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Abstract 
The issue of a united Iraq has for some time been discussed by both Iraqi and foreign politicians, not 

least after the US-led military troops declined and left the country during 2011. However, it has been 

difficult to achieve a united Iraqi society, considering the fact that the country consists of many different 

religious and ethnic groups that run different political agendas.  

This essay intends to compare how some selected conditions (regarding government formation, 

autonomy and representation) from Arend Lijphart’s theory of consociationalism have changed in Iraq 

before and after the Kurdish independence referendum the 25th of September 2017. It is a comparative 

case study with a qualitative approach. The result shows that the condition ”balance of power” was not 

fulfilled between 2005-2017, but that it is partly fulfilled from 2017 and onwards. The condition ”multi-

party system and representation” was met to some extent between 2005 and a few years ahead, though 

not from 2017 and onwards. Lastly, the condition ”segmental autonomy” is fulfilled during both time 

periods, however after the Kurdish referendum, the circumstances and relations between KRG and the 

central government in Baghdad have altered in some ways.  
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Förord 
När valet av uppsatsämne gjordes hade jag ingen aning om all tillgänglig information som jag inte visste 

om, och som jag skulle komma att lära mig under skrivandets gång. Ämnet är mycket mer komplext och 

avancerat än vad jag var förberedd på, men det har samtidigt varit otroligt lärorikt och väldigt givande. 

Det valda ämnet ligger mig varmt om hjärtat, då konflikterna mellan de olika fraktionerna i Irak är en av 

anledningarna till att jag sedan länge intresserat mig för politik och statsvetenskap. I samband med 

inlämnandet av denna uppsats går mina studier som Politices kandidat-student mot sitt slut och jag 

skulle vilja ta tillfället i akt och tacka min handledare Annika Fredén för all feedback, samt Karlstads 

universitet för dessa tre ovärderliga år.  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1. Inledning 
Sedan urminnes tider har det område som idag utgör nationen Irak bestått av såväl olika religioner som 

etniciteter. När nationalstaterna formades under 1920- och 1930-talet tillkom även den irakiska 

republiken, då ett brittiskt mandatområde. Trots att både kurderna i norr och shiamuslimerna i söder 

tidigare hade tilldelats signaler och löften om självständighet blev fallet inte sådant (Globalis, 2018). 

Engelsmännen följde det dåvarande dominerande koloniala tankesättet med förhoppningarna att genom 

traditionella metoder kunna hantera de religiösa och etniska konflikterna trots den rådande sekterismen i 

landet. Konflikterna visade sig senare vara ohanterliga, och grunden för ett stabilt nationsbygge har lyst 

med sin frånvaro trots flera generationsskiften sedan Iraks bildande (Amneus 2008: 13). 

Efter det brittiska inflytandet och avskaffandet av den irakiska monarkin under mitten av 1900-talet har 

det fortsatta läget varit långt ifrån stabilt. Tvärtom har irakierna bevittnat och överlevt en lång period 

under styret av en totalitär regim med Saddam Hussein i spetsen - nämligen Baath-regimen. Regimens 

förfarande orsakade många konsekvenser som har kommit att påverka landets obalans än idag. Bland 

annat var det den sunnimuslimska minoriteten som fram till regimens fall styrde över 

befolkningsmajoriteten med hårda medel, vilket bidrog till en underlägsenhet hos bland annat den 

shiamuslimska majoriteten (Amneus 2008: 13). 

När amerikanska och brittiska trupper, trots avrådan från FN, invaderade Irak 2003 gjordes detta som en 

del av ”kriget mot terrorn” efter terrorattentaten i USA den 11 september 2011. Man ville avsätta 

Saddam Hussein så snabbt som möjligt, med motiveringen att det var nödvändigt för ett stabilt och 

demokratiserat Irak. I december 2003 fängslades Hussein som sedan dömdes och avrättades för bland 

annat brott mot mänskligheten. I januari 2005 valdes en samlad irakisk övergångsregering som 

bojkottades av de tidigare ledande sunnimuslimerna, vilket ledde till fler representanter än förväntat för 

både kurderna och shiamuslimerna (Globalis, 2018). 

Befolkningen i Irak är uppdelad i linje med de religioner och etniciteter som finns i landet; sunni- och 

shiamuslimer, araber som är befolkningsmajoriteten, kurder, kristna, assyrier, turkmener, yazidier och 

mandéer. Dessa har i sin tur egna kulturer, traditioner och i vissa fall även språk, vilket innebär att Irak 

är ett pluralistiskt samhälle (Amneus 2008: 61-68).  Risken för konflikter och spänningar mellan de 1

olika grupperna är stor i ett sådant samhälle, och Irak har bevisligen inte varit ett undantag. Därför kan 

 Ett pluralistiskt samhälle avser ett samhälle som är uppdelat på grund av splittringar mellan olika religiösa, 1

etniska och politiska/ideologiska grupper. Ytterligare en indikation på detta är att det finns politiska partier, skolor, 
mediekanaler och andra sammanslutningar som har organiserats längs de uppdelningar som existerar (Lijphart 
1977: 3-4).


1



statsvetenskapliga förklaringar och teorier om hur konflikterna kan lösas vara av stort värde för att få 

bukt på problemet. Statsvetaren Arend Lijphart har under många decennier studerat just splittrade och 

pluralistiska samhällen och förespråkar framför allt en specifik demokratimodell, vars ändamål är 

representation för alla segment  samt enighet mellan dem; konsociationell demokrati.  Det kan ses som 2 3

ett alternativ till majoritetsmodellen i väst, och Lijpharts teoretiska ramverk för konsociationalism har 

både hyllats och kritiserats från många håll, inte minst inom jämförande politik där man ställt teorin mot 

andra, mer integrerande och mindre inkluderande statsskick.  Dessutom har konsociationalism kommit 4

att bli eftersträvansvärt när vissa pluralistiska länder bildas eller omformulerar sin konstitution, vilket 

Irak gjorde under 2005. Ett annat exempel är Nordirland, som är mer västerländskt men som ändå 

präglats av sekteristiskt våld till följd av interna splittringar (CNN, 2019). Idag har landet ett 

demokratiskt system inspirerat från Lijpharts modell för konsociationalism, med bland annat 

maktfördelning och veto för minoriteter som karaktärsdrag (Northern Ireland Assembly, 2017) 

Allteftersom de utländska trupperna avtog har diskursen kring Iraks framtid från många håll handlat om  

just ett enat och sammanhållet land. Många argumenterar för ett nationsbygge och ett centraliserat Irak 

som inte lägger vikt vid befolkningens etniciteter (McGarry & O’Leary, 2007: 672). Men samtidigt har 

motsättningarna mellan de olika befolkningsgrupperna eskalerat. Ökad sekterism, polarisering och 

fragmentering är ett oundvikligt faktum, inte minst efter Islamiska Statens (IS) avancemang 2014 och 

kurdernas självständighetsomröstning 2017. Med detta som bakgrund har denna studie blivit en 

komparativ sådan, där de konsociationella villkoren avseende regeringsbildning, autonomi och 

representation i Irak kommer att jämföras under två olika skeden; innan och efter 25:e september 2017. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studie ämnar att undersöka hur villkoren för konsociationell demokrati i Irak har förändrats under 

två tidsperioder; före och efter kurdernas självständighetsomröstning den 25:e september 2017. Denna 

jämförelse är nödvändig för att kunna föra vidare diskussioner om huruvida Irak går mer - eller mindre - 

 Ordet segment används för att beskriva de olika etniska, religiösa och politiska grupper som utgör det 2

pluralistiska samhället i Irak. Klyftor används för att understryka skillnaderna och gapet mellan dessa.

 Demokrati har kommit att bli ett brett begrepp som kan appliceras på många områden. Användandet av ordet i 3

denna uppsats syftar på de kriterier som har kommit att karakterisera demokrati för många nationalstater, bland 
annat fria och opartiska val, representativitet, yttrandefrihet och föreningsfrihet

 Konsociationell demokrati blandas ofta ihop med konsensusdemokrati. Det finns dock skillnader mellan dessa 4

två begrepp vilket är anledningen till användandet av det ena begreppet i uppsatsen och uteslutandet av det andra. 
Lijphart förklarar skillnaden bland annat på följande sätt: The difference between them is that consociationalism is 
the stronger medicine: while consensus government provides many [institutional] incentives for broad power 
sharing, consociationalism requires it (Lijphart 1989: 41). Konsensusdemokrati behöver nödvändigtvis inte enbart 
finnas i djupt splittrade och pluralistiska samhällen, medan konsociationell demokrati är specifikt uppbyggt för 
dessa typer av samhällen.
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mot en konsociationell demokrati. Utvecklingen kommer diskuteras utifrån statsvetaren Arend Lijpharts 

definition och kännetecknande av konsociationalism.  

Den övergripande frågan som ska diskuteras är följande:  

- På vilket sätt kan Irak betraktas som en enad nation? 

För att kunna besvara den övergripande frågan används dessa två underfrågor: 

- I vilken grad uppfyllde Irak villkor för konsociationell demokrati mellan 2005 och 25:e sep 2017? 

- I vilken grad uppfyllde Irak villkor för konsociationell demokrati från 25:e sep 2017 och framåt?  

Fokus kommer att ligga på villkoren maktbalans, flerpartisystem och segmentell autonomi, tre faktorer 

som är avgörande för hur samspelet mellan befolkningen i olika grupper och den styrande eliten ser ut 

och fungerar. Villkoret maktbalans uppfylls när makten är jämn fördelad mellan segmenten, villkoret 

flerpartisystem innebär att det finns relativt få partier som representerar varsitt segment, och segmentell 

autonomi innebär att det finns lokala/regionala styren som segmenten själva styr.  

1.2 Avgränsningar  
Det finns många politiska aspekter i Irak som kan undersökas och följas upp i syfte att identifiera åt 

vilken riktning utvecklingen går. I denna uppsats kommer endast sådant som är väsentligt inom ramen 

för  konsociationalism att behandlas och därmed utesluts allt det som inte verkar inom denna ram. Alla 

de villkor som Lijphart benämner som gynnsamma för konsociationell demokrati kommer dessutom inte 

jämföras, dels på grund av uppsatsens omfång men även av den anledningen att en del av dem - 

exempelvis landets storlek och befolkningsantal - är mer eller mindre konstanta faktorer som inte är 

jämförbara under två tidsperioder så tätt inpå varandra. Istället har det gjorts ett urval av villkoren, med 

fokus på regeringsbildning, autonomi och politisk representation, vilket är föränderliga och jämförbara 

faktorer.  

Vidare har tidsperioderna innan och efter den 25:e september 2017 valts främst på grund av två viktiga 

faktorer; 2005 bildades en ny samlingsregering i Irak efter Baath-regimens fall, och i juni 2017 

meddelade den kurdiska regionens (hädanefter KRG) dåvarande president Masoud Barzani att en 

självständighetsomröstning för kurderna skulle äga rum den 25 september samma år (Al Jazeera, 2017). 

Indikationerna är att någonting hände efter referendumet som gör att tidpunkten blir intressant trots 

obalansen mellan de två olika tidsperioderna. Den första sträcker sig över en period på 12 år, medan den 
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andra perioden är inne på sitt andra år under uppsatsskrivandets gång. Av denna anledning blir 

uppsatsens slutsatser inte definitiva, men däremot kan de säga någonting om nya tendenser och 

utvecklingsriktningar som tidigare varit sällsynta. Därför är perioden från genomförandet av 

självständighetsomröstningen den 25:e september 2017 fram till nu, maj 2019, inte en oväsentlig sådan.  

1.3 Disposition  
Denna uppsats består av sju kapitel som fyller olika funktioner. Efter det inledande kapitlet redogörs det 

för de teoretiska utgångspunkter som senare kommer ligga till grund för analysen. Kapitel tre utgörs av 

metod och material samt en del bakgrundsinformation. Det fjärde kapitlet består av bakgrundsfakta om 

fallet Irak. I det femte kapitlet presenteras empirisk fakta som sedan analyseras i kapitel sex. Det sjunde 

och sista kapitlet innehåller en diskussion om ämnet samt egna reflektioner.  
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2. Teori och tidigare forskning 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för analysen av det empiriska 

innehållet. 

2.1 Konsociationell demokrati 
Att både bilda och bibehålla ett stabilt, demokratiskt styre är svårt när det kommer till pluralistiska 

samhällen. Goda förutsättningar för stabil demokrati innefattar social homogenitet och politisk 

samstämmighet, och oftast utmålas sociala uppdelningar och politiska meningsskiljaktigheter som 

orsaksfaktorer för söndrande demokrati och instabilitet. Detta beskriver Arend Lijphart i sin bok 

”Democracy in Plural Societies” (1977), där han samtidigt presenterar de kriterier som utmärker en 

specifik typ av demokrati som är att föredra i pluralistiska samhällen, nämligen konsociationell 

demokrati. Ledarna för de olika befolkningsdelarna samarbetar då på ett sådant sätt att det motverkar 

splittringar som kan finnas i pluralistiska samhällen (Lijphart 1977: 1). 

Det finns många praktexempel på pluralistiska samhällen som framgångsrikt har implementerat den 

konsociationella demokratin någon gång under historien. Bland dessa finns bland annat länder som 

Österrike, Nederländerna, Belgien och Schweiz. Den gemensamma nämnaren här är att alla dessa är 

västerländska stater. Lijphart (1977: 3) skildrar konsociationell demokrati som en normativ modell även 

för pluralistiska utvecklingsländer, men nämner också att en del politiker och statsvetare förhåller sig 

pessimistiskt till idén. Detta kritiseras av Lijphart, som menar att deras pessimism är skadlig och sker på 

bekostnaden av utvecklingsländernas rätt till demokrati och stabilitet.   

Lijphart (1977: 25) karakteriserar konsociationell demokrati genom fyra övergripande kriterier. Det 

första kriteriet är en regering beståendes av en stor koalition med representanter för de olika segmenten. 

Konstruktionen av denna regering kan variera, men det mest väsentliga är att det finns ett överskridande 

samarbete som ämnar att se till landets bästa trots de barriärer som finns. De tre resterande kriterier 

kompletterar det första på ett sätt eller annat, och samtliga avviker från den traditionella 

majoritetsregeln.  

I storkoalitioner skyddas minoriteterna endast till en viss gräns, men faktum är att majoriteten har ett 

visst övertag gällande beslut som ska tas. Därför föreslår Lijphart ett gemensamt veto som det andra 

kriteriet, för att ytterligare stärka minoritetssegmentens position. Eftersom det ofta finns ett eller två 

övergripande segment i samhället, kan kriteriet för minoritetsveto bidra till en sorts maktbalans mellan 
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grupperna. Kritiker menar att det finns en risk för att minoriteter missbrukar sitt veto för att avslå förslag 

som inte gynnar det egna segmentet, medan Lijphart hävdar att detta är högst osannolikt eftersom: 1) 

överanvändningen av vetot kan gå emot ens egna intressen, 2) vetots existens som ett potentiellt ”vapen” 

bidrar till en känsla av trygghet, 3) om varje segment använder sitt veto på ett ohämmat sätt kommer de 

så småningom inse att det sätter dem i ”baklås” och hindrar dem från att röra sig framåt (Lijphart, 1977: 

37). 

Det tredje kriteriet är en princip om proportionalitet. Det finns två funktioner som uppfylls via 

proportionalitet; dels är det en metod för att fördela tjänsterna hos statsförvaltningen, men även i det 

politiska rummet. Fördelningen sker baserat på populationens storlek - om exempelvis 15 procent av 

befolkningen tillhör ett visst segment ska även 15 % av de statliga tjänstemännen utgöras av medborgare 

från samma segment, likaså med mandaten i parlamentet (Lijphart. 1977: 38-39). 

Det fjärde och sista kriteriet för konsociationell demokrati är det som kallas för segmentell autonomi och 

federalism. I de områden som exklusivt tillhör segmenten, bör de enligt Lijphart (1977: 41-42) ha en 

viss självbestämmanderätt. Viktigt att påpeka här är att de nationella angelägenheterna fortfarande 

avgörs av storkoalitionen, medan andra angelägenheter och frågor som endast påverkar segmenten själva 

avgörs internt. 

2.2 Gynnsamma villkor  
För att ledarna för de olika segmenten ska vilja samarbeta trots splittringarna, måste de känna någon 

form av engagemang för såväl upprätthållandet av landets enighet som för demokratiska 

tillvägagångssätt. Samtidigt som den politiska eliten behåller det aktiva förtroendet från ”sina egna” 

måste de även erhålla viljan att kompromissa med andra ledare, vilket kan bli en svår balans (Lijphart 

1977: 53).  

Det finns en rad återkommande faktorer som är gemensamma för de europeiska och västerländska fallen 

av konsociationalism. Dessa faktorer är enligt Lijphart gynnsamma villkor och kan förutsätta en 

framgångsrik konsociationell demokrati, även om det nödvändigtvis inte behöver vara så i samtliga fall 

(Lijphart. 1977: 54). 

De villkor som är relevanta för uppsatsens ämne beskrivs var för sig i tabell 1 nedan. Maktbalans är en 

viktig faktor eftersom alldeles för stor makt åt ett visst segment kan uppfattas som orättvist, vilket kan 

leda till att vissa grupper gynnas och orsaka ett utbrett missnöje bland resterande grupper. 
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Flerpartisystem behövs för att fånga upp olika strömningar och kunna bilda överskridande koalitioner.  

Viktigt att poängtera här är att flerpartisystem i detta fall inte innebär att ha så många partier som 

möjligt, utan det innebär att det ska finnas relativt få partier som representerar varsitt segment. Vidare 

behövs villkoret segmentell autonomi för att segmenten ska uppleva att de är representerade i landet, och 

inte förbisedda av centralmakten.  5

I uppsatsens slutsatser kommer samma tabell presenteras med två utökade kolumner för Irak mellan 

2005-2017 och efter 25:e september 2017.  

Tabell 1 - Valda villkor 

Villkor Redogörelse

Maktbalans Om ett av segmenten besitter en majoritetsposition 
gentemot de resterande segmenten bildas en obalans 
som riskerar att hota enigheten och tilliten till varandra. 
Därför är det fördelaktigt om inget av segmenten är av 
en sådan omfattning att de kan bilda en egen majoritet i 
parlamentet eller ute i samhället. (Lijphart 1977: 55-56) 
Just detta villkor relaterar mycket till kriterierna 
storkoalition och minoritetsveto i en konsociationell 
stat. Genom dessa två kriterier bildas maktbalans i 
parlamentet som sedan återspeglar sig ute i samhället, 
även om det fortfarande finns ett majoritetssegment.

Flerpartisystem och representation Förutsatt att de olika politiska partierna representerar 
varsitt segment, är det optimalt för ett pluralistiskt 
samhälle att ha ett flerpartisystem med relativt få 
partier. (ibid 1977: 62) Detta villkor är kopplat till 
kriteriet om proportionalitet; ett flerpartisystem bidrar 
till en jämnare fördelning av politiken.

Segmentell autonomi Segmenten har ett visst självstyre och kan i viss mån 
hantera sina egna angelägenheter internt utan 
inblandning från den centrala makten. (ibid. 1977: 
88-89) Segmentell autonomi är även ett av de fyra 
kriterierna för konsociationalism, det går alltså inte att 
utesluta detta kriterium/villkor om man vill tillämpa 
konsociationell demokrati. 

 Bortsett från de valda villkoren för uppsatsen finns det en rad andra gynnsamma villkor som inte kommer 5

jämföras i denna studie, men som ändå är viktiga för att begripa konsociationalism. På engelska är dessa ”Size 
and Consociational Democracy”, ”The Structure of Cleavages”, ”Crosscutting Cleavages”, ”Overarching 
Loyalties”, ”Representative Party Systems” och ”Traditions of Elite Accommodation” (Lijphart, 1977: 54).

7



2.3 Kritik mot Lijphart och konsociationell demokrati 
Statsvetaren Donald L. Horowitz studerar likt Lijphart om splittrade och pluralistiska stater, dock med 

ett förhållningssätt som skiljer sig från konsociationalism och Lijpharts lösningar.  

Horowitz (2002: 20) anser att konsociationalism är ”otillräckligt” och bristfälligt, även fast han 

berömmer Lijpharts optimism. Medan Lijphart hävdar att segmentledarna motiveras av att samarbeta 

eftersom de vill förhindra en ”ömsesidig förstörelse”, menar Horowitz att det inte finns någon mening 

till varför ledare till majoritetsgrupper skulle neka sig själva en majoritetsregering med all politisk makt 

för att istället ansluta sig till en storkoalition och inkludera minoritetsledarna.  

Vidare tvivlar Horowitz (2002: 21) på antagandet att eliter i splittrade samhällen är mer toleranta 

gentemot andra segment och mindre benägna att gynna sin egen grupp. Han konstaterar även att den 

politiska eliten i ett pluralistiskt samhälle sätter mycket på spel när de samarbetar med varandra och kan 

bli anklagade för förräderi. Dessutom är det felaktigt att använda sig av ordet ”gruppledare” (eller 

segmentledare) när man refererar till ledare som tillhör ett visst segment. Horowitz menar att 

gruppledarna snarare är partiledare vars opponenter kan vara andra partier med ledare och anhängare 

från samma segment, alltså behöver man inte driva samma agenda enbart på grund av att man tillhör en 

och samma samhällsgrupp. Detta har enligt honom visat sig stämma i bland annat Libanon, Malaysia 

och Nederländerna - länder som Lijphart hävdar är eller har varit konsociationella. Horowitz 

argumenterar för att det egentligen finns väldigt få ”renodlade” konsociationella stater, eftersom 

majoriteten av dem på ett eller annat sätt strider mot de villkor och kriterier som finns.  

Sammanfattningsvis menar Horowitz att det finns brister med konsociationalism som måste tas hänsyn 

till. Varför ska majoriteten vilja anpassa sig till minoriteten och riskera att stämplas som förrädare? Vad 

är det som säger att eliterna hellre kommer vara villiga att samarbeta än att gynna den egna gruppen? 

Och slutligen; vilka belägg finns det för att medlemmar ur samma segment vill driva samma agenda? 

2.4 Konsociationalism i Irak 
Ett stycke ur inledningen till Iraks konstitution lyder enligt följande: 

We, the people of Iraq, who have just risen from our stumble, and who are looking with confidence to the future 
through a republican, federal, democratic, pluralistic system, have resolved with the determination of our men, 
women, elderly, and youth to respect the rule of law, to establish justice and equality, to cast aside the politics of 
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aggression, to pay attention to women and their rights, the elderly and their concerns, and children and their 
affairs, to spread the culture of diversity, and to defuse terrorism. (Irakiska konstitutionen, kapitel 1) 

Enligt ovanstående citat erkänner Irak sin pluralistiska natur och vill främja den genom demokrati. 

Konsociationalism är ett typexempel på en demokrativariant som av studier att döma har lyckats ena och 

demokratisera pluralistiska länder trots tidigare konflikter. Därför är det relevant att studera just Irak ur 

ett konsociationellt perspektiv och kartlägga utvecklingen.   

Vidare har statsvetarna John McGarry och Brendan O’Leary fördjupat sig i den nya irakiska 

konstitutionen och drar slutsatsen att den innehåller liberala inslag av konsociation. Ett annat val för Irak 

hade varit att anamma ett integrationistiskt och assimilerande förhållningssätt istället för att anpassa sig 

efter mångfalden (McGarry & O’Leary, 2007: 670).  

2.5 Tidigare forskning  
Studier om Irak och konsociationalism finns idag i viss omfattning. Bland annat finns studien ”The 

Limitations of the Consociational Arrangements in Iraq” av Eduardo Abu Ltaif (2015) där han 

analyserar vilka kriterier för konsociationalism Irak uppfyller efter 2003 och den nya konstitutionen.  

Mitt bidrag till ämnet är att fylla en kunskapslucka om efterdyningarna av det kurdiska referendumet ur 

ett konsociationellt perspektiv, vilket jag anser är möjligt genom mina avgränsningar och mitt urval av 

teori.  

2.6 Utgångspunkt 
Tidigare forskning tyder på att risken för maktkamp har ökat i Irak på senaste tiden. Utgångspunkten  

som kommer att prövas under studiens gång är att landet efter 2017 i alltmer lägre utsträckning uppfyller 

villkoren för konsociationell demokrati. Antagandet grundar sig i rapporten ”Efter IS: Splittras Irak?” 

utgiven av Utrikespolitiska Institutet 2017. I rapporten, skriven av Mellanöstern-analytikern Per 

Jönsson, framgår det att risken för ökad maktkamp mellan de olika politiska, religiösa och etniska 

fraktionerna har intensifierats efter att hotet från IS har avtagit i Irak, vilket kan indikera på att 

förutsättningarna för ett konsociationellt Irak har minskat (Jönsson, 2017).  

Islamiska Staten (IS) är en väpnad terrormilis som identifierar sig själva som sunnimuslimer och har sina 

rötter i al-Qaida. Gruppen nådde sin kulmen under 2014 när de utropade ett islamiskt kalifat i Irak och 

Syrien, efter att ha erövrat territorium från länderna. Därefter mötte de hårt motangrepp från väpnade 
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styrkor inom Irak och Syrien, som med stöd och artilleri från omvärlden förde intensiva strider i syfte att 

ta tillbaka marken och försvaga IS (Jönsson 2017: 6-7). 

De olika fraktionerna i Irak har särintressen som kolliderar med varandra;  

• Kurderna, som har en autonom region i norra Irak, vill ständigt utvidga självstyret för att slutligen 

bryta sig ur det irakiska styret helt och hållet.  

• Sunnimuslimska araberna har varit en favoriserad minoritet under samtliga tidigare styren i Irak, inte 

minst under Saddam Husseins och Baath-regimens styre. När USA invaderade Irak 2003 och Baath-

partiet kriminaliserades, försvann sunniarabernas privilegier och många av dem förlorade sina jobb 

och positioner i samhället. IS, som följer sunniislam, var därför ett sätt för dem att göra revolt, 

eftersom de känt sig åsidosatta av det nya styret i Irak.  

• Shiamuslimska araberna, som var svårt diskriminerade under Saddams tid trots att de är 

majoritetsbefolkning, har efter 2003 tagit tillvara på den formellt väljardemokratiska modellen. De har  

genom sitt stora antal alltid en stor majoritet i parlamentet, eftersom shiaaraber nästan enbart röstar på 

shiamuslimska partier (Jönsson 2017: 4-5). 

I samband med att IS urholkades talades det om en självständighetsomröstning från kurdernas håll, 

samtidigt som sunniaraberna ännu en gång känner frustration över att de undermineras av externa 

krafter, och shiaaraberna vill behålla sin starka position (Jönsson, 2017).  
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3. Metod och material 

3.1 Fallstudie som forskningsdesign 
Merriam (1994: 21) liknar en forskningsdesign vid en husritning, eftersom man planerar, samlar in, 

organiserar och integrerar information/data. Det hela utmynnar ett forskningsresultat som även är 

slutprodukten. Vilken metod forskaren väljer att använda sig av beror helt och hållet på vad som skall 

studeras och vilket resultat som är eftersträvansvärt.  

Inför denna uppsats har olika överväganden kring val av metod gjorts, och slutligen kom jag fram till att 

en fallstudie är den bäst lämpade metoden för det jag ämnar att studera. Begreppet fallstudie är välkänt 

bland såväl studenter som forskare inom pedagogiken och samhällsvetenskapen, men trots detta råder en 

viss oenighet kring begreppets innebörd. Till viss del beror oenigheten på att många tenderar att likställa 

fallstudier med andra metodiska tillvägagångssätt, exempelvis fältarbeten och kvalitativa intervjuer. Jag 

har dock valt att utgå från definitionen som det redogörs för i boken Fallstudien som forskningsmetod 

(1994: 24) Där beskrivs fallstudier som en undersökning av en specifik, avgränsad företeelse. Denna 

företeelse kan även vara en utveckling. Vidare menar Merriam (ibid) att den avgränsade företeelsen väljs 

eftersom forskaren anser att det är viktigt och intressant, eller för att det utgör någon form av hypotes.  

”Om man t ex är intresserad av integrering av handikappade elever i vanliga klasser, ska man alltså välja ut en 
viss elev, en viss klass eller en viss skola som är av särskilt intresse och studera detta ”fall” på djupet” (Merriam. 
1994: 24) 

För att applicera ovanstående citat på denna uppsats går det att förklara mitt val av ämne och metod på 

följande sätt: Jag har varit intresserad av pluralistiska samhällen med en krånglig demokratisk 

utveckling. För att kunna studera ett specifikt fall på djupet valde jag att fokusera på Irak och huruvida 

de gynnsamma villkoren för konsociationell demokrati uppfylls eller ej. Det finns en rad andra 

pluralistiska samhällen och stater att välja bland, dock valdes Irak eftersom det är ett land där 

utvecklingen ständigt har kantats av svårigheter så som diktatur, krig, internationella ingripanden och 

interna (etniska/religiösa) konflikter, men även eftersom landet intresserar mig på ett personligt plan. 

Studiens bidrag till den akademiska diskussionen är att den kan identifiera mönster och finna nya trender 

som framtida forskning kan grundas på. Då det finns en markant skillnad mellan de olika tidsperioderna 

kan uppsatsen inte vara en generaliserande sådan, eftersom det återstår att se vad framtiden erhåller för 

Irak. 
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3.2 Jämförande studie 
Enligt Esaiasson m.fl (2017: 109) finns det få renodlade fallstudier, eftersom de flesta innehåller två 

eller flera analysenheter vilket gör dem till jämförande studier per automatik. Alltså finns det egentligen 

ingen större skillnad mellan fallstudier och jämförande studier. I den jämförande fallstudien registreras 

analysenheterna i två kontexter, medan den traditionella fallstudien registrerar dem i en och samma 

kontext. Denna uppsats är en jämförande fallstudie då det är olika tidsperioder men i samma kontext 

som jämförs, och fokus kommer att ligga på att belysa och analysera skillnader mellan dessa olika 

tidsperioder. Den valda metoden för datainsamling och bedömning är kvalitativ. Jag har varvat data från 

olika politiska val, tidningsartiklar, vetenskapliga studier, böcker och institutioner med statistik från 

Varieties of Democracy (V-Dem). Den bedömning som görs i slutsatserna har jag ämnat att hålla så 

saklig och objektiv som möjligt utifrån resultatet som presenteras, och jag har tagit mest hänsyn till den 

datan från V-Dem när det funnits en motsägelse mellan olika källor.  

3.3 Material och källkritik 
Eftersom studiens resultat skall kunna betraktas som trovärdig är pålitliga källor som utgör uppsatsens 

empiriska del mycket eftertraktade. I det informationssamhälle vi befinner oss i med en mångfald av 

medier finns oändligt många olika källor att använda sig av. Variationen i sig är bra, men det finns även 

en del medföljande konsekvenser. Eftersom i princip vem som helst kan publicera texter och bilder på 

nätet har spridningen av propaganda och förvrängd information ökat. Av denna anledning beskriver 

Esaiasson mfl i Metodpraktikan (2017: 287) att Informationssamhällets idealmedborgare behöver ha 

källkritiken i blodet. Vårt eget ansvar för information vi samlar in, ställer samman och sprider blir allt 

större (ibid). 

I syfte att undvika felaktigheter har jag kritiskt värderat den information som tagits med i uppsatsen 

utifrån källkritiska regler som Esaiasson m.fl (2017: 288) framställer i sin bok. På grund av relevansen 

har fokus främst legat på de två kriterierna samtidighet och tendens: 

• Samtidighet - Felaktiga uppgifter kan uppstå när det tar lång tid fram till det att en händelse skrivs 

ned och blir till en källa - ju närmare desto bättre. Det företeelse som studeras i denna uppsats är 

beroende av andra källor än vittnesmål och intervjuer. I de fall där en händelse beskrivs har det 

säkerställts att det inte gått alltför lång tid till källans uppkomst, eller att den som i andra hand 

återberättar händelsen använder sig av korrekta påståenden. 

• Tendens - Vilka avsikter har källans ursprung? Ibland kan det finnas partiska inslag och motiv som 

gynnar berättarens agenda, vilket försämrar trovärdigheten, förvrider verkligheten och ifrågasätter 
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sanningshalten i det som sägs. Uttalanden om händelser som kommer från exempelvis politiker är 

högst sannolikt partiska vilket läsaren bör ha i åtanke. Därför är det nödvändigt att komplettera den 

informationen med en oberoende källa med annan tendens. Om två motsatta källor med olika motiv 

skildrar en händelse på ett likartat sätt stämmer rimligen det som sägs (ibid 2017: 294-295). Jag har 

medvetet försökt utesluta källor och nyhetsartiklar från irakiska och kurdiska nyhetsbyråer i den mån 

det går, trots att det finns mycket information att hämta därifrån. Detta just på grund av ämnets 

komplexitet och risken för att källorna är förvrängda.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Det huvudsakliga materialet kommer ifrån väletablerade och legitima nyhetsbyråer, organisationer och 

institutioner. Bland dessa finns: FN (inkl. Globalis), Utrikespolitiska Institutet,  Al-Jazeera och Reuters, 

samt statistik från V-Dem. Det sistnämnda är av viktig karaktär för tillförlitlig kvantitativ data, eftersom 

det är ett statligt finansierat projekt genom Göteborgs universitet som innehåller omfattande statistik om 

olika länder och leds av erfarna forskare. V-Dem skiljer på fem olika demokratiska principer 

(valdemokrati, liberal demokrati, deltagardemokrati, deliberativ demokrati och egalitär demokrati) och 

samlar in data för att kunna mäta dessa principer. Indexen från V-Dem kodas och bedöms dels utifrån 

officiella dokument så som konstitutioner och statliga uppgifter, och dels utifrån subjektiva bedömningar 

av ländernas politiska praxis. Någonting som underlättar och stärker analysen är att de har data som 

sträcker sig över en lång tidsperiod, för att ta Irak som ett exempel finns det i dagsläget data från 1920 

fram till 2018.  

Utifrån siffror och index på V-Dem:s hemsida går det att ta fram grafer om det land/de länder som 

önskas. Samtliga index handlar om demokratiska faktorer och förklaras utförligt på hemsidan, men alla 

har inte varit relevanta för uppsatsen. Urvalet har skett med hänsyn till de villkor som kommer jämföras. 

Exempelvis handlar villkoret ”Maktbalans” om storleken av segmenten och hur makten är fördelad 

mellan dem. Indexet ”Power distributed by social group” har därför valts för att beskriva hur den 

politiska maktens fördelning är utformad i Irak. Graferna presenteras rullande i texten med förklaringar. 

För att ge perspektiv på siffrorna har dessa jämförts i fotnoter med Belgiens värden på samma index, just 

eftersom Belgien också består av ett pluralistiskt samhälle med konsociationella inslag, dock i väst. Det 

hade dock varit mer önskvärt att jämföra indexen med de från Nordirland pga dess våldsamma förflutna, 

men det är inte möjligt då landet inte finns med i V-Dems register.   

3.4 Operationalisering 
Att operationalisera villkoren till någonting mätbart och abstrakt har varit en utmaning som krävt många 

överväganden, men det är behövligt för att kunna mäta hur villkoren har förändrats över tid och svara på 

13



uppsatsens frågeställningar. Nedan beskrivs hur den empiriska datan har tolkats för att en jämförelse av 

villkoren ska vara möjlig. 

Maktbalans: Först och främst har befolkningsfördelningen i Irak studerats för att för att finna svar på 

huruvida det finns ett överlägset segment eller ej. Därefter har indexet ”Power distributed by social 

group”, som förklarar hur makten är fördelad, tolkats enligt förklaringen som står på V-Dems hemsida.  

Flerpartisystem och representation: Här har det presenterats för resultatet från de politiska val som hölls 

mellan 2005-2018 för att kunna tolka huruvida de politiska partiernas och alliansernas utveckling går 

mot konsociationalism eller inte. Ska detta villkor uppfyllas krävs det att det finns få etablerade partier i 

parlamentet som representerar varsitt segment, vilket går att identifiera genom iakttagelser av de 

politiska valen.  

Segmentell autonomi: De ekonomiska, geografiska och politiska befogenheter som den autonoma 

kurdiska regionen i Irak hade före och efter självständighetsomröstningen har jämförts för att kunna 

tolka utvecklingen av den segmentella autonomin och dra slutsatser om relationen mellan regionen och 

centralregeringen i Baghdad. Här har även indexen ”Division of power” och ”Regional government” 

från V-Dem varit väsentliga för analysen, och värdena för indexen presenteras före och efter 2017.  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4. Fallet Irak 
År 2017 låg befolkningsantalet i Irak på drygt 38 miljoner invånare. Av dessa är ca 75-80 % araber, 

nästan 20 % kurder och resterande turkmener, assyrier, syrianer, kaldéer, samt andra små minoriteter så 

som shabbaker, yazidier, och perser. Majoriteten av den arabiska befolkningen är shiamuslimer, medan 

ca 20 % av dem är sunnimuslimer och en liten andel är kristna. Sunni-islam dominerar bland kurderna, 

men det finns även shiitiska och yazidiska kurder. Den kristna befolkningen utgörs främst av 

minoritetsgrupperna assyrier, kaldéer och syrianer (Landguiden, 2018). 

Shiaaraberna bor främst i de södra delarna av Irak, medan sunniaraberna är till mestadels bosatta i de 

centrala och västra delarna av landet. Kurderna hör till en region beståendes av tre provinser i norra Irak, 

men de finns även i provinser som ligger intill söder och väster. Ca en miljon turkmener beräknas bo i 

samma område som kurderna. De kristna minoriteterna bor huvudsakligen på Nineveslätten som också 

ligger i de nordliga delarna av Irak (Landguiden, 2018). 

’ 

Bildkälla: FN (2014) 
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4.1 Kurdiska regionens autonomi och självständighetsomröstningen 
För kurderna är en lös federation önskvärt eftersom de på sikt strävar efter självständighet. Kurdiska 

Regionen i Irak är sammanslaget av provinserna Duhok, Erbil, Suleymaniyah och Halabja, vilket är 

konstitutionsenligt och därav erkänt av det irakiska styret (KRG, 2019).  

Omkring fem miljoner kurder är bosatta i Irak, majoriteten av dem bor inom KRI:s gränser men det 

finns även de som bor i andra städer. Den kurdiska frågan har sedan länge varit på kartan i Irak och det 

har ständigt funnits olika motsättningar med centralregeringen i Baghdad, även innan maktskiftet och 

det nya styret som tillkom 2005. Många försök till uppror har gjorts genom tiderna, dock är det upproret 

1991 som kommit att betyda mest. När Irak under Saddams styre förlorade mot Kuwait gjorde kurderna 

uppror mot styret i Baghdad, vilket fick hårda konsekvenser och ledde till flyktingströmmar som främst 

korsade gränsen över till Turkiet. Med anledning av detta införde USA och Storbritannien - efter 

förhandlingar med Turkiet - en flygförbudszon över de kurdiska områdena som höll sig fram till våren 

2003.  Detta begränsade Baath-styret som numer inte kunde övervaka och bekämpa kurderna med hjälp 

av flygplan (Amneus 2008: 209).  

Efter den amerikanska invasionen kanaliserades 13 % av Iraks oljeinkomster till de kurdiska provinserna 

samtidigt som Kurdistans demokratiska parti (KDP) och Patriotiska Unionen i Kurdistan (PUK) 

lyckades komma överens och bilda ett gemensamt parlament samt uppträda enigt i de politiska 

förhandlingarna i Baghdad. De dåvarande ledarna för KDP och PUK, Masoud Barzani (KRG:s president 

fram till 2017) och Jalal Talabani (Iraks president 2005-2014) lade interna konflikter åt sidan i ett försök 

att visa centralregeringen att de kan ta ansvar för KRI. De ville inte heller bli utmanövrerade av den 

arabiska majoriteten i Irak, vilket de försökte försäkra sig om i arbetet med den nya konstitutionen 

(Amneus 2008: 209-210). 

Fram till 2014 och IS övertagande av irakiskt territorium talades det således inte mycket om 

självständighet från kurdernas håll, även om målet alltid har varit att bryta sig ut ur Irak. Visserligen 

fanns viljan bland folket, men de politiska ledarna ansåg inte att tiden var inne. Amneus (2008: 209-210) 

beskrev under 2008 att ”I praktiken är kurderna beredda att leva i republiken Irak på nu gällande villkor. 

Skulle uppnådda politiska landvinningar hotas är det dock möjligt att de försöker bryta sig ur den 

irakiska republiken”.  

När IS lade anspråk på irakisk mark sommaren 2014 förändrades dock situationen drastiskt. Den 

irakiska armén försvann från staden Mosul, som ligger på gränsen till KRI, och Barzani menade att detta 
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bevisade att regeringen i Baghdad med premiärminister Nouri al-Maliki i spetsen inte kunde garantera 

säkerhet för alla områden, i synnerhet de som var avlägset belägna. Han deklarerade därför att KRG 

skulle utlysa en självständighetsomröstning där folket skulle få avgöra huruvida regionen skulle förbli en 

del av Irak eller om de skulle bli två separata stater. Hans uttalande fick mothugg från olika håll, såväl 

från PUK som från Irak och grannländerna Turkiet och Iran. al-Maliki avgick från sin 

premiärministerpost kort därefter och folkomröstningen lades tillfälligt på is (Jönsson 2017: 27-28). 

Under 2017 tog Barzani ånyo upp ämnet om självständighet eftersom ett partnerskap med Irak inte 

längre sågs som ett hållbart alternativ. Han ansåg att Irak snarare blivit en teokratisk och sekteristisk stat 

än en demokratisk sådan efter 2005. En folkomröstning ägde rum i KRI den 25 september samma år 

trots vädjan och indirekta hot från grannländerna och centralregeringen (Chmaytelli & Butler, 2017). Vid 

frågan ”Vill du att den kurdiska regionen och de kurdiska områdena utanför regionens administration 

ska bli en självständig stat?” svarade 92.73 % ja. Av 4.5 miljoner registrerade röstare var det ca 72 % 

som deltog (McKernan, 2017). 

Bland det som KRG och Irak kommer minst överens om är den oljerika och omstridda staden Kirkuk  

som står för ungefär en tredjedel av Iraks oljefrekvens. Både kurder och turkmener gör anspråk på 

hemorts- och majoritetsstatus i Kirkuk, som för övrigt även bebos av araber, muslimer och kristna. 

Kirkuk kan därför betraktas som en symbol för de etniska och religiösa spänningarna mellan segmenten. 

På grund av arabiseringskampanjer som Saddam införde under sin tid, tvångsförflyttades 

hundratusentals kurder och turkmener från Kirkuk och ersattes av araber. Deras befolkningsandel i 

staden sjönk därför drastiskt, vilket är en anledning till varför det är svårt att komma överens om den 

demografiska utgångspunkten (Amneus 2008: 213). Oljan transporteras dock via rörledningar genom 

KRG:s territorium, vidare mot Turkiet och Europa. (KRG, 2014) 

4.2 Det parlamentariska systemet i Irak 
The Republic of Iraq is a single federal, independent and fully sovereign state in which the system of 
government is republican, representative, parliamentary, and democratic, and this Constitution is a 
guarantor of the unity of Iraq (Irakiska konstitutionen, artikel 1). 

Vid folkomröstningen 2005 antogs en ny konstitution i Irak som redan i första artikeln fastställer att 

landet är en federal, självständig och suverän republikstat med ett representativt, demokratiskt och 

parlamentariskt system. Parlamentet ska enligt konstitutionen vara uppdelat i tre delar; ett 

representantråd där de valda ledamöterna sitter, en verkställande makt i form av ett ministerråd valt av 
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premiärministern, och ett federationsråd med representanter från de olika regionerna och provinserna 

(Irakiska konstitutionen, artiklarna 48, 65 & 66) 

Praxis i Irak har blivit att fördela presidentposten, premiärministerposten och talmansposten efter de tre 

största segmenten i landet; shiaaraberna, sunniaraberna och kurderna. Efter 2003 har talmannen alltid 

varit sunniarab, premiärministern shiaarab, och presidenten kurd (Jalabi & Rasheed, 2018). 

4.2.1 Representantrådet  

The federal legislative power shall consist of the Council of Representatives and the Federation 

Council (Irakiska konstitutionen, artikel 48). 

Enligt lag ska det för varje 100 000:e irakisk medborgare reserveras ett mandat i representantrådet, där 

en mandatperiod löper under fyra år. Ledamöterna väljs genom allmänna val, där medborgarna ska 

kunna rösta hemligt på representanter för samhällets alla segment. Bland de första uppdragen för 

representantrådet är att med en absolut majoritet välja talman och två vice talmän. Andra uppdrag är 

bland annat att rösta fram landets president och övervaka den verkställande makten. Samtliga regleringar 

för representantrådet återfinns i sektion 3, artiklarna 47-64 i den irakiska konstitutionen.   

4.2.2 Ministerrådet  

The federal executive power shall consist of the President of the Republic and the Council of Ministers 

and shall exercise its powers in accordance with the Constitution and the law (Irakiska konstitutionen, 

artikel 66). 

Ministerrådet är den verkställande makten i parlamentet. Presidenten ska inom 15 dagar ge i uppdrag åt 

den kandidat som det största blocket i representantrådet har utsett att bilda ministerrådet. 

Premiärminister-kandidaten väljer då vilka som ska ingå i hans ministerråd, och om valet av ministrar 

dras ut över en tid på 30 dagar väljs en ny kandidat. En absolut majoritet i representantrådet måste sedan 

godkänna ministerrådets utformning, annars måste presidenten utse en ny premiärminister-kandidat som 

får bilda regering. Regeringen (ministerrådet) har bland annat hand om statsbudgeten, lagförslag och 

internationella avtal. Premiärministern har en mer praktisk roll och ansvarar för statens allmänna politik 

samt blir överbefälhavare för den irakiska armén, medan presidenten har en symbolisk roll, är statschef 

och representerar landets suveränitet. Detta regleras i artiklarna 66-86 i den irakiska konstitutionen. 
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4.2.3 Federationsrådet 

A legislative council shall be established named the “Federation Council,” to include representatives 

from the regions and the governorates that are not organized in a region. A law, enacted by a two-thirds 

majority of the members of the Council of Representatives, shall regulate the formation of the 

Federation Council, its membership conditions, its competencies, and all that is connected with it 

(Irakiska konstitutionen, artikel 65). 

Syftet med federationsrådet är att valda företrädare för landets olika segment ska få föra sina talan och 

representera regionala intressen på nationell nivå. Det är representantrådet som ska reglera utformningen 

och upprättandet av federationsrådet, men efter det att konstitutionen antogs 2005 och ett första val hölls 

hade en sådan rådsförsamling inte etablerats. Detsamma gäller idag; det senaste parlamentsvalet hölls 

den 12 maj 2018, dock existerar inget federationsråd ännu (Chomani, 2018). 
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5. Resultat 
Följande avsnitt har delats upp efter de tre villkor för konsociationell demokrati som visas i uppsatsens 

andra kapitel: 1) maktbalans 2) flerpartisystem/representation och 3) segmentell autonomi. Dessa 

kommer att undersökas i fallet Irak fram till 2017 samt från 2017 och framåt.  

För att få svar på huruvida villkoret för maktbalans uppfylls beskrivs den etniska och religiösa 

demografin i Irak, samt en graf som visar hur fördelningen av maktens fördelning har skiftat. För det 

andra villkoret - flerpartisystem och representation - redogörs det för resultatet i de parlamentsval som 

hållits efter 2005, vilka som bildat regering och förutsättningarna innan och under valet. I det tredje 

villkoret - segmentell autonomi - förklaras vilka regleringar om autonomi och självstyre det finns i den 

irakiska konstitutionen samt hur KRG:s befogenheter har skiftats.  

5.1 Första villkoret: Maktbalans 
Artikel 4 i den irakiska konstitutionen fastställer att arabiska och kurdiska är landets två officiella språk, 

men det erkänner även andra regionala språk. Turkmeniska, syrianska och armeniska garanteras som 

modersmål i såväl statliga som privata utbildingsinstitutioner.  

The Arabic language and the Kurdish language are the two official languages of Iraq. The right of 

Iraqis to educate their children in their mother tongue, such as Turkmen, Syriac, and Armenian shall be 

guaranteed in government educational institutions in accordance with educational guidelines, or in any 

other language in private educational institutions (Irakiska konstitutionen, artikel 4). 

Tabell 2 - Befolkningsfördelningen i Irak 

Etnicitet Religion Geografiskt område Språk Antal

Araber Shiamuslimer (60 
%), sunnimuslimer 

(ca 20 %), liten andel 
kristna

Södra, centrala och 
västra delarna av 

landet

Arabiska 75-80 % av det totala 
befolkningsantalet

Kurder Sunnimuslimer, liten 
andel shiamuslimer 

och yazidier

Kurdiska regionen i 
norra Irak och 
angränsande 

provinser

Kurdiska ca 15-20 %

Assyrier, syrianer, 
kaldéer

Kristna Främst Nineveslätten 
i norr men även 
andra områden

Assyriska/syrianska 
(arameiska) 

Resterande 5 % av 
befolkningen

Turkmener, 
shabbaker, perser, 

armenier

Sunni-och 
shiamuslimer, kristna 

och judar

Turkmener i norr, 
resten lika områden 
från norr till söder

Turkmeniska, 
persiska, armeniska

Resterande 5 % av 
befolkningen
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Såväl shiamuslimer som araber är majoritetssegment i Irak, och samtliga segment är uppdelade även 

geografiskt. Sunniaraber och kurder är de två näst största segmenten, följt av små men många 

befolkningsgrupper så som kristna minoriteter och andra religiösa eller etniska fraktioner (Landguiden, 

2018) 

5.1.1 Före 25:e september 2017  

Indexet ”Power distributed by social group” från V-Dem förklarar hur den politiska makten är fördelad 

mellan samhällets olika segment. Skalan ligger på 0-4, där 0 innebär att den politiska makten ligger i 

händerna på enbart ett segment som är en minoritet i samhället, medan 4 innebär att makten är jämlikt 

fördelad mellan segmenten eller att det inte finns några segmentella skillnader i samhället 

överhuvudtaget. Mellan 2005 och 2012 låg siffran på 2.15-2.21, vilket kan tolkas som att makten inte 

var helt jämnt fördelad, men inte heller helt centraliserad. Från och med 2012 fram till 2017 har siffran 

legat på 1.8. 

5.1.2 Efter 2017 

Under 2017 låg indexvärdet på 1.78. Därefter, under 2018, har siffran ökat till 2.35, vilket är det högsta 

under denna period. I praktiken innebär denna ökning att den politiska makten är mer fördelad mellan 

segmenten och allt mindre koncentrerad till ett eller ett fåtal segment.  I grafen går det att tyda att det 6

skett en positiv förändring överlag. 

 Jämförelsevis låg indexet för Belgien på 3.14 fram till 2012, sedan ökade siffran till 3.31 fram till 2017, och 6

slutligen låg den på 3.43 från och med 2017. Alltså är makten mer jämn fördelad i Belgien
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Figur 1- Power distributed by social group index 

Källa: V-Dem (2019) 

5.2 Andra villkoret: Flerpartisystem och representation 
Sedan 2003 har det hållits fem parlamentsval i Irak, varav fyra av dem innan 2017 och det senaste under 

våren 2018. Två av dessa val hölls samma år - 2005 - den ena i januari och den andra i december. Det 

val som hölls i januari 2005 var till för att rösta fram ett parlament som skulle enas om en ny 

konstitution för landet, medan det val som hölls i december samma år var ett allmänt val. 

5.2.1 Före 25:e september 2017 

Valen 2005 

Den 30 januari 2005 hölls det första parlamentsvalet efter decennier av diktatur under Saddams styre. 

Detta var en milstolpe i resan mot ett demokratiskt Irak, och med stöd och uppbackning från FN valdes 

en ny irakisk, tillfällig, nationalförsamling (275 mandat) som skulle bilda den nya konstitutionen. Även 

nya guvernörsråd och en separat kurdisk nationalförsamling röstades fram (FN 2005). 
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Ledande sunniarabiska politiker uppmanade till bojkott av valet eftersom de ansåg att de våldsamma 

aktioner som pågick norr och väst om Baghdad förhindrade ett fritt och rättvist val. Uppmaningen ledde 

till att ett betydande antal av sunniaraber inte röstade. När rösterna sedan var räknade ifrågasattes 

legitimiteten av valet och den nya nationalförsamlingen, eftersom representationen av sunniaraberna var 

lågt som ett resultat av bojkotten (CNN, 2005). 

Valdeltagandet låg på 60 % (Svenska Dagbladet, 2005) och den shiamuslimska gruppen United Iraqi 

Alliance (UIA) dominerade valet och erhöll totalt 140 av 275 mandat i parlamentet. Den kurdiska 

alliansen kom på andra plats med 75 mandat och gruppen Iraqiya List fick 40 mandat. Resterande 20 

mandat fördelades mellan nio mindre partier som alla representerade olika religiösa, etniska och 

politiska segment (O’Sullivan & al-Saiedi, 2014: 10). 

Jalal Talabani, ledare för det kurdiska partiet PUK blev senare vald till president. Premiärministerposten 

tilldelades Ibrahim al-Jafaari som var företrädare för det shiamuslimska Dawapartiet i UIA 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2017), och sunniaraben Hajim al-Hassani röstades 

fram som talman. (Sydsvenskan 2005)  

Efter att en ny konstitution hade bildats och vunnit stöd i parlamentet hölls ett nytt, allmänt val den 15 

december 2005. Valdeltagandet låg på ca 67 % (SVT, 2005) och denna gång deltog betydligt fler 

sunniarabiska medborgare i jämförelse med det tidigare valet, och resultatet skiljde sig en del. Dessutom 

påstod många shiamuslimska politiker att det tidigare hade pågått valfusk i de kurdiska områdena vilket 

enligt dem lett till en överrepresentation av kurderna i det föregående parlamentet. Därför skedde ett 

skifte av valsystem: ett provinsbaserat valsystem ersatte det system som baserades på ett enda, nationellt 

valdistrikt. Detta trots förvarningar från FN att det nya systemet skulle skada representationen av 

minoriteter (O’Sullivan & al-Saiedi, 2014: 18). Inget parti och ingen koalition vann absolut majoritet 

(163 mandat) i något av valen 2005. Den första och andra största alliansen var återigen UIA och Kurdish 

Alliance, dock tog det sunnimuslimska blocket Iraqi Accordance Front den tredje platsen.  

En koalitionsregering bildades beståendes av representanter för samtliga segment, under ledning av al-

Maliki (Landguiden, 2018). Jalal Talabani förblev president även efter valet i dec 2005. Nouri al-Maliki, 

företrädare för Dawapartiet efter Ibrahim al-Jaafari, tilldelades premiärministerposten. Talmansposten 

fick Mahmoud al-Mashhadani, sunniarabisk politiker från Iraqi Accordance Front (Katzman 2008: 75, 

165). 
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Tabell 3 - Valresultaten i jan och dec 2005 

Källa: Kenneth Kazmans kapitel i Surging Out of Iraq?, red Steven J. Costel (2008: 53) 

Val 2010 

Den 7 mars 2010 röstade irakierna för andra gången i ett allmänt val, denna gång skulle ett nytt 

parlament på 325 mandat väljas. Valdeltagandet låg på 62 % (Sydsvenskan, 2010) och efter en ny lag 

som trädde i kraft i november 2008, blev det nu obligatoriskt att reservera 9 av dessa mandat åt 

minoriteter som yazidier, shabaker, och kristna (Susman, 2008). 

Inför valet utsattes såväl UIA som den kurdiska alliansen för utbrytargrupper. Partiet Gorran 

(Förändring på kurdiska) bildades och intog en oppositionsställning mot de sedan lånt tillbaka 

etablerade kurdiska partierna PUK och KDP. Inom UIA bröt den shiitiske premiärministern Nouri al-

Maliki och Dawapartiet ur sig för att driva en egen agenda och separera sig från den shiamuslimska 

koalitionen, trots uppmaningar från Iran att stanna kvar.  

Det nya parlamentet, vars uppsättning kommer presenteras nedan, röstade återigen fram kurden Jalal 

Talabani som president. Det uppstod dock en kamp om premiärministerposten mellan Nouri al-Maliki 

och den shiitiske ledaren för Iraqiya listan - Ayad al-Allawi. Allawis block erhöll 91 mandat kontra al-

Malikis 89 mandat, och al-Maliki klargjorde tidigt att han inte erkände resultaten och skulle utmana dem 

(Fadel & De Young, 2010). Efter åtta månaders förhandlande och konflikter i parlamentet var det 

slutligen al-Maliki som återigen utsågs till premiärminister och fick bilda en ny regering. I sin tur utsåg 

parlamentet sunniaraben Osama al-Nujaifi från Iraqiya-listan  till talman. (BBC News, 2010) 

Allians/parti Antal mandat  
januari 2005

Antal mandat december 2005 

UIA  
Shiamuslimsk gruppering av olika 

partier

140 128

Kurdistan Alliance 
KDP och PUK

75 53

Iraqiya list  
Mer sekulär och nationalistisk 

gruppering

40 25

Iraqi Accordance Front  
Sunnimuslimsk block

- 44

Natinal Iraqi Dialogue Front  
Sunnimuslimskt parti

- 11

Resterande 20 14
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Tabell 4 - Största partierna i valet 2010 

Källa: Fadel & De Young (2010) 

Val 2014 

Valdeltagandet låg på 62 %, likt det föregående valet (CBC, 2014). Den shiamuslimska alliansen 

Rättsstaten, under ledning av dåvarande premiärministern Nouri al-Maliki, blev överlägset störst i valet 

2014 och erhöll 92 mandat i parlamentet. al-Maliki räknade då med att kunna fortsätta som 

premiärminister, men IS frammarsch satte käpparna i hjulet för honom. När den irakiska armén 

kollapsade i den strategiskt viktiga staden Mosul den 10 juni 2014 anslöt sig alltfler sunnirebeller till IS 

och hundratusentals människor försattes på flykt. al-Maliki förlorade förtroendet från omvärlden och 

sina allierade, och den nya kurdiska presidenten Fuad Masum från PUK nominerade Haider al-Abadi till 

premiärministerposten - en partikamrat till al-Maliki. al-Maliki accepterade en post som vicepresident 

och al-Abadi bildade en regering som parlamentet röstade fram i september 2014 (Landguiden, 2018) 

Allians/parti Antal mandat  
mars 2010  

Iraqiya List 
Sekulär, blandning av shia och sunni

91

State of Law Coalition  
Shia (Dawapartiet ingår här)

89

Iraqi National Alliance (tidigare UIA) 
Shia

70

Kurdistan Alliance 
Kurder

43

Iraqi Accordance Front 
Sunni

6

Gorran 
Kurder

8

Resterande 18
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Tabell 5 - Största partierna i valet 2014 

Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet (2018) 

5.2.2 Efter 25:e september 2017 

Val 2018 

Det senaste parlamentsvalet i Irak var i maj 2018, vilket även var det första valet efter IS urholkande och 

kurdernas självständighetsomröstning. Valdeltagandet låg på 45 %, vilket bland annat kan förklaras av 

en stor skara förstagångsväljare vilka hyser misstro till det politiska etablissemang som de anser är 

korrupt, samt valfusk som rapporterades på valdagen i provinserna Anbar, Nineve och de kurdiska 

provinserna (Higel, 2018). Efter en ny lag som trädde i kraft i november 2008, har det även blivit 

obligatoriskt att reservera 9 av mandaten i parlamentet åt minoriteter som yazidier, shabaker, och kristna 

(Susman, 2008).  

Haider al-Abadi, föregående premiärminister, bröt sig ur Dawapartiet och Rättsstatens koalition innan 

det senaste valet, se bilaga 2. Istället bildades Nasr-partiet och ”Segeralliansen” på hans initiativ, i 

förhoppningen om att ena en bred och överskridande koalition med flera partier från andra segment. En 

annan bred och överskridande koalition är ”På marsch mot reform”, även kallat för ”Sa’irun” som leds 

av den shiitiske Muqtada al-Sadr, men koalitionen består av allt från ett sekulärt kommunistiskt parti till 

religiösa och nationalistiska partier och är därför att betrakta som en blocköverskridande allians. 

Ingen koalition fick tillräckligt många röster för att kunna bilda egen regering. Den största koalitionen 

blev den som leds av Sa’irun, med 54 mandat av 329. Förhandlingarna för att bilda en ny regering 

fördröjde därför fram till hösten. I början av oktober valdes kurdiske Barham Salih till president, tidigare 

Allians/parti Antal mandat 
april 2014  
Totalt: 328

State of Law Coalition 
Shia

92

Iraqi National Alliance 
Shia

34

Islamic Supreme Council of Iraq 
Shia

31

Muttahidoon 
Sunni

28

KDP 
Kurder

25

PUK 
Kurder

21

Iraqi National Coalition 
Sekulär

21

Resterande 76
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premiärminister i KRG och vice premiärminister i Irak. I sin tur gav Salih i uppdrag åt shiiten Adel 

Abdul Mahdi - vars parti fick två mandat - att bilda regering. Trots hans få mandat var de större blocken 

eniga om hans kandidatur, eftersom han ses som en erfaren politiker som är mindre sekteristisk och inte 

var inblandad i de konflikter som pågick mellan de shiitiska koalitionerna. (Al Jazeera, 2018). 

Talmansposten tilldelades sunniaraben Mohammed al-Habousi (Bloomberg, 2018).  

Tabell 6 - Största partierna i valet 2018 

Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet (2018) 

5.3 Tredje villkoret: Segmentell autonomi 
Att Irak är en federal republik innebär att delstaterna erkänner att det finns en rad gemensamma 

angelägenheter som är under centralregeringens jurisdiktion, vilket är en kompromiss i sig när 

förutsättningarna för en enhetlig stat är svaga. Federalismen i Irak består av tre nivåer;  

• Den federala regeringen i decentraliserade Baghdad som bland annat beslutar om frågor som rör 

försvaret, utrikespolitiken, statsbudgeten och naturresurser.  

• De regionala regeringarna med s.k. governorates (regioner och provinser), som ansvarar för 

exempelvis polis och intern säkerhet. 

•  De lokala administrationerna som sköter all administration inom respektive region (Amneus 2008: 

201-203).  

Allians/parti Antal mandat 
maj 2018  

Totalt: 329
Alliance towards reform/Sa’irun 

Blocköverskridande
54

Qonquest Alliance/Fateh 
Shia

47

Victory Alliance/Nasr 
Blocköverskridande

42

State of Law Coalition 
Shia

26

KDP 
Kurder

24

PUK 
Kurder

18

Iraqi National Coalition 
Sekulär

20

National Wisdom Movement/Hikma 
Nationalistiskt

19

Resterande 79
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I dagsläget finns 19 provinser i Irak, varav fyra av dem tillhör den enda autonoma regionen i landet - den 

kurdiska regionen i Irak (KRI). 

First: This Constitution, upon coming into force, shall recognize the region of Kurdistan, along with its 
existing authorities, as a federal region.  
Second: This Constitution shall affirm new regions established in accordance with its provisions 
(Irakiska konstitutionen, artikel 16) 

5.3.1 Före 25:e september 2017 

Fram till självständighetsomröstningen var det KRG som kontrollerade de internationella flygplatserna 

inom regionen utan större inblandning från det centrala styret, vilket gynnade regionens ekonomi och 

var en viktig inkomstkälla (McKernan, 2017). En annan viktig inkomstkälla för kurderna var oljan i 

Kirkuk som från och med juni 2014 var under KRG:s kontroll, när kurdiska styrkor tog över staden från 

IS. Omkring 300 000 tunnor exporterades då dagligen via Kirkuks oljeledning (Hurriyet Daily News, 

2018)  

Indexen ”Regional government” och ”Division of Power” från V-Dem tyder båda på en viss stabilitet  

mellan 2005 och 2017 samt därefter. Regional government visar ifall det finns regionala styren i ett land 

och i vilken mån de kan driva sitt arbete utan inblandningar från ovalda element inom regionen. Division 

of Power är ganska lik Regional government i sin beskrivning, men den inkluderar även lokala styren. 

Skalan är från 0-1 på dem båda; där 0 innebär att det inte finns några lokala/regionala styren alls medan 

1 innebär att det finns sådana styren och att de kan arbeta utan restriktioner från ovalda element på lokal/

regional nivå. Ett medelvärde skulle då innebära att det finns regionala/lokala styren, men att dessa 

styren är underordnade andra tjänstemän på regional nivå som utsetts av en högre institution.  

Mellan 2005 och 2009 låg indexet Division of Power på 0.45. Därefter sjönk värdet till 0.42 mellan 

2009 och 2012. Under perioden 2012 till 2017 pendlade värdet mellan 0.47 och 0.46.  

Indexet Regional government låg under 2005 på 0.64. Mellan 2006 och 2009 ökade värdet till 0.9. 

Därefter, från 2009 till 2012 sjönk det till 0.85. Sedan pendlade värdet mellan 0.95 och 0.91 från 2012 

till 2016. Då skalan ligger på 0-1 innebär dessa skillnader att det skett märkbara förändringar.  

5.3.2 Efter 25:e september 2017 

Den irakiska regeringen ansåg att det kurdiska referendumet var icke-konstitutionsenligt och ställde som 

respons krav på att KRG skulle lämna över kontrollen av sina internationella gränser och flygplatser. Det 
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klargjordes även att ingen dialog skulle föras förrän KRG ogiltigförklarade resultatet från 

folkomröstningen (McKernan, 2017).  

Folkomröstningen om kurdisk självständighet skedde - trots stora risker - även i Kirkuk. Detta 

provocerade den irakiska regeringen som efter fullföljandet av omröstningen mobiliserade sin armé och 

begärde att de kurdiska styrkorna skulle träda ur Kirkuk. Staden har sedan den offensiven varit under 

irakisk kontroll, och uppskattningsvis har uppemot 100 000 civila flytt från området (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap, 2017). Det har senare visat sig att de kurdiska truppernas retirerande 

berodde på en hemlig överenskommelse mellan en del kurdiska falanger och centralregeringen (Higel, 

2018). Övertagandet av Kirkuk ledde till ytterligare en ekonomisk förlust för KRG eftersom 

oljeförsäljningen återigen var under centralregeringens kontroll och lades på is i oktober 2017, vilket 

drabbade regionens statligt anställda i form av nedskurna löner. (Hurriyet Daily News, 2018) 

Den 15 mars 2018 gav dåvarande irakiska premiärministern Haider al-Abadi dock en order om att de 

flygplatserna i KRI skulle återöppnas för internationella flyg, efter att ha stängts ned sedan den 29 

september 2017. Detta efter en överenskommelse med kurdiska auktoriteter som gått med på att 

flygplatserna ska vara under federalt kontroll och rapportera till inrikesdepartementet i Baghdad 

(Reuters, 2018). En annan överenskommelse mellan KRG och Baghdad skedde den 16 november 2018 

och handlade om att återuppta oljeförsäljningen i Kirkuk via den ledning som går genom KRI, även det 

under federalt kontroll och inte regionalt. (Hurriyet Daily News, 2018)  

År 2017 och 2018 låg Division of Power på 0.46. Regional government låg under 2017 på 0.91 och 

under 2018 på 0.93. Jämfört med 2005 visar grafen att Regional government index är högre under 2017 

och framåt. Dock ligger Division of Power index nästan på samma nivå under både 2005 och 2017.  7

Dessa siffror innebär i praktiken att det på både lokal och regional nivå finns styren, men att det på lokal 

nivå förekommer restriktioner från ovalda element medan det på regional nivå inte gör det. 

 Division of Power har ständigt legat på samma nivå i Belgien under samma tidsperiod, det vill säga mellan 0.98 7

och 0.99. Likaså har Regional Government varit; värdet har ständigt legat på 0.98. Alltså finns det regionala 
styren i Belgien utan restriktioner från obehöriga element 
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Figur 2 -Regional Government och Division of Power index 

  

 

Källa: V-Dem (2019) 
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6. Analys och slutsats 
I följande kapitel belyses olika slutsatser utifrån de tre valda villkoren.  

6.1 Överlägset segment (maktbalans) 
Om ett av segmenten besitter en majoritetsposition gentemot de resterande segmenten bildas en obalans 

som riskerar att hota enigheten och tilliten till varandra. Därför är det fördelaktigt om inget av 

segmenten är av en sådan omfattning att de kan bilda en egen majoritet i parlamentet eller ute i 

samhället (Lijphart 1977: 55-56). 

Det är tydligt att det finns två majoritetssegment i Irak vars storlek är överlägset större än de andra 

grupperna: shiamuslimerna och araberna. En klar majoritet av den irakiska befolkningen är dock både 

shiamuslimer och araber. Maktbalansen är därför inte intakt, eftersom deras stora omfattning kan bidra 

till en viss osäkerhet hos de andra segmenten. De två näst största grupperna är sunniaraberna och 

kurderna, med ca 20 % av befolkningsandelen vardera. Uppdelningen mellan segmenten syns tydligt i 

vart de håller till geografiskt: kurderna i norr, shiaaraberna i söder och sunniaraberna i de centrala och 

västra delarna av Irak. 

Indexet ”Power distributed by social group” från V-Dem bekräftar dessutom att fördelningen av makten 

är mindre under 2017, i jämförelse med exempelvis 2012. Dock finns det ingen större skillnad mellan 

åren: den shiaarabiska befolkningen är och har sedan länge varit i majoritet. Från och med 2017 har det 

dock skett en positiv förändring, att tyda från indexet. Detta kan ha att göra med valresultatet i maj 2018, 

där blocköverskridande allianser dominerade.  

Detta för oss in i ett annat område där uppdelningen visar sig; den politiska sfären. Å ena sidan har 

viktiga positioner som presidentposten, premiärministerposten och talmansposten delats upp ömsesidigt 

mellan shiaaraberna, sunniaraberna och kurderna. Å andra sidan har partier med shiamuslimsk bakgrund 

haft en tydlig majoritet i de olika parlamenten genom åren. Praxis lyder dessutom att en shiamuslim ska 

tilldelas premiärministerposten, vilket leder till att det alltid är en shiamuslim som bildar regering och 

leder landet, då presidenten har en mer symbolisk roll vilket regleras i konstitutionen. Detta är mer i linje 

med det Horowitz tar upp i sin kritik mot konsociationalism; varför ska majoritetsledarna avsäga sig 

politisk makt för att ge mer inflytande till andra grupper som är betydligt mindre i storlek?  
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6.2 Splittringar inom segmenten och blocköverskridande allianser 

(flerpartisystem) 
Förutsatt att de olika politiska partierna representerar varsitt segment, är det optimalt för ett 

pluralistiskt samhälle att ha ett flerpartisystem med relativt få partier (Lijphart 1977: 62). 

Samtliga segment har varit representerade i parlamentet, vissa mer och andra mindre. Efter 2010 har det 

även blivit obligatoriskt att åsidosätta ett antal mandat åt de minsta segmenten så som kristna och 

yazidier (se bilagor). Allteftersom det skett fler val har antalet partier ökat i takt med splittringar inom de 

olika allianserna. Exempelvis finns det fler shiamuslimska partier under 2018 jämfört med 2005, och 

den stora alliansen UIA har delats upp i mindre fraktioner och falanger. Detsamma gäller för kurderna; 

dels finns det kurdiska islamistiska partier som inte ingick i Kurdistan Alliance och går till val själva, 

dels har Gorran partiet bildats i opposition till de traditionella partierna, och slutligen har även Kurdistan 

Alliance upplösts. Detta tyder på att partierna från de olika segmenten drivs av ideologi, och deras 

opponenter kan vara andra partier från samma segment. Enligt Lijphart är det fördelaktigt om det finns 

relativt få partier som representerar varsitt segment, men i fallet Irak har det visat sig finnas flera partier 

som representerar samma segment, med olika ideologier. Detta är ytterligare någonting som Horowitz 

nämner i sin kritik mot Lijphart; att ”segmentledarna” snarare är partiledare vars opponenter kan vara 

andra partiledare från samma segment.  

En trend som varit på frammarsch under valet 2018 är blocköverskridande allianser med sekulära och 

nationalistiska drag, även om religiösa partier ingår i dessa allianser. I jämförelse med valet i december 

2005 har det bildats helt nya allianser, då de gamla allianserna antingen har splittrats eller upphört att 

existera. Trots att detta strider mot Lijpharts villkor för flerpartisystem och representation, kan det ses 

som ett  annat försök till att ena det irakiska folket, genom mindre sekteristiska partier och ledare. 

6.3 Relationerna mellan KRG och Irak (segmentell autonomi) 
Segmenten har ett visst självstyre och kan i viss mån hantera sina egna angelägenheter internt utan 

inblandning från den centrala makten (Lijphart 1977: 88-89). 

Den irakiska konstitutionen möjliggör för viss självstyre och autonomi inom ramen för de regleringar 

som finns, dock är det endast kurderna som hittills har en officiell autonom region, beläget i norra Irak.  
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Fram till 2014 och i synnerhet 2017 går det att konstatera att relationerna mellan det kurdiska självstyret 

och centralregeringen i Baghdad var relativt stabila, sett till det faktum att KRG hade kontroll över sina 

internationella flygplatser och tilldelades delar av oljeförsäljningen i Kirkuk. När 2014 kom och Kirkuk 

hamnade under styret av KRG användes oljan som ett indirekt sätt till utökat självstyre; försäljningen 

leddes inte av centralregeringen och gav KRG mer benägenhet att vara ekonomiskt oberoende av Irak. 

I samma veva började det talas om att bryta sig loss från Irak för att bilda en kurdisk stat. När 

självständighetsomröstningen ägde rum den 25 september 2017 - mot centralregeringens förhoppningar 

även i Kirkuk - blev relationerna mellan KRG och det irakiska styret således kyligare. Nedläggningarna 

av KRI:s internationella flygplatser och Iraks övertagande av Kirkuk efter strider mellan väpnade styrkor 

var båda två medel som drabbade KRG:s ekonomi och därmed stramades dess självstyre åt, i en tid då 

regionens befolkning röstat för att bilda ett självständigt Kurdistan. 

Sedan dess har det dock skett en del förbättringar vilket kan tyda på en ljusare framtid. Såväl 

flygplatserna som oljeförsäljningen är igång igen, dock ska de båda vara under federalt kontroll och 

hamnar därför mindre i KRG:s befogenhet om man jämför med innan 2014 och 2017. Även V-Dem 

indexen tyder på att självstyret är på väg mot ljusare tider och håller på att stabiliseras. Det går dock att 

konstatera att villkoret för segmentell autonomi har uppfyllts såväl som mellan 2005 och 2017 samt från 

2017 och framåt.  

Nedan presenteras de villkor som jämförts under uppsatsens gång. Villkoret ”maktbalans” har inte 

ändrats över tid eftersom den shia-arabiska befolkningen är och har varit majoritet sedan länge. Däremot 

tyder datan från V-Dem på en jämnare fördelning av makten efter valet 2018, vilket leder till att villkoret   

delvis är uppfyllt i nuvarande läge. De resterande två villkoren har dock förändrats en aning. När det 

första parlamentariska valet hölls 2005 fanns det färre partier/allianser för varje segment, exempelvis 

den kurdiska alliansen och shiamuslimska UIA som upphörde vid senare år. Flera av allianser som varit 

på frammarsch efter 2017 har varit blocköverskridande och därför inte representerat varsitt segment, 

någonting som var ovanligt under 2005. Även om det sistnämnda tyder på en mer enad front, innebär det 

fortfarande att villkoret ”Flerpartisystem och representation” inte är uppfyllt. Annat hade varit om det, 

ungefär likt valet i 2005, var så att shia-araberna hade en (1) egen framträdande allians, och kurderna, 

sunni-araberna och resterande minoriteter likaså. Villkoret för segmentell autonomi var uppfyllt både 

innan och efter 2017, men de konflikter som följde efter självständighetsomröstningen inom KRG och i 

Kirkuk har lett till en mer åtstramad politik gentemot KRG från centralregeringens sida vilket försämrar  

33



förutsättningarna för att villkoret ska vara uppfyllt. Samtidigt tyder V-Dem datan på att det regionala 

styret är starkare och stabilare efter 2017 än vad det tidigare har varit, vilket leder till en kontradiktion. 

Tabell 7 - Villkoren före och efter 2017  

Villkor Uppfyllde Irak villkoret fram till 
2017?

Uppfyller Irak villkoret från 2017 
och framåt?

Maktbalans Nej. Den shiaarabiska delen av 
befolkningen har klar majoritet i 
samhället vilket återspeglades i 

politiken och vilka som dominerade 
i t.ex. valen 2005. 

Ja, delvis. Den shiaarabiska delen av 
befolkningen har fortfarande klar 

majoritet i samhället, men den 
politiska makten är mer jämn 

fördelad vilket även går att tyda från 
V-Dem indexen. 

Flerpartisystem och 
representation

Ja, till viss del. De politiska allianser 
som fanns inför valen i 2005 

tillhörde varsitt segment.

Nej. Många av de allianser som 
fanns har splittrats, och 

blocköverskridande allianser har 
bildats. 

Segmentell autonomi Ja; Kurdernas regionala och 
autonoma styre 

Ja, dock försämrade omständigheter 
och relationer under 2017 i och med 

självständighetsomröstningen. 
Däremot tyder V-Dem indexet 

”Regional Government” på ett starkt 
regionalt styre utan inverkan från 

ovalda aktörer
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7. Diskussion och avslutande reflektioner 
Uppsatsen inleddes med frågeställningarna I vilken grad uppfyllde Irak villkor för konsociationell 

demokrati mellan 2005 och 25:e sep 2017? Samt I vilken grad uppfyllde Irak villkor för konsociationell 

demokrati från 25:e sep 2017 och framåt? Syftet var att undersöka hur villkoren för konsociationell 

demokrati i Irak har förändrats under två tidsperioder; före och efter kurdernas 

självständighetsomröstning den 25:e september 2017. I synnerhet valdes tre specifika villkor, relaterade 

till självbestämmanderätt för segmenten och proportionalitet. Min egen utgångspunkt var att villkoren 

för ett konsociationellt Irak efter 2017 hade försämrats, men efter att ha skrivit denna uppsats tolkar jag 

det snarare som att de förändringar som skett inte har varit så drastiska som jag trodde att de skulle vara. 

Villkoret för maktbalans har intagit en positiv riktning, villkoret för flerpartisystem var delvis uppfyllt 

innan 2017 men inte uppfyllt därefter, och villkoret för segmentell autonomi är i princip detsamma.  

Till den övergripande frågan; På vilket sätt kan Irak betraktas som en enad nation?  

Irak kan betraktas som en enad nation sett till fördelningen av president, talman och 

premiärministerposten, de reserverade mandaten för minoriteter, erkännandet av KRI och de 

blocköverskridande allianser. Hade enigheten och den konsociationella demokratin varit fullbordad hade 

dock den kurdiska regionen inte behövt känna behovet av att bryta sig loss från centralregeringen, vilket 

tyder på att det fortfarande finns en hel del arbete att ta itu med från politikernas sida. 

Fördelningen av president-, premiärminister-, och talmansposten mellan de tre största segmenten, den 

autonoma kurdiska regionen, de reserverade mandaten för de minsta minoriteterna och det faktum att 

den irakiska konstitutionen erkänner landets minoriteter, tyder på att Irak är alltmer inkluderande och allt 

mindre en assimilerande stat. Detta banar vägen för konsociationalism och överensstämmer med det 

Lijphart (1977) förespråkar. Samtidigt strider de blocköverskridande allianserna mot Horowitz påstående 

om att det inte är logiskt för ledare av majoritetssegment att samarbeta med andra segment när man kan 

erhålla egen majoritet själv. Om sådan var fallet hade de shiamuslimska partierna inte gått med på att 

ingå i blocköverskridande allianser, eftersom de kan bilda egen majoritet istället. Men allianserna strider 

även mot Lijpharts villkor för flerpartisystem och representation; det finns alldeles för många partier per 

segment.  
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Horowitz påstående om att termen ”gruppledare” är felaktig har dock visat sig stämma för just Irak. 

Exempelvis finns det flera shiamuslimska, sunnimuslimska och kurdiska partier istället för ett parti 

vardera. Alltså driver dessa partier olika politiska agendor - annars hade de inte existerat. Vidare går det 

inte heller att påstå att Irak är en ”renodlad” konsociationell stat, men å andra sidan har inga sådana 

påståenden gjorts.  

Irak står inför flera politiska utmaningar som kan avgöra landets framtid. Utifrån uppsatsens resultat så 

är dessa tre punkter nedan det mest centrala: 

- Kommer relationerna stärkas eller försvagas ytterligare mellan KRG och centralregeringen? Det går 

inte att utesluta nya strider om Kirkuk på grund av befolkningssammansättningen i staden samt oljan 

som båda grupperna vill åt. Om kurderna ånyo lägger beslag på Kirkuk och fortsätter att sträva efter en 

självständig stat lär förhållandena med regeringen i Baghdad fortsätta urholkas. Frågan är om de 

åtstramande åtgärderna efter självständighetsomröstningen räckte till för att kurderna ska lägga 

självständighetsplanerna på hyllan även i framtiden och samarbeta för ett enat Irak. En god 

förutsättning vore att etablera federationsrådet där regelbundna samtal och förhandlingar kan ske 

mellan regionledarna och nationsledarna. En framtida forskning hade kunnat handla om hur de 

kurdiska och irakiska eliternas relationer har omformats; vill kurderna fortfarande ha en självständig 

stat eller nöjer man sig med den autonoma regionen? Och hur förhåller sig den irakiska regeringen till 

KRG; mer assimilering eller mer inkludering? 

- Kommer splittringarna mellan sunni och shia eskalera eller kommer partierna anamma mer 

nationalism och mindre sekterism? Om Irak någonsin ska kunna betraktas som en enad och 

konsociationell nation måste såväl sunniaraberna som shiaaraberna lägga sina motsättningar åt sidan 

för att den motsatta gruppen inte ska känna sig bortglömd. Detta är även viktigt för att grupper som IS 

inte åter ska växa fram i samhället.  

- Bland det mest utstickande och anmärkningsvärda med uppsatsens resultat är de blocköverskridande 

allianserna; är det en trend som kommer att hålla sig i framtida val med, eller är det endast ett 

temporärt fenomen? Om det skulle vara så att det är en trend som håller sig och som snarare blir till en 

norm, kan det innebära att Irak går mot en mer västerländsk typ av demokrati som lämnar det 

sekteristiska bakom sig. Det blir då ännu mer intressant att forska om orsakerna till alliansernas 

uppkomst, och här vill jag slå ytterligare ett slag för framtida forskning. Ett enat Irak är inte en 

förlorad dröm, men den drömmen behöver då nödvändigtvis inte vara konsociationell.  
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