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Abstract 

 

Through this thesis, I aim to research about the obstacles that the current peace process in 

Afghanistan is facing. I also want to find out what sort of roles do the states such as USA, 

Russia, Pakistan and Iran have in the Afghan peace process. As Afghanistan has been a victim 

of war for the past three decades, this research might provide the opportunity for 

understanding the reasons behind the never-ending turmoil in the country. 

 

In order to conduct this research, I have used qualitative methods which consist of interviews 

and qualitative analysis. Besides these methods, the use of the international relations’ theories 

such as structural realism and interdependence liberalism have contributed tremendously in 

the understanding of the obstacles in the Afghan peace process including the roles of USA, 

Russia, Pakistan and Iran in the Afghan peace process. 

 

The conclusion of this research entails that the Afghan peace process is facing dire obstacles. 

These obstacles are divided into two categories; internal and external. This research’s 

conclusion also shows that the functions of the above-mentioned states in the Afghan peace 

process are solely based on their self-interests which by itself is another obstacle for the peace 

process. 

To conclude, if the obstacles, which are discussed in this study, continue to exist in the peace 

process it is impossible for the peace to prevail in Afghanistan.  

 

Keywords: peace, Afghanistan, structural realism, interdependence liberalism, obstacles. 
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1.Inledning: 

1.2 Introduktion 

 

Den 22 augusti 2018 meddelade USA: s utrikesminister Mike Pompeo att USA har utsett 

Zalmay Khalilzad som sitt särskilda sändebud för Afghanistan för att leda 

fredsförhandlingarna med talibanerna. Enligt USA är en politisk uppgörelse grundläggande 

för att få slut på ofreden. Uttalandet kommer till följd av talibans vägran att förhandla med 

den afghanska regeringen.1 

 

För att nå en politisk lösning är det dock flera faktorer som måste beaktas. Den afghanska 

fredsprocessen är som ett pussel vilket innebär att lösningen är beroende av flera delar. Dessa 

delar är enorma hinder för fredsprocessen. Så länge dessa hinder inte löses, är det inte 

sannolikt att nå en politisk lösning. Intentionen med denna uppsats är att redogöra vilka hinder 

som finns det inför fredsprocessen i Afghanistan och vilka funktioner har stater som USA, 

Ryssland, Pakistan samt Iran i denna process. Genom en utförlig analys kommer jag också 

titta på hur dessa kan utgöra en grund för misslyckandet av fredsprocessen. Analysen av 

denna studie kommer att utföras med hjälp av intervjuer och sekundära material, dock 

förhåller jag mig självständigt till resultaten av studien. 

 

Vidare är avsikten att denna studie kan utgöra en grund till ytterligare studier i framtiden samt 

erbjuda även lösningar till de hindren som fredsprocessen står inför.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 RFERL.org (U.S. To appoint special envoy on Afghanistan to promote peace) 2018. 
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1.3 Bakgrund: 
 

Afghanistan har sedan länge haft en volatil situation, vilket har sina rötter sedan 

Sovjetunionens fall där mujahedin grupper finansierades av USA med syfte att strida mot 

Sovjetunionens styrkor. Efter Sovjetunionens fall i Afghanistan ville mujahedin grupper 

åstadkomma makten i landet dock hade dessa grupper svårt att regera landet på grund av 

djupa konflikter sinsemellan om maktdelning2. Detta i sin tur ledde till ytterligare oenigheter 

mellan dem. Dessa tvister ledde vidare till våldsamma konflikter som orsakade tusentals 

dödsoffer. Antalet på dödsoffer fortsatte eskalera kraftigt mellan 1992 och 1995 utan någon 

slut på kriget. Enligt Röda Korsets beräkning dödades cirka 8000 människor i huvudstaden 

Kabul3. 

 

1996 tog Talibanerna kontroll över hela landet och införde sin version av sharialagar som 

krävde att kvinnor ska bära burka, förbud på musik, tv samt fängslandet av män vars skägg 

ansågs vara för kort4. Under Talibans tid förlorade människor sina grundläggande rättigheter 

samt arbetslösheten var hög vilket ledde till hårdhänt fattigdom. Kvinnorna hade inte 

möjligheten till jobb respektive utbildning. Talibanregimen anses vara den mörkaste fasen i 

Afghanistans historia tätt intill det afghanska inbördeskriget.  Idag trots U.S invasion 

fortsätter USA och afghanska styrkorna strida mot talibanerna. En ny studie från BBC visade 

att talibanerna har en aktiv och öppen fysisk närvaro i nästan 66% av Afghanistan5. Förutom 

det har gruppen blivit starkare än normalt. Dessa faktorer ledde till att USA:s regering 

förklarade fredsförhandlingarna med Talibanerna då kriget har blivit varaktig med stora 

kostnader för USA:s regering.  

 

Sedan början av förhandlingarna mellan Talibans representant Stanikzai och USA:s 

representant Khalilzad, har Talibanerna lagt fram sina önskemål. Dessa handlar bland annat 

om ändring av Afghanistans nuvarande grundlag till en inklusive islamisk grundlag och att 

USA:s regering ska återkalla sina trupper från Afghanistan.6 Dock har det afghanska folket 

uttryckt sina reservationer om dessa krav då människor som har upplevt livet under 

Talibanregimen har inget förtroende på talibanerna. Under de senaste åren har kvinnorna 

                                                           
2 PBS.org (The Soviet Occupation of Afghanistan) 2006 
3 Reliefweb.int 1996. 
4 CFR.org (The Taliban in Afghanistan) 2014. 
5 BBC.com (Taliban threaten 70% of Afghanistan) 2018. 
6 The global post (Taliban demand new constitution for Afghanistan at rare talks) 2019. 
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börjat jobba i den offentliga samt privata sektorn och tjejer i flesta delar av landet kan gå till 

skola. Därtill har tryckfrihet och yttrandefriheten kunnat expandera inom medier vilket inte 

alls var sannolikt när Talibanerna hade makt i landet. Afghaners rädsla grundar sig i att 

Talibans ankomst kommer att säkert driva landet i mörkret som det gjorde under 90-talet. 7 

 

1.4 Syfte: 
 

Mitt val av ämne bygger på det faktum att jag ursprungligen kommer från Afghanistan och 

har alltid varit nyfiken om landets historia samt ändringar som sker i samhället både inom och 

utanför politikens sfär. Då Afghanistan sedan länge har varit inblandad i djupa konflikter är 

det värt att veta vilka hinder finns det för fred i Afghanistan. Uppsatsens syfte bygger därför 

på att undersöka vilka hinder står fredsprocessen i Afghanistan inför. Vidare vill jag också 

undersöka om USA, Ryssland, Pakistan och Irans funktioner i denna fredsprocess. 

För att kunna utföra studien och besvara på mina frågeställningar kommer forskningen i 

denna avhandling att utvecklas på två nivåer: en empirisk och en teoretisk.  Den empiriska 

delen är utfört med hjälp av kvalitativa metoder som samtalsintervjuer samt kvalitativ analys 

Den teoretiska analysen sker dock med stöd av internationella teorier som strukturell realism, 

interdependens liberalism. Både den empiriska delen samt den teoretiska delen kommer att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Då fred respektive fredsprocessen i Afghanistan är ett 

brett ämne har jag avgränsat mig till följande frågeställningar vilket också sammanfattar 

uppsatsens syfte. 

 

1.5 Frågeställningar: 
 

-Vilka hinder finns det inför fredsprocessen i Afghanistan? 

- Vad har stater såsom (USA, Ryssland, Pakistan och Iran) för funktioner i processen? 

 

 

 

                                                           
7 RFERL.org (Afghanistan has changed) 2019 
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1.6 Avgränsningar: 
 

Då förhandlingarna kring freden i Afghanistan har nyligen börjat kommer det möjligtvis dröja 

vidare tills samtliga parterna gör en överenskommelse. Således har jag bestämt mig att 

fastställa ett datum för studien. Detta innebär att uppsatsen ska täcka fredsförhandlingarna 

från och med januari 2019 till och med 20 maj 2019. Avsikten är att en bestämd tidsram 

möjliggör det att finna väsentliga material vilket i sin tur tillhandhåller möjligheten att hitta 

betydelsefullt innehåll för studien. Ytterligare kan det finnas flera områden inom den 

afghanska fredsprocessen som behöver utforskas. Emellertid är det studien om dess hinder 

som mest intresserar mig. 

Mitt val av länder i denna uppsats bygger på det faktum att stater som USA, Ryssland, 

Pakistan och Iran har haft grundläggande roller i utformning av det afghanska politiska 

scenariot. Det vore önskvärt att inkludera även andra stater som Saudiarabien, Indien samt 

Kina. Dock gör uppsatsens omfång, brist på empirin och tid att jag avgränsar mig enbart till 

de ovannämnda länderna.  

Vidare har jag avgränsat mig till två teorier såsom strukturell realism och interdependens 

liberalism då dessa teorier bidrar till studiens syfte samt uppsatsens andra frågeställning 

starkare än andra internationella teorier. Uppsatsens röda tråd är uppsatsens syfte och dess 

frågeställningar som kommer att besvaras med hjälp av empirin och teorierna. 

 

1.7 Begrepp 
 

Talib: Uttrycket taliban används utbytbart både i Dari och Pashto-språk i Afghanistan. 

Begreppet hänvisar till en extremt konservativ religiös och politisk fraktion som uppstod i 

mitten av 90-talet. Det är allmänt trott att de först uppträdde i religiösa seminarier - för det 

mesta betalt av pengar från Saudiarabien - som predikade en hård linje av sunni islam.8 

 

Talibanernas löfte - i Pashtun-områdena som sträcker sig över Pakistan och Afghanistan - var 

att återställa fred och säkerhet och genomdriva sin egen stränga version av sharia eller 

                                                           
8 BBC (Who are the Taliban?) 2016 
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islamisk lag. I båda länderna introducerade eller stödde Talibanerna islamiska bestraffningar - 

såsom offentliga avrättningar av dömda mördare, äktenskapsbrott och amputationer av de som 

befann sig i stöld. Talibans regering (det islamiska emiratet i Afghanistan) erkändes av ett 

fåtal länder. Pakistan, tillsammans med Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (UAE), 

erkände talibans regering när de var i makten i Afghanistan från mitten av 1990-talet till 

2001.9 

 

Mujahedin: begreppet Mujahedin avser en grupp människor som motsatte sig Sovjetunionens 

närvaro i Afghanistan mellan 1979 och 1992. Ursprungligen var Mujahedins ledare utbildad 

och finansierad av Pakistans intelligenstjänsten (ISI) och senare av USA, Saudiarabien, Iran, 

Kina samt andra sunnimuslimska nationer.10 Mujahedin kämpade mot Sovjetunionen och 

tvingade dem att dra tillbaka sina trupper från Afghanistan år 1989.Efter Sovjetunionens 

återkallelse delades mujahedingrupperna i flera fraktioner huvudsakligen på grund av 

oenigheter om maktdelning. 11 

 

Proxy-krig: Det hänvisar till ett krig där en stormakt spelar en viktig roll för att stödja och 

styra en part i en konflikt, dock gör stormakten enbart en liten del av själva kampen.12 Ett 

exempel på Proxy krig i Afghanistan är kriget mot Sovjetunionen som finansierades och 

stöddes av USA. 

 

Sharia-lagar: Sharia, ett arabiskt ord som betyder rätt väg, refererar till traditionell islamisk 

lag. Sharia kommer från Koranen som muslimer anser Guds verkliga ord. Sharia härstammar 

också från profeten Muhammads läror samt dessa lärors tolkningar av vissa muslimska 

juridiska forskare.13 Dock har Talibanerna fullföljt en striktare version av sharialagar. De 

flesta av de så kallade sharialagar som talibanerna ålagde afghaner var överdriven. Till 

exempel, ingen del av antingen Koran eller profetens lärdomar rekommenderar straff i fall 

någon inte hade skägg. Dock utsattes afghanerna dagligen för våldsamt straff från talibanerna.  

 

Jihad: Jihad (arabiska: "kamp" eller "ansträngning") stavade också som Jehad, innebär en 

förtjänstfull kamp eller ansträngning. Den exakta betydelsen av termen jihad beror på 

                                                           
9 Ibid 
10 Leitich Keith (Mujahideen in the Soviet-Afghan War) 2013 
11 Ibid  
12 Brookings.edu (Why engage in proxy war? A state’s perspective) 2018 
13 Crf-usa.org (The origins of Islamic Law) 2019 
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sammanhanget; Det har ofta felaktigt översatts i väst som "heligt krig". Jihad, särskilt i det 

religiösa och etiska riket, hänför sig i första hand till den mänskliga kampen för att främja det 

som är rätt och för att förhindra det som är fel. 14 

Loya Jirga: Inom den afghanska kulturen är Loya Jirga (stor samling) en gammal tradition 

som sammankallas vid tider av nationell kris samt för att lösa stora tvister.15 

 

1.8 Disposition: 
 

Denna uppsats är indelat i sju delar och underrubriker. Det första kapitlet börjar med en 

introduktion om uppsatsen och en bakgrund om Afghanistans politiska historia sedan 

sovjetunions fall. Kapitlet innehåller även uppsatsens syfte där jag också förklarar mitt val av 

ämnet. Efter det följer uppsatsens frågeställningar tillsammans med avgränsningar och 

förklaringar av centrala begrepp. Kapitel två inleder med mitt val av metoder samt hur dessa 

metoder är relevanta till uppsatsen. Metodens begränsningar som följer efter handlar om en 

kritisk diskussion av metoderna. Förutom metoden kommer jag även diskutera materialvalet 

som utgör en viktig del av uppsatsen. Dessutom ska jag även diskutera källkritiken samt dess 

regler under detta kapitel. 

Kapitel tre innehåller val av teorier såsom strukturell realism, interdependens liberalism. 

Kapitlet diskuterar hur dessa teorier är relevanta till uppsatsens syfte. Kapitel fyra består av 

tidigare forskning om fredsprocessen i Afghanistan. Kapitlet innehåller även en bakgrund 

gällande den aktuella situationen kring fredsprocessen. Innan kapitlets slut finns det även en 

diskussion om vad krävs för fred? Diskussionen i detta kapitel beror inte på Afghanistans 

situation utan det presenterar en allmän bild om fredens anspråk.   

Kapitel fem inleder med analysen där samtliga hinder och teorierna ska diskuteras utförligt. 

Kapitel sex av uppsatsen omfattar uppsatsens slutsats. Kapitel sju innehåller en kort 

diskussion om mina egna reflektioner.  

 

 

 

                                                           
14 Britannica (Jihad) 2019 
15 RFERL.org (Loya Jirga-An Afghan tradition) 2013 



7 
 

2. Metod: 
 

Forskningsmetoder ställer ett högt krav på arbetet i form av tids- och resursåtgång. Det vore 

önskvärt att finna andra metoder som är relevanta till detta arbete. En metod som skulle kunna 

fungera utmärkt till detta arbete är ett fältarbete dock på grund av tidsbrist och resursåtgång 

har jag inte möjligheten att utföra ett fältarbete. En enkätundersökning vore det också 

fungerande för denna uppsats då metoden är förmånlig och kräver inte tid i stor mängd. Men 

det är grundläggande att förstå att enkätundersökningar inte målar en tillräcklig bild, det vill 

säga att metoden kan leda till oklarheter och ett större bortfall.16  

 

Mot bakgrund av de ovannämnda orsakerna har jag använt mig av forskningsintervjuer samt 

en kvalitativ analys. Syfte med att använda dessa metoder är att två olika metoder kan leda till 

en objektiv analys och absolut undersökningsresultat. Dessutom har jag också använt mig av 

två teorier som strukturell realism och interdependens liberalism som kommer att diskuteras 

separat under teorikapitlet.  

 

2.1 Samtalsintervjuer: 
 

Mitt val av denna metod bygger på att genom samtalsintervjuer framkommer vi till nya 

perspektiv som förmodligen förbisågs eller kvarlämnats. Detta innebär att andra människors 

uppfattningar bidrar till en bättre förståelse av en problematik.  

Enligt Esaiassons ger samtalsintervjuer otippat svar, det vill säga, svar som är oväntade och 

en av de stora fördelarna är möjligheten till uppföljningar. Denna möjlighet råder inte i andra 

metoder såsom enkätundersökningar då svaren ofta inte ger en tillräcklig bakgrund kring ett 

ämne. Vidare får forskaren även möjligheten att ställa ytterligare frågor till följd av 

respondentens svar vilket banar vägen till betydelsefulla information som kan vara relevant 

till studiens frågeställningar. 17 Samtalsintervjuer är indelad i två delar; strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Till denna avhandling har jag använt mig av semistrukturerade 

                                                           
16 Esaiasson (2017, s. 236) 
17 Esaiasson (2017, s. 260) 
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intervjuer där frågorna är förutbestämda samt intervjuformen möjliggör det att ställa 

uppföljningsfrågor till respondenten.18  

Ytterligare en fördel med en semistrukturerad intervju är att frågorna har ingen specifik 

ordning vilket innebär att intervjun upplevs som ett samtal samt intervjupersonerna känner sig 

avslappnat. Detta gör också att frågorna som inte ingår i intervjuguiden ställas till 

intervjupersonen vilket gör att intervjun blir flexibel.19  

Till denna avhandling utgick jag från två samtalsintervjuer. Den första var en gruppintervju 

som bestod av två respondenter medan den andra intervjun endast hade en respondent. Syftet 

med att genomföra mer än en intervju var att skaffa kunskap om så många olika svar som 

möjligt. Respondenterna fick del av samma frågor dock var uppföljningsfrågor annorlunda då 

dessa frågor berodde på respondenternas svar. En intervjuguide, som består av både 

huvudfrågeställningar samt andra uppföljningsfrågor, kommer att bifogas med denna uppsats. 

2.1.1 Val av intervjupersoner: 

 

Vid informantintervjuer är centralitet den vanligaste förekommande urvalsprocessen. Detta 

innebär att personerna vi når för samtalsintervjuer brukar kallas “centralt placerade källor”. 20 

Ur denna definition valde jag nå både representanter från den afghanska regeringen och även 

personer som inte är kopplad till regeringen. Målet var att intervjua volontärer från den 

afghanska ambassaden, det civila samhället i Afghanistan, en framträdande figur från den 

afghanska diasporan samt en biståndsorganisation som har varit aktiv i Afghanistan.  Tyvärr 

har jag inte lyckats genomföra någon intervju från någon av dessa grupper förutom SAK som 

är en biståndsorganisation.  

Mitt val av intervjupersoner från SAK bygger på det faktum att SAK är en 

biståndsorganisation som har arbetat över trettio år i Afghanistan. Verksamheten bedrivs inom 

utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med 

funktionsnedsättning. Intervjuerna med dessa personer anser jag som givande och pålitlig då 

som biståndsorganisation är SAK politiskt och religiöst obunden. En fördel med att 

                                                           
18 Bryman (2018, s.301) 
19 Ibid, s. 301 
20 Esaiasson. (2017, s.267) 
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genomföra intervjuer med SAK är att svaren bygger på personernas egna erfarenheter och 

upplevelser i Afghanistan. 

2.1.2 Ramverk för intervjun 

 

Sammanlagt genomfördes 2 semi-strukturerade intervjuer för denna studie. Av dessa två 

intervjuer var en av dem på telefon och den andra var en gruppintervju med två personer som 

genomfördes personligen. Intervjuerna utfördes mellan den 20 och 30 april. Respondenterna 

hade redan fått information gällande bakgrunden samt syftet med studien. De två 

grundläggande frågorna som ställdes under intervjun var uppsatsens frågeställningar inklusive 

uppföljningsfrågor. Varaktigheten av intervjuerna var förutbestämd på grund av brist på tid 

och det faktum att antalet frågor varierade mellan 2–6. Dessutom valde jag att spela in 

respondenternas svar. Detta för att kunna skriva ut intervjun och använda det material jag 

anser lämpligt. Inspelningen av intervjuerna skedde med respondenternas samtycke. 

 

2.2 Kvalitativ analys: 
 

Den andra metoden som används för denna studie är en kvalitativ analys. Metoden är optimal 

då forskaren undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. 

Datamaterialet kan vara i form av både intervjutranskriptioner samt sekundärdata såsom 

nyhetsartiklar och böcker. För att underlätta resultaten och analysen har jag använt mig av ett 

antal huvudregler inom kvalitativ analysen.  

- Koncentrering: Enligt detta arbetssätt ska forskaren koncentrera sig på att generera ett antal 

poänger eller kärnfulla formuleringar ur sin data21. Det innebär att ur alla utvalda material 

(nyhetsartiklar, böcker, forskningsintervjuer) kommer jag koncentrera mig på innehåll samt 

data som kan betraktas som ett hinder inför fredsprocessen. Exempelvis svarade en av 

respondenterna på frågan “Vilka hinder finns inför fredsprocessen i Afghanistan?” som 

följande; 

“Ett stort hinder är att det inte finns en nationell-konsensus bland afghaner i Afghanistan 

kring vad man ska prata om med talibanerna? Vilka ska delta? Regeringen och oppositionen 

                                                           
21 Fejes, Thornberg (2016, s.37) 
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sinsemellan kommer inte överens. Man undrar vem är det afghanska folkets representant 

här?” 

Utifrån detta svar anser jag att bristen på en nationell-konsensus skulle kunna betraktas som 

ett framstående hinder inför fredsprocessen.  

- Tolkning: I detta arbetssätt går forskaren utöver de manifesta innebörderna i texten 

(datamaterialet) till djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av materialen22. Detta 

arbetssätt kommer att ha en betydelsefull roll till analysdelen av uppsatsen. Datamaterialet 

som samlades ur respondenternas svar under samtalsintervjuer kommer att diskuteras 

utförligt. Varför anses nationell-konsensus som ett hinder inför fredsprocessen? Vad har den 

för betydelse?    

2.4 Metodens begränsningar 
 

Den första utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Det 

handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala för att identifiera det 

betydelsefulla mönstret23 . Detta innebär att det krävs tid i hög grad för att kunna hitta det 

signifikanta innehållet för studien. Mot detta resonemang finns det ett motargument att ifall 

forskaren har ett avgränsat syfte då skall det inte finnas något problem med att finna ett 

meningsfullt innehåll ur en massiv mängd data inom rimlig tid.  

Precis som kvalitativ analys har samtalsintervjuer också en del utmaningar. Inom dessa 

intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar 24, eftersom detta ger 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt. Problematiken, som 

diskuterats ovan, är att detta tar tid i stor omfattning som eventuellt leder till en större mängd 

data.  

 

 

 

                                                           
22 Ibid  
23 Ibid, s.35 
24 Bryman (2018, s.301) 
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2.5 Material 
 

Precis som andra delar av uppsatsen har materialen lika viktig roll i alla formar av studier. 

Enligt Esaiasson finns det två alternativ gällande val av material: att välja snävt eller att fiska 

brett25.  

Ett snävt materialurval är säkrare då stramas materialen av forskaren enligt en viss tidtabell 

respektive avgränsningar. Problematiken med detta alternativ är att forskaren måste avgränsa 

sitt val av material för att det ska underlätta analysen vilket kan leda till att potentiellt material 

väljs bort som i sin tur leder till tveksamma slutsatser26 . Sedan finns det andra alternativet: att 

fiska brett. Detta handlar om att forskaren letar efter relevanta material oavsett tidtabell och 

bestämda avgränsningar. Enligt Esaiasson verkar detta vara intressant då det finns ett stort 

urval av material.27 Dock finns det ett motargument mot detta resonemang.  Även om det 

andra alternativet ser intressant ut kan vi inte blunda för det faktum att det krävs åtskillig tid 

och resurs för att kunna granska ett brett materialurval. Detta innebär att materialurvalet inte 

ska överskrida uppsatsens omfång och tidsram.  

Emellertid har jag använt mig av det andra alternativet, det vill säga, att fiska brett. Detta 

alternativ möjliggör det att forskaren inte missar något viktigt samt hen kan söka brett efter 

relevanta material. Dock är det också viktigt att överväga tiden samt uppsatsens omfång. Av 

den orsaken avgränsade jag mig till en viss tidsintervall som januari 2019 - maj 2019. Denna 

period är relevant och aktuell då flera omgångar av förhandlingarna sker mellan USA och 

Talibanerna.  

 Det primära materialet i denna studie är intervjuerna från SAK som bidrar med kunskapen att 

besvara uppsatsens första frågeställning gällande hindren. Därtill används även de sekundära 

materialen såsom nyhetsartiklar och böcker för att komplettera det primära materialet samt 

upptäcka andra hinder som finns i fredsprocessen.  Teorierna såsom interdependens liberalism 

samt strukturell realism besvarar uppsatsens andra frågeställning. Detta sker också med stöd 

av de sekundära materialen i form av nyhetsartiklar. 

                                                           
25 Esaiasson (2017, s. 225) 
26 Ibid, s.226 
27 Ibid 
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2.6 Källkritik 

Genom källkritik kan forskaren värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i såväl 

påståenden om historiska förlopp och andra omständigheter. För att kunna uppnå 

sanningshalten i olika material skall forskaren utgå ifrån följande regler inom källkritiken;   

-Äkthet: Den första regeln förespråkar att vi måste försäkra oss om att material samt 

berättelserna som vi framkommer till måste ha ägt rum vid den tidpunkt och sammanhang 

som anges.28 Exempelvis hävdade respondenten vid samtalsintervjuer att ett hinder inför den 

afghanska fredsprocessen är maktspelet mellan de politiska grupper, taliban och den 

afghanska regering. För att kunna bekräfta påståendet gäller det att forskaren skall genomgå 

även andra resurser såsom nyhetsartiklar samt tv-intervjuer från de afghanska medierna. 

- Oberoende: Den andra regeln gällande källkritiken handlar om att bekräfta trovärdigheten 

av ett påstående med hjälp av ytterligare ett påstående som har ett annat ursprung än den 

första.29 För att säkerställa huruvida påståendet respektive nyheten på en källa 

överensstämmer med verkligheten har jag utgått ifrån flera olika nyhetssajter som aktivt 

täcker fredsprocessen i Afghanistan. Dessutom är dessa resurser inte beroende av varandra i 

någon form.  

- Samtidighet: Enligt denna regel ju längre tid som förflyter mellan en händelse och dess 

nedtecknande desto större sannolikhet att berättelsen blir behäftad med minnesfel, 

efterrationaliseringar eller rena efterhandskonstruktioner.30 Då fredsprocessen i Afghanistan 

är en aktuell fråga, blir risken för minnesfel samt efterrationaliseringar mindre. Vidare valde 

jag inspela intervjuerna för att kunna återgå till respondenternas svar. 

 - Tendens: Enligt denna regel ska forskaren inte enbart förlita sig på en ensam tendentiös 

källa då risken finns att den primära källan är partisk. Av den orsaken är det viktigt att 

komplettera påståenden samt den så kallade fakta med en annan källa.31 Denna regel hjälper 

forskaren att fundera systematiskt på i vilken miljö respektive omständigheter en berättelse 

har blivit till.  

                                                           
28 Ibid, s.291 
29 Ibid, s.292 
30 Ibid, s. 294 
31 Ibid 



13 
 

3.Teorier: 
 

Inom statsvetenskap har internationella relationer bidragit en mängd teoretiska 

tillvägagångssätt. Dessa teorier bidrar till kunskapen om hur staterna samspelar med varandra 

i olika sammanhang. Genom dessa teorier får forskarna också möjligheten att undersöka 

varför en stat reagerar som den gör och vilka anledningar kan finnas bakom staters 

handlingar.  

I denna uppsats har jag med hjälp av två teoretiska tillvägagångssätt såsom strukturell realism, 

interdependens liberalism svara på uppsatsens frågeställningar. Dessa teorier är relevanta för 

denna studie, eftersom de kommer att bidra med kunskapen om staternas (USA, Ryssland, 

Pakistan och Iran) funktioner i den afghanska fredsprocessen.  

Är dessa staters roll i den afghanska fredsprocessen baserad på självintresse (strukturell 

realism) eller ömsesidigt beroende (interdependens liberalism)? Teorierna kommer också 

besvara huruvida dessa staters funktioner i fredsprocessen kan anses som hinder. 

3.1 Strukturell Realism 
 

Enligt strukturell realism har staterna en skyldighet att tänka på egna intresse först. Alltså, 

staterna prioriterar sina individuella välbefinnande och gör sitt bästa för att skydda sig mot 

attacker respektive erövringar av andra stater. I sitt försök att skydda sina nationella intressen 

beräknas dessa stater att agera rationellt.  

Dock ser detta komplicerad ut enligt strukturell realisms egna anhängare. Det innebär att i ett 

anarkiskt tillstånd är staternas mål att skydda sin egen säkerhet och vilka verktyg som skall 

användas beror på hotets art. Strukturell realisterna argumenterar alltså att stater känner sig 

ofta hotade när andra staters ekonomi, militär och suveränitet växer.32  

Staternas strävan att maximera sin egen säkerhet ser bra ut på papper.  Med andra ord, de 

politiska åtgärder som en stat tillämpar för att bygga upp armen, mobilisera sin befolkning 

eller öka sin ekonomiska produktivitet kan sätta andra stater i en strategisk olägenhet.33 Till 

exempel beväpnade USA mujahedins grupper under det kalla kriget för att försvaga den 

afghanska regeringen som stöddes av Sovjetunionen.  

                                                           
32 Fawcett (2016, s. 23) 
33 Ibid 
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Sedan finns det också ett flertal invändningar mot strukturell realism. Den primära kritiken är 

att realismen har en pessimistisk syn på människans natur. Detta innebär att strukturell 

realism förbiser den kooperativa stammen i människans natur och misslyckas med att fånga 

alla aspekter av internationella relationer såsom staternas gemensamma intressen och regler 

som i sin tur ger ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.34  

 

Realismens kritiker är enad med realisternas resonemang att nationellt intresse är ett viktigt 

värde i världspolitiken. Däremot argumenterar dessa kritiker att staternas nationella intresse 

inte ska strida mot andra staters nationella intresse. Kritiker hävdar också att staterna inte 

alltid är i konflikt med varandra då förhållandet mellan staterna styrs av internationell rätt. 35 

Detta innebär att den internationella rätten bevakar hur staterna agerar gentemot varandra.   

 

Realismens kritiker presenterar förnuftiga argument dock är det också viktigt att förstå att 

staterna bär ansvaret för att skydda egna intressen och dess medborgare. Naturligtvis har 

staternas agerande sin del av konsekvenser och reaktioner från grannländer respektive andra 

berörda aktörer vilket innebär att möjligheterna för oroligheter, krig och osäkerhet ökar. 

 

3.2 Liberalism/Interdependens Liberalism 
 

Liberalism bygger på tre kärnpunkter såsom frihet, rättigheter och ömsesidigt beroende. 

Enligt liberalism har staterna förmågan att reglera sina relationer för att öka den gemensamma 

nyttan i en värld präglad av ömsesidigt beroende. Liberalisterna argumenterar att staterna är 

mindre benägna att gå i krig än diktaturer.36 Teorin argumenterar också att ett rationellt 

beteende hos individerna leder till den egna nyttan som i sin tur leder till den gemensamma 

nyttan.  

 

Enligt interdependens liberalismen påverkas människor och stater på grund av andra staters 

handlingar. En högre grad av transnationella relationer mellan länder innebär således en högre 

grad av ömsesidigt beroende. Helt genom historien har staterna sökt makt genom 

militärinvasion och tvångexpansion dock ser vi i dagens värld att för högt industrialiserade 

                                                           
34 Jackson, Sörensen (2013, s. 90) 
35 Ibid, s. 90–91 
36 Ibid, s. 106 
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länder är ekonomisk utveckling och utrikeshandel mer adekvata och billigare medel för att 

uppnå framträdande och välstånd.37  

 

Keohane och Nye hävdar att efter det andra världskriget har enkel interdependens mellan 

staterna förändrats till ett "komplext ömsesidigt beroende". Tidigare var tvister mellan 

staterna löst genom militärstyrka då politiken för nationell säkerhet var en prioritet framför 

politiken i ekonomi och sociala frågor. Under villkor av "komplext ömsesidigt beroende" är 

militärstyrka inte längre ett alternativ38eftersom staterna delar relationer på olika nivåer via 

olika aktörer samt filialer av regeringar. Det betyder att staternas beroende är allt mer 

invecklad och ett militäralternativ gör mer skada än nytta. 

 

Keohane och Nye, Jr anser vidare att tillämpningen av militär makt har börjat bli betydelselös 

och dyr, därför skiftar staterna sina fokus på välfärdspolitik. Fördelarna med interdependens 

liberalism är att teorin medför ett vänligt och lönsamt förhållande mellan stater. 39Exempelvis 

är Afghanistan känt för sina dyra naturliga mineraler. Investeringar från både Pakistan, Iran 

och andra grannländer i mineralindustrin möjliggör enorma intäkter för både Afghanistan och 

dess investerare. Denna relation gör att de sociopolitiska förutsättningarna i dessa länder 

förbättras i form av fler sysselsättningar, bättre sjukvård och andra möjligheter som kan 

avnjutas av människor i dessa länder. 

 

Precis som strukturell realism har interdependens liberalism också en del utmaningar. En 

större del av dessa utmaningar riktas av neorealisterna som hävdar att staterna förblir stater 

trots de historiska förändringarna.40 Detta innebär att oavsett vilka ändringar sker i världen 

stater befinner sig i ett anarkiskt tillstånd vilket leder till att staterna måste se efter sig själva.  

 

Trots de ekonomiska intressen kan stater inte förbise sina nationella säkerheter, vilket i sin tur 

leder till att staterna befäster sig mot potentiella fiender. En statssäkerhet leder till en annan 

stats osäkerhet menar neorealisterna.41 Till exempel, även om länder som Ryssland, Pakistan 

och Iran investerar i Afghanistans naturgruvor, finns det ingen försäkran att dessa 

investeringar kommer att hindra en potentiell konflikt mellan dessa stater.  

                                                           
37 Ibid 
38 Ibid, s. 108 
39 Ibid, s. 109 
40 Ibid, s. 118 
41 Ibid  
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Neorealisterna argumenterar att det är i staternas natur att se efter sina intressen oavsett vilken 

tidsperiod vi talar om. Exempelvis var de utländska investeringar högre innan det första och 

andra världskriget dock kunde dessa investeringar inte hindra de två krigarna.42 Detta på 

grund av att de berörda länderna i dessa krig fördrog sina nationella intressen över den 

gemensamma intressena. 

 

Genom detta exempel förkastar neorealisterna den liberala uppfattningen om komplext 

ömsesidigt beroende. Med andra ord menar neorealisterna att interdependens liberalism inte 

är en relevant teori inom internationella relationer då teorin förbiser de praktiska 

förutsättningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Ibid, s. 119 
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4. Fred i Afghanistan  
 

I detta kapitel kommer jag att redovisa den tidigare forskningen om fredsprocessen i 

Afghanistan. Forskningen som jag har valt i denna studie är en bok av Heela Najibullah som 

är dotter till den före detta afghanska presidenten, Dr. Najibullah. Heela Najibullahs bok är 

också ett material som har varit mest essentiell och inspirerande till uppbygganden av 

uppsatsen. Sedan finns det en diskussion om den aktuella debatten gällande fredsprocessen. I 

den här delen diskuteras utvecklingarna kring fredsprocessen samt andra bekymmer som rör 

fredsförhandlingarna. Vidare har jag även diskuterat fred från ett opartiskt perspektiv. Det vill 

säga, vad krävs för fred och vilka förutsättningar bör det finnas för att nå fred i ett land.  

 

 4.1 Tidigare forskning 

 

Denna forskning bygger på Heela Najibullahs masteruppsats om fredsprocessen i 

Afghanistan. För att kunna ge en utförlig bild av fredsprocessen valde Heela Najibullah att 

utforska ytterligare om fredsprocessens historia samt dess problem i Afghanistan. 

Fredsprocessen är inte ett nytt fenomen i Afghanistan då denna process presenterades först av 

den afghanska presidenten Dr. Najibullah som nationell försoning policy ‘National 

Reconciliation Policy’. Syfte med denna policy var att förhandla med olika beväpnade 

grupper och balansera lokala, nationella och internationella intressen för att upprätthålla fokus 

på att bygga en inkluderande politisk lösning.43 Najibullahs regering presenterade ‘National 

Reconciliation Policy’ enligt islamiska regler. Dock hävdade mujahedins ledare att Najibullah 

var otrogen samt en kommunist vars regering installerades av Sovjetunionen.44 De flesta av 

dessa mujahedin-grupper stöddes av USA, Pakistan, Iran och Saudiarabien av den orsaken att 

dessa stater var ideologiskt antikommunistiska. Heela Najibullah argumenterar att kriget mot 

sovjetunionen var ett Proxy-krig, eftersom USA, Pakistan, Iran och Saudiarabien inte var 

direkt involverade. Kriget finansierades under förevändning av att hjälpa mujahedin med 

deras Jihad mot den sovjetockupationen.45 

 

                                                           
43 Conciliation Resources 2018 
44 Najibullah Heela (2017, s.25) 
45 Ibid, s. 44 
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Den nationella försoningspolicyn blev den centrala politiken för Najibullahs regering. För att 

lyckas med denna politik bildade Najibullah en självständig försoningskommission (NRC) 

och erbjöd rådslag med oppositionens ledare, inklusive väpnade grupper och religiösa 

figurer.46 Tanken bakom detta var att den nationella försoningsprocessen ska vara 

inkluderande på alla nivåer. För att visa sitt engagemang för försoningsprocessen gjorde 

Najibullah en genomtänkt strategi med tydliga mål;47 

 

 - Sovjetisk återkallelse från Afghanistan. 

 

- Amnesti till oppositionsledarna som dömdes till dödsstraff. 

 

- En avslutad konflikt med mujahedin grupper. Detta skulle också ge dessa grupper 

möjligheten att integrera sig i den politiska processen som Najibullah erbjöd. Vidare skulle en 

avslutad konflikt underlätta ett flerpartisystem då Najibullahs dåvarande politiskt parti 

(PDPA) exkluderade de andra politiska partierna.  

 

-  En förnyad konstitutionell grund för regeringen för att få ett nationellt stöd samt 

internationell legitimitet.48 Anledning bakom detta var att mujahedin grupper inte erkände den 

afghanska grundlagen då den inte var i enlighet med islams lager.  

 

Heela Najibullah hävdar att NRP hade ett mångsidigt förhållningssätt att förhandla med 

oppositionen. På den nationella nivån syftade förhandlingarna på att involvera byar och stam-

äldre för att underlätta de små väpnade gruppernas integration i samhället. 49Dessutom 

fortsatte den afghanska regeringen en regional och internationell dialog med länder som är 

involverade i den afghanska konflikten rigoröst genom FN. FN var engagerad för att förmedla 

mellan den afghanska regeringen, mujahedingrupperna, Sovjetunionen och USA inklusive 

deras regionala allierade såsom Iran, Pakistan samt Saudiarabien. Förhandlingarna mellan 

dessa parter ledde till Genèveöverenskommelsen. Enligt denna överenskommelse skulle 

Sovjetunionen återkalla sina trupper från Afghanistan.50  

                                                           
46 Conciliation Resources 2018 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
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Genèveöverenskommelsen var dock inte slutet på den politiska turbulensen i Afghanistan, 

eftersom det inte angav ett internationellt bindande ram för en långsiktig politisk lösning i 

Afghanistan.  

Efter Sovjetunionens fall var NRP inte en prioritet för USA och dess allierade. Prioriteringen 

var snarare att ändra den kommunistiska regimen i Kabul. Vid den tiden hade den afghanska 

regeringen redan gjort framsteg med förhandlingar inom landet genom NRP51. Dock fick 

processen inte tillräckligt stöd från andra stater vilket gjorde att den interna konflikten i 

Afghanistan eskalerades kraftigt. Som sagts vill USA och även andra stater en icke-

kommunistisk regering i Kabul vilket ledde till att fred i Afghanistan inte var en prioritering 

längre. 

 

 Pakistan, som var USA:s allierad under det kalla kriget, erkände inte den afghanska 

regeringen då enligt Pakistan installerades den afghanska regeringen av Sovjetunionen. För att 

stjälpa Kabuls regering fortsatte Pakistan sitt stöd till afghanska mujahedin med hjälp av 

USA. Afghanistans regering började möta fullständig isolering från det internationella 

samfundet, inklusive ökade ekonomiska svårigheter. För att minska de ökande interna 

konflikterna i landet, avgick Najibullah från sin tjänst men oroligheterna fortsatte även efter 

hans avgång.52 

 

Najibullah var inte den första presidenten som försökte förhandla fred med 

oppositionsgrupper. Hamid Karzai, som tog över som regeringschef efter Talibanernas fall, 

erbjöd Talibanerna att delta i fredsförhandlingarna vid upprepade tillfällen. Hamid Karzai höll 

en nationell församling med målet att sätta stopp för inbördeskriget i landet.53 Karzai föreslog 

även amnesti genom att ta bort talibanledare från FN: s svarta lista. Därtill började han 

förhandlingar med oppositionsgrupper. Vidare gav han ekonomiska incitament för avrustning, 

demobilisering och återintegration av väpnade grupper.54 Trots bättre möjligheter som 

internationellt stöd var Karzais försoningsprogram inte framgångsrikt. En av anledningarna är 

att talibanerna har använt förhandlingar som en taktik för att få politiska och militära fördelar 

i stället för att lösa konflikter.55  

                                                           
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Najibullah Heela (2017, s. 31) 
54 Ibid 
55 AEI.org (Negotiating with the Taliban) 2014. 



20 
 

4.2 Den aktuella situationen 

 

Talibansledamöter har krävt att fredsförhandlingarna enbart sker mellan Talibanerna och USA 

vilket innebär att Afghanistans regering uteslöts från förhandlingarna. Enligt talibanerna är 

den afghanska regeringen olaglig och det saknar en avgörande makt när det gäller 

fredsförhandlingarna. 56 

Förhandlingarna inleddes i mitten av januari 2019 mellan Talibanernas representant Abbas 

Stanekzai och USA:s sändebud Zalmay Khalilzad vilket sedan dess har fortsatt i form av flera 

runda av samtal. Inledande diskussionsrunder byggdes på att amerikanska trupper återkallas i 

utbyte mot garantier att Afghanistan inte kommer att användas igen som en bas för attacker 

mot USA. 57Vidare hävdar USA:s regering att det ska finnas säkerhetsgarantier samt 

eldupphör i utbyte mot USA:s utträdet från Afghanistan. Dock betonar Talibansledamöter58 

att tills USA inte förklarar en tidslinje för sitt utträde kommer ingen av dessa krav att 

uppfyllas. 

Dessutom har Talibansledamöter även diskuterat ändringen i den afghanska grundlagen. 

Gruppen hävdar att grundlagen är i enlighet med västerländsk modell vilket motstrider med 

islamska lagar. Men trots dessa krav har taliban försäkrat det afghanska folket att deras 

grundläggande mänskliga rättigheter till utbildning och arbete kommer att respekteras i 

enlighet med islamiska lagar och förordningar.59 Bland andra krav har talibanerna också bett 

om avskaffande av U.N-sanktioner så att resten av deras grupper också får möjligheten att 

delta i fredsförhandlingar. 60Dessutom måste talibanerna och andra afghaner som fängslats 

felaktigt av amerikanerna borde släppas då flesta av dessa människor är intagna utan bevis. 

Efter den senaste förhandlingsrundan hävdade talibanernas språkrör Zabiullah Mujahid att 

vissa framsteg har gjorts på vissa punkter. Vidare hävdade det amerikanska sändebudet 

Khalilzad att fredsförhandlingarnas nuvarande takt har varit långsamt och stadigt. Dock har 

ingen av dessa parter avslöjat innehållet i förhandlingarna. 

 

 

                                                           
56 Aljazeera (US-Taliban Talks for peace in Afghanistan) 2019 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 The Globe Post (Taliban Demand a new constitution for Afghanistan) 2019 
60 Voice of America (UN suspends sanctions against senior leaders) 2019 
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Den 19 april 2019 sammankallade Ashraf Ghani en stor samling (Loya Jirga) där 3000 

Afghaner deltog. Samlingen som bestod av både politiker, tidigare jihadiska ledare samt stam-

ledare betonade på fred och en national vapenvila. Talibans språkrör Zabihullah Mujahid 

förklarade dock att talibanledarskapet inte accepterar dessa krav på grund av att den 

afghanska regeringen har bildat samlingen.61 

 

4.3 Vad krävs det för en fredsprocess? 

Fred och säkerhetens område kan belysas utifrån begreppen “negative” fred samt “positiv” 

fred som myntades av professor i statsvetenskap Johan Galtung på 1960-talet. Den positiva 

freden beskrivs som inkluderande och den negativa freden som exkluderande. Enligt Galtung 

orsakas den positiva freden av positiva orsaker som garanterar fred däremot förklarar han den 

negativa freden som avsaknaden av väpnat våld. FN utgår dock från den negativa definitionen 

som karaktäriserar fred som avsaknad av väpnade konflikter mellan stater. FN använde sig av 

denna definition mot bakgrund av det andra världskriget.62 

 För att kunna se fred i ett samhälle måste vi dock se bortom de positiva och negativa 

definitionerna av fred då det krävs flera element. Till exempel, Sveriges utrikesminister 

Margot Wallström i sitt tal på SIPRI:s “Stockholm Forum on Peace Development” 201763 

belyste på bland annat två alternativ gällande vad som krävs för fred respektive en 

fredsprocess i ett samhälle.  

• Inkluderande samhälle 

Enligt detta alternativ ska alla grupper oavsett religion, kön, etnicitet vara inkluderad och 

bestämma i en fredsprocess. Att olika samhällsgrupper inte inkluderas i en fredsprocess leder 

till att dessa gruppers rättigheter kan undermineras.64 Till exempel, i ett krigsdrabbat land där 

majoriteten av befolkningen består av en majoritet av en religiös inriktning, kan det finnas en 

stor risk att denna grupp får en avgörande roll i en fredsprocess där villkoren baseras utifrån 

ett eget intresse i sakfrågor. Dessutom har detta alternativ även nämnts bland FN:s hållbara 

utvecklingsmål65. Enligt FN räknas inkluderande samhällen som en avgörande variabel 

gällande fred och dess process.  

                                                           
61 RFERL.org (Afghanistan’s loya jirga calls for immediate cease-fire) 2019. 
62 Svanberg, Bring (2019, s.28–29) 
63 Sipri (A platform to shape global peace progress) 2017. 
64 Ibid 
65 Globalamalen (Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen) 
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• Politiskt samförstånd 

Under flera decennier har det politiska missförståndet mellan de politiska grupperna har lett 

till väpnade konflikter vilket i sin tur ledde till uppror i de berörda länderna. För att fred ska 

lyckas i samhälle, spelar politiskt samförstånd mellan folket och andra grupper en 

betydelsefull roll. Enligt FN-stadgan66 ska staterna och andra politiska grupper underkasta 

sina tvister då detta räknas som ett krav för ett fredligt samhälle. Dessutom ska det finnas en 

plikt hos dessa grupper för att acceptera en viss utlösningsmekanism. Tvister kan inte enbart 

finnas mellan politiska grupper utan det råder även mellan två stater samt regeringen och 

oppositionen. 

Vidare ger FN:s 1899 och 1907 års konventioner anvisningar om tre metoder för 

tvistlösning.67 Den första metoden kallas för Bona Officia där en tredje part, antigen en stat 

eller en internationell organisation, förmedlar förslag samt möjliggör en uppgörelse mellan 

tvistande parter. Den andra metoden kallas för Medling där den tredje parten framlägger 

förslag till tvistande parter. Dessutom sker den tredje partens deltagande vid förhandlingar 

utifrån behov. Enligt Haagkonventionerna förbinder sig berörda parter att anlita andra staters 

bona officia.68 Denna metod möjliggör det att risken för väpnad konflikt mellan tvistande 

parter minskas.  

Den tredje metoden förespråkar undersökningskommissioner som är opartiskt och noggrant. 

Dessa kommissioner fastställer fakta som i sin tur leder till att tvisten förs närmare en lösning. 

Däremot är det viktigt att de berörda parterna ska vara överens om inledandet av 

undersökningskommission. 69 

För att freden ska bli varaktig så bör det finnas ett element av nationsbyggande. Enligt 

Hippler är nationsbyggande en sociopolitisktutvecklingsprocess som möjliggör det att de löst 

länkade samhällsgrupper blir ett gemensamt samhälle. För att dessa samhällsgrupper blir ett 

gemensamt samhälle krävs faktorer som ekonomisk integration, kulturintegration, politisk 

centralisering, skapande av gemensamma intressen och demokratisering. 70 

 

                                                           
66 Svanberg, Bring (2019, s.67) 
67 Ibid, s.69 
68 Ibid 
69 Ibid 
70 Hippler (2005 s. 6) 
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5. Analys: 
 

För att kunna ge en tydlig struktur till analysdelen har jag valt att indela analysen i tre 

kategorier. I den första kategorien (Interna Hinder) analyserar jag fredsprocessens hinder som 

befinner sig i Afghanistan. I den andra kategorien (Externa Hinder) diskuterar jag 

fredsprocessens hinder utanför Afghanistan. Det vill säga, hindren som är anstiftade av andra 

faktorer. Den tredje kategorin besvarar på uppsatsatens andra frågeställning. Kategorisering 

av analysdelen underlättar för läsarna att följa uppsatsens röda tråd samt strukturen blir 

begriplig.  

 

5.1 Interna Hinder 
 

5.1.1Ett praktiskt avtal  

 

Den viktiga frågan som ställdes inför alla intervjuerna rörde de hinder som fredsprocessen står 

inför för tillfället. Enligt respondenten är det första hindret i denna fredsprocess huruvida 

fredsavtalet faktiskt kommer att tillämpas praktiskt. Det finns många reservationer avseende 

fredsavtalet. Delvis av den orsaken att processen leds av andra och i fall en överenskommelse 

nås av de parter som är involverade i förhandlingarna, kommer det afghanska folket att dra 

nytta av det?71 För att fredsavtalet ska lyckas är det nödvändigt att afghaners farhågor bör 

beaktas vilket enbart är möjligt om fredsavtalet är mer än ett avtal på papperet. Respondenten 

betonar att fredsavtalet ska vara mer praktiskt och respekteras av alla berörda parter för att det 

ska lyckas. 

  

5.1.2 Folk centrerad och inkluderande praxis 

 

Ett annat hinder inom den här processen är att den inte är tillräckligt inkluderande enligt den 

intervjuande kandidaten. Detta eftersom 70 procent av den afghanska befolkning består av 

människor som är under 30 år dock ser vi att det är fel grupper som är inkluderade i 

processen. Vidare påpekar intervju respondenten att fredsmarscherna samt sitt 

demonstrationerna kan betraktas som ett tecken på folks missnöje gällande krigsherrarnas 

deltagande i fredsprocessen. Respondenten menar också att det afghanska folkets frustrationer 

                                                           
71 Intervju med personal på SAK (2019, april 23).  
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bygger på att dessa krigsherrar har begått brott mot mänskliga rättigheter. Dock har samma 

människor blivit förhandlingsparter till skillnad från det vanliga afghanska folket samt 

kvinnor. Detta gör att fredsprocessen inte är tillräckligt inkluderande. Det är också viktigt att 

notera att resonemanget som respondenten gav delas även av andra resurser.72 

 

Exempelvis berättar Wazhma Frogh, som är aktivist för afghanska kvinnors och flickors 

rättigheter, i en av sina intervjuar att begreppet inkluderande inte enbart kan begränsas till 

kvinnor utan även andra samhällsgrupper såsom unga män samt minoriteter som inte har fått 

möjligheten att uttrycka sig.73 Afghanistans befolkning består av varierande etniciteter såsom 

Tajik, Pashtun, Uzbek och Hazara. Förutom dessa etniciteter finns det även minoriteter från 

andra religioner såsom Sikhism som har lika rätt att ingå i fredsförhandlingarna. Detta innebär 

att mångfalden inom en fredsprocess banar vägen till lösningen av problem som bortsågs 

tidigare.74  

 

Det är emellertid viktigt att förstå att uteslutningen av de ovannämnda grupperna inte är det 

enda hindret i fredsprocessen. Det faktum att fredsprocessen saknar närvaro av en opartisk 

aktör ökar risken för fredsprocessens misslyckande. I det här fallet anses FN vara en opartisk 

aktör vars integration i fredsprocessen kan underlätta fredsförhandlingarna mellan alla 

berörda parter. FN: s närvaro i fredsförhandlingarna kan möjligen garantera en smidig 

övergång till fred i Afghanistan. Förekomsten av FN i fredsförhandlingarna kommer också att 

säkerställa skyddet av afghanska folks rättigheter såsom kvinnors rätt till jobb, utbildning 

samt yttrandefrihet.   

 

Förutom FN finns det även det afghanska civila samhället som inte är inkluderad i den 

pågående fredsförhandlingen. Det civila samhället hänvisar till utrymme för kollektiva 

åtgärder kring gemensamma intressen, syften och värderingar, som i allmänhet skiljer sig från 

statliga och kommersiella vinstdrivande aktörer. Det afghanska civil samhället har aktivt 

arbetat med frågor som berör det afghanska folket.75 Under de senaste fredsförhandlingarna i 

Qatar har det civila samhället precis som FN och andra grupper varit uteslutna.  

 

                                                           
72 Ibid 
73 PassBlue (Wazhma Frogh wants women in the afghan peace process talks) 2019 
74 Ibid 
75 AICSAFG.org 2019 
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Horia Mosadiq som är en afghansk människorättsaktivist hävdar att förhastade förhandlingar 

som drivs av USA har satt afghanskt civilt samhälle ur spel i fredsförhandlingarna och väckt 

larm bland aktivisterna. Mosadiqs rädsla bygger på de obehagliga erfarenheterna av Bonn-

avtalet, som undertecknades bakom stängda dörrar efter att talibanerna ryckte ut 2001, vilket 

ledde till att notoriska krigsherrar gick in i politiken.76 Därför är det avgörande att den nya 

fredsprocessen bryter mot historien om försummelse av brottsoffers rättigheter och straffrihet 

för krigsförbrytelser. Processen måste säkerställa inkluderandet i förhandlingsbordet och 

möjliggöra beslutsfattande för kvinnor, offergrupper och andra medlemmar i det civila 

samhället så att de kan bevara sina rättigheter. 

 

Förutom den inkluderande faktorn saknar den nuvarande fredsprocessen en folkcentrerad 

praxis. En folkcentrerad praxis innebär att regeringen samt oppositionen skall ta itu med 

folkets vilja när det gäller sakfrågor. Till exempel fick uppgörelsen med Gulbuddin 

Hekmatyar massor av protester över hela landet, främst på grund av att Hekmatyar under 90-

talet begick grova brott mot det afghanska folket i Kabul. Dessa protester baserades på att 

Hekmatyar borde ha blivit straffad för sina krigsförbrytelser, men i stället gjorde regeringen 

en överenskommelse med honom. Protesterna krävde att regeringen skulle åtala Hekmatyar 

för krigsförbrytelser samt grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 77 

 

 Återigen inträffar samma misstag i de nuvarande fredsförhandlingarna. De inblandade 

parterna i fredsförhandlingarna förbiser anspråken från den afghanska allmänheten för en 

folkcentrerad fredsprocess. Det afghanska folket är oroade att bristen på ett folk centrerade 

fredsprocess skulle kunna driva landet tillbaka till mitten av 90-talet där talibanerna hade 

påtvingat sina religiösa regler på människor. För att fredsprocessen skall vara folkcentrerad 

bör förhandlingsparterna ägna uppmärksamhet åt allmänhetens vilja.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Diplomati Courier (Afghanistan’s Peace Talks) 2019 
77 RFERL.org (Afghans protest after rally held for militant leader Hekmatyar in Kabul) 2017 
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5.1.3 National Konsensus: 

 

Enligt den andra respondenten under första intervjun samt respondenten i den andra intervjun 

kan brist på en nationell konsensus betraktas som ett hinder inför fredsprocessen. Afghaner i 

Afghanistan, särskild de politiska grupperna, inte har ett samförstånd sinsemellan gällande 

agendan inom fredsförhandlingarna. För att en försoningsprocess ska lyckas krävs det att 

dessa politiska grupper ska ägna sig åt ett gemensamt mål. I Afghanistans fall behöver den 

politiska eliten visa en enat front mot Talibanerna. Detta innebär att dessa grupper ska utkasta 

sina tvister med syfte att nå ett gemensamt mål i form av fred i landet.78 

 

Anledning till att det inte råder ett nationellt samförstånd mellan Afghaner, speciellt bland den 

politiska eliten samt politiska partier är att dessa grupper inte har försonats med varandra.79 

För att en fredsprocess ska lyckas borde det ökande gapet mellan dessa grupper minskas 

vilket enbart är möjligt genom en dialog och diskussion som i sin tur avtar tvister som har 

funnits sedan tidigare. Så länge det inte finns en nationell konsensus mellan den politiska 

eliten, regeringen och det afghanska folket, är det omöjligt att förena och förhandla med 

talibanerna.  

För att kunna nå en nationell konsensus krävs det att politiska grupper både inom och utanför 

regering skall nå en uppgörelse sinsemellan. Å andra sidan har talibanerna, som är 

oppositionsgruppen för den afghanska regeringen, en bättre konsensus mellan dem själva. 

Från början har Talibanerna varit tydliga med sina krav gällande fredsförhandlingarna. Detta 

gör att Talibans förhandlingspositioner blir starkare. Bristen på en gemensam grund mellan 

regeringen och de övriga politiska grupperna utgör en större skada för fredsprocessen och kan 

eventuellt leda till misslyckandet av fredsprocessen.  

5.1.4 Brist på förtroende för Taliban 

 

Ett annat hinder inför fredsprocessen i Afghanistan är att det afghanska folket har förlorat 

förtroendet för Talibanerna. Ett skäl bakom afghanernas agerande bygger på det faktum att 

Taliban har avvisat den afghanska regeringens upprepade efterfrågningar på eldupphör. 

Dessutom har gruppens talesperson förklarade nyligen en ‘höst offensiv’80 vilket innebär 

                                                           
78 Intervju med personal på SAK (2019, april 23)  
79 Telefonintervju med personal på SAK (2019, april 26)  
80 Al Jazeera (Taliban announces spring offensive) 2019 
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ytterligare attacker mot regeringen samt oroligheter i landet. Afghaners förtroende minskar 

för Talibaner särskilt när gruppen bidrar till osäkerheten. 

 

Under den andra samtalsintervjun påpekade respondenten på några intressanta punkter. För att 

den nuvarande fredsprocessen ska lyckas är det viktigt att kunna förstå huruvida kan det 

afghanska folket lita på Talibans ord.81  

 

”Det första som jag kan komma på är om man lita på det Talibanerna säger. Det är nog ett 

stort problem för att inom Talibanerna finns det röster som säger att ok låt amerikanerna gå 

sen kör vi för fullt igen.” 

 

Det framgår även av respondentens svar att en del röster inom Talibans ledning inte är 

intresserad av fred utan gruppen vill åstadkomma makten. Risken finns att Talibaner inte 

respekterar fredsavtalet. 

Respondenten argumenterar vidare att till en viss del har Talibanerna modifierat sina radikala 

ståndpunkter gällande kvinnors jobb och utbildning. Gruppen har också hävdat att det inte ska 

vara som i 90-talet. Dock ifrågasätter respondenten huruvida Talibanerna kommer att hålla sig 

fast vid de här liberala löften som de ger nu.82  

 

5.1.5 Maktspel 

 

Under de senaste åren har Afghanistan fått internationellt stöd från flera aktörer dock har det 

inte kunnat fungera självständigt. Maktspel har spelat en ogynnsam roll i Afghanistans politik, 

vilket har gjort Afghanistan till en svag stat. Hippler argumenterar i sin bok att politiken om 

etnisk fragmentering, nepotism och korruption har gjort det omöjligt att bana vägen för fred 

och utveckling.83 

Exempelvis valdes den tidigare afghanska krigsherren Abdul Rashid Dostum, som har 

anklagats för våldtäkt och tortyr,84 som vicepresident i Afghanistan av Ashraf Ghani för att 

locka stöd från den uzbekiska befolkningen i Afghanistan.  

 

                                                           
81 Telefonintervju med personal på SAK (2019, april 26)  
82 Ibid 
83 Hippler (2005, s.78) 
84 DW (’Warlord’ Afghan vice president returns from exile to ease political tension) 2018 
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Ett annat exempel är förlängningen av Ashraf Ghanis mandatperiod av den högsta domstolen 

fram till det nästa presidentvalet. Detta går emot artikel 61 i den afghanska konstitutionen som 

betonar att det nya presidentvalet ska hållas inom 30 till 60 dagar före slutet av 

mandatperioden85. Den afghanska regeringens opposition krävde Ashraf Ghanis avgång till 

förmån för en interimistisk regering vilket i sin tur skulle bana vägen för en interimistisk 

regering. Enligt dessa kritiker kan en interimistisk regering underlätta fredsförhandlingarna. 

 

Dock finns det en del invändningar mot oppositionens resonemang. Att oppositionsgrupperna 

var emot förlängningen av Ghanis mandatperiod fram till valet, kan eventuellt bero på att 

genom en interimistisk regering vill dessa grupper fullfölja sina egna politiska ambitioner.  

 

Ett exempel på detta är Atta Mohammad Noor, en kontroversiell guvernör i Balkh provinsen i 

14 år, som avsattes av presidenten i december 2018. Noor var emot Ghanis förlängd 

mandatperiod då enligt honom har Ashraf Ghani har förlängt sitt mandat mot den afghanska 

konstitutionens bestämmelser. Noor tillsammans med övriga oppositionsgrupper förespråkade 

aktivt för en tillfällig regering innan Ghani förlängde sitt mandat. En tillfällig regering skulle 

eventuellt ge Noor möjligheten att leda Balkh provinsen igen som guvernör.86 

 

Problematiken med politiken i Afghanistan bygger på det faktum att både regeringen samt den 

politiska eliten är bekymrade över sina politiska intressen. Dessa grupper är bekymrat över 

kortsiktiga vinst i form av makt vilket gör det ytterligare allvarligt för fredsprocessen att 

lyckas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 The Constitution of Afghanistan 2004 
86 Washington Post (Ousted but not out: Afghan strongman still calls the shots, residents say) 2018 
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5.2 Externa Hinder 
 

5.2.1 Regeringen erkänns inte av Talibanerna  

 

Respondenten påpekar vidare att den afghanska regeringen inte erkänns av Talibanerna vilket 

också utgör det till ett annat hinder inför fredsprocessen. Talibanerna hävdar att den 

nuvarande afghanska regeringen är tillsatt av USA som gör att regeringen inte har 

befogenheten att bestämma i sakfrågor.87 Det faktum att talibanerna inte är villiga att 

diskutera fredsförhandlingar med den afghanska regeringen innebär också att talibanerna inte 

vill ge den afghanska regeringen den ledande rollen i fredsförhandlingar. Till exempel har 

Ashraf Ghani krävt eldupphör vid flera tillfällen dock har talibanerna inte uppgett något 

positivt svar på dessa krav. 88 

Enligt respondenten erkänns inte den afghanska regeringen av Talibanerna på grund av att det 

handlar om Talibans prestige. Det vill säga att Talibanerna har stridit mot både den afghanska 

styrkor samt de utländska styrkorna sedan flera år. Att plötsligt erkänna regeringen kan 

underminera Talibans värderingar och självbild.89 Detta hinder leder vidare till att oavsett 

vilka efterfrågningar görs av regeringen kommer Talibanerna inte acceptera det. Exempelvis90 

kallade Ashraf Ghani en samling (Loya Jirga) för att kunna diskutera samt att komma överens 

om en gemensam inställning till fredsförhandlingar med talibanerna. Talibans talesperson 

förklarade att gruppen inte accepterar Loya Jirgas beslut samt resolutioner. 

 

5.2.3 En interimistisk regering samt en ny grundlag 

 

I början av fredsförhandlingar i Qatar föreslog Talibans ledamöter för en interimistisk 

regering samt en ny grundlag. Ett regeringsbyte är inte ett nytt fenomen inom internationella 

relationers historia. Många makter i historien har försökt att omdirigera regimer för sitt eget 

nationella intresse. Ur respondentens perspektiv finns det olika åsikter om en interimistisk 

regering. En del röster inom den politiska eliten förespråkar föreslaget samt andra förkastar 

det. Däremot anser respondenten att förslaget om en interimistisk regering inte kommer att 

tillämpas i praktiken då Ashraf Ghani har vägrat att acceptera förslaget.91 

                                                           
87 Intervju med personal på SAK (2019, april 23)  
88 Ibid 
89 Ibid 
90 RFERL.org (Afghanistan opens loya jirga to discuss peace talks) 2019 
91 Intervju med personal på SAK (2019, april 23)  
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Reservationer gällande regeringsbyte bygger på de obehagliga tilldragelser som ägde rum då 

den afghanska presidenten Najibullah Ahmadzai avgick till förmån för en mellanstatlig 

regering. Najibullahs avgång som Afghanistans president ansågs vara en av de viktigaste 

förutsättningarna för att stödja den politiska lösningen i Afghanistan. Detta på grund av att 

några av mujahedin-grupperna, inklusive ett antal afghanska politiker, protesterade mot det 

faktum att Dr Najibullah var tillsatt av Sovjetunionen.92 Dock efter Najibullahs avgång bröt 

ett brutalt inbördeskrig ut på grund av konflikterna bland mujahedin-grupperna. Den populära 

tron i den nuvarande situationen är att tillbakadragandet av U.S.A.:s trupper samt ett 

regeringsbyte kan eventuellt upprepa historien i form av ett ytterligare inbördeskrig. 

 

Behovet av förändring i den afghanska grundlagen bygger på talibans påstående att den 

nuvarande konstitutionen inte överensstämmer med islamiska lagar vilket behöver utarbetas 

av muslimska forskare. Enligt talibans representant Stanikzai den nuvarande konstitutionen är 

adopterad utifrån västerländska modeller som är pålagt på muslimskt samhälle93. Stanekzai 

hävdar att den nuvarande konstitutionen för Kabulförvaltningen inte är tillförlitlig. 

Konstitutionen kan inte svara på afghaners önskemål och motstrider den afghanska kulturen 

eftersom dess bestämmelser är vaga och motsägelsefulla mot varandra. Stanekzai påpekar 

även att den nuvarande grundlagen kränks ständigt av höga tjänstemän från 

Kabulförvaltningen som i sin tur har lett till korruption i det afghanska samhället. 94För att 

kunna åtgärda problematiken ska den nuvarande konstitutionen ändras till ett inklusive 

islamiskt system. 

 

 Mot detta resonemang finns det flera invändningar. För det första beskriver de allra första två 

artiklarna i konstitutionen att Afghanistan är en islamisk republik med islam som dess 

religion. För det andra fördömer artikel 3 lagar som strider mot Islams principer och domar i 

Afghanistan. 95 Förändringen i konstitutionen anses som ett hinder eftersom den kan 

underminera den afghanska regeringens samt afghaners prestationer såsom yttrandefrihet samt 

tryckfrihet. Under talibans period saknade afghaner yttrandefriheten då det ansågs vara emot 

Talibans lagar. 

                                                           
92 Khaama Press (Dr. Najibullah) 2010 
93 Alemarah English (Complete transcript of speech delivered by delegation of Islamic Emirate in Moscow 
conference) 2019 
94 Ibid 
95 Haress Ghizaal (Why the Taleban should read the afghan constitution) 2019 
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5.2.4 USA:s utträde 

 

Det är ett välkänt faktum att USA vill ta ut sina trupper från Afghanistan då kriget har kostat 

USA:s ekonomi 2.5 biljoner dollar. Trump anser att kriget har fortsatt för länge. Under 

intervjuerna argumenterade respondenterna att USA vill lämna Afghanistan vilket 

Talibanerna är medvetna om96. Detta i sin tur försvagar USA:s förhandlingspositioner vilket 

leder till att Talibanerna får den högre handen i fredsförhandlingarna. Även om USA:s 

representant Khalilzad har hävdat att USA:s regering strävar efter en hållbar fred kvarstår 

frågan huruvida USA:s avsikt verkligen är fred i Afghanistan.   

 

Donald Bolduc, som nu är en pensionerad brigadgeneral, hävdar att USA har förlorat det 

afghanska kriget på grund av dålig politik och strategi. Han betraktar uppgörelsen med 

talibanerna som inget annat än ett nederlag.97 Bolducs uttalanden skapar ytterligare frågor. 

Ska U.S.A göra en kompromiss med talibanerna? Om svaret är positivt kan det äventyra de 

prestationer som afghanerna har gjort under de senaste 18 åren. Särskilt kvinnorna och 

minoriteter som är mest sårbara och har mest att förlora på en havererad fredsprocess. 

 

5.3 USA, Ryssland, Pakistan och Irans funktioner i fredsprocessen 

 

I den här delen kommer jag att besvara på uppsatsens andra frågeställning med hjälp av 

strukturell realism och interdependens liberalism. Teorierna belyser vilka funktioner har de 

ovannämnda staterna i Afghanistans fredsprocess. Denna analys förklarar också vilken av 

dessa teorier är mer relevant till uppsatsens andra frågeställning samt vilka omständigheter 

finns det bakom teorins relevans. 

5.3.1 Strukturellrealism 

 

Enligt strukturell realisterna bygger staternas agerande på självintresse vilket innebär att dessa 

stater prioriterar sina individuella välbefinnande och nationella intressen över andra staters 

intresse.98 Filantropiska respektive altruistiska motiv bakom staternas handlingar avvisas av 

realisterna, eftersom de hävdar att varje samarbete med andra stater redan är beräknat, sålunda 

sker inget samarbete enbart på grund av ren altruism. 

                                                           
96 Intervju med personal på SAK (2019, april 23)  
97 Yahoo news ( As Trump adm. Negotitates peace with Taliban, some retired U.S. generals see defeat) 2019 
98 Fawcett (2016, s. 23) 
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Ur ett historiskt perspektiv har vi sett att USA beväpnade mujahedin grupper för att bekämpa 

Sovjetunionen för att befria Afghanistan. I själva verket byggdes USA:s syftet på att undvika 

kommunismens inflytande som skulle underminera USA:s makt och inflytande i regionen. 

Även i den nuvarande situationen har USA hävdat ett stort engagemang för att avsluta det 18-

åriga afghanska kriget. Dock bygger USA:s intresse på att nå en överenskommelse med 

talibanerna för att kunna dra sina trupper från Afghanistan då kriget har varit till stor 

kostnad.99 För att påskynda sitt utträde och undvika ytterligare kostnader är det högst 

sannolikt att USA når en uppgörelse med talibanerna.  

 

 Ryssland har också en viktig roll i Afghanistans fredsprocess. Rysslands funktion bygger på 

självintresse av den orsaken att Ryssland och USA delar ett långt och ansträngt förhållande 

genom historien. Mot den bakgrunden har Ryssland stött Talibanerna vid flera tillfällen. 

Exempelvis var den ryska regeringen värd för en efterlängtade fredskonferens om 

Afghanistan, med talibanernas ledamöter. Efter händelsen fotograferades den ryska 

utrikesministern Sergey Lavrov vid sidan om ledamöter av talibanernas ledning, som 

paradoxalt nog fortfarande står på Rysslands terrorlista.100 

 

Anledning till Rysslands skildring som en fredsbevarare bygger på att den ryska regeringen 

använder talibanerna som hävstångseffekt i sina förbindelser med USA. Detta innebär att 

genom sitt stöd till Taliban försöker Moskva bli en viktig aktör i fredsprocessen i 

Afghanistan. Om talibanerna ingår i framtida afghanska regeringar kan det finnas möjligheten 

att Moskva blir en av deras största allierade. Detta i sin tur kan ge Moskva chansen att 

expandera sitt inflytande på regionen via talibanerna. 

 

Förutom Ryssland finns det Pakistan som har haft en nyckelroll i Afghanistans krig sedan 

slutat av 80-talet. Under Afghanistans-Sovjetkriget (1979–1989) började Pakistan stödja 

afghanska mujahedins ledare för att minimera det sovjet-indiska inflytandet i Afghanistan. 

Även om kriget mot sovjeterna kallades "jihad" av den pakistanska regeringen, var det i själva 

verket ett strategiskt krig enligt de politiska eliterna i Pakistan. 101 

 

                                                           
99 The Guardian (Trump wants out of America’s longest war, but Afghans can’t just walk away) 2019 
100 Al Jazeera ( What game is Russia playing in Afghanistan) 2018 
101 Brookings (Why Pakistan supports terrorist groups, and why US finds it so hard to induce change) 2018 



33 
 

Även i det nuvarande politiska scenariot, främst i den afghanska fredsprocessen, har Pakistan 

en nyckelroll på grund av att Pakistans militär stödjer talibanuppror mot den afghanska 

regeringen. Detta för att Pakistan är bedrövad att en indian influerad afghansk regering kan 

orsaka problem och osäkerhet för den pakistanska regionen särskilt när den pakistanska staten 

står i konflikt med minoritetsgrupper som Pashtun och Baloch. Den nuvarande afghanska 

regeringen är en indienvänlig regering i form av flera samarbeten inom handel och militärt 

stöd vilket har lett till Pakistans missnöje.102  

 

Vidare har Pakistans premiärminister Imran Khan föreslagit att en interimistisk regering borde 

inrättas för att underlätta fredsförhandlingar med talibanerna.103 Detta föreslogs även av 

Talibanernas ledamöter i början av förhandlingarna vilket ökar misstankarna bland afghaner 

om Pakistans roll i fredsprocessen samt dess inflytande över Talibanerna.  

 

Parallellt med USA, Ryssland samt Pakistan så finns det Iran är också engagerad över sina 

egna prioriteringar. Även om Iran omfattar en shia-majoritet, har det under åren inte skyggat 

bort från sitt stöd till taliban som tillhör sunnisekten. Irans stöd till talibanerna är enbart 

baserad på deras motstånd mot den amerikanska regeringen. I september 2017 bekräftade 

Sharif Yaftali, generaldirektör för den afghanska nationella armén, i en exklusiv intervju med 

BBC att Kabul hade bevis som visar att Iran levererade vapen och utrustning till talibanerna i 

västra Afghanistan.104  

 

Irans förbindelse har vid tillfälle bevisats av både USA och den afghanska regeringen dock 

precis som Pakistan har Iran fortsatt nekat sitt samarbete med Talibanerna. Sedan den 

amerikanska invasionen i Afghanistan har Iran aktivt stöttat den militanta gruppen för att 

hindra USA: s krigsinsats i Afghanistan och se till att den amerikanska militärens närvaro i 

Afghanistan inte är resultatrikt. I den nuvarande situationen har Iran öppet förklarat att 

Afghanistans framtida regering inte kan fungera utan Talibanerna.105  

Det faktum att Iran ger sådana uttalanden bevisar att Iran genom talibanerna i framtida 

afghanska regeringen vill behålla en nyckelroll och eventuellt använda Afghanistan i sitt 

Proxy-krig mot Saudiarabien och Pakistan som är sunni majoritetsländer.  Irans engagemang i 

                                                           
102 Ibid 
103 Al Jazeera (Pakistan PM’s remarks on Afghan peace process stir diplomatic row) 2019 
104 Aljazeera (What does Iran want in Afghanistan?) 2019 
105 Ibid 
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den afghanska fredsprocessen bygger på ideologiska skäl eftersom det inte endast vill en stark 

allierad i framtiden utan även ett grannland som inte skulle användas som ett anti-shia-

fäste.106 

 

5.3.2 Interdependens Liberalism 

 

Enligt liberalism respektive interdependens liberalism samarbetar staterna på grund av ett 

ömsesidigt beroende. Detta beroende leder till att konflikt samt aggression minskar mellan 

staterna då ett samarbete i form av exempelvis handel och andra gränsöverskridande 

relationer gör mer nytta än skada.107 Dock finns det ett motargument som gör att 

interdependens liberalism inte förblir som en betydelsefull teori gällande fredsprocessen i 

Afghanistan.  

 

Enligt Hussein Haqqani, Pakistans tidigare ambassadör till USA, är Afghanistan strategiskt 

signifikant för USA enbart när en fientlig makt kontrollerar den.108 Detta innebär att USA:s 

invasion av Afghanistan byggdes på det faktum att landet användes som tillflykt till Al-Qaeda 

mot USA vilket ledde till 11-septemberattackerna. Detta betyder också att om 11 september-

attackerna inte hade ägt rum skulle USA inte ha angripit Al Qaeda och Taliban i Afghanistan. 

Även i det nuvarande scenariot baseras USA:s fredsförhandlingar med Talibanerna på USA:s 

intresse då USA vill återkalla sina trupper från Afghanistan. 

 

Trots det faktum att interdependens liberalism inte anses vara relevant kan vi inte bortse från 

det faktum att jämfört med strukturell realismen skulle ett ömsesidigt beroende gynna alla 

som är involverade i den afghanska fredsprocessen. Ekonomisk utveckling och utrikeshandel 

är mer adekvata och mindre kostnadseffektiva för att uppnå framträdande och välstånd. Detta 

innebär att fred i Afghanistan skulle till exempel underlätta Pakistans direkta tillgång till 

marken i Centralasien och dess rikliga naturresurser.109 Detta i sin tur leder till att Pakistan 

bidrar till den afghanska fredsprocessen på ett positivt sätt med syfte att öka och skydda egna 

ekonomiska investeringar. Dessa ekonomiska investeringar leder i sin tur till att även 

Afghanistans ekonomi förstärks. 

                                                           
106 Ibid 
107 Jackson, Sörensen (2013 s.106) 
108 Foreign policy ( Afghanistan’s Taliban is in it to win it) 2018 
109 South Asian Voices ( End of the afghan conflict: Pakistan’s hopes and fears) 2019 
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Vidare finns det argument att en hög arbetsfördelning i den internationella ekonomin ökar 

ömsesidigt beroende mellan stater, vilket motverkar och minskar våldsamma konflikter 

mellan staterna. Till exempel har Iran visat intresse att investera i gruvan i Afghanistan för att 

uppfylla sitt behov av råvaror för sina fabriker. För att skydda sina ekonomiska intressen 

måste Iran ändra sin politik och driva talibanerna till fredsförhandlingarna110. Detta innebär att 

Iran behöver avsluta leverera vapen och medel för att finansiera sitt eget kalla krig mot 

Saudiarabien och USA. Dessa åtgärder kan bidra till långsiktiga enorma fördelar för Irans 

ekonomi.  

 

Trots alla fördelar som ett interdependens liberalism medför, är det svårt att tro huruvida 

staterna kommer att överge sina nationella intressen för att skapa ömsesidig beroende med 

andra stater. Till exempel, om konflikter skulle bryta ut mellan USA och Iran kan 

Afghanistans allvarliga säkerhetssituation förvärras då Iran reagerar på amerikanska trycket 

genom att leverera vapen samt materiellt stöd till talibanerna. Samma exempel kan tillämpas i 

Rysslandsfall. Även om Ryssland förespråkar fredsförhandlingar som inkluderar den 

afghanska regeringen, är den främsta prioriteringen för Ryssland att få hävstång mot USA i 

afghanska fredsförhandlingarna.  

 

Teorin om interdependens liberalism skulle vara optimal att tillämpa gällande den afghanska 

fredsprocessen, dock är det mest osannolikt att stater som USA, Ryssland, Pakistan och Iran 

kommer att prioritera andras intressen framför egna intresse. Detta innebär att dessa stater 

adopterar helst ett tillvägagångssätt som bedrivs av egna intresse, det vill säga, strukturell 

realism.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
110 Financial Tribune (Iran steps in to invest in Afghanistan Iron Ore Mine) 2018 
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6. Slutsats 
 

Syfte med denna uppsats var att utforska vilka hinder som finns det inför fredsprocessen i 

Afghanistan samt vad stater såsom USA, Ryssland, Pakistan och Iran har för funktioner i den 

här processen. Forskningen som genomfördes i denna uppsats präglades av två olika 

tillvägagångssätt. Det första tillvägagångssättet var empiriskt där jag använde mig av två 

forskningsintervjuer samt nyhetsartiklar med hjälp av en kvalitativ analys. Det andra 

tillvägagångssättet bestod av internationella relationsteorier såsom strukturell realism samt 

interdependens liberalism.  

Efter genomgång och analys av empirin har jag kommit fram till slutsatsen att fredsprocessen 

i Afghanistan saknar många praktiska tillvägagångsätt vilket gör att fredsprocessen kan 

misslyckas. På den interna nivån finns det ofantliga brister i form av en gemensamkonsensus 

mellan regeringen, det afghanska folket samt andra politiska grupper. Dessa grupper är inte 

eniga om vilka faktorer bör diskuteras och hur de ska diskuteras.  

 Det faktum att den politiska eliten och regeringen är upptagen i ett maktspel komplicerar 

ytterligare fredsprocessen. Dessutom är processen inte tillräcklig inkluderande som i sin tur 

växer oroligheterna bland Afghanerna då bristen på en inkluderande process medför 

eventuella kompromisser. Som diskuterats i analysdelen av uppsatsen är 70% av den 

afghanska befolkningen under 30 år. Under de senaste 18 åren har många av dessa människor 

haft otroliga prestationer. Deras uteslutning i fredsförhandlingarna kan äventyra dessa 

prestationer. 

Vidare finns det även externa hinder som inte borde förbises. Det faktum att den afghanska 

regeringen inte erkänns av Talibanerna samt det finns en efterfrågan gällande en interimistisk 

regering och ändring av grundlagen väcker flera frågor. Kommer Talibanerna respektera en 

demokratisk process i form av val? Kommer Mujahedin grupperna att respektera en 

interimistisk regering?  

Parallellt med dessa hinder finns det stater såsom USA, Ryssland, Pakistan och Iran som har 

en nyckelfunktion i den afghanska fredsprocessen. Dessa funktioner bygger på egennytta 

vilket gör att Afghanistans intresse såsom fred samt dess process inte är lika viktigt för de 

ovannämnda staterna. Analysen belyser även det faktum att staters funktioner i fredsprocessen 

är i sig ett hinder för fredsprocessen vilket i sin tur skapar ytterligare frågor. Kommer fred 
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vara möjligt i Afghanistan när USA, Ryssland, Pakistan och Iran fortsätter agera utifrån 

egennytta? Är fred i Afghanistan ett hot mot andra staters frihet? 

 

Dessa hinder skall betraktas som olika delar av ett pussel. Upptäckten av en viss del leder inte 

nödvändigtvis till lösningen av hela pusslet. I det här fallet kan lösningen på något av 

ovanstående hinder inte leder till framgången av den afghanska fredsprocessen då dessa 

interna och externa hinder är sammanhängande. Ytterligare en slutsats som jag har kommit 

fram till är att det är högst osannolikt att ett fredsavtal mellan berörda parter leder till fred i 

Afghanistan. Den grundläggande anledningen är att det saknas garantin som visar huruvida 

Talibanerna respektive andra grupper kommer att respektera fredsavtalet vilket innebär att 

även om hindren, som diskuterades i analysdelen, åtgärdas finns det en risk att det inte blir en 

hållbar fred. 

7. Egna Reflektioner 
 

Resultaten av denna studie har varit en ögonöppnare för mig. I början av studien hade jag en 

begränsad kunskap om fredsprocessen samt dess hinder. Forskningen för denna uppsats gav 

mig ett perspektiv på hur djupt den afghanska konflikten är och hur svårartad det har varit att 

uppnå fred i Afghanistan. De hinder som jag har upptäckt genom denna studie är enbart en 

friktion av problemen som den afghanska fredsprocessen står inför. Det betyder att det 

förmodligen finns andra hinder som inte har upptäcks eller diskuterats än.  

Ytterligare en observation som jag har gjort genom denna uppsats är att det afghanska folket 

är trötta med den pågående konflikten och ser fram emot freden i Afghanistan. Det är också 

nödvändigt att ett fredsavtal inte äventyrar de prestationer som afghaner har gjort under de 

senaste 18 åren. 

Ett förslag till vidare forskning i ämnet skulle vara att göra en studie gällande lösningar för 

dessa hinder. Det vore önskvärt att utföra studien med hjälp av en fältstudie som metod. 

Metoden kan även kombineras med forskningsintervjuer för att kunna få en begriplig bild av 

de hinder som finns inför fred respektive fredsprocessen i Afghanistan. Självklart finns det en 

del utmaningar och svårigheter med att utföra ett sådan studie. Dock anser jag att ytterligare 

studier inom det här ämnet kommer att bidra med kunskapen om den afghanska konflikten 

vilket i sin tur leder till att finna bättre lösningar för fred i Afghanistan. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Gruppintervju guide 

 

1. Kan ni presentera era själva? 

2. Vad jobbar ni med? 

3. Vad tror ni, vilka hinder finns det inför den afghanska fredsprocessen? 

4. Vilka andra hinder tror ni finns? 

5. Vad tycker ni om Talibans uttalande om ändringen av grundlagen? 

6. Vad har de andra stater för funktioner i fredsprocessen? 

 

Bilaga 2: Telefonintervju guide 

 

1.Kan du presentera dig själv? 

2. Vad jobbar du med? 

3. Vad tror du, vilka hinder finns det inför den afghanska fredsprocessen? 

4. Varför tror du att det här är hindren? 

5. Men även om dessa hinder åtgärdas, finns det något mer som kan betraktas som ett hinder? 

6. Du nämnde nyss att USA har egenintresse i fredsprocessen. Vad har de andra stater såsom 

Ryssland, Pakistan och Iran för funktioner i denna process? 

 


