturer: den nordligaste utposten av 

Indien, den sydligaste delen av Centralasien, den östliga utkanten av Persien och den 

västligaste utkanten av Kina” (Mangal 2005:7). Afghanistan betraktas som ett 

mångkulturellt samhälle med många klaner och religiösa riktningar. Detta har varit en 

utmaning för landets styre att upprätthålla en sammanhållen stat. Det finns mer än 20 

olika etniska grupper i Afghanistan. Den största gruppen är 38% pashtuner, Andra 

etniska minoriteter är 25% tadzjiker, mellan 6 till 8% är uzbeker och 10% hazarer, 

Aimaq, Turkmen samt Baloch (Mustafa 2015:31).  

 

Afghanistan har präglats av en maktkamp mellan modernitet och tradition (SAK, 2017).  

Sedan 1979 har Afghanistan plågats av direkt krig och interna konflikter i olika former. 

Rivaliteten mellan modernitet och tradition blev en direkt maktkamp från 1960 och 

1970 – talet. Det man kan säga att det var den Sovjetvänliga kommunistpartier som ville 

införa statssocialism på sovjetiskt villkor, detta orsakade oro bland olika folkgrupper 

och såg sovjetunionens lansering av statssocialism som ett hot mot det afghanska 

samhället. 1970 – talet var en oroväckande tid pga. en kommunistisk statskupp ägde 

rum. Vilket i sin tur ledde till Sovjetunionens tioåriga invasion av Afghanistan. 

Sovjetunionens ockupation skapade både maktkamper mellan olika folkgrupper i 

Afghanistan och även motstånd (SAK, 2017).   
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Motståndrörelserna Mujaheddin stöddes av USA. 1979 var ett årtal som man kommer 

att minnas länge eftersom det var början på de nu 37 år av krig och konflikter som 

Afghanistans befolkning lidit av. I förhållande till att Sovjetunionen lämnade 

Afghanistan 1989 orsakade det först fem års av kaos samt inbördeskrig mellan olika 

grupper ledda av krigsherrar som i sin tur ledde till talibanregimens övertagande 1996. 

Talibanregimen styrde landet från 1996 fram till 2001 (Inrikespolitiska institutet, 2014).  

 

Talibanregimen störtades av USA 2001 pga. 9/11 incidenten. I takt med att Usama bin 

Ladin som var ledaren för internationella terrornätverket Al-Qaeda ansågs som ansvarig 

för terrorattackerna samt var det väldigt klart och tydligt att Usama gömde sig i 

Afghanistan, vilket resulterade att talibanerna inte gick med på att lämna ut honom. 

Detta i sin tur ledde till att USA:s dåvarande president George Bush yttrade sig öppet i 

en konferens gällande beslutet om att kriget mot terrorismen är endast för att utrota 

terrorister som är ett hot mot mänskligheten. Med detta nämnt menade före detta 

president Bush att målsiktet var endast personligt mot terrorism och inte mot 

Afghanistan eller dess befolkning (Inrikespolitiska institutet, 2014).   

 

Efter att talibanregimen störtades 2001 började en tillfällig regering med internationellt 

stöd installerades i huvudstaden Kabul, ISAF – styrkorna International Security 

Assistance Forece styrkorna som styrdes av Nato, styrkorna placerades i Afghanistan 

för att militärt försvara regeringen samt sträva efter återbyggnad av landet. Samma år 

dvs. 2014 som allmänna val i landet genomfördes samt presidentval fick även merparten 

av ISAF styrkorna slutfördas i landet (SAK, 2017).  

 

Efter talibanregimens fall har Afghanistan som ett land i flera avseende gått igenom 

omvandlingar som har haft en positiv inverkan under åren som har passerat genom 

landet, exempelvis där ekonomiskt tillväxt har ökat markant samt utbildning och 

hälsosektorer har byggts upp stadigt och kraftigt. Trots att de USA ledda styrkorna som 

fört en kraftig kamp mot väpnade motståndsgrupper samt ISAF som utvidgats och spritt 

sin verksamhet över landet, även stora biståndssatsningar från den internationella 

societeten, har fred inte uppnåtts. Däremot har talibanerna ökat trycket på regeringen de 

senaste åren med anfall mot både militära samt civila mål och flera skadade samt döda. 
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Med detta nämnt har även IS ökat sin närvaro i Afghanistan sedan 2015. Där det pågår 

en strid mellan talibaner och IS (Globalis, 2015).   

 
1.3 Problemformulering 

Sedan början av 1990-talet, började många internationella organisationer ta ställning till 

fredsbyggande, det vill säga ett försök att bygga stabila, legitima samt effektiva stater 

efter krig har uppstått. Den första långvariga tryck i denna riktning kom med 

utvecklingen av andra generationens fredsbevarande operationer som både övervakade 

vapen bränder och försökte hjälpa stater som kommer från inbördeskrig utveckla 

förutsättningar för en stabil fred. Under decenniet olika stater, regionala och 

internationella organisationer och internationella icke-statliga organisationer dedikerad 

mer resurser och utvecklade flera program för att bidra till att eliminera de 

bakomliggande orsakerna till konflikter. Terroristattackerna den 11 september 2001 

skakade alla fronter i världen som ledde till att flertal länder drabbades av invasioner 

som man senare försökte återbygga (Barnett 2006:87–88).  

 

FN samt Europeiska unionen är engagerad i mer än tio politiska samt fredsbyggande 

uppdrag på alla håll och kanter. Med de pågående omfattande insatserna i Afghanistan 

där fredbyggnaden utgör en stor global påverkan. Men hur mycket vet vi egentligen om 

dess verkningsgrad för att minska konflikter samt befrämja återuppbyggnad efter 

konflikter? Analysenheten i forskningen är att sondera hur kan man återbygga ett 

samhälle som drabbats av krig samt konflikter. Brydsamheten blir att sondera vilka 

medverkande krafter begränsar fredsbyggande i Afghanistan samt vilka utmaningar står 

Afghanistan inför för att uppnå fred.  Jag som forskare kommer att utgå från 

Afghanistan som en post konflikt land, Afghanistan är ett land i centrala Asien, ett land 

som har varit med om mycket elände under de senaste 35 åren och än idag har inte 

Afghanistan funnit ro eller brutit koden för ett säkert samt fredligt samhälle. Varje dag 

möter Afghanistan på nya problem som gör det omöjligt för landet att utvecklas samt att 

återuppbygga det fredlösa samhället. Många länder samt organisationer har varit 

inblandade bland annat USA samt NATO i frågan om att återbygga det afghanska 

samhället. FN har varit verksam i Afghanistan: bland annat gav FN mandat till NATO 

för militära insatser dock, har man också arbetat med återuppbyggnad av landet 

(Utrikespolitiska institutet, 2014).   
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I takt med att Afghanistan betraktas som en postkonflikt samhälle som betyder att 

termen postkonflikt är inbäddad med både fredsbevarande samt fredsbyggande. Det vill 

säga när ett land genomgått regionala samt nationella krig, och även fredsavtal 

undertecknats befinner sig landet i en postkonflikt situation. Men det betyder inte att 

fred råder, men att processen för att skapa en hållbar fred samt förhindra att framtida 

konflikter bryter ut påbörjas (Talention, 2010:4).  

 

Eftersom Afghanistan har varit med om både interna samt externa konflikter på en 

världspolitisk plan, vilket har resulterat när det kommer till fred samt säkerhet i 

Afghanistan så har landet sträckt ut handen till internationella länder samt 

organisationer för att stabilisera återbyggande av landet 

(Sidas kommunikationsavdelning, 2014).  

Fokusen i forskningen kommer även att vara vilka institutioner bör återbyggas för att 

fredsbyggande i ett konfliktdrabbat land skall lyckas samt hur ett land kan uppnå fred?  

 

1.4 Syftemål & Forskningens frågeställningar  

Som man kan konstatera har fredsbyggande av ett konfliktdrabbat samhälle sina effekter 

både på medborgarna i landet men även på hjälporganisationer samt andra 

internationella länder som sträcker ut sina händer med hjälp av olika fredsavtal som 

skrivs under mellan varandra för att göra en positiv påverkan på landet samt 

medborgarna. Att återbygga ett konfliktdrabbat samhälle är en ytterst svårt utmaning, i 

takt med att krig orsaker negativitet snarare än positivet. Krig samt konflikter är en 

negativts faktorn som medför brister bland annat i landets ekonomi, brist på icke 

fungerande institutioner, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, orsakar interna konflikter 

mellan olika folkgrupper i den konfliktdrabbade nationen. Dessa bristfälliga faktorer 

sätter landet för stora utmaningar samt även för de olika internationella organisationer 

som strävar efter att återbygga det krigsdrabbat land. Detta ger följande forskning ett 

syfte till att sondera hur man kan återbygga ett konfliktdrabbat samhälle i form av 

institutioner där fredsbyggande blir en lyckadprocess. Syftet med forskningen är också 

att se vilka möjligheter samt alternativ på hur man kan återbygga konfliktdrabbade 

stater.  

 
Som tidigare nämnt kommer fredsbyggande av ett samhälle har en stor roll under 

forskningens gång. Att försöka återbygga ett krigsdrabbat land blir mer och mer 
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avgörande för både individer, staten och dels för organisationer som exempelvis FN: 

biståndsuppdrag (The United Nations Assistance Mission) som är aktiva i frågan om att 

hjälpa staten och individerna i Afghanistan i att lägga grunden för en hållbar fred samt 

utveckling i landet. Eftersom Afghanistan betraktas som en post konflikt samhälle så 

påverkar inte det bara individer över lag i landet utan det påverkar även relationen 

mellan den afghanska staten även internationella länder. Eftersom forskningens syfte är 

att undersöka vilka tänkbara faktorer det finns för att underlätta fredsbyggande, så dyker 

det upp flera frågeställningar.  

 

Forskningens huvudfrågeställningar lyder som följande: 

  

- Hur kan Afghanistan uppnå ett fredligt samhälle utifrån rättsstatsprincipen?  

- Vilka utmaningar står rättsstatsprincipens institutioner inför, i syfte av 

fredsbyggande?  

 

För att ovanstående huvudfrågeställningar ska kunna besvaras kommer flera 

underfrågor uppstå som hjälp samt vägledning under analysens gång. Dessa frågor 

kommer att undersöka bland annat FN:s samarbete i Afghanistan om att skapa fred samt 

säkerhet.  

 

1.5 Ämnesval 

Valet av just detta disciplinen grundar sig dels av personliga intressen men också för att 

se vad är det som begränsar fredsbyggandet i Afghanistan. Vilka teorier samt 

förklaringar som bäst kan tillämpas inom ramen för fredsbyggande i Afghanistan. Med 

undantag av personliga intressen, så är ämnet fredsbyggande fortfarande aktuellt än 

idag. I takt med flera internationella organisationer exempelvis FN, NATO, svenska 

Afghanistans Kommittén samt även länder som arbetar aktivt för att återbygga det 

afghanska samhället, i takt med att alla internationella organisationer samt länder 

arbetar i Afghanistan av olika anledningar som hjälper det afghanska konfliktdrabbade 

landet på olika plan väcker det även intressen om att man kommer fram till ny kunskap 

samt nya tänkbara lösningar för fredsbyggande. Även om man kommer fram till 

tänkbara lösningar för fredsbyggandet i Afghanistan är det möjligt att de resultaten inte 

är applicerbar just på grund av geografiska, politiska, ekonomiska samt sociala skäl i 
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landet. Det är också en av anledningarna till att fredsbyggande process går långsamt 

detta på grund av att processen krockar med landets värderingar och normer.  
 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns en mängd med tidigare forskning om hur man återbygger ett konfliktdrabbat 

samhälle, hur fredbyggnadsprocessen går till samt varför fredsbyggande misslyckas.  

Ett antal tidigare forskningar har visat hur vissa länder har lyckats att återbygga medan 

andra länder har misslyckats på grund av olika bristande faktorer. Det finns tidigare 

forskning om Afghanistans svåra väg mot fred samt fredsbyggande misslyckande. 

Enligt International IDEA Handbook skriven av David Bloomfield, Teresa Barnes och 

Luc Huyse (2003:10) inleder med att återbyggande av ett konfliktdrabbat samhälle inte 

sker på direkten dvs det är en process som tar tid, det finns ingen konstfärdig plan för 

återbyggande samt närmaste väg eller enkel recept för att läka såren samt splittringar av 

ett samhälle i konsekvenserna av varaktigt våld. Att skapa förtroende samt medkänsla 

mellan forntida fiender är en ytterst svår utmanande handling.  
 

Enligt artikel ”Peacebuilding in Afghanistan: A bridge too far” diskuterar Isaac Kfir 

om Afghanistans svåra väg mot fred samt vilka bakomliggande orsaker till 

fredsbyggande misslyckandet. En av bevekelsegrunderna till att fredsbyggande i 

Afghanistan misslyckats är delvis pga. religionen Islam samt etniska folkgrupper som 

finns i landet. Eftersom Islam är den dominerande religionen i landet samt väldigt 

präglad av den afghanska befolkningen är det väldigt svårt för individerna i landet att 

accepterar de normer och värderingar som fredsbyggande innehåller med detta sagt blir 

det sammanstötning mellan religionen och fredsbyggande ramen som kan i sin tur 

bromsa den demokratiska processen (Kfir 2002:157–159).  

 

Med undantag av att religionen spelar en prominent roll i Afghanistan har även etniska 

folkgrupper varit en stor faktor för landets fredsutveckling. Det råder konflikter mellan 

olika etniska grupper i landet detta pga. landets forna krig i historien. Vilket har gjort att 

folkgrupperna inte kommer överens med varandra, detta har betingat med splittringar i 

samhället. Afghanistan beräknas som ett mångkulturellt land där olika etniska grupper 

existerar, den största gruppen är pashtuner, men också även andra minoritetsgrupper 

som hazarer, tajiker, uzbeker osv (Mangal 2005:7).  
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Det som också har varit en stor utmaning för Afghanistan var att rekonstruerar den 

afghanska konstitutionen som har varit en ytterst svår utmaning både för de politiska 

ledarna samt befolkningen. Andra bakomliggande orsaker som har gjort att 

fredsbyggande tar tid eller misslyckas är att landet lider av korruption, det råder inget 

skydd för de mänskliga rättigheterna, ingen rättvisa system, ingen fungerande 

rättsstatsprincip (Kfir 2012:164–165).  

 

Skribenten Isaac (2012:166–169) menar att fredsbyggandet tar tid, det går inte att införa 

de faktorer som fredsbyggandet innehåller i ett krigsdrabbat land som Afghanistan 

därför att det kommer att kollidera med landets religiösa styrning samt med 

befolkningens världsuppfattningar om ett fredligt Afghanistan. Landets befolkning 

spelar en bidragande roll om hur landet skall uppnå fred.   

 
Kapitel 2 

2 Teoretiskt ramverk 

Syftemålet med teorianknytning är att få en djupgående, vidare lärdom samt förståelse 

för hur man kan uppnå ett legitimt resultat som möjligt. Detta ger även möjlighet att 

utveckla analysförmågan. Det här kapitlet behandlar Rolands Paris teori 

”Institutionalization Before Liberalization” Med hänsyn därtill bör man lägga tonvikten 

på att forskningens ambition med denna undersökning inte är att få kännedom om hur 

användbar teori i allmänhet är utan mer hur man kan applicera det på analysenhet 

Afghanistan. Däremot kan detta också resultera att teorin inte är kanske applicerbar i 

Afghanistan med tanke på att det råder olika bristande faktorer i landet. Det råder inte 

bara brist på institutioner som Roland Paris diskuterar i sin boken ”At War´s End” 

exempelvis rättsstatsprincipen utan andra medverkande faktorer som har en stor 

påverkan på fredsutvecklingen. Bevekelsegrunden är att pröva Roland Paris teori 

institutionalization Before liberalization på fallet Afghanistan. Motivet till varför just 

valet av forskaren Roland Paris är till följd av att det är en relevant teori för 

forskningens utgångspunkt om fredsbyggandet. En strategi som Paris inleder i sin bok 

”At War´s End” dvs, institutionalisering före liberalisering (Paris 2004:179). 
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2.1 Institutionlization Before Liberalization  

Roland Paris behandlar sin teori Institutionalization Before Liberalization 

(Institutionalisering innan liberalisering) i sin bok ”At War´s End”. Roland Paris 

(2004:187–188) menar vidare att den centrala utgångspunkten i teorin är att 

fredsbyggande bör koncentrera sig på att bygga ett ramverk av verksamma institutioner 

före politisk och ekonomisk införandet. Det som behövs i ett land som befinner sig i en 

postkonflikt period är inte demokratisk och ekonomisk genomgripande förändring utan 

det behövs politisk stabilitet samt upprättande av en effektiv förvaltning över landet. 

När en fungerande statlig myndighet har återupprättats bör fredsbyggare påbörja en 

serie av obstruktion av liberalisering som begränsar den politiska samt ekonomiska 

friheten på kort sikt, i syfte för att skapa förutsättningar för en mjukare och mindre 

farliga övergång till marknads demokrati och varaktig fred i det långa loppet. De 

viktigaste punkterna i denna teori inkluderar följande: Wait Until Conditions Are Ripe 

for Elections, Design Electoral Systems That Reward Moderation, Promote Good Civil 

Society, Control Hate – Speech, Adopt Conflict – Reducing Economic Policies, The 

Common Denominator: Rebuild Effective State Institutions. Som forskare kommer jag 

endast att fokusera på den sista elementen av Roland Paris teori, det vill säga Rebuild 

Effective State Institutions (Bygga upp effektiva statliga institutioner)  

(Paris 2004: 187–188).  

 
2.2  Bygga upp effektiva statliga institutioner  

Rebuild Effective State Institutions menas med att bygga upp effektiva statliga 

institutioner. Återbyggnad av effektiva statliga institutioner dvs hantera en stegvis och 

gradvis övergång till marknads demokrati, och se till att rättssäkerheten är tillräckligt 

stark för att försvara den nya staten mot nödvändiga utmaningar. De kräver 

internationella fredsbyggare för att ta på sig rollen som nationsbyggare för att tjäna som 

ersättning styrande så länge som det tar att genomföra de liberaliseringsreformer som 

fredsbyggande själva föreskriver för krigs drabbade stater. Särskild uppmärksamhet 

måste ägnas åt de sektorer bland annat som rättvisa samt säkerhet. Under 

omständigheter där lokala domare är obefintlig, inkompetent, korrupt, eller saknar 

oberoende bör domstolarna drivas av internationella jurister och advokater medan en ny 

av lokala domare utbildas (Paris 2004:206).  
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Om det inte finns någon straff och civilrättsligt i tillvaron, bör fredsbyggare skapa 

lämplig lagstiftning och sprida den. Paris (2004:207) konstaterar att de internationella 

hjälporganisationer som befinner sig i ett konfliktdrabbat land skall först och främst 

stabilisera landets rättsstatsprincip detta för att stabilisera landets säkerhet. För att 

fredsbyggandeprocessen i ett land skall lyckas bör man också hantera utmaningar som 

landet utsetts för, exempelvis hot mot säkerheten.  

 

2.3 Fredsbyggande 

Att mäta begreppet fredsbyggande är ett brett begrepp som saknar en exakt definition, 

en stor del på grund av den politiska och institutionella organ som ryms i termen. 

Fredsbyggande strategier måste vara sammanhängande och anpassande till de särskilda 

behoven hos den berörda, som bygger på nationellt ägarskap land, och bör omfatta en 

noggrann prioritering (Paris 2004:13).  

 

För tretton år sedan, FN:s general Boutros Ghali presenterade begreppet postkonflikt 

fredsbyggande, som definierar det som att stödja strukturer som tenderar att stärka samt 

bevara fred för att undvika återfall i konflikt. Sedan begreppet infördes har många 

forskare, internationella, regionala organisationer samt stater försökt att identifiera vad 

som institutionaliserar fred efter kriget och vilka är de kritiska steg som kan gynna detta 

målet med att uppnå ett fredligt samhälle efter kriget (Schnabel 2006:2).  

 

Det finns flera bidragande orsaker till varför konflikter bryter ut, det kan vara frågor 

som behandlar inkomstfördelningen, jordreform, demokrati, rättsstatsprincipen, 

människors säkerhet, korruption, flyktingar, ekonomisk utveckling, miljöförstöring, 

övergångsrättvisa osv. Dessa punkter tas upp i när ett land befinner sig i en 

postkonfliktperiod. När det råder brist på dessa faktorer gör det betydligt svårare för 

fredsbyggande process att lyckas. Eftersom brist på dessa faktorer begränsar 

fredsbyggandeprocessen. Alla internationella hjälpinsatserna som behandlar alla 

uppfattade eller verkliga klagomål kan utan tvekan kallas för “fredsbyggande” (Jarstad 

2008:20).  

 

Postkonflikt fredsbyggande innehåller tre dimensioner det vill säga, stabilitet skapande, 

återställande av statliga institutioner samt behandla socioekonomiska dimensioner av 

konflikt. Den första dimensionen är viljan att förstärka stabilitet och motverka de 
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stridande från att återvända till krig. Men fredsbyggande går utöver denna funktion i 

fredsbevarande på flera sätt. Fredsbyggande verksamhet försöker direkt att minska de 

medel tillgängliga och incitament för aktörer att återvända till konflikt. Mot detta syfte 

omfattar de avväpning, nedrustning, återanpassning program, reform av 

säkerhetssektorn, och vapenkontroll för lätta och tunga vapensystem. 

 

Den andra dimensionen handlar om på att hjälpa till att bygga samt återställa viktiga 

statliga funktioner som har förmågan att skapa elementära gemensamma nyttigheter det 

vill säga en grundläggande funktion för staten är produktion av kollektiva nyttigheter. 

Men många stater, särskilt de som härrör från konflikter är svårt att leverera sådana 

varor. Således fredsbyggare ersätta antingen staten eller partner med staten för att bygga 

grundläggande möjligheter exempelvis offentlig förvaltning, rättsstatsprincipen system, 

transport, kommunikationsnät, verktyg samt att återskapa den pedagogiska och 

vårdinfrastruktur. Men ett effektivt tillstånd är inte tillräckligt. Det är också viktigt att 

staten har legitimitet. För att sammanfatta andra dimension handlar det mer om att 

skapa institutioner som demokratiska, genomlysande, ansvariga och lyhörda för lokala 

behov, det vill säga legitima (Barnett 2007:49).  

 

En tredje dimensionen är ett försök att bygga inte bara statens utan också samhällets 

förmåga att hantera konflikter på fredligt sätt samt utveckla den socioekonomiska 

infrastruktur som är nödvändig för att stödja den ekonomiska utvecklingen. Mot detta 

ändamål är fredsbyggare inblandade i trauma rådgivning, övergångsrättvisa och 

försoning, gemenskap dialog stärka det civila samhällets organisationer, 

öka de mänskliga rättigheterna, främja miljömedvetenhet, hjälpa till med kön egenmakt 

bygga broar mellan olika samhällen samt främja ekonomisk utveckling. Målet är inte 

bara att försöka skapa en fredskultur, men också att försöka utveckla det civila 

samhällets organisationer och en livskraftig privat sektor som har kapacitet att 

representera olika samhällsintressen samt begränsa statsmakten (Barnett 2007:49–50).   
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2.4 Institutionalisering 

Institutionalisering är det man gör när man skapar institutioner. Roland Paris betonar 

vikten av att i ett samhälle måste först och främst skapas institutioner som lagar, 

domstolar, polis, rättsstatsprincipen innan man kan gå vidare för att upprätta en 

demokrati eller fred i ett land. Alltså blir institution den färdiga produkten av 

institutionalisering (Paris 2004:205).  

 

Detta kan ses som en utveckling av Hobbes gamla idé om statens nödvändighet. Staten 

är ju i sig den mest betydelsefulla institutionen inom ett visst territorium och det är först 

när den finns på plats och kan göra slut på ”allas krig mot alla” som man kan få till 

stånd fred, lag och ordning som längre fram kan möjliggöra demokrati även om Hobbes 

inte var primärt intresserad av demokrati, utan av ordning. Institutionalisering handlar 

mer om systemets stabilitet. Det bör ändå påpekas att även i politiska sfärer förändras 

regler samt handlingsätt om och när ofrivilliga konsekvenser inträffar och legitimiteten 

och utgången legitimiteten hos ett politiskt system påverkas negativt av förhållandet 

mellan regler samt metoder å ena sidan, och politiskt beteende och systemets prestation, 

å andra sidan (Brante, 2017).  

 

Författaren Eberlein Burkard (2011) diskuterar vidare att institutionalisering är en 

sammansatt utvecklingsgång med utvecklande regler. I takt med att institutioner bör 

betraktas som mänskligt utformade avtal av sociala samt politiska aktörer som bidrar 

det faktiska arbetet samt relaterade prestationer av institutioner till förändringar i 

samhället samt dess styrelseformer.  

 

I takt med att fredsbyggande innehåller flera faktorer som bör återbyggas i ett 

krigsdrabbade land kommer fokusen vara på rättsstatsprincipen som är en viktig 

institution inom fredsbyggandeprocessen. Detta påpekar även Roland Paris att en av 

institutionerna som fredsbyggande bör fokusera på är att återbygga rättsstatsprincipen 

detta för att stabilisera säkerheten i landet samt kunna förhindra hot mot samhället.  

 

 

 

 



 

 15 

Kapitel 3  

 
3. Metoddiskussion 

Innan jag redogör för den valda metoden vill jag påminna om de generella 

frågeställningarna; Hur kan Afghanistan uppnå ett fredligt samhälle utifrån 

rättsstatsprincipen? Frågeställningar bygger på två delar. Den första frågeställningen 

utgår från Roland Paris teoretiska perspektiv samt vetenskapliga artiklar för att uppnå 

ett legitimt svar så möjligt. Vilka utmaningar står rättsstatsprincipens institutioner 

inför, i syfte av fredsbyggande? Den andra frågeställning har som utgångspunkt från 

empiriska studier, vetenskapliga artiklar samt litteratur. Denna studie baseras på 

metoden kvalitativ empirisk fallstudie. I takt med att forskningen kommer att utgå från 

Afghanistan som ett fall i fredsbyggande. Ejevgård (2009:35–36) menar att empirisk 

fallstudie behöver inte endast vara ett fall eftersom kärnan för en fallstudie är att den 

innehåller många variabler men ett få fall samt skall metoden fallstudie vara teoristyrd, 

med detta nämnt skall metoden vara till hjälp genom att nyansera, fördjupa, utveckla 

begrepp samt forskningens teori institutionalization Before Liberalization detta för att 

stärka forskningens utgångspunkt samt huvudfrågeställningarna. Med undantag av 

tillämpning av fallstudie kompletteras fallstudie med metoden kvalitativ innehållsanalys 

som behandlar om att dra allmänna slutsatser samt jämföra företeelser.  

 

Undersökningen kommer att fokusera på det som uttrycks samt det som framgår i 

texterna då forskningen behandlar exempelvis rättsstatsprincipen som kommer att spela 

en bidragande roll under forskningen, utöver rättsstatsprincipen kommer även Förenta 

Nationernas material att spela en prominent roll. Därför anser jag att innehållsanalys är 

en lämplig metod för de material som kommer att behandlas, med tanke på att det 

handlar mycket om hermeneutiken, dvs, hur de olika material tolkas som man får fram 

(Bergström 2014:85–86).  

 

Med detta nämnt anser jag att både kvalitativ empirisk fallstudie samt innehållsanalys är 

två lämpliga metoder för den här forskningen detta för att kunna uppnå ett legitimt 

resultat som möjligt. Detta ger även forskningen möjlighet att kunna analysera, tolka 

samt förklara olika bevekelsegrunder för vad som begränsar fredsbyggande.  

Forskningen kommer även att ha som utgångspunkt litteratur, vetenskapliga artiklar, 

FN:s material även avhandlingar som innehåller information om fredsbyggande även 
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teori material som kommer till användning och andra tänkbara material som stärker 

empirin, analys samt forskningens resultat.  

 

För att undvika förvirring kommer forskningen först och främst operationalisera 

begreppet fredsbyggande samt institutionalisering detta för att kunna sammankoppla 

begreppen till den valda teorin Institutionalization Before Liberalization samt till 

innehållsanalys metoden. För det andra är fallen viktiga för forskarens egen lärnings 

process genom att utveckla de färdigheter som behövs för att åstadkomma bra 

forskning. Med hjälp av de valda metoder, teori samt tidigare forskning är det viktigt att 

man som forskare har ett öppet sinne som möjligt samt tillämpa neutralitet i forskningen 

för att uppnå ett legitimt resultat som möjligt som har hög validitet. 

 

3.1 Material 

Fredsbyggande kommer att spela en medverkande roll i forskningen, vilket betyder att 

dess definition, forskningar och teorier om begreppet är viktigt att ha förståelse om 

under forskningens gång. Detta för att få kunskap av dess definition och vilka tänkbara 

faktorer bör uppfyllas för att återbygga ett krigsdrabbat samhälle. Några böcker kommer 

att tillämpas. Den första boken är skriven av Roland Paris heter ”At War´s End” Boken 

behandlar först och främst om den teoretiska ramen för fredsbyggande. Roland Paris tar 

upp Institutionalization Before Liberalization teori som innebär institutionalisering 

innan liberalisering och menar för att uppnå ett fredligt samhälle bör samhället ha 

effektiva institutioner innan man kan införa ekonomiska reformer i samhället. Det 

förekommer både svagheter och styrkan i teorin. Svagheten i teorin är att det är en 

allmän teori dvs, ingen specifik teori för fallet Afghanistan.  

 

Däremot styrkan i teorin är att teorin kan prövas på fallet Afghanistan dvs, vilka 

institutioner det råder brist på i frågan om fredsbyggande och vilka möjligheter samt 

alternativ det finns för att uppnå fred, dock är inte alltid fallet att teorin stämmer överens 

med utgångspunkten i detta fall Afghanistan. Detta som sagt ger möjligt att analysera, 

utveckla och pröva teorin. Den andra boken är skriven av Edward Newman, Roland 

Paris, Oliver Richmond och heter ”New Perspectives on Liberal Peacebuilding” boken 

behandlar främst om länder som är i en postkonflikt situation, i boken nämns bland 

annat Afghanistan som en postkonflikt samhälle, anser jag som forskare att det är en 

väldigt bra källa när det kommer till att få en förståelse om teorin men också även om 
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hur man kan återbygga ett konfliktdrabbad samhälle, vilka konsekvenser samt 

inkonsekvenser det finns med att införa fredsbyggande.  

 

Den tredje litteraturen som också är viktigt för forskningen är ”Security Sector Reform 

and postconflict peacebuilding” skriven av Schnabel, Albrecht, Ehrhart, som behandlar 

säkerhetssektorn i Afghanistan, denna boken är viktigt och berikande för empiriska 

studier då forskningen skall behandla säkerhetssektorn dvs afghan national army i 

Afghanistan.  Ytterligare litteratur som kommer till användning är ”From war to the 

rule of law: Peacebuilding after violent conflicts” skriven av Voorhoeve, Joris boken 

behandlar först och främst om fredsbyggande samt kommer fokusen att vara 

rättssäkerhet i fredsbyggande är denna boken både viktigt och nyttigt för att kunna 

besvara på forskningens huvudfrågeställning men även få kunskap om hur viktigt 

rättssäkerheten är i form av en institution.  

 

Utöver litteratur kommer även vetenskapliga artiklar, FN:s material att tillämpas samt 

tidigare forskning och andra tänkbara och möjliga litteratur exempelvis avhandlingar 

som kommer till användning, detta för att stärka forskningens empiri, analys och 

resultat och kunna besvara på forskningens huvudfrågeställningar. Dessa böcker är 

kärnan i forskningen, som skall möjligen förklara och ge en grundläggande förståelse 

till hur man på bästa möjliga sätt skall återbygga ett konfliktdrabbat samhälle och även 

vilka positiva och negativa faktorer som begränsar återbyggandet. Forskningen hade 

förstärkts ännu mer om jag hade tillgång till statistik samt offentliga dokument men 

tyvärr pga att de material som jag är intresserad av och som hade kunnat göra en mer 

djupgående forskning kan jag inte få tag på eftersom materialet är sekretessbelagd.  

 

3.2  Validitet och Reliabilitet  

Metod och material hänger ihop. Det finns ytterligare aspekt av metod. Det gäller att 

välja en kombination av metod samt material genom att samla in, organisera samt 

analysera den information forskaren har samlat in. Hur kan jag få tag på värdefullt 

material, hur kan jag systematisera, hur kan jag analysera på bästa möjliga sätt. Hur kan 

jag organisera materialet så att jag kan framhäva ny kunskap. Jo för den empiriska 

samhällsvetenskapen är validitet det mest centrala problemet, eftersom problemet är 

kroniskt och i princip olösligt eftersom det är nödvändigt konsekvens av att forskningen 

arbetar med både ett teoretiskt och ett operationellt språk. Frågorna samt problemen 
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formuleras på den teoretiska nivån medan undersökningarna genomförs på den 

operationella nivå (Esaiasson 2017:57–58).  
 

För att kunna uppnå en god samt legitim validitet är det viktigt att det man mäter 

verkligen det jag har som mål att mäta. I detta fall har jag som mål att mäta 

fredsbyggande samt institutionalisering. Till min hjälp använder jag mig av Roland 

Paris teori Institutionalization Before Liberalization som hjälper med mätningen samt 

vetenskapliga artiklar för att stärka mätningen av det jag mäter. I takt med att andra har 

använt sig av Roland Paris teoretiska perspektiv för att mäta detta fenomen, anser jag att 

validitet är ganska hög avseende fenomenet jag skall mäta. För att kunna mäta det 

externa samt interna validitet, är den externa validiteten är låg eftersom det resultat jag 

kommer att få fram är endast giltig för Afghanistans väg mot ett fredligt samhälle. Med 

hänsyn därtill är den interna validitet både hög samt låg detta eftersom forskningens 

teori Institutionalization Before Liberalization kan både sig ha brister under 

forskningens reslutat eller inte. Däremot är den externa reliabiliteten någorlunda hög i 

takt med att jag inte har fullbordat en forskning av en social miljö utan endast bygger på 

empirin som består av vetenskapliga artiklar samt litteratur som bedöms av andra 

författarna.  

 

Men å andra sidan om man har dåligt validitet att man inte mäter det man vill mäta dvs 

att man har dåligt träffsäkerhet vilket betyder att man har systematisk fel. Har man dålig 

reliabilitet det vill säga det som tolkas inte är pålitligt (Esaiasson 2017:58–64).   

 

För att forskningen skall uppnå god validitet samt reliabilitet skall man som forskare ha 

förmåga att läsa samt kan tolka och dessutom mäta det man vill mäta. För att uppnå god 

validitet med detta nämnt att ha god överenstämmelse i förhållande till teoretiska 

begreppsförklaringar samt operationella indikatorer samt att mäta det vi påstår att vi 

mäter är helt avgörande för våra kvalifikationer att erbjuda tillförlitliga logiska följder 

om världsordningen (Esaiasson 2017:57).  
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3.3 Källkritik 

Att använda sig av olika vetenskapliga artiklar samt litteratur för att besvara på 

forskningens huvudfrågeställningar är det väldigt viktigt att de källor man använder sig 

av är källkritiskt granskade. I takt med att det finns ingen metod att gå efter, för att 

fastställa om en källskrift är trovärdig samt reliabel, utan man gör en helhetsbedömning. 

För att kunna göra helhetsbedömning finns det kriterier man kan använda sig av för att 

se om källorna är tillförlitliga. De fyra kriterierna är, äkthet, beroende, samtidighet och 

tendens (Esaiasson 2017:288).  
 

Thurén (2013:64). skriver i sin bok Källkritik att ”om man misstänker att en källa är en 

tendentiös måste den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens (eller 

utan tendens) för att uppgiften ska anses vara trovärdig” 

För att öka trovärdigheten samt balansera den allmänna uppfattningen använder jag mig 

därför till stor del av kritiska litteraturer. Dessa två böcker ”New liberal perspectives on 

peacebuilding” samt ”At War´s End” är utgivna av Roland Paris som är professor inom 

fredsstudier och har skrivit ett antal böcker om fredsbyggande som dels innehåller hans 

teori om fredsbyggande samt vilka olika medverkande faktorer bör uppmärksammas för 

att fredsbyggande skall gå stegvis i utvecklingen i ett konfliktdrabbat land. Jag anser att 

dessa två böcker är trovärdiga i takt med att de har blivit granskade. För att öka 

tendensen kommer jag att använda mig av Rolands Paris båda två böcker för att bilda 

mig en uppfattning av vilka institutioner som är viktiga för att fredsbyggande skall 

lyckas i utvecklingen samt vad som behöver åtgärdas för att fredsbyggandet skall 

lyckas. Med undantag av att undersöka vilka institutioner som är viktiga men också 

även att hänsyn till att Roland Paris har skrivit boken ”New liberal perspectives on 

peacebuilding” tillsamman med andra författare detta ger även möjlighet att se hur de 

andra författare tänker samt sonderar över fredsbyggande.  Därför anser jag att jag har 

handlat med Thuréns regel enligt ovan.  

 

Jag har även försökt att få fram information från afghanska myndigheter samt av 

politiker som arbetar aktivt i Afghanistan inom den afghanska regeringen. Vilket visade 

sig vara svårt då deras politiker har tystnadsplikt samt att deras officiella webbplatser är 

under uppbyggnad samt andra viktiga och intressant material om Afghanistans 

myndigheter i frågan om fredsbyggande där flera organisationer som FN och NATO är 

inblandade har också visat sig varit svårt i takt med att nästan allt intressant material är 
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sekretessbelagd.  Det grundläggande material från FN varit lätt att få tag på men just om 

FN och NATO:s roll i Afghanistan har varit betydligt svårare att få tag på. Forskningen 

kommer att utgå från vetenskapliga artiklar med detta nämnt har även artiklarna blivit 

fackligt kritisk granskande. Utöver vetenskapliga artiklar som blivit kritisk granskade 

har även litteratur blivit kritiskt granskade och som har uppfyllt kraven för källkritik. 

Till exempel Roland Paris böcker ”At War´s End” samt ”New Perspective on Liberal 

Peacebuilding” uppfyller alla källkritiska kriterier baserat på boken ”Metodpraktikan” 

har följts.  

 

 
 
 
 
Kapitel 4   
 

4. Rättsstatsprincipens utmaningar  

I detta kapitel sammanförs empiriska studier om rättsstatsprincipen, rättsstatsprincipens 

institutioner samt rättsstatsprincipens hinder. Detta för att få en allmän förståelse om hur 

viktiga institutioner är samt vad institutioner innehåller för byggstenar. Som tidigare 

nämnt innehåller fredsbyggande olika dimensioner som man bör fokusera på. 

Forskningen kommer att fokusera på institutionen rättsstatsprincipen som är en del av 

fredsbyggande, eftersom rättsstatsprincipen också innehåller flera byggstenar kommer 

fokusen endast vara på den afghanska nationella armén i takt med att armén är en viktigt 

medverkande faktor som ingår i rättsstatsprincipen. Tyvärr finns det flera hot mot 

rättssäkerheten som gör det svårare för rättssäkerheten att utvecklas nämligen terrorism, 

som både hotar fredsbyggande samt rättsstatsprincipen. Terrorism är en bidragande 

orsak till misslyckande av fredsbyggande i ett land (Voorhoeve 2007:110).  

 

4.1  Rättsstatsprincipen  

Som tidigare nämnt är institutionalisering en del av fredsbyggande och där med menar 

Roland Paris för att fredsbyggande skall lyckas i ett krigsdrabbat land bör man först och 

främst införa effektiva institutioner i form av rättsstatsprincipen för att stabilisera 

säkerheten i landet. En av dem viktigaste institutioner enligt Paris är rättsstatsprincipen. 

Paris menar att de internationella organisationerna bör först och främst sätta fokus att 
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stabilisera rättsstatsprincipen för att fredsbyggande skall lyckas med gott resultat (Paris 

2004:205).  

 

Afghanistan, liksom många postkonfliktländer, kämpar inte bara endast med att 

rekonstruera infrastruktur samt institutioner utan också att komma till rätta med ett 

stabilisera rättsstatsprincipens olika institutioner där landets säkerhet brister (Mason 

2011:149).  

 

Den bidragande roll som rättsstatsprincipen spelar är säkerhet av lagar är att lösa 

konflikter rättvist samt skydda individers säkerhet och egendom, att begränsa 

användningen av den politiska makten förtrycka den lagen, och att garantera 

grundläggande mänskliga rättigheterna i syfte för att göra det möjligt för individer och 

samhället att utvecklas. Det är viktigt för den offentliga rätten att bidra till att ge 

grundlagd mänsklig säkerhet och ersätta godtycklig regel är att uppnå regel enligt lag, 

vilket bör i sin tur vidareutvecklas till rättsstatsprincipen, där de styrande, 

administration och rättsliga polisväsendet är föremål för lagarna i det land samt 

internationell rätt. De viktigaste grundenheterna i en komplett rättsstatsprincip är att det 

skall finnas ett självständiga rättsväsende, självständiga institutioner för mänskliga 

rättigheter, statliga enheter som bestäms av lagar, fria samt rättvisa val, man ska vara 

mottaglig, pålitlig samt ansvarsfull, med hänsyn därtill skall man ha tillträde till 

politiskt makt, polis samt fängelse system vars rättigheter bestäms genom lagar, det ska 

innehålla militära samt säkerhetssystem som fungerar enligt lagen, tillgång till rättvisa 

genom kompetenta och berömvärda advokater samt inga oöverkomliga avgifter eller 

förseningar som dekouragerar rättvisa (Voorhoeve 2007:91). 

 

Men vad menas med rättsstat? Ovan nämnda sju elementär för rättsstatsprincipen kan 

man även bedöma åtta olika funktionskrav som bör vara uppfyllda, med detta nämnt 

menar Vooerhoeve (2007:92) att alla lagar skall tillämpas lika för alla medborgare, utan 

diskriminering på grund av juridiskt oväsentliga personliga eller gruppskillnader bland 

invånarna, rätten till rättvis rättegång skall garanteras för alla, det finns ingen godtycklig 

förvar, ingen tortyr och omänsklig behandling av fångar, alla lagar skall öppet 

utfärdades och kan granskas av medborgarna och deras juridiska hjälpmedel, det skall 

inte finnas tillbakaverkande användning av strafflagar, den rättsväsendet skall vara 

professionell, intellektuellt självständig samt rättvis, myndigheterna skall förklara deras 
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resurser från lagar, deras beslut, politik samt implementerande är också enligt lag, alla 

brottsbekämpande myndigheter skall ges betryggande medel för att utföra sina 

uppgifter. Alla dessa åtta krav bildar en bred uppsättning.  

 

Vooerhoeve (2007:92). påpekar att upprättande av en fungerande rättsstat system tar 

lång tid i de flesta stater och därför skall fredsbyggande process bör sträva duktigt med 

sina händer för att genomföra en förbättrande rättsstatsprincip. Detta eftersom 

rättsstatsprincipen innehåller flera olika institutioner som bör stabiliseras samt påverkar 

rättsstatsprincipen landets regering och dess strävan efter en rättvis planering och 

ledning för befolkningen. (Voorhoeve 2007:92–93).   

 
4.2  Rättsstatsprincipens institutioner 

Eftersom rättsstatsprincipen innehåller många institutioner kommer jag endast att 

fokusera på militärstyrkan i rättssäkerheten. Detta eftersom det afghanska nationella 

arméns resurser samt låg kapacitet som brister vilket gör det svårare att kunna försvara 

Afghanistan mot konflikter samt terrorism som är en av de största hot mot 

rättsstatsprincipen. Bekämpningskapacitet mot terrorism är en bristande faktor i 

rättssäkerhet. Det afghanska nationella säkerhetsstyrkor omfattar två huvudstyrkor, 

Afghanistans nationella armé (ANA) samt Afghanistans nationella polis (ANP). Dessa 

sektioner är utbildad av International Security Assistance Forces (ISAF) styrkor. Att 

tillförsäkra Afghan national security forces är tillräckligt stark för att upprätthålla 

säkerheten i hela Afghanistan är grundläggande för international security assistance 

forces strategin. Vikten av att skapa och utbilda de afghanska nationella 

säkerhetsstyrkorna för att skydda sitt eget land och förhindra återkomsten av 

internationella terrorister kan inte beräknas alltför högt. Tillsammans med den 

afghanska regeringens utveckling är det nyckeln till Afghanistans framtida säkerhet 

(Peabody 2009:1–2).   

 

Efter 9/11, 2001 incidenten, både USA och flera allierade och Afghanistans nordliga 

allians med våld eliminerade talibanregimen i Afghanistan. Afghanistan befann sig i en 

oroväckande situation där man i april 2002 träffade USA i staden Genève, Schweiz, för 

att stödja Afghanistan att ta itu med det hot som utgör mot landets säkerhets bland annat 

terrorism. Man beslöt i staden Genève en säkerhetsreform för Afghanistan. Man kom 

överens att FN skulle leda den afghanska nationella arméns utbildning och Tyskland 
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skulle leda den afghanska polisens re konstitution insats. På grund av Afghanistan 

pressade säkerhetsbehov och oro för att det tyska utbildningsprogrammet rördes sig för 

långsamt, så ökade USA sin roll i polisutbildningen (Peabody 2009:4–5).  

 

Samma år 2002 approberade det internationella societeten det afghanska regeringens 

beslut att skapa en etniskt balanserad och frivillig afghan national army styrka på 70 

000 män. År 2006 ratificerades denna framtidssyn av den afghanska regeringen och den 

internationella societeten genom sin integration i Afghanistans nationella 

utvecklingsstrategi och Afghanistan kompakt, dvs dokument som formulerade 

ekonomiska, sociala och säkerhetsprioriteringar för Afghanistan. Dessa dokument 

fastställdes slutet av 2010 som tidslinje för upprättandet av afghan national Army 

(Peabody 2009:6).   

 

Målsiktet för den afghanska nationella armén är att försvara och avskräcka anfall mot 

Afghanistan, det vill säga, stödja samt försvara den afghanska konstitutionen, besegra 

terrorismen samt supporta Afghanistans återuppbyggnad och återintegration till den 

regionala och internationella societeten bland annat. För att uppnå detta omfattar arméns 

nuvarande styrka att upprätthålla försvarsdepartementet samt allmänt personal, 

upprätthållande av institutioner, befälhavare och stridskrafter. Med undantag av att FN 

spelar en bidragande roll i Afghanistan har även USA tillsammans med Afghanistan 

skrivit under ”Enduring Strategic Partnership Agreement” under 2010 detta var för båda 

länders framtida relationer men också för andra bidragande faktorer som avtalet 

innehöll. En av dessa faktorer är att träna upp den afghanska nationella armén för att 

försvara landet mot hot, målet med avtalet är att Afghanistan skall ha tendensen att 

kunna själva försvara Afghanistan men också även bekämpa terrorismen, som är ett hot 

mot landets säkerhet (The White House, 2012).   

 

4.3  Rättsstatsprincipens hinder  

Som man kan konstatera innehåller fredsbyggande olika dimensioner som bör vara 

stabiliserad innan man kan uppnå ett fredligt samhälle. Ett av elementen är 

institutionalisering som är en del av fredsbyggande, det vill säga skapa institutioner som 

blir det färdiga produkten av institutionaliseringen (Paris, 2004: 205). 
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I takt med att fokusen hittills har varit på rättsstatsprincipens samt dess institutioner som 

militär styrkor inom rättssäkerheten, läggs ytterligare fokus på vad är det som hindrar 

rättssäkerhetens utveckling samt som försvagar militärstyrkornas förmåga. Terrorism är 

ett av det moderna samhällets största hot. Terrorism är inte bara ett hot för enskilda 

människolivs säkerhet, utan utgör även ett hot mot rättsstaten och dess väsentliga 

grundsatser. Okritiskt våld från terrorgrupper drabbar civila samt stater har en 

förpliktelse att ge skydd för sin population mot detta våld. Terrorism har alltid funnits 

av olika slags, med hänsyn därtill fick terrorismen stor uppmärksamhet efter 9/11 

attackerna vilket i sin tur har lett till den globala terrorismbekämpningsåtgärder för att 

bekämpa terrorismen av alla olika slag som hotar mänskligheten. Men däremot får inte 

terrorismbekämpnings gå så långt att det har till följd att elementära mänskliga fri och 

samt rättigheter kränks (Säkerhetspolitik, 2010). 

 

Internationell terrorism är en av de största överhängande farorna mot global fred samt 

säkerhet. Att bekämpa terrorism är en ytterst svår utmaning. Bekämpning av terrorism 

kräver ett stärkt team-work över nationsgränserna samt över politikområden. Striden 

mot terrorismen måste fullbordas med full respekt för de mänskliga rättigheterna samt 

rättsstatens principer. Terrorism är en bristande faktor som gör det svårt för rättsstaten 

att utvecklas samt stabilisera säkerhet. Detta medför även brister i fredsbyggande. 

Voorhooeve (2007:110–111) menar att terrorism kan allvarligt hindra fredsbyggande 

och rättstatsstöd, särskilt i den tidiga fasen, när befolkningens konstitution samt 

huvudinstitutioner som fortfarande är mycket utsatta. Terrorism brukar vara den 

småskaliga användningen av obefogat våld mot vanligtvis civila mål, med målsiktet att 

få stor medieuppmärksamhet för att sprida rädsla samt skapa kaos. Cirkeln av rädsla är 

många gånger större än det faktiska antalet offer.  

 

Terrorism samt brottslighet går hand i hand, eftersom många terroristnätverk också 

bedriver andra kriminella driftigheter för att sponsra sin verksamhet. Ett land som 

befinner sig i en postkonflikt period och lider av terrorism är kampen mot terrorism en 

central uppgift som lätt kan kompromissa med återuppbyggnaden (Voorhooeve 

2007:112).  
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Kapitel 5  

5. Analys  

I detta kapitel kommer empiriska studier, som har redovisats i förgående kapitel, att 

analyseras utifrån Rolands Paris teoretiska perspektiv. För att sammanfatta empirin samt 

underlätta för att kunna förstå analysen anser forskningen för att kunna uppnå fred bör 

man ha fungerande institutioner som tidigare nämnt rättsstatsprincipen, detta för att 

bekämpa terrorismen som hotar samt begränsar fredsbyggandet. Analysen bygger på att 

försöka besvara på forskningens huvudfrågeställningar.  

 

- Hur kan Afghanistan uppnå ett fredligt samhälle utifrån rättsstatsprincipen?  

- Vilka utmaningar står rättsstatsprincipens institutioner inför, i syfte av 

fredsbyggande?  

 

Fredsbyggande har stått i centrum ända sedan 1990 – talet och även efter 9/11 

incidenten då många internationella organisationer engagerade sig i frågan om hur man 

skall återbygga stabila, effektiva samt legitima stater efter krig och även minska på 

konflikter och därmed försvaga maktfördelningen mellan olika maktkamper som råder i 

ett konfliktdrabbat samhälle. Som man kan konstatera innebär fredsbyggande att 

återbygga eller rekonstruerar ett land efter dess regering, institutioner, befolkning samt 

ekonomi som har orsakats av konflikt. I slutet av ett krig finns det ingen stärkt makt, 

ingen fungerande rättsordning, ingen stabil förvaltning, ingen demokrati samt inget 

skydd för de mänskliga rättigheterna. I många fall efter krigets slut befinner landets 

befolkning i fattigdom, samt maktkamper mellan olika etniska grupper som försämrats 

av krigets våld och missbruk vilket ökar risken att återgå till konflikten. De centrala 

utmaningar som fredsbyggande står inför är att återbygga fungerande regering samt 

rättsstatsprincipen för att fredsbyggande skall säkerställa landets situation samt att 

kunna handskas med andra viktiga faktorer som kan blomstra landets utveckling mot ett 

fredligare samhälle. Som man kan konstatera är inte det bara krig samt konflikter som 

begränsar fredsbyggandet utan även geografiska områden som har blivit fristäder för 

narkotikahandel samt träningsläger för terroristorganisationer (Barnett 2006:87–91).  

 

Roland Paris inledde i sin bok ”At War´s End” att den centrala utgångspunkten i teorin 

är att fredsbyggande bör koncentrera sig på att bygga ett ramverk av verksamma 

institutioner före politiska och ekonomiska reformer. Paris påpekar även att det som 
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behövs i ett land som befinner sig i en postkonfliktperiod är inte demokratisk och 

ekonomisk revolution utan det behövs politisk stabilitet och upprättande av en effektiv 

förvaltning över landet. Med hänsyn därtill menar Paris för att fred skall råda bör man 

först och främst bygga upp effektiva institutioner som fungerar innan man inför 

ekonomi samt demokrati. Paris (2004:205) anser att alla institutioner är viktiga för 

landets samhällsutveckling för att kunna uppnå ett fredligt samhälle, därav poängterar 

Paris att en av institutionerna som fredsbyggarna bör koncentrera på är att  samt 

stabilisera rättsstatsprincipen samt säkerhet i en postkonflikt land, detta för att landets 

befolkning skall känna sig säkra och trygga i samhället och att rättsstatsprincipen skall 

ha tendensen till att motverka de hot som samhället står inför. Med detta nämnt menar 

Paris att rättsstatsprincipen bör vara tillräckligt stark för att försvara den nya staten mot 

nödvändiga utmaningar (Paris 2004:205–206).   

 

Eftersom fokusen i forskningen är fallet Afghanistan och för att gräva in djupare på 

forskningens huvudfrågeställning om hur Afghanistan kan uppnå ett fredligt samhälle 

utifrån rättsstatsprincipen? I takt med att Afghanistan länge har behäftats av krig, 

terror, nöd samt rädsla har det förorsakat brister i Afghanistans institutioner. En av 

institutioner som är bristfällig är det afghanska rättssystemet. Rättssystemet är svagt 

utbyggt och det råder stor brist på kompetenta domare, åklagare samt försvarsadvokater. 

Med detta nämnt är tilliten för rättsväsendet mindervärdigt. Mycket interpreterar på att 

rättssystemet är högst beroende av korruption.  

 

Landet lider av korruption som är väldigt genomgripande. I Transparency Internationals 

index över upplevd korruption 2016 har Afghanistan plats 169 av 176 (Transparency 

Internationals index, 2016). Afghanistan nuvarande president Ashraf Ghani har lyckats 

ta tag i korruptionsproblematiken i landet och har presterat med förändring och ett antal 

olika antaganden för att bemöta korruptionen har presenterats. Med detta nämnt har 

viktiga reformansträngningar påbörjats, bland annat har arbete inletts att säga upp och 

omplacera underkvalificerade domare (Regeringskansliet, 2016).  

 

Det afghanska konventionella rättsväsendet är förhållandevis väl anbringat i städerna 

men medelmåttigt på landsbygden där majoriteten av landets befolkning bor. Brist på 

kunskap samt frånvaron av tillgång till formell rättvisa gör att många afghaner istället 

vänder sig till det informella rättssystemet, som bygger på̊ en blandning av stam, 
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sharialagstiftning samt lokala traditioner, i egenskap av traditionell 

pashtunsk”pashtunwali”. Många afghanska invånare anser att informella domstolar är 

mindre korrupta samt mer rättvisa som domineras av män. Vilket i sin tur resulterar 

förolämpningar av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet för kvinnor 

(Regeringskansliet, 2016).  

 

5.1 Bekämpningskapacitet mot terrorism  

En av de hot mot rättsstatsprincipen är terrorismen (Voorhoeve 2007:110–11). Michael 

Barnett (2006:95) inleder i sin artikel ”Building a Republican Peace: Stabilizing States 

after War” att en av de viktigaste faktor som fredsbyggande bör lägga fokus på är att 

skapa en stat som förklaras av rättsstatsprincipen, marknaderna samt demokratin. Som 

tidigare nämnt under analysens gång att en av institutionerna som bör vara stabil som 

skall kunna hantera de hot som finn i ett samhälle är rättsstatsprincipen. Med detta 

nämnt finns flera olika multiplikatorer som påverkar eller som hotar rättsstaten, ett av 

elementen är terrorismen som påverkar landets säkerhet negativet (Voorhoeve 

2007:110).  

 

Som man kan konstatera kan Afghanistan uppnå fred men däremot bör 

bekämpningskapacitet mot terrorismen vara stabil samt att det finns tillräckligt med 

resurser för att motverka, bekämpa samt utrota terrorismen. Eftersom terrorism som 

tidigare nämnt är ett hot både mot säkerhet och fred i ett land. Förekommer även 

bekämpningsstrategier mot terrorismen med hänsyn därtill diskuterar författarna 

Rahamim Emanuilov samt Andrey Yashlavsky i artikeln ”Terror in the name of faith: 

Religion and Political Violence” om kampen mot terrorismen. Bekämpningskapacitet 

mot terrorismen måste ske på olika nivåer för att försvaga terrorismen. Rahamim 

(2011:233–234) menar att det finns ingen generell formel för att bekämpa terrorism, 

samt sådana formler är osannolikt att uppnå i framtiden, detta eftersom terrorism är ett 

fenomen utan tydliga gränser, och är i en ständig förändring samt anpassar sig till 

förändrade situationer. På liknande sätt behöver olika metoder ändras för att motstå 

terrorismen. Med detta nämnt finns det flera länder idag som har stora problem med 

terrorismen, exempelvis, Afghanistan. Men däremot menar båda författarna att man inte 

skall ge upp för att motverka terrorismen men att det är en pågående process som tar tid 

(Emanuilov 2011:235). 
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För att ytterligare gå djupare på hur man kan bekämpa terrorismen tar jag hjälp av en 

aktiv politiker vid namn Doktor Najibullah (2016) som betonade att Afghanistan 

kämpar mot ett fredligt samhälle och för att kunna uppnå fred i Afghanistan är det 

många multiplikatorer som bör rekonstruerar och stabiliseras men däremot en av de hot 

som begränsar landets strävan efter fred samt mot rättssäkerheten är terrorism. 

Najibullah (2016) inleder att Afghanistan kämpar mot terroristhotet och det är en 

ständigt pågående kamp, denna kamp händer i allmänhet på tre nivåer. Nivån 1 handlar 

om Operative Counterterrorism som omfattar förföljande av terrorister, dvs man inför 

dem på slagfält och genomför enskilda produktiva uppdrag genom att gripa, döda och 

förstöra terrorister i landet. Nivå 2, Strategisk kontraterrorism som innehåller kampen 

mot terrorism det vill säga motverka våldsamma extremism handlingar, förebygga 

våldsam extremism förberedelser samt andra frågor av detta slag. Nivå 3, anti terrorism 

som omfattar alla försvarsåtgärder och förberedelser för att svara på terroristverksamhet 

när de inträffar och det innebär att mildra de negativa effekterna av terroristattackerna 

när de sker (Najibullah, 2016).  Förutom att Najibullah får bukt med hur man kan 

bekämpa samt försvaga terrorismen spelar även Förenta Nationerna en bidragande roll 

gällande bekämpningskapacitet mot terrorism.  

 

5.2 FN:s strategin mot terrorism  

Med undantag av Afghanistan strävan av bekämpningskapacitet inleder även Förenta 

Nationerna strategin om hur man skall bekämpa terrorism just på grund av terrorismen 

finns av olika slag som påverkar både på ett nationell och internationellt plan. I 

grundkonstruktionen är terrorism ett hot både mot fred och säkerheten (Säkerhetspolitik, 

2010). För att fred skall råda bör man bekämpa och införa strategier mot terrorism i 

länder som lider av terrorism. Med detta nämnt antog Förenta nationernas 

generalförsamling den globala strategin mot terrorism. Enligt FN:s aspekt är strategin 

ett unikt globalt instrument för att förbättra nationella, regionala samt internationella 

insatser för att upphäva effekten av terrorism. Men för att bekämpning av terrorism skall 

ske av alla slag av terrorism bör rättsstatsprincipen i landet vara stabil för att kunna ta 

tag i dessa åtgärder (United Nation, 2006).  

 

Det handlar inte bara om att skicka ett tydligt budskap om att terrorismen är oantagbar i 

alla dess former samt manifestation utan också att lösa för att vidta konkreta åtgärder 

individuellt samt kollektivt för att förhindra och bekämpa terrorismen. FN:s globala 
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bekämpningskapacitet mot terrorism inkluderar villkoren för att förebygga, bekämpa 

terrorism samt bygga staternas förmåga att förebygga samt även stärka FN:s i denna 

aspekt. Med detta nämnt bör man också ta åtgärder för att tillförsäkra respekten för 

mänskliga rättigheter för alla civila samt rättsstatsprincipen bör vara stabiliserad som är 

den grundläggande grundkonstruktionen för kampen mot terrorism (United Nation).  

 

5.3  Det afghanska nationella arméns utmaningar  

Däremot för att bekämpa terrorismen bör landets rättsstatsprincipens institutioner vara 

utvecklande och stabiliserande för att utöka resurserna till att bekämpa terrorismen. 

militärstyrkorna som ingår samt är en del av rättsstatsprincipen. Därför lyder 

forskningen andra frågeställning ”Vilka utmaningar står rättssäkerhets institutioner 

inför, i syfte av fredsbyggande?”  För att motverka terrorismen i ett konfliktdrabbat land 

som Afghanistan bör landets nationella armé vara stabil samt har tillräckligt med 

resurser för att motverka terrorismen som hotar rättsstatsprincipen samt begränsar 

landets fredsutveckling. Med detta nämnt står det afghanska nationella armén inför 

svåra utmaningar som gör det besvärligare för armén att ha en fungerande nationell 

armé som kan försvara landet samt har tillräckligt med resurser för att bekämpa 

terroristhotet. De internationella militära styrkorna drogs tillbaka från Afghanistan år 

2014. Sedan den 31 december 2014 har de afghanska säkerhetsstyrkorna eget ansvar för 

säkerheten över Afghanistan. I takt med att International Security Assistance Forces 

överbringade ansvaret för att upprätthålla säkerheten i Afghanistan har dödssiffran i de 

afghanska säkerhetsstyrkorna ökat kraftigt. I ringaste utsträckning 6800 soldater ur 

afghanska nationella armén dödats sedan 2003. Enligt afghanska försvarsdepartement 

rapporterade under 2013 att 1400 soldater minst sina liv (Lifos, 2015).  

 

Afghanistan börjar förefalla från en lång satskonstruktion av ytterst ogynnsam strid, 

vilket sätter landet för utmanande handlingar som gör det väldigt svårt att slingra landet 

genom social samt politisk destruktion för att försöka sätta ihop en fredlig framtid. Ett 

av villkor som är nödvändiga är säkerhet. Det handlar om återuppbyggnad av en 

nationell armé. Men däremot ombyggnad av afghanska väpnade motståndskrafter kan 

inte ske i ett vakuum. Det finns många utmaningar för att återbygga den afghanska 

nationella armén. Jalali (2002:79) inleder att den stora utmaningen är först och främst är 

att skapa en lojal militär mot staten. Detta på grund av att landet är politiskt och militärt 
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splittrat, vilket är en negativt multiplikatorn i takt med att olika etniska grupper 

representerar olika grupper samt geografiska regioner i landet.  

 

För att ytterligare förstärka Ali Jalalis betraktelsesätt berörandet det afghanska 

nationella arméns utmaningar finns även forskaren Antonio Giustozzi inom Crisis 

States Research vid London. Antonio arbetar på säkerhetsdimensionen av misslyckande 

samt stater som befinner sig i en kritisk situation. Antonio (2009:37) framhäver att den 

afghanska armén står inför stora utmaningar, trots att miljarder dollar har spenderats i 

utbildningssyfte, mentorskap samt utrustning av en ny afghansk armé. I slutet av 2009 

är den afghanska armén besatt av många problem och utmaningar som gör det betydligt 

svårare för armén att kunna säkerställa landets säkerhet (Giustozzi 2009:38–40). På 

grund av ett flertal faktorer som anses som bristfälliga inom armén som bland annat 

analfabetism bland soldater, korruption, lojalitets brist bland militära ledare, låg moral, 

dålig effektivitet samt etniska konflikter bland soldater (Krekvik, 2011:5). Antonio 

(2009:38) påpekar till och med att etniska konflikter kan skapa utmaningar både inom 

och utanför säkerhetsstyrkorna. Med tanke på att Afghanistan är ett mångkulturellt land 

existerar flera olika etniska grupper, den största gruppen är pashtuner och de andra 

minoritetsgrupper är hazarer, tajiker, uzbeker (Mangal 2005:7).  

 

5.4  Afghanistans väg mot fred  

Barnett (2006:89) menar att fredsbyggandet tar tid och det kan lätt hända att 

fredsbyggarna sätter det konfliktdrabbade samhället för enorm stress. Barnett inleder att 

stater som har varit med om krig har inte den nödvändiga institutionella ramen eller 

medborgarkulturen för att absorbera den eventuella pressen som är förenat med politisk 

och marknadskonkurrens. Med detta menar Barnett (2006:90) att fredsbyggare har varit 

mer måna om att bygga ett starkt liberalt samhälle än att utveckla statliga institutioner. 

Medan grundkonstruktionen i Paris teori menar att fredsbyggande bör först och främst 

fokusera på att bygga statliga institutioner och att detta borde vara det första prioritering 

för fredsbyggande innan man tar tag i andra nödvändiga åtgärder inom fredsbyggandet i 

egenskap av ekonomiska samt demokratiska reformer.  

 

Både Paris och Michael menar att man inte kan bara införa fredsbyggande process 

medverkande krafter i en postkonflikt land, därför att fredsbyggandeprocessen kan lätt 

krocka med landets normer samt värderingar. Paris och Barnett menar istället för att 
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fredsbyggandet skall uppnå målen för ett fredligt samhälle behöver man börja 

någonstans av processen för lyckas med fredsbyggandet (Talention 2010:12–13). Med 

hänsyn därtill anser båda att det inte går att införa alla element som fredsbyggande 

innehåller som är drabbat av krig. Detta påstår även Isaac Kfir också som 

argumenterade i sin artikel ”Peacebuilding in Afghanistan: A bridge too far”.  

Isaac (2012:159) påpekade att det medför oroligheter bland individerna samt missnöje 

till staten. Med detta menade Isaac att det ger ingen garanti för de faktorer som ingår i 

fredsbyggandeprocessen att individerna i landet Afghanistan accepterar alla villkoren 

för ett fredligt samhälle. På grund av landet är religionsdominerande.  

 

Med detta nämnt så kan man inte bara tillämpa fred i ett land. Utan fred är ett resultat av 

det som implementeras i landet. Alltså menar Paris och Michael att man måste börja 

nånstans för att tillämpningen av fred ska råda samt lyckas (Barnett 2006:90).  

Både Paris och Michaels tankar kring fredsbyggande går hand i hand att det är en 

process som tar tid innan man kan upprätta ett fredligt samhälle. Tyvärr går 

fredsbyggandet väldigt långsamt i länder som Afghanistan där landet har varit med om 

mycket krig samt konflikter de senaste 35 år och som fortfarande är i konflikt. Roland 

Paris teori går att tillämpa i Afghanistan dock, är det väldigt svårt med tanke på landets 

situation är i en ständig förändring vilket gör att fredsbyggande går långsamt. Paris 

(2004:205) inleder för att fred skall råda i krigsdrabbade länder bör man först och främst 

införa effektiva och statliga institutioner innan ekonomiska reformer i samhället, vilket 

går att köpa men tyvärr brister Paris tes just på grund av att Afghanistan är inte endast 

beroende av att skapa effektiva institutioner utan även ekonomi som också spelar en 

prominent roll.  

 

Som man kan konstatera har Afghanistan varit ekonomisk beroende av utländska 

aktörer sedan 1880 – talet som stöd för att finansiera de statliga utgifterna. Ekonomin 

ser inte ljust ut i Afghanistan detta pga. Afghanistans ekonomi samt näringsliv har stora 

problem detta pga. ständiga konflikter som råder i landet. Det finns flera väsentliga 

orsaker till Afghanistans svaga ekonomi. Dels på grund av flera års av krig samt 

konflikter, som lett till mycket svaga samhälleliga strukturer samt en svag stat. Med 

tanke på att osäkerheten är fortfarande ostabil i landet har även viljan minskat att 

investera i landet. Den allra största problemet som landet lider av är korruption som 
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både begränsar utvecklingen av statens institutioner samt den ekonomiska utveckling 

(SAK, 2017).  

 

In boken ”At War´s End” tar Paris upp om Afghanistan där han diskuterar att 

Afghanistan lider av terroristorganisationer som gör det svårt ytterst svårt för landet att 

kunna uppnå fred med tanke på att landets säkerhet är ostabil (Paris 2004:225).  

 

Som tidigare nämnt under analysens gång om Roland Paris teori Institutionalization 

Before Liberalization stämmer till en viss del över med Afghanistan men att det kan 

också kollidera med ekonomi i takt med att landet är högst beroende av ekonomiskt 

bistånd.  
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Kapitel 6  
 

6. SLUTSATSER 

 

Ändamålet med min forskning har varit att se hur man kan uppnå fred i form av 

institutioner efter invasioner. Den teoretiska utgångspunkten har utgjorts av Roland 

Paris teori institutionalisering innan liberalisering. Jag har med hjälp av en kvalitativ 

empirisk fallstudie samt innehållsanalys fått svar på mina huvudfrågeställningar. Som 

svar på min första frågeställning hur Afghanistan kan uppnå ett fredligt samhälle utifrån 

rättsstatsprincipen? Afghanistan kan uppnå fred men vägen till fred är en ytterst svår 

utmaning. Rättsstatsprincipen är bara en av institutionerna som bör vara stabil för att 

fred skall råda i landet. Roland Paris inleder i sin teori institutionalisering innan 

liberalisering för att ett land skall uppnå fred bör man först och främst införa effektiva 

statliga institutioner innan ekonomiska reformer i ett krigsdrabbat land. Roland Paris 

teori går både att tillämpa i fallet Afghanistan men samtidigt inte. I dagsläget är 

Afghanistans situation ständig i förändring. I takt med att Afghanistan är högst beroende 

av ekonomiskbistånd av flera internationella länder samt organisationer detta eftersom 

det råder ekonomibrist i landet. I detta fall är det tveksamt att befolkningen i 

Afghanistan bry sig om institutioner eller om deras mänskliga rättigheter utan snarare 

handlar det om överlevnaden.  

 

Befolkningen bry sig mer om att få ha mat på bordet än att gå rösta exempelvis, 

individerna är högst beroende av ekonomi men också säkerhet samt trygghetskänsla i 

samhället. Det ingår i människans natur att kunna röra sig fritt i ett samhälle utan att 

behöva vara rädd över något som kan förändra deras liv exempelvis terrorism som 

orsakar negativa multiplikatorer i landets säkerhet. Paris teori går att tillämpa i 

Afghanistan men med ett undantag att man bör först och främst införa ekonomiska 

reformer innan institutioner enligt mina kunskaper samt erfarenheter. Samtidigt är det 

viktigt med institutioner också, exempelvis bör rättsstatsprincipen institutionen bör vara 

stabil för att bekämpa samhälles hot det vill säga terrorismen som bara är en av hot mot 

samhällets säkerhet. Som tidigare nämnt är fredsbyggandet en process som tar tid, det är 

inget som sker på direkten. Det tar tid att återbygga landets institutioner exempelvis 

utbildningsystemet, rättsstatsprincipen, lag och ordning dessutom bekämpa samt utrota 

hot som samhället ställs inför samt bekämpa fiendskap mellan grannländerna. Sist men 
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inte minst bekämpa korruption som också är en ytterst svårt utmaning i landet som 

också gjort att rättsstatsprincipen är svag utvecklad.  

 

Det finns flera bristande institutioner i Afghanistan som bör återbyggas. Men 

rättsstatsprincipen är bara en av institutionerna som både teoretikern samt forskare som 

anser att det är en viktig institution där landets säkerhet skall vara stabil för att skydda 

individerna mot hot, säkerhet samt skydd för deras mänskliga rättigheter. För att 

rättsstatsprincipen skall fungerar finns flera multiplikatorer som bör återbyggas varav en 

av rättssäkerhetens institutioner är militärstyrkor dels för att bekämpa terrorismen som 

är ett hot rättsstatsprincipen vilket i sin tur begränsar fred samt säkerhet i ett land. Men 

också även förvara landet. Att forskningens resultat visade att terrorism var en 

underliggande orsak till att fredsbyggande begränsas var inte förvånande utan det finns 

även andra bidragande orsaker till varför vägen till fred är en svårighetsprocess i 

Afghanistan.  

 

Terrorism är bara en nämnd orsak till att rättsstatsprincipen är ostabil samt att 

militärstyrkornas bekämpningskapacitet mot terrorismen brister. Terrorism påverkar 

inte bara det afghanska samhället destruktivt utan påverkar Centra Asien, Mellanöstern 

samt Europa. Med undantag av att terrorism är en negativ orsak som både begränsar 

rättsstatsprincipens utveckling samt fredsbyggande råder även andra orsaker till hur 

Afghanistan skall uppnå fred. Olyckligtvis ligger landet Afghanistan geografiskt fel på 

kartan, detta har även varit en negativitet för Afghanistan eftersom grannländerna inte 

kommer överens med stormakterna som har betydande roll i FN:s säkerhetsråd samt i 

centrala Asien vilket i sin tur påverkar Afghanistan på ett nationellt samt internationellt 

plan.  

 

För att ytterligare gå på djupet om andra ledande orsaker till Afghanistan strävan efter 

fred är att det råder interna samt externa konflikter. Flera internationella organisationer 

har varit delaktiga och visat sitt stöd för statsbyggande i Afghanistan. Trots nedgången 

av talibanregimen råder det fortfarande interna maktkamper som fortsätter ha en stor 

påverkan på landets återbyggande. Interna maktkamper fortsätter mellan statliga 

aktörer, krigsherrar, talibaner, folkgrupper samt brottslighet. Afghanistans 

fredsbyggande påverkas av interna konflikter som råder i landet vilket har varit en 

ytterst svår utmaning för Afghanistan att kunna uppnå fred. Med interna konflikter 
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menar jag etniska folkgrupper som inte kommer överens gällande vilken nationalitet de 

tillhör. Med undantag av att det råder konflikter mellan etniska folkgrupper råder det 

även konflikt mellan regeringen och talibanregimen. Eftersom talibanregimen inte 

längre betraktas som en terroristgrupp enligt FN utan snarare betraktas som ett 

extremistiskt parti har det orsakat stora problem med att komma överens med staten. 

Afghanistan påverkas också av externa konflikter, exempelvis Kashmir konflikten, 

mellan Indien och Pakistan som har haft en stor politisk påverkan på Afghanistan. Det 

råder även konflikt mellan grannlandet Pakistan och Afghanistan gällande området 

Pashtunistan.  

 

Området Pashtunistan som också betraktas som extern orsak har också varit negativt för 

Afghanistans del, eftersom i området Pashtunistan finns olika Koranskolor där många 

barn samt vuxna individer lär sig om ”Islam” men i verkligheten är det olika 

träningsläger som tränar upp terrorister för att sedan återvända till Afghanistan samt 

orsaka konsekvenser för landets invånare.  

På grund av andra länders intressen som ökar sin närvaro i Afghanistan har orsakat 

negativitet på grund av NATO:s, FN:s samt USA:s fysiska närvaro i Afghanistan. Med 

detta nämnt befinner sig både organisationer samt länder i Afghanistan för att bekämpa 

terrorismen. På grund av andras intressen är det svårt för Afghanistan att uppnå ett 

fredligt samhälle.  

 

Forskningens andra huvudfrågeställning behandlade om vilka utmaningar står 

rättsstatsprincipens institutioner inför? Vilket resulterade att den afghanska armén står 

inför många utmaningar delvis att återbygga den afghanska armén är en ytterst svår 

utmaning. I grundkonstruktionen att bygga upp Afghanistans nationella armé är inte 

bara en viktig multiplikator för att stabilisera det krigsdrabbade landet utan också ett 

bidrag till effektivitet av det amerikanska ledande internationella kriget mot terrorism i 

syd samt Centralasien.  

 

Det är ett långvarigt projekt, men också en dyr samt kronisk strävan efter 

återuppbyggande av den afghanska nationella armén. Det afghanska nationella arméns 

goda framsteg kan ske med hjälp av att om Afghanistan lyckas att upprätthålla en 

legitim statlig regering utan korruption som spelar en bidragande roll. I takt med att det 

råder korruption bland soldater, utbildningsbrist samt etniska konflikter som pågår 
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mellan soldater gör det betydligt svårare för armén att utvecklas. Den afghanska 

nationella armén har inte kapaciteten till att förvara landet mot terrorism. Det man kan 

säga är att den afghanska nationella armén har ingen stabil utbildning, låg kompetens 

samt har inte den effektivitet för att försvara landet mot krig samt konflikter. Det 

afghanska nationella arméns bekämpningskapacitet brister med tanke på att 

rättsstatsprincipens institutioner är korrupt. Med undantag av forskningens resultat bör 

man först och främst införa utbildningsreformer i landet eftersom utbildning är en viktig 

aspekt för landets utveckling. Trots att USA samt andra internationella länder befinner 

sig i Afghanistan för att träna upp den afghanska nationella armén för att de skall kunna 

försvara landet, brister det fortfarande med tanke på att staten och dess institutioner är 

korrupt.  

 

 

6.1  Avslutande diskussion  

Huvudanledningen till att jag har intresserat mig för området fredsbyggande efter 

invasioner samt för fallet Afghanistan har varit dels av personliga intressen men också 

de ständigt förekommande aktualiteter om fortsatt krig, instabilitet i länder. I takt med 

att det finns flera länder idag, som lider av krig samt konflikter har endast forskningen 

fokuserat på Afghanistan. Detta på grund av landets forna historia samt krig som landet 

har varit med om, vilket har väckt intresse för att undersöka hur Afghanistan skall på 

bästa möjliga sätt uppnå fred där det både gynnar staten samt individerna. Jag har i 

denna forskning velat veta om vilka utmaningar som förväntar Afghanistan för att 

kunna uppnå ett fredligt samhälle samt vad är det som begränsar fredsbyggandet. Detta 

har jag gjort genom att jag hade ställt några frågor som jag fick svar på under 

forskningens gång. Den kvalitativa empiriska fallstudie metoden samt innehållsanalys 

jag har använt, kan sägas ha varit förutsättningen som behövdes. Naturligtvis har alla 

metoder sina fördelar samt nackdelar.  

 

Man kan använda sig av många metoder vid en och samma undersökning eftersom ju 

fler metoder man använder sig av desto utmanade blir forskningen eftersom metoderna 

skall på något sätt komplettera varandra för att göra undersökningen mer 

intresseväckande. Metoden har spelat en viktig roll i min forskning detta eftersom 

forskningens resultat beror delvis på valet av metod och med mina valda metoder har 

jag kunnat genomföra min forskning. Forskningens material har varit relevant för 
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undersökningen. Med undantag av av metod samt material har forskningens teori spelat 

en prominent roll som gjorde att forskningen kunde genomföras, däremot de resultat 

som jag kommit fram till är endast applicerbar för fallet Afghanistan, detta innebär att 

teori aspekten kan se annorlunda ut beroende vilket land man väljer. Under 

forskningens gång har jag strävat efter att min forskning skall vara neutral och ärligt 

utförd.  

 

Drivkraften till varför undersökningen har gjorts, och varför jag tycker att den var viktig 

samt intressant att göras, är att slutsatserna från resultatredovisningen tydligt har påvisat 

att det är svårt att uppnå fred då landet fortfarande befinner sig i ständigt konflikt. 

Forskningen påvisar att det är möjligt att uppnå fred i Afghanistan men vägen till ett 

fredligt samhälle dvs, utan terrorism och att landet har fungerande institutioner 

underlättar fredsbyggandet och med detta nämnt kan Afghanistan uppnå fred.  
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