
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har Rwandas valprocess blivit mer 

auktoritär de senaste 25 åren? 
 

En studie av Rwandas valprocess 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sara Kjellström 

Uppsala universitet 

Statsvetenskapliga institutionen 

Statskunskap C, Kandidatuppsats 15 hp 

Höstterminen 2017 

Antal ord: 12 894 

Handledare: Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg 



 2 

Abstract 
 

The aim of this essay is to study the electoral process of Rwanda, and whether or not an 

authoritarian development can be found within the electoral process. This will be achieved 

through a case study of Rwanda, categorising the changes made in its electoral process since 

1991 as either semi-authoritarian or authoritarian. Furthermore, the electoral process is 

divided into three phases: the pre-existing conditions, the procedure, and finally the outcome. 

The theoretical framework consists of theories regarding both semi-authoritarianism and 

authoritarianism. The study finds that the pre-existing conditions and the outcome have 

transitioned from being defined as semi-authoritarian to be defined as authoritarian, while the 

procedure remains semi-authoritarian. This illustrates the discrepancy between the different 

phases of the electoral process, as opposed to them being synchronised. The final analysis 

concludes that Rwanda’s electoral process has become more authoritarian since 1991.  

 

Keywords: Rwanda, case study, electoral process, authoritarianism, semi-authoritarianism 
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1. Inledning 
Efter den tredje demokratiseringsvågen och Sovjetunionens kollaps under 1990-talet var det 

ett stort antal stater som rörde sig bort från det auktoritära styret som dominerat under det 

förra seklet men som, till skillnad från vad många statsvetare först trodde, inte utvecklades till 

blomstrande demokratier. Den demokratiseringsvåg som svepte över världen stagnerade, 

samtidigt som dessa stater inte längre kunde klassificeras som fullt ut auktoritära. Till en 

början ansågs många av dessa stater befinna sig i en slags övergångsfas till demokrati, men 

senare började flera tala om nya regimtyper istället för enbart de klassiska demokrati och 

autokrati. Till skillnad från förut så går det till synes utmärkt att kombinera en icke-

demokratisk stat och öppna relationer med omvärlden, ett exempel är Kina. Det pratas inte 

längre om stater i termer av öppen-stängd, som det gjordes under Kalla kriget. Vidare så är 

det inte bara stängda autokratier som stannat upp i sin demokratiseringsprocess. Flera länder 

som klassas som demokratiska har visat tendenser att återgå till ett mer auktoritärt styre, bland 

annat EU-länder som Ungern, eller Ryssland.  

 

Afrika har sedan självständigheten från kolonialmakterna präglats av konflikter och instabila 

regeringar, och demokratiseringsprocessen kryper långsamt framåt. Det är bara en handfull av 

kontinentens 56 stater som kan stoltsera med att kallas demokratier av något slag. Denna 

uppsats kommer att fokusera på Rwanda. Sedan folkmordet 1994 har Rwanda och den 

nuvarande presidenten Paul Kagame hyllats för att råder fred och lugn i landet, och för att den 

ekonomiska tillväxten varit stark. Men Rwanda klassas som ett ofritt land, och Kagame 

säkrade i årets val sin tredje sjuårsperiod som president, till följd av en konstitutionsändring 

som tillät en tredje mandatperiod (Freedom House). Förekomsten av val vittnar dock om att 

vissa demokratiska inslag existerar trots att Rwanda inte bedöms vara en fullfjädrad 

demokrati. Rwanda blev i och med konstitutionen 1991 en flerpartistat på pappret vilket 

bidrar till uppfattningen om att Rwanda bör ha blivit mindre autokratiskt med åren. Dessutom 

finns uppfattningen om att ekonomisk tillväxt leder till demokratisering. Samtidigt har 

Kagame och hans parti Rwandan Patriotic Front (RPF) enligt många fått en alltmer 

autokratisk prägel vilket gör det intressant att studera i vilken riktning Rwanda har rört sig. 

 

2. Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Rwandas valprocess över tid, mer specifikt om jag kan 

se om valprocessen har blivit mer auktoritärt sedan 1990-talet och i sådana fall på vilket sätt. 

Jag kommer observera Rwandas utveckling när det gäller val och omständigheterna 

runtomkring, och hur det kan användas för att dra slutsatser om landets eventuella rörelse mot 

en mer auktoritär valprocess. Det som är i fokus är valprocessens olika faser, det vill säga de 

förutsättningar som existerar innan val, samt själva valet och sedan utfallet. Tanken är att titta 

på vilka autokratiska inslag existerar i både lagar och konstitutioner och hur det eventuellt 

förändrats över tid. Jag kommer däremot inte gå in på hur Rwandas valsystem är uppbyggt 

eller hur det kan tänkas gynna en mer autokratisk regim, eller hur det juridiska systemet kan 

tänkas påverka valprocessen.     
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Frågeställningen är av förklarande typ. Jag ämnar undersöka specifika faktorer och hur de har 

påverkat Rwandas valprocess och på sätt förklara hur valprocessen i sin helhet har förändrats 

(Teorell & Svensson 2013: 22). Rwanda anses inte vara en demokrati, och utgångspunkten 

historiskt sett är att landet har varit en autokrati. Därför utgår frågeställningen från den 

autokratiska änden av skalan istället för från den demokratiska änden. Frågeställningen lyder:  

Har Rwandas valprocess blivit mer auktoritär sedan 1991 och på vilket sätt? 

 

3. Teori  
Sedan statsvetare började intressera sig för regimtyper som existerar mellan demokrati och 

autokrati har många olika begrepp och definitioner etablerats, ofta betydande samma sak.  

Som utgångspunkt introduceras först Juan Linz definition av en fullskalig autokrati. Sedan 

följer olika teoretikers syn på stater som enligt dem varken kan klassificeras som demokratier 

men inte heller autokratier. Teorierna presenteras först i sin helhet för att sedan begränsas till 

specifika delar som bygger det teoretiska ramverk som kommer användas i denna uppsats.  

 

3.1 Autokrati 

Juan Linz skapade ett antal kriterier som har kommit att karaktärisera det vi kallar auktoritära 

regimer. Kriterierna följer nedan: 

1. “Limited political pluralism, that is such regimes place constraints on political 

institutions and groups like legislatures, political parties and interest groups 

2. A basis for legitimacy based on emotion, especially the identification of the regime 

as a necessary evil to combat "easily recognizable societal problems" such 

as underdevelopment or insurgency 

3. Minimal social mobilization most often caused by constraints on the public such 

as suppression of political opponents and anti-regime activity 

4. Informally defined executive power with often vague and shifting powers” 

(Linz 2000, 23) 

 

Det som skiljer auktoritära regimer från totalitära är att de har begränsad politisk mångfald, 

till skillnad från ingen politisk mångfald alls. Politiska partier existerar sällan och inte heller 

politiska organisationer. Ofta är det regimen som avgör vilka politiska grupper eller partier 

som får delta i exempelvis val. Regimen legitimerar sig genom att göra anspråk på 

människors känslor, nationalism, patriotism eller annan typ av mentalitet, istället för ideologi 

(Linz 2000, 23). Regimen ses som ett nödvändigt ont för att bekämpa samhällets problem. 

Vidare, regimen trycker ner motståndare, regimkritiker eller annan politisk aktivitet för att 

förhindra politisk och social mobilisering. Regimkritiker lever ofta i exil. Till sist är det 

otydligt och suddigt var den exekutiva makten börjar och slutar. 
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3.2 Elektoral autokrati 

 

3.2.1 Competitive authoritarianism  

En form av elektoral autokrati är vad som kallas competitive authoritarianism, översatt på 

svenska ungefär konkurrensautokrati men i denna uppsats kommer begreppet competitive 

authoritarianism att användas. I Levitsky och Ways bok Competitive Authoritarianism: 

Hybrid Regimes After the Cold War presenterar de en ny sorts regim som i deras mening 

skiljer sig från traditionella autokratier. Stater i denna kategori har demokratiska institutioner 

och processer, så som val, men spelreglerna ger den som redan innehar makten en fördel 

(Levitsky & Way 2010, 4). Ordagrant definieras fenomenet nedan: 

 

“Competitive authoritarian regimes are civilian regimes in which formal democratic 

institutions exist and are widely viewed as the primary means of gaining power, but in which 

incumbents’ abuse of the state places them at a significant advantage vis-à-vis their 

opponents. Such regimes are competitive in that opposition parties use democratic institutions 

to contest seriously for power, but they are not democratic because the playing field is heavily 

skewed in favour of incumbents. Competition is thus real but unfair.” 

(Levitsky & Way 2010, 5) 

 

Rent konkret så utmärks competitive authoritarianism av att staten kränker minst en av tre 

grundläggande demokratiska principer: (1) fria val, (2) skydd av civila rättigheter, (3) en 

rättvis spelplan.  

 

Fria val 

I en demokrati är valen fria och rättvisa. Oppositionen förföljs eller kränks inte, och de tillåts 

att figurera i media för att övertyga väljarna att rösta för deras sak. Väljarna hotas inte heller 

till följd av deras politiska åsikter. På andra sidan spektret finns autokrati, där val antingen 

inte existerar alternativt enbart är en maktdemonstration av regeringspartiet. Valresultatet, om 

det finns ett, är inte tillförlitligt och politiska partier förbjuds av olika anledningar. Val i 

competitive authoritarian-stater befinner sig mitt emellan. Oppositionspartier är tillåtna och 

de tillåts även föra en valkampanj. Men i själva valprocessen fuskas det ofta. Det kan handla 

om exempelvis köpta röster eller manipulation av valresultatet. Men även om fusket kan 

ändra valresultatet så blir inte valet i sig meningslöst (Levitsky & Way 2010, 8).  

 

Civila rättigheter 

Yttrandefrihet är en grundläggande del i vilken demokrati som helst. Som medborgare kräver 

man möjlighet att få uttrycka sig i princip om vad som helst samt kritisera till exempel 

regeringen. I en autokrati är det tvärtom, och de som kritiserar regeringen lever ofta i exil 

alternativt går under jorden (Levitsky & Way 2010, 9). Civila rättigheter är delvis skyddade i 

en competitive authoritarian. Media och regimkritiker tillåts enligt lag att existera, men hotas 

och i många fall arresteras journalister till följd av vad de uttryckt. Ett utmärkande drag är att 

regimen använder sig av lagen för att begränsa yttrandefriheten, som att fängsla motståndare 

för skattebrott, förtal eller liknande brott (Levitsky & Way 2010, 10). Motståndare inom 

politiken kan åtalas för till exempel korruption. Till skillnad från en fullskalig autokrati är 
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ovanstående inskränkningar inte tillräckligt allvarliga för att tvinga opposition och kritiker i 

exil, men tillräckligt kränkande för att vara oacceptabla i en demokrati.  

 

Ett rättvis spelplan 

Enligt Levitsky & Way finns här tre krav för att den politiska spelplanen ska anses vara 

orättvis: (1) institutioner missbrukas i syfte att gynna regeringspartiet, (2) maktinnehavaren 

gynnas systematiskt, (3) oppositions möjligheter att organisera sig och delta i val är mycket 

begränsad (Levitsky & Way 2010, 10). Vidare så finns det tre aspekter av en orättvis spelplan 

som författarna tar upp och dessa är tillgången till resurser, media och lagen.  

Regeringspartiet kan beslagta statens resurser och begränsa oppositionens tillgång till dem på 

flera olika sätt. Ett sätt är att monopolisera privata sektorer och tjänster för att på så sätt skaffa 

sig kontroll, ett annat sätt är att utnyttja statens fastigheter och byggnader till sitt egna parti. 

Ett tredje sätt är att finansiellt straffa de aktörer som hjälper oppositionen. Oppositionens 

möjlighet att använda media begränsas genom att de stora media aktörerna ägs av staten som 

på så sätt kan kontrollera innehållet. Det kan finnas privatägda tidningar men oftast ägs de 

stora mediabolagen indirekt eller direkt av staten. Till sist, juridiska aktörer som till exempel 

domare och andra som är ämnade att vara neutrala manipuleras och utpressas, vilket leder till 

att de systematiskt favoriserar den regerande makten (Levitsky & Way 2010, 13). 

 

Att det regerande partiet har en viss form av fördel är oundvikligt, genom sin erfarenhet av att 

vara i regeringsställning, men så är fallet i alla demokratier. Men i elektorala autokratier så 

påverkar denna snedvridning oppositionens möjlighet att delta i exempelvis val. Levitsky och 

Way definierar fullskalig autokrati som en stat där det inte existerar ett lagligt 

tillvägagångssätt för en opposition att tävla om regeringsmakten.  

3.2.2 Hegemonisk autokrati 

En annan form av elektorala autokratier är hegemonic authoritarianism, eller hegemonisk 

autokrati som kommer användas här. I sådana stater tillåts oppositionspartier att existera och 

delta i val, precis som i competitive authoritarianism som beskrivs ovan. Partier tillges 

rättigheter och privilegier som inte skulle vara aktuella i en fullt auktoritär stat. Valen i sig är 

inte rättvisa, utan det fuskas och oppositionen missgynnas kraftigt. Men den stora skillnaden 

mellan competitive och hegemonisk autokrati är tävlingsmomentet: i den senare regimtypen 

råder aldrig någon osäkerhet om vem som tar hem vinsten (Levitsky & Way 2010, 16). 

Valresultatet är aldrig någon överraskning då sittande regering alltid vinner, och val 

genomförs enbart för att upprätthålla en fasad av att någon slags demokratisk process 

förekommer. Det är på grund av detta som till exempel Levitsky och Way likställer 

hegemonisk autokrati med autokrati. Ledare i en hegemonisk autokrati tillåter att 

oppositionspartier deltar i val men tillåter aldrig en reellt hot, utan håller oppositionspartierna 

i schack. Däremot så görs detta ofta utan att använda det grova våld och hot som 

kännetecknar en helt och hållet auktoritär stat (Schedler 2006, 38). Därmed anser flera att 

hegemonisk autokrati fyller gapet mellan autokrati och competitive authoritarianism 

(Schedler 2006, 40). Jag anser däremot att den centrala skillnaden mellan competitive 

authoritarianism och fullskalig autokrati är just ordet competitive – om tävlingsmomentet 

försvinner så finns det ingen grund för att hävda att ett land är enbart delvis autokratiskt. 



 8 

Oavsett hur väl ett land uppfyller de andra kriterierna för competitive authoritarianism så 

finns det ingen annan utväg än att klassificera ett land som autokrati om det aldrig finns en 

chans för oppositionen att komma till makten. Val och eventuellt maktskifte är en sådan 

central del av demokratidefinitionen, både i Schumpeters minimala definition och i Dahls 

maximala definition, att utan det så kan landet omöjligt klassas som demokratiskt eller ens 

competitive authoritarian. 

 

3.3 Semi-authoritarianism  

Marina Ottaway presenterar i sin bok från 2003 en kategori som hon kallar semi-

authoritarianism. Hon är tydligt att poängtera att det inte bara handlar om imperfect 

democracies utan att det är en särskild typ av regim (Ottaway 2003,14). Det finns fyra 

utmärkande drag för semi-auktoritära stater enligt Ottaway: en begränsning i hur makten 

överförs från en person till en annan, svag institutionalisering, en svag koppling mellan 

politisk och ekonomisk reform och begränsningar på civilsamhället. 

  

För det första, mekanismer som förhindrar att makten går vidare från en person till en annan 

är centrala i Ottaways definition av begreppet. Semi-auktoritära stater håller ofta val, tillåter 

viss politisk aktivitet och har relativt fria medier. Men det förekommer aldrig en debatt om 

hur politiken är utformad eller vem som innehar makten (Ottaway 2003, 15). Det går inte 

heller att utmana den sittande maktinnehavaren, då val i praktiken enbart är ett påhitt och 

inget riktigt verktyg för oppositionen att använda mot den sittande makten. Trots att regimen 

kanske tillåter att vissa representanter blir besegrade i val, men sällan blir ett helt parti 

besegrat och utbytt. På grund av detta så är begreppet semi-autoritarianism mer relevant än 

ett begrepp som innehåller ordet demokrati. För det andra, på grund av den diskrepans som är 

mellan hur makten fördelas och överförs, som nämndes ovan, och hur det bör fördelas och 

överföras så blir semi-auktoritära stater aldrig helt och håller institutionaliserade (Ottaway 

2003, 16). Semi-auktoritära stater upprätthåller demokratiska institutioner men kan inte tillåta 

dem att fungera så som de ska utan att tappa greppet om makten. Ledare i dessa stater 

underminerar alltså konstant sina egna institutioner (Ottaway 2003, 16).  

 

För det tredje så utmärker sig semi-auktoritära stater genom att det inte finns en samverkan 

mellan politiken och ekonomin: politisk reform leder inte till ekonomisk reform, och vice 

versa. Både politiken och ekonomin manipuleras av de styrande och därmed bevaras ofta 

fasaden av ett demokratiskt land med marknadsekonomi (Ottaway 2003, 18). För det fjärde, 

inskränkningar som drabbar civilsamhället är ofta mer djupgående än vad som först anas. I 

teorin tillåts i många fall volontärorganisationer och NGO:s, tillika andra sociala 

organisationer, men deras arbete försvåras på andra sätt. Det kan handla om krångliga regler 

för att registrera organisationer eller en begränsning i antalet aktiviteter som de får syssla 

med. Därmed så kan skenet bedra när det kommer till antalet aktiva organisationer i en semi-

auktoritär stat, då antalet inte representerar graden av demokrati. 
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3.4 Teoretiskt ramverk 

För att bygga mitt egna teoretiska ramverk om vad som utgör en semi-autokrati och vad som 

utgör en fullskalig autokrati har jag tittat valt att använda Levitsky & Ways tre kriterier men 

även inkludera Ottaways kriterium om maktöverlämning, se figur 1. Detta för att det saknas i 

Levitsky & Ways definition och enligt mig är maktskifte både centralt och alltid en möjlighet 

i en demokrati, vilket gör avsaknaden av densamma en viktig egenskap av en semi-autokrati. 

Ottaways kriterium om inskränkningar av civilsamhället inkluderas också då jag anser att det 

överlappar med Levitsky & Ways andra kriterium om civila rättigheter. Anledning till varför 

Ottaways andra två kriterier inte inkluderas är för att de fokuserar på samspelet mellan 

ekonomi och politik samt demokratiska institutioner, och fokus för uppsatsen är istället 

valprocessen, både oppositionens och civilas möjlighet att påverka dess ledare i val men 

också själva valmomentet. Sedan följer definitionen av hegemonisk autokrati och Linz 

definition av autokrati. Som jag nämnde tidigare så likställer jag hegemonisk autokrati med 

autokrati eftersom tävlingsmomentet i val saknas. I figur 2 har jag sammanställt dessa 

kriterier för att forma min egna definition av autokrati.  

 

Figur 1: Definition av semi-auktoritär stat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitive authoritarianism – Levitsky & Way  

Competitive authoritarian-stater kränker minst ett av dessa 

kriterier: 

- Fria val  

- Civila rättigheter 

- En rättvis spelplan 

 

Semi-authoritarianism – Ottaway  

Semi-auktoritära stater utmärks av: 

- Begränsning av överlämning av makt 

- Inskränkningar på civilsamhället 

 

En semi-auktoritär stat – min definition 

- Politiska val genomförs men är orättvisa/ofria 

- Makten är centrerad till en person eller ett parti (de facto) 

- Oppositionen missgynnas gentemot regerande partiet 

- Civila rättigheter inskränks, ofta på lagliga sätt 
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Figur 2: Definition av en auktoritär stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metod 
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av Rwanda. Fallstudier erbjuder goda möjligheter för att 

fastställa en kronologisk ordning, vilken underlättar för att analysera riktning för Rwandas 

utveckling (Teorell & Svensson 2007, 12). Det är en undersökning av två fall vid två olika 

tidpunkter, Rwanda 1991 och Rwanda 2015. År 1991 fick Rwanda en ny konstitution och 

därmed ersattes den gamla från 1978. En ny konstitution röstades sedan igenom 2003 och 

2015 uppdaterades den konstitutionen. Däremellan har det hållits flera val, både president- 

och parlamentsval. Val skulle hållits 1994 men på grund av folkmordet upprättades en 

övergångsregering, och nästa ordinarie president- och parlamentsval hölls istället 2003. 

Därefter hölls det presidentval 2010 och 2017, och parlamentsval 2008 och 2013. De två 

årtalen 1991 och 2015 blir min ram för uppsatsen, men jag kommer inkludera samtliga 

president- och parlamentsval under perioden 1991–2017. Detta eftersom det inte går att se 

konsekvenserna av ändrade lagar på val förrän ett val ägt rum, därmed blir det naturligt att 

även titta på presidentvalet 2017 istället för enbart presidentvalet 2010, till exempel. 

Anledningen till två referenspunkter är att få möjlighet att se en förändring över tid, 

följaktligen i vilken riktning landet rört sig sedan 1990-talet.  

Utifrån några framstående teorier om regimtyper har jag i kapitlet ovan skapat en egen 

definition av vad som utgör en semi-auktoritär stat samt en auktoritär stat. Utifrån min 

teoridel anser jag att kärnan i skillnaden mellan semi-auktoritära och auktoritära stater är 

valprocessen och dess legitimitet. Oppositionens roll och civila rättigheter skiljer sig också 

Hegemonic authoritarianism  

Likt competitive authoritarianism, val existerar men det är aldrig 

en överraskning vem som vinner 

- Val är enbart en fasad  
 

Autokrati – Linz  

- Begränsad politisk mångfald – politiska partiers existens 

bestäms av regim 

- Regim legitimerar sig genom känslor/mentalitet 

- Minimal politisk och social mobilisering 

- Suddig gräns för var exekutiva makten börjar och slutar 

 

En auktoritär stat – min definition 

- Val är enbart en maktdemonstration av regimen 

- Makten centrerad till en person eller ett parti (de jure) 

- Politiskt motstånd existerar inte eller är mycket begränsat 

- Regim rättfärdigar handlingar och inskränkningar av 

politiska och civila rättigheter med hjälp av känslostyrda 

argument 
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men till viss del hör det ihop med valprocessen då en förutsättning för ett rättvist val är en 

opposition till att börja med. Valprocessen har jag delat in i tre faser: förutsättning, process 

och utfall. Förutsättningar innebär vad det finns för lagar som reglerar omständigheterna 

innan valet samt möjligheten till maktskifte, men även omständigheterna som gör att det 

överhuvudtaget går att ha en rättvis valprocess. Process innebär hur det faktiskt går till i valet, 

och då fokuserar jag på hur kampanjperioden fortskrider samt vem som deltar. Även 

valobservatörers observationer på valdagen tas med. Till sist har vi utfall där jag inriktar mig 

på valresultatet och vad det innebär i termer av semi-autokrati och autokrati. 

 

Efter att de två definitionerna operationaliserats nedan så appliceras det teoretiska ramverket 

på de två fallen av Rwanda. Under de tre delarna förutsättning, process och utfall kommer jag 

presentera min empiri, och samtidigt analysera skillnaden mellan valprocessens gång under de 

olika tidpunkterna. Då skapas en bild av hur Rwandas valprocess såg ut vid min första 

referenspunkt och hur Rwandas valprocess är vid den andra referenspunkten. Detta ger mig då 

underlag för att bedöma valprocessens utveckling genom årens gång. Analysen består sedan 

av att göra en sammanfattande bedömning och titta närmare på om landet kommit längre ifrån 

eller närmare en auktoritär valprocess.  

 

4.1 Operationalisering 

Här är operationalisering av de två begreppen jag ska använda mig av, semi-auktoritära stater 

och auktoritära stater, i form av mätbara indikatorer. Jag utgår ifrån valprocessens tre faser, 

alltså förutsättning, process och utfall, och har under varje fas hittat indikatorer som gör det 

möjligt för mig att mäta och jämföra över tid. Jag delade in i de tre faserna eftersom empirin 

längre fram i uppsatsen är uppdelad efter för att göra strukturen enklare. Jag är medveten om 

att läsaren då inte kan punkterna av definitionen av semi-auktoritära stater och auktoritära 

stater som de operativa indikatorerna berör men jag anser att det var en avvägning jag var 

tvungen att göra där en tydlig struktur blev viktigare.  

 

Vissa kriterier går inte att uppfylla 1991 redan, som till exempel maktcentrering. Precis som 

ovan så kan jag inte undersöka hur många partier sitter i parlamentet och hur länge, eller hur 

länge presidenten suttit på sin post om jag inte tittar på alla val sedan 1991 och framåt och 

efter det gör min bedömning. Detta för att flera val måste ha passerat för att kunna utvärdera 

om Rwanda förflyttat sig i en auktoritär riktning. Därför blir utfall en jämförelse mellan semi-

autokrati och autokrati snarare än en jämförelse i tid, även om det går att se en förändring 

över tid också. Jag valde två mandatperioder för presidenten och tre mandatperioder för ett 

parti i parlamentet som indikator på maktcentrering eftersom det mest vanligaste är att en 

president sitter i två mandatperioder och i konstitutionen begränsas det också till två 

mandatperioder. Partier har oftast ingen begränsning i hur länge de får ha majoritet i 

parlamentet men om det överstiger tre mandatperioder så är makten indirekt koncentrerad till 

det partiet då parlamentet är den lagstiftande församlingen. Eftersom jag inte gör en 

kvantitativ undersökning har jag inte kodat de operativa indikatorerna eller rangordnat dem. 

Dock så väger de olika indikatorer ändå olika tungt och efter att empirin har presenterats 

kommer jag i analysen att göra en sammanvägd bedömning utifrån resultaten. 
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 Semi-auktoritära stater  

1. Förutsättningar  

a.) Yttrandefriheten är garanterad 

b.) Politiska partier tillåts existera 

c.) Presidenten har suttit i fler än två mandatperioder 

d.) Det finns specifika krav för att kandidera till presidentämbetet 

 

2. Process  

a.) Vissa partier eller presidentkandidater förbjuds att delta i ett visst val  

b.) Internationella valrapporter indikerar att valet är ofritt eller inte har gått rätt till  

c.) Myndigheterna försvårar för vissa politiska partier att driva kampanj i samband 

med val, till exempel förhindrar valmöten  

d.) Lagen används för att få bort vissa partier eller presidentkandidater, till exempel 

anklagas de för brott som leder till fängelse 

  

3. Utfall  

a.) Presidenten har suttit i fler än två mandatperioder 

b.) Fler än ett politiskt parti har plats i parlamentet  

 

Auktoritära stater 

4. Förutsättningar 

a.) Yttrandefriheten är begränsad 

b.) Majoriteten eller alla politiska partier är förbjudna  

c.) Lag- eller konstitutionsändringar som stärker presidentens eller dennes partis makt 

har genomförts 

d.) De krav som måste uppfyllas för att kandidera till presidentämbetet är höga och 

svåruppnåeliga 

  

5. Process 

a.) Bara en presidentkandidat tillåts ställa upp  

b.) De politiska partier som tillåts existera får inte delta i val  

c.) Valkampanjer domineras av det regerande partiet  

d.) Politiskt motstånd har förbjudits baserat på godtyckliga och känslostyrda argument 

 

6. Utfall 

a.) Presidenten har fått över 90 % de senaste tre presidentvalen 

b.) Inget annat politiskt parti än regimens parti har en plats i parlamentet 

 

4.2 Material 

Materialet jag valt att använda mig av är konstitutioner, lagar, rapporter från valobservatörer 

samt valresultat för att lättare tolka en förändring då en studie av exempelvis presidentens 

agerande eller beteende är mer svår tolkat och dessutom svårare att bevisa. Material som 

använts när det kommer till teorierna är framförallt böcker och vetenskapliga artiklar. För 
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empirin har officiella dokument från Rwandas regering använts, samt artiklar från olika 

organisationer eller nyhetssidor. 

 

Valrapporter är tagna från ett antal olika aktörer, så som Europeiska Unionen (EU), the 

Commonwealth Secretariat, Norwegian Institute of Human Rights (NORDEM) och 

Afrikanska Unionen (AU). Jag är medveten om att visa organisationers uppdrag är att granska 

och kritisera och deras uttalanden därmed kan vara färgade av det. Likaså kan inte EU anses 

vara helt neutrala då många europeiska länder ger mycket bistånd till Rwanda, däribland 

Sverige. Jag har valt att inkludera AUs valobservationer då jag ville få med en afrikansk 

synpunkt, även om AU kritiserats för att hålla sina grannländer om ryggen. Det är svårt, 

nästan omöjligt, att hitta en opartisk valrapport helt fri från aktörers intressen, men jag anser 

att jag skapar det bästa förutsättningarna genom att inkludera både rapporter från afrikanska 

men också västerländska aktörer. Dessutom brukar internationella valrapporter sällan säga 

rakt ut om val är fria eller ofria utan det är en bedömnings- och tolkningsfråga, men jag 

kommer utgå från ett antal olika rapporter och göra en sammanvägd bedömning. 

 

5. Analys 
Empirin är uppdelad i de tre faser som nämndes ovan: förutsättningar, process och utfall. 

Under varje sektion presenterar jag kategorier med passande lagar och delar av konstitutionen 

som jag valt att använda för att kunna knyta an till teorin, både hur det såg ut 1991 och sedan 

2015. Ändringar som skett mellan 1991 och 2015 tas också med, samt alla president- och 

parlamentsval. 

  

5.1 Förutsättningar 

För att undersöka förutsättningar har jag tittat på yttrandefrihetslagar om hur och om vad man 

får uttrycka sig, lagar som gäller politiska partier, längden på presidentens mandatperiod och 

vem som får ställa upp som presidentkandidat. Det finns fler lagar som reglerar 

förutsättningar för val som inte tas med här, men anledningen till att jag valde dessa delar av 

valprocessen är för att jag anser att de är de mest centrala. Val blir meningslösa om politiska 

partier inte existerar då det måste finnas konkurrens. Vidare är det viktigt att man får uttrycka 

sin politiska åsikt i samband med val eftersom val per definition innebär att själv få välja den 

kandidat eller parti man bäst tycker om. Till sist valde jag att fokusera på presidentämbetet 

istället för parlamentet eftersom presidenten är den person med mest makt, även om dennes 

parti har majoritet i parlamentet. Existens av parlament betyder ofta någon form av 

maktdelning medan det alltid bara är en person som kan sitta som president, och därför blir 

lagarna kring ämbetet mest relevanta att studera ur en eventuell autokratisk synpunkt.  

5.1.1 Yttrandefrihet 

Nedan följer två olika versioner av Rwandas yttrandefrihetslag, från konstitutionen 1991 

respektive 2015. Sedan följer lag 47/2001 som också behandlar yttrandefriheten, eller snarare 

begränsningar i den.  
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Konstitutionen 1991 

Article 18 Religion, Expression 

Freedom of religion and the public exercise thereof, liberty of conscience, as well as liberty of 

expressing one’s opinion about any subject, shall be guaranteed, except for the punishment of 

infractions committed during the exercise thereof. 

(Commonwealth Legal Information Institute) 

 

Konstitutionen 2015 

Article 38: Freedom of press, of expression and of access to information  

Freedom of press, of expression and of access to information are recognised and guaranteed 

by the State.  

Freedom of expression and freedom of access to information shall not prejudice public order, 

good morals, the protection of the youth and children, the right of every citizen to honour and 

dignity and protection of personal and family privacy.  

Conditions for exercising and respect for these freedoms are determined by law. 

(The Constitute Project, 2017)  

 

Lag 47/2001, 18 december 2001 

Article 1 

1) Discrimination is any speech, writing, or actions based on ethnicity, region or country of 

origin, the colour of the skin, physical features, sex, language, religion or ideas aimed at 

depriving a person or group of persons of their rights as provided by Rwandan law and by 

International Conventions to which Rwanda is party;  

2) Sectarianism means the use of any speech, written statement or action that divides people, 

that is likely to spark conflicts among people, or that causes an uprising which might 

degenerate into strife among people based on discrimination mentioned in article one (1; 

(The Official Gazette of the Republic of Rwanda, 2001) 

 

Rätten att yttra sig om vad som helst garanteras i konstitutionen från 1991. Det är en tydlig 

formulering som inte innehåller några undantag. Dessutom står det att det enbart är straffbart 

att uttrycka en överträdelse av yttrandefriheten, men yttrandefriheten i sig ska aldrig vara i 

fara. Yttrandefrihetslagen i konstitutionen 2015 är något ändrad. Yttrandefriheten är 

garanterad, och även pressfrihet samt tillgång till information. Dock finns en klausul som 

tillägger att yttrandefriheten inte får inkräkta på allmän ordning, god moral, skyddet av barn 

och unga eller människors rätt till heder, värdighet och privatliv.  

 

Lag 47/2001 behandlar diskriminering och det som anses leda till diskriminering. Enligt 

punkt ett är diskriminering all form av tal, skrift eller handling som avser begränsa 

människors lika värde och deras rättigheter på grund av etnicitet, region, hudfärg, kön, åsikt, 

språk eller annat. Punkt två berör sectarianism, också kallat divisionism. Det betyder i detta 

sammanhang all form av tal, skrift eller handling som kan skapa en uppdelning bland 

människor, som i sin tur kan leda till konflikt eller uppror som orsakar oenighet baserat på 

diskriminering.  
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För att återgå till teorin och operationaliseringen så utmärks semi-auktoritära stater av att 

yttrandefriheten är garanterad – inga undantag. I auktoritära stater existerar en viss 

yttrandefrihet men det finns begränsningar eller undantag. Yttrandefrihetslagen i den form 

den är i konstitutionen 2015 är problematisk. Hur eller på vilket sätt yttrandefriheten skulle 

inkräkta på allmän ordning eller god moral är oklart i formuleringen. Yttrandefrihet ska 

idealiskt sett i det allra flesta fall väga tyngst, och om det blir för många begränsningar blir 

användningen av lagen lätt godtycklig. Lag 47/2001 inkräktar ytterligare på yttrandefriheten. 

Jag valde att även använda denna lag för att representera yttrandefrihet för att visa på vikten 

av att ha en tydlig diskrimineringslagstiftning och samtidigt värna om människors rätt till sin 

åsikt. Det är en svår balansgång som ofta urskiljer demokratier från icke-demokratier. Alltför 

ofta får yttrandefriheten stå tillbaka till förmån för en lagstiftning som istället begränsar. Att 

lagstifta emot diskriminering är bara positivt men däremot att lagstifta emot det som kan leda 

till diskriminering tycker jag genast blir en gråzon. En viktig del av yttrandefriheten är rätten 

att uttrycka sig impopulärt eller rentav elakt, så länge man respekterar 

diskrimineringslagstiftningen. Åsikter per definition polariserar, vilket ofta är en bra 

förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Utan olika åsikter utvecklas och utmanas inte 

politiken – och i och med lag 47/2001 lagstiftar man helt enkelt mot oliktänkande. Lag 

47/2001 möjliggör censur av meningsmotståndare och att det sker lagligt. Men lagen har ofta 

rättfärdigats genom att tala om Rwandas tragiska historia och den splittring mellan etniciteter 

som sedan fick fruktansvärda konsekvenser. Att tala varmt om enighet är inte samma sak som 

att förbjuda splittring. Eftersom det inte var längesedan folkmordet skedde är det många 

överlevare som fortfarande bär på djupa ärr, vilket gör det effektivt att använda folkmordet 

som ett avskräckande exempel som måste förhindras till varje pris. Enligt mig har Rwanda 

rört sig från att ha en väldigt fri definition av yttrandefrihet till en definition som möjliggör, 

tillsammans med lag 47/2001, censur av tankar och åsikter.  

5.1.2 Politiska partier 

Rwanda har sedan 1991 varit en flerpartistat enligt konstitutionen och för att visa detta 

presenteras de villkor som gäller politiska partier både enligt konstitutionen 1991 och den 

nuvarande från 2015. Som tillägg till det som står i konstitutionen 1991 används också lag 

28/1991 som visar på begränsningar för politiska partier.  

 

Konstitutionen 1991 

Article 7 Political Parties  

Political parties fulfilling the legal conditions shall concur to the expression of suffrage. They 

shall be formed and shall exercise their activities freely provided that they respect democratic 

principles and not infringe upon republican form of government, national territorial integrity, 

and the security of the State. 

(Commonwealth Legal Information Institute) 

 

Lag 28/1991, 18 juni 1991 

Parties are not to institute discrimination based on ethnic, regional, professional or other 

allegiances into their principles, programs and behaviour. 

(Niesen 2010, 715) 
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Konstitutionen 2015 

Article 54: Recognition of political organisations  

A multiparty system is recognised.  

Political organisations fulfilling the conditions required by law may be formed and operate 

freely.  

Article 57: Prohibitions for political organisations  

Political organisations are prohibited from basing themselves on race, ethnic group, tribe, 

lineage, region, sex, religion or any other division which may lead to discrimination. 

(The Constitute Project, 2017)  

 

Sedan konstitutionen 1991 tillåts politiska partier, förutsatt att de följer lagar, inte äventyrar 

det republikanska styret och inte utgör hinder för landets säkerhet. Lag 28/91 som gick 

igenom knappt en månad senare specificerar de begränsningar som finns för politiska partier. 

Det får inte förekomma diskriminering mot olika grupper i partiprogram eller beteende.  

Begränsningar som gäller politiska partier och dess existens utökades i den nya konstitutionen 

från 2015. Politiska partier får inte ha en specifik grupp som målgrupp och grund, som till 

exempel kön, klass, stam, etnicitet, ras, region eller någon annan grupp som kan leda till 

diskriminering. 

  

I semi-autoritäta stater tillåts flera politiska partier att existera, till skillnad från auktoritära 

stater där majoriteten eller alla politiska partier är förbjudna. Det råder ingen tvekan om att 

Rwanda tillåter politiska partier, varken i konstitutionen 1991 eller 2015. Med det i åtanke går 

det inte att se en förändring i hur man ser på politiska partier utan deras existens visar att 

Rwanda är en semi-auktoritär stat i det avseendet både då och nu. Däremot så ser jag en 

skillnad i de begränsningar som satts upp för politiska partier. Återigen är det en skillnad 

mellan att lagstifta mot diskriminering och mot det som kan leda till diskriminering. Att 

förbjuda specifika grupper som grund alternativt målgrupp gör det svårt att få in olika 

politiska partier på den politiska arenan. Lagen misstolkas inte automatiskt men risken ökar 

avsevärt när lagen är skriven på det sättet. Om man sätter lagen i ett svenskt sammanhang så 

skulle det vara tveksamt om partier som Kristdemokraterna eller Feministiskt Initiativ skulle 

tillåtas verka, då man kan argumentera för att de spär på en uppdelning mellan kristna och 

icke-kristna respektive kvinnor och män. För mig är det viktigt att erkänna att det finns 

skillnader mellan olika grupper i samhället och se det som en tillgång snarare än en 

belastning. Det ger ett mer levande politiskt samhälle. Det går inte att sudda ut exempelvis 

etnicitet genom att förbjuda en enskild etnisk grupp från att bilda ett politiskt parti, så länge 

inte andra grupper missgynnas. Men även om detta är en oroväckande tendens kan jag inte se 

att Rwanda blivit mer auktoritärt på detta plan då politiska partier fortfarande tillåts existera i 

stor uträckning. 

5.1.3 Presidentens mandatperiod 

Genom att analysera hur länge presidenten får sitta och hur många gånger man kan bli omvald 

får jag en bra bild av en eventuell maktcentrering och om det är de facto eller de jure. Nedan 

följer tre olika paragrafer från tre olika konstitutioner – 1991, 2003 och 2015.  
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Konstitutionen 1991 

Article 40 Election, Term  

(3) The President of the Republic shall be elected for a five-year mandate. 

(4) The President may be re-elected. However, he may not exercise more than two successive 

mandates. 

(Commonwealth Legal Information Institute) 

 

Konstitutionen 2003  

The President of the Republic is elected for a term of seven years renewable only once. Under 

no circumstances shall a person hold the office of President of the Republic for more than two 

terms. 

(The Constitute Project, 2017) 

 

Konstitutionen 2015  

Article 101 

The President of the Republic is elected for a five (5) year term. He or she may be re-elected 

once. 

Article 172 

The President of the Republic in office at the time this revised Constitution comes into force 

continues to serve the term of office for which he was elected. Without prejudice to Article 

101 of this Constitution, considering the petitions submitted by Rwandans that preceded the 

coming into force of this revised Constitution, which were informed by the particular 

challenges of Rwanda's tragic history and the choice made to overcome them, the progress so 

far achieved and the desire to lay a firm foundation for sustainable development, a seven (7) 

year presidential term of office is established and shall follow the completion of the term of 

office referred to in the first paragraph of this Article.  

The provisions of Article 101 of this Constitution shall take effect after the seven (7) year term 

of office referred to in the second paragraph of this Article.  

(The Constitute Project, 2017)  

 

I konstitutionen från 1991 konstateras att en person får sitta som president i tio år, om denne 

blir omvald efter den första femåriga mandatperioden. Det förtydligas att det inte är tillåtet att 

sitta längre än två mandatperioder. Sen dess har det ändrats två gånger. Konstitutionen från 

2003 är nästan identisk med den föregående konstitutionen, enbart att mandatperioden har 

utökats till sju år istället för fem år som det var tidigare. Presidenten kan fortfarande enbart bli 

omvald en gång. Mandatperiodens längd ändras 2015 till fem år, som det var tidigare, men 

artikel 172 tillägger att en sjuårig mandatperiod läggs till den sittande presidentens nuvarande 

mandatperiod. Efter dessa sju år har passerat träder artikel 101 i kraft och presidenten kan då 

sitta i fem år till och bli omvald en gång. Detta gäller dock i princip enbart den nuvarande 

presidenten Kagame eftersom hans efterträdare får förhålla sig till fem år och eventuellt fem 

år till, förutsatt att konstitutionen inte ändras igen.  

 

Om vi återgår till teorin så centreras makten på ett eller annat sätt i både semi-auktoritära 

stater och i auktoritära stater. Även om maktcentrering är ett eventuellt utfall som vi ska 
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undersöka längre fram i uppsatsen så är maktcentrering intressant att undersöka som en 

förutsättning också. Ju längre presidenten sitter på sin post desto sämre chans har 

oppositionen att komma till makten, därför skapar maktcentrering dåliga förutsättningar för 

ett rättvist val. I semi-auktoritära stater är det mer fokus på hur länge presidenten och dennes 

parti har suttit vid makten. Även om presidenten väljs genom val garanterar det inte 

maktdelning och i semi-auktoritära stater resulterar det i att presidenten till sist sitter flera 

mandatperioder på raken, trots att det kanske finns en begränsning. Skillnaden från en 

autokrati är att maktcentreringen inte är lagstadgad, utan det är en konsekvens av att valen 

inte gått rätt till. I auktoritära stater ändras ofta lagen till förmån för presidenten eller det 

ledande partiet som på så sätt har monopol på makten, och därmed också får lagen på sin sida. 

I min mening är det allvarligare att göra en överträdelse av lagen laglig än att enbart överträda 

lagen, speciellt när det handlar om en grundlag angående landets högsta ämbete. I Rwandas 

fall har mandatperiodens längd ändrats flera gånger men det finns en begränsning på fem år 

plus fem år för närvarande. Däremot så är konstitutionsändringen 2015 i praktiken 

skräddarsydd åt Kagame som kan, om han blir omvald maximalt antal gånger, i slutändan ha 

suttit som president i 34 år, från 2000 till 2034. Även om ändringen inte gäller alla kommande 

presidenter så tycker jag det är tydligt att Rwanda blivit mer autokratiskt i den bemärkelsen 

att Kagame har säkerställt att han kan behålla makten i drygt 15 år till.  

5.1.4 Presidentkandidater 

De krav som gäller för presidentkandidater är relevanta att studera för att se hur tillgänglig 

presidentposten är för den politiska oppositionen. Nedan följer det som går att hitta på ämnet 

ur konstitutionen 1991 samt den mer specifika paragrafen från konstitutionen 2015.  

 

Konstitutionen 1991 

Article 40 Election, Term 

(1) The President of the Republic shall be elected by direct universal suffrage by an absolute 

majority of votes, according to the procedure prescribed by law. 

(2) Candidates to the Presidency of the Republic must be at least thirty-five years of age. 

(3) The President of the Republic shall be elected for a five-year mandate. 

(4) The President may be re-elected. However, he may not exercise more than two successive 

mandates. 

(5) The law shall determine the necessary means to be at the disposal of former Presidents of 

the Republic. 

(Commonwealth Legal Information Institute) 

 

Konstitutionen 2015 

Article 99: Requirements of a candidate for the office of President of the Republic  

A candidate for the office of the President of the Republic must:  

1.) be of Rwandan nationality by origin;   

2.)  not hold any other nationality;   

3.)  be irreproachable in his or her conduct and social relations;   

4.) not have been definitively sentenced to an imprisonment of six (6) months or more; 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5.)  not have been deprived of civil and political rights by a Court decision;   

6.) be at least thirty-five (35) years old at the time of his or her candidacy;    

7.) reside in Rwanda at the time of submitting his or her candidacy.  

(The Constitute Project, 2017)  

 

De kriterier som finns i konstitutionen 1991 inkluderar en åldersgräns på 35 år, och att 

presidenten måste väljas med absolut majoritet. Som nämnt ovan är mandatperioden fem år, 

och det finns en chans att bli omvald en gång. Kriterierna som gäller presidentkandidater blir 

mer specifika i konstitutionen från 2015. Fokus ligger på att presidentkandidater måste vara 

rwandier och inte inneha något annat medborgarskap samt vara bosatt i landet vid tiden av sin 

kandidatur. Åldersgränsen på 35 år ligger kvar. Oklanderligt beteende och sociala relationer 

är ett nytt kriterium, som samtidigt är vagt uttryckt. Det ges ingen definition av vad som 

menas med exempelvis oklanderligt beteende, eller i vilka situationer det avser. En 

presidentkandidat får inte heller ha blivit dömd till fängelse i sex månader eller mer. Då det 

inte anges vilken typ av brott det gäller eller hur allvarliga brotten måste vara för att hindra en 

presidentkandidat, är den enda möjliga utgångspunkten att det gäller alla brott som leder till 

sex månaders fängelse eller mer. Till sist får en presidentkandidat inte ha fråntagits sina civila 

eller politiska rättigheter. 

 

Enligt teorin så utmärker sig semi-auktoritära stater genom att det finns krav på vem som får 

bli presidentkandidat, vilken ofta innebär en begränsning i antalet människor som kan söka 

sig till presidentämbetet. I auktoritära stater är dessa krav ofta mycket höga och svåra att 

uppnå och presidentposten blir därmed utom räckhåll för de allra flesta. I Rwandas förra 

konstitution från 1991 fanns bara ett konkret krav, och det är åldersgränsen. Visserligen är 

åldersgränsen låg men det begränsar till viss del den yngre generationen. Däremot var det 

mycket mer specifika krav i nuvarande konstitution. Det jag reagerar på är punkt 3, 4 och 5 i 

den nuvarande konstitutionen – tre punkter som är mycket vagt formulerade och kan tolkas på 

flera olika sätt. Punkt 3 är, enligt mig, ett effektivt sätt att begränsa antalet personer som kan 

kandidera genom att kräva ett beteende som inte är definierat i lagen för att på sätt kunna 

eliminera kandidater på godtyckliga grunder. Man kan föreställa sig vad det kan handla om 

men så länge det inte är definierat är det helt och hållet upp till valkommissionen att avgöra. 

Punkt 4, att inte ha suttit i fängelse, skulle kunna vara ett sätt att förhindra grova brottslingar 

att komma till makten. Men när den lägre gränsen sätts till bara sex månader och när jag sätter 

lagtexten i rätt sammanhang, att flera politiker har blivit fängslade av regimen under årens 

gång, så ser jag lagtexten i nytt ljus. Den kan då nyttjas på ett otäckt sätt för att förhindra och i 

stort sett eliminera oppositionsledare från presidentposten. Vidare till punkt 5 så är det 

ytterligare ett sätt att förhindra opposition eftersom man inte tillåter de som blivit fråntagna 

sina politiska eller civila rättigheter. Det är en sak att man överhuvudtaget kan bli fråntagen 

dessa rättigheter men det blir också tydligt att det gynnar den sittande presidenten eftersom 

han redan sitter på posten. Som det ser ut nu, till skillnad från förut, så tycker jag att kriteriet 

för en auktoritär stat uppfylls med råge i och med de höga kraven på presidentkandidater.  
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5.2 Process 

Nedan följer först samtliga presidentval (2003, 2010, 2017) samt analys enligt indikatorerna, 

och sedan samtliga parlamentsval (2003, 2008, 2013) med analys. 

 

5.2.1 Presidentval 

2003 

I det första valet sedan folkmordet var det enbart Kagame från RPF, Faustin Twagiramungu 

från partiet Independent och Jean-Népomuscène Nayinzira, också från Independent, som 

slogs om presidentämbetet. Före detta presidenten Pasteur Bizimungu och Charles 

Ntakirutinka försökte 2001 att bilda ett parti, Democratic Party for Renewal, men tilläts inte 

trots att rätten att bilda ett parti finns med i konstitutionen från 1991 (se ovan). Både 

Bizimungu och Ntakirutinka fick sedan fängelsedomar på 15 respektive 10 år för civil 

disobedience, association with criminal elements och Bizimungu fälldes även för bedrägeri.  

För Twagiramungu kantades månaderna fram till valet av svårigheter att föra en kampanj. 

Hans väljare fick ta emot kränkningar och dödshot från statens säkerhetsstyrkor, hans 

flygblad beslagtogs då de ansågs sprida etnisk splittring och han hindras från att boka lokaler 

för att hålla valmöten (Amnesty International, 2017). Enligt EU var kampanjresurserna 

snedvridna då det bara var Kagames valaffischer som syntes på gator och offentliga platser – 

inga tillhörande oppositionen (European Parliament, 2003). Twagiramungu anklagades även 

för divisionism som är förbjudet enligt lag 47/2001 som nämndes tidigare i uppsatsen.  

 

Rent tekniskt var det inga konstigheter på valdagen enligt EUs observatörer, både när det 

gäller vallokalerna och tillgång till valsedlar till exempel (European Parliament, 2003). Det 

var hög närvaro av RPF-representanter och det var otydligt om det var observatörer eller 

officiella partirepresentanter, vilket är olämpligt med tanke på att det är den nuvarande 

presidentens parti. RPF-representanterna tilläts att stå väldigt nära valurnorna och i vissa fall 

satt de bredvid de ansvariga för valstationen, vid samma bord (European Parliament, 2003). 

EU beskriver vissa RPF-representanter som hotfulla.  

 

2010 

Inför valet 2010 var det ett antal politiker som försökte ställa upp i presidentvalet. Victoire 

Ingabire, en Hutu som bott i utlandet i flera år, återvände till Rwanda i januari 2010 för att 

kandidera. Hon anhölls för att ha förespråkat genocide ideology i samband med ett uttalande 

som påpekade att även Hutus, inte bara Tutsis var offer i folkmordet 1994. Hon anklagades 

även för divisionism och samröre med terroristorganisationer. Hon släpptes men tilläts inte att 

kandidera i valet senare samma år. Hon dömdes senare till 15 år i fängelse. Frank Habineza 

från Democratic Green Party of Rwanda försökte också bli presidentkandidat men hans 

kandidatur blev aldrig officiell på grund av administrativa svårigheter. Habineza fick enligt 

honom ingen hjälp av de lokala myndigheterna, utan hindrades istället, att till exempel 

registrera partiet och boka lokaler för valmöten så han drog sig tillbaka (The Commonwealth 

Secretariat, 2010).  

 

De tre kandidater som senare tilläts tävla mot Kagame var alla tidigare ministrar eller 

medlemmar i senaten, och hade stöttat Kagame i presidentvalet 2003. Jean Damascene 
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Ntawukuriryayo från Social Democratic Party var tidigare hälsominister, Prosper Higiro från 

Liberal Party var tidigare handelsminister och Alvera Mukabaramba från Party for Progress 

and Concord var tidigare medlem i senaten. I 2003 års presidentval stöttade dessutom Liberal 

Party Kagames presidentkandidatur. Detta ledde till bilden av att 2010 var ett skenval där 

Kagame inte fick någon riktig opposition, enligt de andra oppositionspartierna. 

Kampanjperioden var fredlig och lugn enligt observatörer, trots att Kagame och RPF 

dominerade med betydligt mycket fler valmöten och valaffischer (The Commonwealth 

Secretariat, 2010). Valdagen fortskred också på ett lugnt sätt och det mesta var i sin ordning. 

Alla partier får ha representanter på plats i vallokaler men precis som i valet 2003 var det bara 

RPF-representanter som var på plats, vilket The Commonwealth Secretariat anmärkte på som 

ett problem. 

 

2017 

I valet som hölls tidigare i år var det tre kandidater som till slut fick ställa upp. Kagame 

annonserade att han skulle kandidera för en tredje mandatperiod, nu tillåtet enligt 

konstitutionen. Frank Habineza från Democratic Green Party of Rwanda och Philippe 

Mpayimana från Independent ställde också upp. Affärskvinnan Diane Rwigara och två andra 

kandidater gick från början ut med att de skulle ställa upp i valet som självständiga 

kandidater. Några dagar efter Rwigaras tillkännagivande läcktes nakenbilder på henne, som 

hon hävdade var manipulerade för att sänka hennes trovärdighet. Rwandas valkommission 

förbjöd Rwigara och de två andra att delta då de enligt kommissionen inte presenterat de 600 

underskrifter som behövdes för att kandidera som självständig kandidat (African Union, 

2017). Rwigara menade att hon presenterat fler än 900 underskrifter medan kommissionen 

hävdade att de endast fått in 572 stycken, och hon förbjöds delta i valet. Senare i augusti 

anklagades hon för skattebrott och förfalskning, och hon har varit försvunnen sedan dess. AU 

noterade att det inte finns en chans till överklagan om man förbjudits delta i valet. 

 

Kampanjperioden dominerades återigen av Kagame och RPF då det inte syntes några 

valaffischer från de andra partierna. Även på valdagen var det bara RPF-representanter som 

befann sig i vallokaler, de andra partierna syntes inte till. Valkommissionen gick först ut med 

att presidentkandidater var tvungna att få sina inlägg på sociala medier godkända av dem 

innan publicering under kampanjen men det togs bort då det ansågs kränka yttrandefriheten. 

Valdagen gick lugnt till, men AU anmärkte på några fel i samband med rösträkningen. Det 

handlade om att man på vissa vallokaler frångick den procedur som enligt lag ska följas när 

det kommer till rösträkningen, och misstag rättades ibland inte till av valförrättarna.  

5.2.2 Indikatorer gällande presidentval  

För att kunna analysera ovanstående presidentval återgår vi till indikatorerna 2a-d och 5a-d, 

för semi-auktoritära stater respektive auktoritära stater. I semi-auktoritära stater förbjuds 

enbart vissa kandidater att delta, medan det enbart är en kandidat i valet i auktoritära stater. 

När motståndare förbjuds delta i val i semi-auktoritära stater har skälet angetts vara diverse 

brott, tex skattebrott eller liknande, medan det i auktoritära stater handlar om godtyckliga 

skäl. Det är även skillnad i valkampanjer. I semi-auktoritära stater förhindras vissa kandidater 

från att föra en valkampanj, myndigheterna gör det svårare för dem. Valkampanjer i 
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auktoritära stater å andra sidan domineras totalt av det regerande partiet. Till sist är en 

indikator i semi-auktoritära stater att internationella valobservatörer har klagomål på 

processen. 

 

I valet 2003 uppfylls alla kriterier för en semi-autoritär stat. Man förbjöd Bizimungu och 

Ntakirutinka att delta med sitt parti, och de fick sedan fängelsedomar vilket eliminerade dem 

från presidentvalet. Twagiramungu hade svårt att hålla valmöten och dela ut kampanjmaterial, 

vilket stämmer in på kriterium 2c, i och med att myndigheterna förhindrade Twagiramungu 

från att förespråka sin politik. Till sist hade valobservatörer synpunkter på valet, att även om 

det var tekniskt korrekt genomfört så favoriserades Kagame avsevärt mycket mer än hans 

motståndare enligt dem. Om vi tittar på auktoritära stater så kan vi se att fler 

presidentkandidater än Kagame tilläts delta, vilket inte stämmer in på ett presidentval i en 

auktoritär stat. Däremot så dominerades valet av Kagame och hans parti, och ett försök att 

tysta Twagiramungu gjordes när han anklagades för divisionism, vilket anser är baserat på 

godtycklighet. Trots att presidentvalet 2003 lutade åt det auktoritära hållet tycker att det 

vittnar om att det är ett semi-auktoritärt val trots allt.  

 

I presidentvalet 2010 var det återigen flera kandidater som förbjöds delta. Ingabires 

avstängning och fängelsedom är enligt mig baserat på godtyckliga grunder då lagen om 

divisionism återigen användes. Habineza hindrades också av myndigheter från att för en 

kampanj. Båda dessa händelser gör att valet går att bedöma som semi-auktoritärt, dock inte 

auktoritärt eftersom Kagame ändå hade motståndare i valet. Dock så hade alla motståndare 

kopplingar till Kagame och RPF, och det i samband med att valet återigen dominerades av 

Kagame gör det tveksamt om det verkligen är semi-auktoritärt eller auktoritärt, se 5a och 5c. 

Jag tycker det är tydligt att det blivit fler auktoritära tendenser eftersom oppositionen har 

minskat men jag anser ändå att valet ska bedömas som semi-auktoritärt.  

 

Valet 2017 hade fler än en kandidat, trots att Rwigara förbjöds delta på grund av 

administrativa problem och sedan anklagades för brott. Samtidigt angav internationella 

valobservatörer klagomål om att Kagame och RPF den absolut mest framträdande rollen 

återigen. Censur av myndigheterna av inlägg på sociala medier är ett allvarligt övertramp som 

enbart skulle gynnat Kagame och hans parti, även om förslaget togs bort. Valet i sig skulle jag 

bedöma som semi-auktoritärt men när det är flera efterföljande val som upprepar samma 

mönster är det dock värt att ställa frågan om det fortfarande är semi-auktoritärt eller om en 

upprepning av en semi-auktoritär process leder oss närmare en auktoritär process. Emellertid 

är det möjligt att det inte sker en utveckling över tid utan att processen är konstant semi-

auktoritär, vilket jag tycker att den är i detta fall.  

 

5.2.3 Parlamentsval  

2003 

I parlamentsvalet 2003 var det tre oppositionspartier som valde att ställa upp, Social 

Democratic Party, Liberal Party, och Party for Progress and Concord. Dessa tre partier hade 

dock stöttat Kagame och RPF i presidentvalet tidigare samma år. Fem andra partier ställde 

upp, med RPF i spetsen, som en koalition och dessa var Ideal Democratic Party, Centrist 
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Democratic Party, Rwandan Socialist Party och Democratic Union of the Rwandan People. 

Utöver dessa åtta partier var det två partier till som önskade ställa upp, och som inte hade 

stöttat Kagame och RPF i presidentvalet, men de förbjöds delta. En självständig kandidat 

tilläts delta medan flera andra förbjuds kort innan valet skulle hållas på grund av 

administrativa problem, att de inte hade tillräckligt många signaturer för att kandidera. Värt 

att notera är att de självständiga kandidaterna som var mest kritiska till RPF var de som inte 

fick delta. Från RPF-koalitionens håll syntes inte några valkampanjer från de andra partierna 

utan enbart från RPF. Enligt NORDEM var det tydligt att Liberal Party stöttade RPF, men 

samtidigt anklagades dem för divisionism eftersom de sa att de skulle försöka förbättra 

situationen för överlevare från folkmordet (NORDEM, 2003).  

 

Det oppositionsparti som hade mest problem att föra en kampanj var Social Democratic Party, 

vars representanter arresterades samt att deras valmöten konstant ställdes in av polisen, enligt 

valobservatörer. Vidare förhindrades flera oppositionspartier från att till exempel dela ut 

kampanjmaterial eftersom folk då stannade för att diskutera politik, vilket ledde till att polisen 

ansåg att det utvecklades till ett ”möte”, för vilket man behöver tillstånd (NORDEM, 2003). 

Lokala myndigheter är de som bestämmer platser för valaffischer, och NORDEM kunde 

enbart se RPF-affischer och inga tillhörande något annat parti då det är först till kvarn som 

gäller. Vidare, på valdagen blev väljare tillsagda på flera vallokaler att rösta på RPF och 

ibland fick väljare inte gå in i valbåsen utan var tvungna att rösta framför valförrättarna. I 

vissa extrema fall ”hjälpte” RPF representanter väljare att kryssa för RPF-alternativet.  

 

2008 

I parlamentsvalet 2008 var det i stort sett samma partier som ställde upp. I RPF-ledda 

koalition ingick, förutom RPF, Ideal Democratic Party, Centrist Democratic Party, Rwandan 

Socialist Party och Democratic Union of the Rwandan People, samt två partier som inte 

ingick i förra parlamentsvalet, Prosperity and Solidarity Party och Party for Progress and 

Concord. Notera att Party for Progress and Concord var ett oppositionsparti i parlamentsvalet 

2003. Utöver koalitionen ställde Social Democratic Party och Liberal Party upp, samt en 

självständig kandidat. En annan självständig kandidat tilläts inte delta på grund av att denne 

inte har tillräckligt många signaturer, vilket krävs enligt lagen. 

  

I valkampanjen var RPF det mest framträdande partiet med överlägset flest valmöten och 

valaffischer. EU noterade att Social Democratic Party och Liberal Party såg sig själva som 

komplement till RPF-koalitionen snarare än motståndare. Dock så rapporterade de nämnda 

partierna om svårigheter att hålla valmöten och dela ut kampanjmaterial eftersom polisen ofta 

stoppade dem och ansåg deras möten som olagliga (European Union, 2008).  

Partirepresentanter fanns i många vallokaler på valdagen, RPF-representanter var dock i 

majoritet medan de andra partierna enbart kunde synas i ett fåtal vallokaler. Det var en otydlig 

gräns mellan RPF-representanter och valförrättarna då många RPF-representanter instruerade 

och förklarade valproceduren för väljare (European Union, 2008). EU anmärkte också att 

valdeltagandet var ibland över 100 % på vissa vallokaler, och ibland nåddes 100% 

valdeltagande redan på förmiddagen.  
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2013 

Till sist har vi parlamentsvalet 2013, då RPF-koalitionen deltog med RPF, Centrist 

Democratic Party, Ideal Democratic Party, Party for Progress and Concord och Rwandan 

Socialist Party. Två partier som deltog som en del av koalitionen i förra valet deltog alltså inte 

denna gång. Utöver det var återigen Social Democratic Party och Liberal Party som deltog 

som oppositionen. RPF var det partiet som syntes mest, både i kampanjen och på valdagen i 

vallokalerna (UNDP & Rwandan Civil Society, 2013). Valobservatörer rapporterar om att det 

var mycket ojämn exponering av de olika partierna, både när det gäller exempelvis 

valaffischer men också i media. Rapporter om trakasserier av oppositionsanhängare kom från 

de två oppositionspartierna, medan RPF slår ifrån sig (UNDP & Rwandan Civil Society, 

2013). Observatörerna anmärkte även på att det skedde oegentligheter i hanterandet av röster i 

flera vallokaler samt att många valurnor inte var tillräckligt bra förseglade. Valförrättarna 

förklarade att så var fallet för att röster från andra vallokaler skulle senare läggas till, vilket 

gör valdeltagandet på 98.80 % misstänksamt enligt observatörerna.  

5.2.4 Indikatorer gällande parlamentsval 

För att upprepa teorin så karaktäriseras semi-auktoritära stater av att vissa partier förbjuds att 

delta i ett visst val och de som deltar har svårt att bedriva kampanj då myndigheterna 

försvårar för dem, se 2a och 2c. Vidare anklagas vissa kandidater för brott som hindrar dem 

indirekt från att delta i valet, se 2d. I auktoritära stater är det bara en presidentkandidat som 

får ställa upp och politiskt motstånd har förbjudits på godtyckliga grunder, se 5a och 5d. 

Vidare så domineras valkampanjen helt och hållet av det regerande partiet, se 5c. 

 

I parlamentsvalet 2003 förbjöds flera partier från att delta, och det råkade vara de som var 

mest kritiska till Kagame och hans parti, vilket stämmer in på semi-auktoritära stater. Dock är 

det viktigt att påpeka att de förbjöds delta på grund av vallagen om signaturer men 

konsekvensen blev att de mest kritiska rösterna uteblev från valet. De andra partierna hade 

kopplingar till Kagame på ett eller annat sätt så motståndet var litet för den sittande 

presidenten. Enligt observatörer var det bara Kagame och RPF som exponerades under 

valkampanjen, vilket vi kan koppla till auktoritära stater. Liberal Party anklagades för 

divisionism, vilket också hör ihop med auktoritära stater då det grundas på godtyckliga 

grunder. De andra partiernas svårighet att föra en valkampanj är också ett mått för en semi-

auktoritär stat, liksom valobservatörers påpekanden om att valdagen präglades av RPFs 

närvaro i vallokaler. Men med tanke på att flera partier ändå fick delta tycker jag inte att 

process i sig kan bedömas vara auktoritär.  

 

I parlamentsvalet 2008 gick ytterligare två partier över till RPF-koalitionen vilket försvagar 

oppositionen. Att de två oppositionspartierna ansåg sig vara komplement till koalitionen 

förstärker bristen på motstånd för RPF och processen kryper närmare autokrati. Precis som i 

förra valet hade oppositionen svårt att föra en kampanj, vilket vi ser har skett vid varje val 

hittills, både president- och parlamentsval. Dock så fanns det ändå en oppositionskampanj att 

tala om, vilket tyder på att processen inte är auktoritär i detta fall. EU hade klagomål på att 

valdeltagandet nådde orimliga nivåer tidigt på dagen, vilket är en indikation på valfusk. Jag 

ser det som oroväckande att det saknades riktig opposition i samband med valet även om det 
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på pappret fanns fler partier än ett som deltog. Det auktoritära tendenserna har blivit tydligare, 

men processen blir semi-auktoritär på grund av att fler partier tilläts.  

 

Efter att ha observerat parlamentsvalen 2003 och 2008 är det slutligen parlamentsvalet 2013 

vi ska undersöka. Samma partier deltog som i de föregående valen, utöver de två som vid 

parlamentsvalet 2008 slöt sig till koalitionen. På den punkten är processen semi-auktoritär 

fortfarande. Det var åter RPF som exponerades mest i valkampanjen jämfört med resterande 

partier. Dock ser jag ingen skillnad i exponeringen av RPF jämfört med tidigare 

parlamentsval, jag kan inte hävda att RPF dominerat valkampanjen mer än tidigare och att 

processen därmed blivit auktoritär. Valobservatörer anmärkte på både fusk med röster men 

också på trakasserier av oppositionen. Trakasserier av oppositionen både försvårar för dem att 

bedriva en valkampanj och gynnar det ledande partiet RPF. Men som tidigare så kan jag inte 

observera en ökning i hur oppositionen behandlas i valkampanjen vilket gör att jag kommer 

till slutsatsen att processen när det gäller parlamentsval konstant stämmer in på en semi-

auktoritär stat.  

 

5.3 Utfall 
Nedan presenteras valresultat för alla president- och parlamentsval från 1991 och framåt. 

Maktcentrering och konsekvens av val inte går att mäta enligt mina indikatorer för en semi-

auktoritär stat eller en auktoritär stat förrän flera val har genomförts, därför har jag valt att 

lägga en analys efter att alla presidentval har presenterats och sedan en analys efter att alla 

parlamentsval har presenterats.  

5.3.1 Presidentval 

Tabell 1: Presidentval 2003 

Kandidat Parti % 

Paul Kagame Rwandan Patriotic Front RPF 95.06 

Faustin Twagiramungu Independent 3.62  

Jean-Népomuscène Nayinzira Independent 1.3 

Valdeltagande: 96.5 % 

(National Electoral Commission (NEC), 2003) 

Tabell 2: Presidentval 2010 

Kandidat Parti % 

Paul Kagame Rwandan Patriotic Front RPF 93.08 

Jean Damascene Ntawukuriryayo Social Democratic Party 5.15 

Prosper Higiro Liberal Party 1.37 

Alvera Mukabaramba Party for Progress and Concord 0.40 

Valdeltagande: 97.5 % 

(NEC, 2010) 
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Tabell 3: Presidentval 2017 

Kandidat Parti % 

Paul Kagame Rwandan Patriotic Front RPF 98.79 

Frank Habineza Democratic Green Party of Rwanda 0.73 

Philippe Mpayimana Independent 0.48 

Valdeltagande: 98.15 % 

(NEC, 2017) 

 

Som synes ovan har Kagame vunnit de senaste tre ordinarie valen med stor majoritet. År 2003 

vann Kagame med 95.06 %, de självständiga kandidaterna Twagiramungu och Nayinzira fick 

3.62 % respektive 1.3 %. Valdeltagandet rapporterades vara 96.5 %, se tabell 1. År 2010 vann 

Kagame återigen med 93.08 %. Ntawukuriryayo fick 5.15 %, Higiro fick 1.37 % och slutligen 

fick Mukabaramba 0.40 % av alla röster. För 2010 års val var valdeltagandet 97.5 %, se tabell 

2. Till sist har vi valet 2017, där Kagame vann med  98.79 %, Habineza fick 0.73 % och 

Mpayimana fick 0.48 %. Valdeltagandet låg på 98.15 %, se tabell 3. Kagame har helt klart 

dominerat alla val. Antalet procent av rösterna som gått till honom har ökat från 95.06 % 

2003 till 98.79 % 2017, även om det låg på en något lägre nivå 2010. Resterande 

presidentkandidater har fått enstaka procent vid varje val. Valdeltagandet ligger på en otroligt 

hög nivå och har ökat för varje val som vi ser i tabell 1-3. 

 

Enligt teorin så utmärks semi-auktoritära stater av att presidenten har suttit i fler än två 

mandatperioder, vilket kopplas till centreringen av makt. Antalet procent som presidenten har 

fått i valet är i det fallet inte relevant, för valet i sig är fortfarande meningsfullt även om 

makten koncentreras de facto. I auktoritära stater har presidenten vunnit tre presidentval med 

över 90 % i väljarstöd, vilket är en extremt hög siffra. Att vinna med över 90 % i ett fritt och 

rättvist val är snudd på orealistiskt, vilket enligt mig vittnar om att makten är mycket 

koncentrerad kring presidenten och dennes parti, och detta är utfallet i auktoritära stater. Detta 

innebär att val i princip är meningslösa då de resterande politiska partierna, om några 

existerar och tillåts delta, får ett så pass lågt väljarstöd jämfört med det regerande partiet att 

det inte gör någon skillnad. I de val som tas med i denna uppsats har Kagame har vunnit med 

95.06 %, 93.08 % respektive 98.79 %. Alltså fick Kagame enligt valresultaten nästan 99 % av 

alla röster i valet tidigare i år. För att titta på vilken riktning presidentvalen rört sig tittar jag 

på alla tre valen och drar en sammanfattande slutsats. I och med valet 2017 uppfyller Kagame 

det semi-auktoritära kriteriet eftersom han då valdes till en tredje mandatperiod som han 

fullföljde. Men med 2017 har landet även uppfyllt de auktoritära kriterierna då Kagame 

valdes till president med mer än 90 % av rösterna i tre efterföljande val. Kagame har säkrat 

sin maktposition för varje val som gått och för varje mandatperiod som han fullföljer skapar 

han förutsättningarna för att bli vald ytterligare en gång.  
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5.3.2 Parlamentsval 

Tabell 4: Parlamentsval 2003 

Parti  % Antal platser 

Rwandan Patriotic Front RPF   33 

Ideal Democratic Party   3 

Centrist Democratic Party Koalition 73.78 2 

Rwandan Socialist Party   1 

Democratic Union of the Rwandan People   1 

    

Social Democratic Party  12.31 7 

Liberal Party  10.56 6 

Party for Progress and Concord  2.25 0 

Independents  1.13 0 

Valdeltagande: 96.48 % 

(NEC, 2003) 

Tabell 5: Parlamentsval 2008 

Parti  % Antal platser 

Rwandan Patriotic Front RPF   36 

Centrist Democratic Party   1 

Ideal Democratic Party   1 

Rwandan Socialist Party Koalition 78.76 1 

Democratic Union of the Rwandan People   1 

Party for Progress and Concord   1 

Prosperity and Solidarity Party   1 

    

Social Democratic Party  13.12 7 

Liberal Party  7.50 4 

Independents  0.60 0 

Valdeltagande: 98.95 % 

(NEC, 2008) 

Tabell 6: Parlamentsval 2013 

Parti  % Antal platser 

Rwandan Patriotic Front RPF   37 

Ideal Democratic Party   1 

Party for Progress and Concord Koalition 76.22 1 

Rwandan Socialist Party   1 

Centrist Democratic Party   1 

    

Social Democratic Party  13.03 7 

Liberal Party  9.29 5 

Valdeltagande: 98.80 % 

(NEC, 2013) 
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De senaste tre parlamentsvalen har Rwandan Patrotic Front (RPF) och deras koalition av 

partier vunnit med stor majoritet, 73.78 %, 78.76 % respektive 76.22 %, se tabell 4-6. De 

partier som ingått i RPF-koalitionen har varierat. I parlamentsvalet 2003 ingick RPF, Ideal 

Democratic Party, Centrist Democratic Party, Rwandan Socialist Party och Democratic Union 

of the Rwandan People. I parlamentsvalet 2008 ingick RPF, Ideal Democratic Party, Centrist 

Democratic Party, Rwandan Socialist Party, Democratic Union of the Rwandan People, 

Prosperity and Solidarity Party och Party for Progress and Concord. I det senaste 

parlamentvalet 2013 ingick RPF, Centrist Democratic Party, Ideal Democratic Party, Party for 

Progress and Concord och Rwandan Socialist Party. Oppositionen har varje val varit Social 

Democratic Party och Liberal Party. Vid parlamentsvalen 2003 och 2008 deltog även en 

självständig kandidat samt 2003 var Party for Progress and Concord en del av oppositionen.  

 

Det som karaktäriserar semi-auktoritära stater är att fler än ett parti har plats i parlamentet, 

jämfört med i auktoritära stater där inget annat parti än det styrande partiet har en plats i 

parlamentet (se indikatorer 3b och 6b). I alla parlamentsval ovan har flera partier fått en eller 

flera platser i parlamentet. Enligt indikatorerna var Rwanda när det gäller parlamentsvalen 

semi-auktoritärt redan 2003, och 2008 och 2013-års val visade inte upp någon skillnad. Trots 

att RPF ökat sitt antal platser från 33 till 37 och de andra partierna i koalitionen numera enbart 

innehar en plats vardera, så har Social Democratic Party behållit sina sju platser genom alla 

parlamentsval och Liberal Party har fått uppemot sex platser (2003) för att just nu inneha fem 

platser. Att RPF fått majoriteten av platserna i alla val betyder inte att processen blivit mer 

auktoritär eftersom det är det vanliga utfallet även i demokratier, att det vinnande partiet får 

flest platser och därmed majoriteten. Det är en förutsättning för att få igenom sin politik. 

Eftersom det dock finns fler än ett parti i parlamentet så blir slutsatsen att utfallet av 

parlamentsval är semi-auktoritärt. 

 

5.4 Jämförande diskussion 

För att kunna studera valprocessens utveckling över tid har jag sammanställt empirin i en 

tabell nedan. Jag har delat upp valprocessens tre faser precis som i empirin för att tydliggöra 

utvecklingen för varje del av processen. Jag har även skapat underkategorier för 

förutsättningar och utfall som empirin är indelad i. En markering (X) på varje kategori för 

respektive årtal under antingen semi-auktoritärt eller auktoritärt markerar i vilken riktning jag 

anser just den kategorin har rört sig i. Notera att i vissa fall har ingen förändring skett.  

Gällande process så bedöms 1991 års markering utifrån valet 2003 och 2015 års markering 

bedöms utifrån valet 2017. Samma gäller för utfall av parlamentsval, 1991 års markering 

utgår ifrån parlamentsvalet 2003 och 2015 års markering bedöms utifrån parlamentsvalet 

2013. För utfallet av presidentval så går det inte att mäta förrän valet 2017 eftersom 

indikatorerna mäter hur länge presidenten har suttit. Därför har jag satt ett (X) på semi-

auktoritärt på presidentval rörande utfall eftersom Rwanda vid valet 2003 valde Kagame som 

president för första gången och han kunde därför inte ha suttit ens i en mandatperiod än. 
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Tabell 7: Jämförelser i valprocess mellan 1991 och 2015                                         

                     1991                       2015  

Fas i valprocessen Semi-auktoritärt Auktoritärt Semi-auktoritärt Auktoritärt 

Förutsättningar     

Yttrandefrihet X   X 

Politiska partier X  X  

Presidentens mandatperiod X   X 

Presidentkandidater X   X 

Process     

Presidentval X  X  

Parlamentsval X  X  

Utfall     

Presidentval X   X 

Parlamentsval X  X  

 

Som vi kan se har Rwanda gått i en auktoritär riktning i tre av fyra fall när det gäller 

förutsättningar. Förutsättningarna beträffande både yttrandefrihet, presidentens mandatperiod 

och presidentkandidater har blivit sämre och rört sig i en mer auktoritär riktning. Av de fyra 

förutsättningarna anser jag att yttrandefriheten väger absolut tyngst och därför är det 

oroväckande att det blivit mer auktoritärt. Det spelar tyvärr mindre roll hur övriga 

förutsättningar ser ut om inte yttrandefriheten är garanterad och helt och hållet fri. De andra 

två, presidentens mandatperiod och presidentkandidater, hör båda ihop med presidentämbetet.  

Om möjligheterna minskar för partier att nå presidentposten minskar deras politiska 

inflytande, vilket i sin tur hämmar det den politiska utvecklingen i landet. Till skillnad från de 

andra tre förutsättningarna har förutsättningarna för politiska partiers existens inte blivit mer 

auktoritära men det tycker jag är mindre viktigt jämfört med förändringar gällande 

yttrandefrihet och presidentämbetet. Hur politiska partiers existens regleras på papper är en 

sak men hur deras möjligheter ser ut att nå makten rent konkret är en annan sak. Det är 

meningslöst för ett politiskt parti att få existera och verka om de ändå inte får uttrycka sin 

åsikt fritt och utan hinder samt ha en chans att nå presidentposten.  

 

När det gäller utfall har presidentvalen blivit mer auktoritära, dock inte parlamentsvalen. Jag 

bedömer att president- och parlamentsval väger lika tungt då en auktoritär president är lika 

allvarligt för demokratin som ett auktoritärt parlament. Även om presidentvalen tydligt visar 

att det rört sig i en mer auktoritär riktning, enligt mina indikatorer, kan jag inte säga 

detsamma om hela utfallet. Att parlamentsvalen inte blivit mer auktoritära kan möjligtvis 

bottna i att Kagame har medvetet sett till att hålla parlamentet fritt från utåt sett auktoritära 

tendenser då det är svårare att hävda att landet då är demokratiskt. Ett parlament i en 

demokrati består av folkvalda representanter och kan ses som en symbol för oliktänkande, och 

genom att ha fler representanter i parlamentet försäkrar sig Kagame om att en demokratisk 

fasad upprätthålls. 
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Dock så bedömer jag att processen sedan 1991 och framåt varit semi-auktoritär snarare än 

auktoritär. Vid varje val har det deltagit fler än ett politiskt parti eller presidentkandidat. Om 

det inte finns fler än en presidentkandidat eller ett parti som deltar i valet går det inte att 

bedöma valet som semi-auktoritärt. Att uppfylla en av indikatorerna ovan, 5a eller 5b, är 

därmed oförenligt en semi-auktoritär stat. I bedömningen av processens utveckling blir därför 

frågan huruvida andra presidentkandidater eller partier tillåts delta i val primär. Om svaret blir 

nej på den frågan går det inte att argumentera för att processen är semi-auktoritär, utan då är 

den auktoritär. Min empiri gällande Rwanda visar att även om det vid vissa val under vald 

period lutat åt det auktoritära hållet så har alla deltagande partier haft en chans vilket 

omöjliggör en auktoritär klassificering för processen i sin helhet.  

 

Förutsättning, process och utfall är alla nödvändiga faser i valprocessen vilket gör det mycket 

intressant att enbart två av tre faser blivit mer auktoritära genom åren. Om en fas blivit 

auktoritär är det möjligt att tro att det finns en spill-over effekt mellan alla faser eftersom de 

förutsätter varandra, alltså att det resulterar i att alla faser blir auktoritära. Om 

förutsättningarna blivit mer auktoritära så blir även processen det och vice versa. Vidare är 

själva processen det som efterföljer förutsättningar samt det som är grunden till utfallet. Ändå 

är det enligt min undersökning enbart processen som inte blivit mer auktoritär, även om också 

utfallet delvis fortfarande är semi-auktoritärt.   

 

Det finns olika teorier för att förklara detta. Förutsättningarna behöver inte påverka processen 

i lika stor utsträckning som vi kanske tror. Trots att förutsättningarna blivit avsevärt sämre så 

behöver det nödvändigtvis inte påverka valet i den mån att kandidater till slut inte alls tillåts 

delta. Vidare, trots att processen resulterar i ett auktoritärt utfall, behöver det inte betyda att 

det skedde några oegentligheter i valet i sig. En alternativ analys är att det är ett sätt att hålla 

uppe en fasad av demokrati. Det ser alltför dåligt ut för omvärlden om valprocessen i sin 

helhet blivit mer auktoritär, därför ser man till att fler än ett parti deltar i val och fler än en 

person kandiderar till president för att inte stämplas som autokrati, trots att förutsättningarna 

försämrats och utfallet sedan visar en auktoritär utveckling.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att valprocessen är det ultimata verktyget för att försäkra sig 

om en demokratisk utveckling, och alla tre faser av valprocessen bör vara synkroniserade för 

att ett land ska anses vara demokratiskt i praktiken, inte bara i teorin. Detta kräver att alla tre 

faser analyseras separat och att man inte enbart observerar exempelvis utfallet i val som hålls. 

Rwanda uppvisar genom sin valprocess att det finns allvarliga brister i landets demokrati, 

eftersom det politiska utrymmet blivit mindre för politiska partier både rent 

yttrandefrihetsmässigt men också möjligheterna för dem att nå politisk makt. Utfallet i 

samtliga val under vald period speglar detta, även om processen inte gör det.  

6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka Rwandas valprocess och huruvida det går att 

observera en auktoritär utveckling över tid. Jag har fokuserat på valprocessens tre faser, 

förutsättningar, process och utfall, och har med hjälp av olika lagar, konstitutioner och 

valrapporter analyserat förändringen över tid i respektive fas. För att sammanfatta har både 
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förutsättningarna och utfallen uppvisat en auktoritär utveckling, antingen helt och hållet eller 

delvis, samtidigt som processen förblir semi-auktoritär. Detta tyder inte bara på att 

förekomsten av val kan dölja auktoritära tendenser eller till och med fullskalig autokrati men 

också att valprocessens tre faser kan skilja sig åt och behöver inte alls vara synkroniserade.  

 

Jag har avgränsat mig till att studera valprocessen men för att få en mer nyanserad och 

samtidigt komplett bild av demokrati, eller avsaknad därav, i Rwanda skulle fler områden 

naturligtvis behöva studeras. Fortsatt forskning bör höja blicken från valprocessen och titta 

mer på exempelvis civilsamhället möjligheter att påverka politiken. Rwanda anses vara en av 

de mer stabilare länderna i regionen och har sedan folkmordet hyllats både för ekonomisk 

tillväxt och jämställdhet. Det är viktigt att inte låta demokratiska inslag göra oss blinda för det 

som fortfarande behöver göras gällande demokrati i Rwanda. Vidare bör vi också vara 

medvetna om det faktum att demokrati inte uppnås enbart genom genomförandet av val, utan 

en demokrati kräver att alla delar av samhället uppfyller demokratiska kriterier.  
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