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Abstract 

Ripeness theory har varit en tongivande teori för både akademiker så väl som 

praktiker i deras jakt på förståelse för konflikter och speciellt det åtråvärda 

ögonblicket när parterna söker förhandlingar. Teorin är dock aldrig bättre än den 

verklighet den kan förklara vilket kräver kontinuerliga tester av teorin. I denna 

uppsats applicerar jag ripeness theory på Afghanistankonflikten, för att pröva dess 

användbarhet, då denna konflikt skiljer på många sätt från tidigare konflikter. 

Detta gör jag genom att följa konfliktens förlopp genom de teoretiska antaganden 

som teorin gör. Denna konflikt visade sig svårt att använda ripeness theory på, då 

teorins vaghet i kombination med de speciella omständigheterna i Afghanistan 

gjorde en mer exakt analys omöjlig.  
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1 Introduktion, metod och Teori 

1.1 Introduktion 

Om Clausewits gamla ståndpunkt att "Krig är blott en fortsättning på politiken 

med andra medel", går det även att påstå att förhandlingar blott är fortsättningen 

på krig med andra medel. Detta kanske kastar en skugga över något som de flesta 

uppfattar som något mycket positivt. Detta är dock första steget på en fredlig 

lösning av konflikten.  

     Internationell säkerhet bygger på konflikthantering vilket i sig huvudsakligen 

uppnås genom förhandling. Det är inte den militära kapaciteten som avgör 

säkerhet hos en stat eller rörelse utan politiken eller diplomatin som styr des 

användning eller icke användning (Zartman, 2008, s1). Förhandlingar i 

konfliktsituationer bygger därför oftast på att parterna i konflikten upplever att det 

bästa sättet att uppnå deras mål är genom förhandlingar med motståndaren. Att 

alla aspekter ställs mot varandra personlig övertygelse, kostnad, eftergifter, mål 

och möjliga vinster så upplevs förhandling som det minst kostsamma(Berridge, 

2010, s27-31).  

     Det är i denna grund som William Zartman utvecklade ripeness theory (RT). 

En teori vars syfte är att förklara och beskriva när det är mest lämpligt att initiera 

en deskalation av en konflikt genom förhandlingar mellan parterna, när ett ripe 

moment existerar (Zartman, 1989, s8-12). Detta koncept syns ofta i internationella 

sammanhang då det pratas om att en konflikt eller en tid är mogen. ”We believe 

that the moment is now ripe for a renewed approach by all concerned countries” 

Jan Eliasson om förnyade försök till en fredsprocess i Darfur 2008 (Infosud, 

2008). 

     Teorin har blivit kritiserad men har på många sätt bidragit till förståelsen av 

konflikter. Men en teori om konflikt dynamiker är aldrig bättre än den verklighet 

den kan förklara. Den värld vi lever i idag är i ständig förändring vilket kräver att 

de teorier som används för att förklara den måste omprövas eller utvecklas 

(Teorell & Svensson, 2007, s48-9). RT introducerades på 80-talet och var då en 

teori som huvudsakligen byggde på studier av konflikter i Afrika (Zartman, 1989, 

s8-12). 

     Detta ledde mig in på Afghanistan som är en mycket säregen konflikt mellan 

en supermakt och en intern milis som skiljer sig från tidigare konflikter på många 

punkter. Dock har förhandlingar ägt rum även om de inte varit framgångsrika 

(Kimball, 2012) samtidigt som allt mer tyder på en militärt dödläge i Afghanistan 

(Brahimi & Pickering, 2011, s21-3), två viktiga komponenter av ett ripe moment.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med denna uppsats blir att pröva ripeness theory på fallet 

Afghanistan. Detta för att få en möjlighet att pröva teorins applicerbarhet på 

denna mycket speciella konflikt i syfte att bedömma dess användbarhet. Även se 

vad teorin inte kan förklara eller vilka aspekter av konflikten teorin inte är rustad 

för att hantera för att se var vidare forskning inom RT bör fokuseras. Men även 

utifrån de teoretiska antagandena och det empiriska materialet göra en bedömning 

av ett ripe moments existensen och möjligheten till en fredsförhandling. Mina 

forskningsfrågor kommer därför bli. 

 Hur användbar är ripeness theory på Afghanistankonflikten samt hur 

väl kan den förutsäga möjligheten till förhandlingar? Vilka 

begränsningar har teroin i detta fall? 

 

1.3 Disposition 

I nästa del av uppsatsen presenterar jag teorierna samt brister, kritik och 

utvecklingar som gjort för att ge en bättre bild var teorierna står idag. Vidare läggs 

operationaliseringen av de teoretiska antaganderna fram för att sedan tydligare gå 

in på metod, empiri och vilka avgränsningar och begränsningar jag har i 

uppsatsen. Efter det kommer en kort bakgrund till konflikten för att sedan gå in på 

den teoriprövande analysen där jag testar de teoretiska antaganderna för att 

slutligen dra slutsatser om dess användbarhet och brister. 

1.4 Teoretisk ramverk 

1.4.1 Ripeness theory 

RT är en teori utvecklad av William Zartman på under 80-talet, vilket han bland 

annat presenterade i boken Ripe for resolution från 1985. Själva grunden i teorin 

bygger på en strävan att hitta det optimala tillfället för att deskalera en konflikt till 

förhandlingar (Zartman, 1989, s8-12). Teorin bygger generellt på vad han kallar 

ett ”mutually hurting stalemate” (MHS). ett tillstånd där sidorna upplever att de är 

låsta i en konflikt de inte kan eskalera till vinst. En situation där de upplever att 

priset för att fortsätta striderna i detta dödläge är för höga och meningslösa. 

Samtidigt som de riskerar att bli så pass överväldigande att de kan leda till en 

katastrof. Parterna i en konflikt måste ses som mer eller mindre rationella aktörer 
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med egna mål och individuella smärtgränser. Detta leder situationen att ses som 

ett kostsummespel där man väger alternativen man har framför sig för att hitta den 

optimala lösningen (Zartman, 2008, s232-3). Detta stöds av rational choice theory 

och dess grenar som i grund och botten betraktar alla människor som rationella 

aktörer som agerar i sitt eget intresse för en nyttomaximering. 

När man talar om RT brukar man fokusera på två faktorer som måste vara 

närvarande för att ett ripe moment ska kunna existera. Dels som jag tidigare 

beskrivit att båda sidor upplever att de befinner sig i en MHS. Men även att det 

finns optimism hos båda sidor, att de har en uppfattning om en lösning på 

konflikten, ett sätt för de att deskalera eller förhandla sig till en fredlig lösning 

eller i alla fall ett sätt att undvika MHS. Detta kallar Zartman en Way out (WO) 

vilket representerar uppfattningen hos båda sidor att ett militärt eskalerade inte 

kan leda till deras fördel, dock att det finns icke eskalerade metoder att ta sig ur 

konflikten, till exempel förhandlingar (Zartman, 2000, s228-29). Uppfattningen 

att förhandlingar kan leda ur en MHS blir då mycket viktig eftersom förhandlingar 

inte kommer att inledas ifall denna uppfattning inte finns. Trycket från en MHS i 

kombination med förhandlingar om hur en WO ska se ut kan då skapa en 

Mutually Enticing Opportunity (MEO), en mer specifik formulering av en lösning 

på konflikten som båda sidor ser föredraget på i förhållande till ett MHS 

(Zartman, 2008, s232-5). 

Vad som utgör ett ripe moment i en konfliktens bygger på sidornas 

uppfattning att den existerar. MHS och WO bygger båda på subjektiva och 

objektiva faktorer där de objektiva faktorerna (militär styrka, kostnad av 

konflikten m.m.) bygger på det faktiska läget. Medan den subjektiva bygger på en 

egen uppfattning av det objektiva läget vilket kan skilja sig från den objektiva 

verkligheten. MHS och WO bygger alltså på subjektiva och objektiva 

uppfattningar av verkligheten. Dock så skapas en MHS av att sidorna uppfattar 

konflikten som sådan vilket leder till att ett ripe moment kan skapas oberoende av 

den objektiva verkligheten och vice versa. Självklart leder tyngre objektiv fakta 

till en större subjektiv uppfattning om ett dödläge (Zartman, 2000, s228-30). Det 

är dock viktigt att framhäva ett ripe moments subjektiva natur som bland annat 

kan ses i en artikel av Sahadevan. I artikeln menar han att de strategier som 

används i kriget påverkar hur fredsprocessen kommer att se ut samt hur 

framgångsrik den är (Sahadevan, 2003, s436-7). Kopplat till RT pekar detta på 

just parternas uppfattning om möjligheten till en fredsprocess med motståndaren. 

Eftersom ett ripe moment måste ses som en subjektiv uppfattning menar även 

Zartman att det inte kan uppfattas som ett statiskt ögonblick där alla bitar i pusslet 

faller på plats. Utan snarare som ett kontinuerligt vågspel mellan subjektiva och 

objektiva uppfattningar som skapar sidornas världsuppfattningar. Detta leder till 

att ripe moments kan vara både kortvariga och långvariga, att ena sida upplever ett 

ripe moment men inte den andra eller att tredjeparter försöker intervenera för att 

de upplever att det finns ett ripe moment som de bör agera på. Detta leder lätt till 

att den lämpliga tidpunkten för att öppna förhandlingar förloras då parterna sällan 

söker förhandlingar då de själva har övertaget, eller att aktörer i konflikten helt 
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enkelt inte uppmärksammar ögonblicket när det visar sig (Zartman, 2000, s227, 

230-2). 

     När man använder sig av RT praktiskt är det även viktigt att komma ihåg att 

det inte kan förutsäga när ett ripe moment kommer att ske. Vad RT dock kan bidra 

till är identifiering av de element som skapar en situation där förhandlingar 

förmodligen blir fruktsamma, eller så kallad ripeness. Djupare förutsägelser 

menar Zartman endast är möjligt ifall den mänskliga faktorn elimineras (Zartman, 

2000, s227-8). 

1.4.2 Speciell problematik vid interna konflikter 

Förhandlingar i interna konflikter har visat sig mycket svårt då de ofta innehåller 

element som kan uppfattas orationellt av de inblandade parterna. Dessa dynamiker 

och strukturer i interna konflikter har på olika sett stor påverkan på RT och hur 

den ska förstås och praktiskt användas.  

Ett av de största problemen för att öppna förhandlingar i en intern konflikt 

ligger i asymmetrin som tenderar att existerar mellan staten och interna 

motståndare. Generellt är asymmetri något som försvårar förhandlingar då 

asymmetrin försvårar för den svagare sidan att se förhoppningar i att uppnå sina 

mål i en förhandling. Detta leder dem till att söka alternativa vägar för att upphäva 

asymmetrin (Zartman, 1995, s3-5).  

Det kan lätt låsa oppositionen i konflikten då interna konflikter startar då 

regeringen i ett land på grund av ovilja eller oförmåga inte kan hantera missnöjet 

hos en grupp på ett tillfredställande sätt. Zartman delar upp vad som skapar dessa 

missnöjen i två grupper, ett distributionselement och ett identitetselement 

(Zartman, 1995, s5). De kan båda variera i mängd men har båda kopplingar till 

existentiella frågor. Detta blir extra tydligt då konflikten eskalerar till väpnad strid 

och en förlust innebär ett existentiellt hot. 

Den existentiella uppfattningen lämnar även mycket lite utrymme för sidorna 

att förhandla då grunden i förhandling är eftergifter. Detta blir extra känsligt för 

oppositionen som i förhandlingen endast kan erbjuda att ge upp kampen vilket kan 

vara den enda målet med deras existens. Problem uppstår även för staten då en 

start på förhandlingar är ett erkännande av oppositionens mål. Därför har parterna 

i en intern konflikt en tendens att acceptera större kostnader vid ett dödläge då 

priset av eftergifter kan upplevas som existentiellt (Zartman, 1995, s9-11).  

Asymmetrin i konflikten leder ofta oppositionen att söka stöd för sin kamp 

utifrån, vilket leder till en internationalisering av konflikten. Detta bidrar till att 

jämna ut asymmetrin men samtidigt dra in en enorm komplexitet i konflikten. 

Zartman påpekar att interna konflikter som blir finansierade utifrån blir betydligt 

mer svårlösta och försök att lösa den inre konflikten är svårt innan de utomstatliga 

faktorerna är lösta. Detta drar ut på konflikten vilket Zartman menar förvärrar 

möjligheten till att förhandlingar ska upptas. Då sidorna investerar mer i 



 

 5 

konflikten och en avhumanisering av motståndaren befästs över tiden (Zartman, 

1995, s4-5, 11, 17).  

1.4.3 Kritik och begränsningar i teorin 

Den kritik och begränsningar som påpekats eller visats sedan teorin tog form har 

varit många och på flera sätt fundamentala för förståelsen för RT. En tydlig 

begränsning ligger i teorins behov av en konflikt. vilket innebär  att förebyggande 

åtgärder kan vara näst intill hopplöst. Samtidigt som en konflikt som inte är ripe 

behöver ”mogna” för att kunna lösas, det behöver bli värre innan det blir bättre. 

Även om teorin i sig inte förespråkar eskalation av konflikter kan det bli en logisk 

slutsats (Zartman, 2000, s241). 

RT behandlar fenomenet när båda sidorna i konflikten har uppfattningen att 

förhandlingar behövs. Inte hur framgångsrika eller misslyckade förhandlingarna 

är eller processen som skapade dessa omständigheter. Målet med mycket 

forskning på RT har fokuserat på att förutse hur framgångsrika förhandlingarna 

blir, men även hur ett ripe moment uppstod. Då den ursprungliga teorin 

fokuserade på en situations specifika ansats istället för att se processen som 

skapade ripeness (Aggestam, 1999, s90-1). Detta skapar problem för hur teorin 

ska ses, som ett beskrivande teori eller en förutsägande teori. Det innebär vitt 

skilda användningsområden och praktiskt användande av teorin. Readiness theory 

har gjort en ansats att se ripeness som resultatet av en process istället för en 

specifikt ögonblick (Pruitt, 1997, 238-40). Detta hjälper att bygga en bro mellan 

begränsningarna men löser knappast problemet. 

Vidare har ripeness theory svårt att se äktheten i förhandlingarna, då 

förhandlingar kan vara resultatet av taktiska övervägningar, ett uppehåll för att 

rusta upp eller bara som ett resultat av yttre påtryckningar. Detta utan några äkta 

intentioner att öppna seriösa förhandlingar. Hur seriösa förhandlingar är kan 

vidare vara mycket osäkert hos de inblandade aktörerna då begrepp som ”seriösa” 

och ”äkta” förhandlingar är väldigt svåra att definiera. Dock kan en viss ripeness 

ses då förhandlingarna berör en lösning på konflikten istället för mindre 

infekterade frågor. RT beskriver element som är viktiga för att förhandlingar ska 

upptas men begränsad vid möjligheten till att förutse när det ska inledas samt 

Partenas intentioner med förhandlingarna (Zartman, 2000, s229-30). 

RT bygger i grunden på att två sidor upplever en MHS samtidigt och att detta 

leder till ett ripe moment. Readiness theory påpekade istället att upplevelsen av ett 

ripe moment inte behöver ske simultant. Dock är teorin fortfarande låst i 

tvåsidorstänket vilket i interna konflikter kan vara mycket svårt att urskilja. 

Studier om konflikters pluralistiska natur har visat att alla parter inte behöver vara 

överens så länge en majoritet upplever en MHS (Pruitt, 2005, s30-1; Zartman, 

2000, s235). Detta skapar problem med spoilers då terrorister och spoilers 

attackerar ”spoiler opportunities”, till exempel val eller förhandlingar. Detta 
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begränsar RT eftersom de ursprungligen inte räknar med denna spelare som ändå 

kan förstöra processen (Braithwaite, et al 2010, s302-4) 

På grund av den subjektiva naturen hos ett MHS är det mycket svårt att med 

säkerhet fastställa ripe moments på förhand eller medan det sker. Informationen 

som styrker des existens blir oftast tillgänglig först efter ett ripe moment har 

observerats (O'kane, 2006, s280). Detta leder in på ytterligare kritik som riktats 

mot RT. Då det blir ett visst cirkulärt resonemang och lite av en självuppfyllande 

profetia. På grund av RT beskrivande natur kan den titta på en konflikt där 

förhandlingar inletts och automatisk säga att det var ett ripe moment och vice 

versa (Aggestam, 1999, s90). Det är en teori som bara kan uttala sig med säkerhet 

när alla korten är på bordet, först då kan man med säkerhet säga varför 

förutsättningarna talar i någon riktning (O'kane, 2006, s281). Denna osäkerhet 

under konflikten leder då ur ett RT perspektiv till att ett snarast konstant agerande 

från fredsökande behövs, då det är extremt svårt att veta var den nuvarande 

situationen kommer att leda. 

Hela RT har ett visst mån av vaghet över sig som inte minst syns i Zartman 

definitioner då några exakta omständigheter inte nämns. Termen ”nödvändig men 

inte tillräcklig” är ständigt återkommande och belyser just begränsningarna med 

teorin. Den pekar på omständigheter som behövs för att förhandlingar ska inledas 

men i sig inte kan förklara dess uppkomst. Denna vaghet förstärks för praktiker då 

den subjektiva uppfattningen av ripeness i kombination med den bristande 

informationen gör RT till ett huvudsakligen beskrivande verktyg (O'kane, 2006, 

s283). Teorins huvudsakliga styrka ligger i en förklarande ansats av tidigare 

händelser, med en tydlig begränsning vad gäller att förutsäga och göra skattningar 

förrän alla korten är på bordet. 

 

1.4.4 Förfiningar, förbättringar, omarbetningar och utvecklingar 

Många utvecklingar av RT har gjort, jag har dock avgränsat mig till att ta upp de 

jag finner merst relevanta i fallet Afghanistan. Ett av de största bidragen till RT 

har gjorts av Dean G. Pruitt då han med sin bakgrund i psykologi försöker 

utveckla RT:s psykologiska karaktärer. Detta genom två ansatser, dels att dessa 

uppfattningar och motiv ska behandlas separat men även som variabler till 

ripeness (Pruitt, 2005, s6-7). Det kan utläsas ur teorins namn, readiness istället för 

ripeness vilket pekar på parternas vilja och beredskap att förhandla istället för 

situationens mognad. Det här skapar då ett ripe moment när båda sidor upplever 

en tillräckligt stor readiness till förhandlingar i en kombination med de mer 

grundläggande förutsättningarna för ett ripe moment (Pruitt, 2005, s7). 

Pruitt delar upp denna teori i två huvudfält för att ha en möjlighet att göra 

bedömningar, motivation to end the conflict och optimism. De fokuserar då på 

Parternas motivation till att söka ett slut på konflikten samt hur optimistiska de är 

om resultaten av en sådan förhandling (Pruitt, 2007, s1524-5). Readiness theory 



 

 7 

beger sig då bland annat in i politiska områden vilket medför allt fler variabler än 

the två ursprungliga faktorerna MHS och WO. Det skapar en komplexare teori 

men samtidigt en teori som är bättre utrustad att hantera icke rationella drag i 

konflikter. 

RT är i grund och botten en teori som bygger på att personer fattar kostnads 

rationella beslut byggda på en uppfattning om hopplösheten i situationen och 

möjligheterna att ta sig ur denna situation. Mycket av bidragen till RT har då ofta 

fokuserat på de mer orationella faktorerna i konflikter som vi såg i readiness 

theory. Till exempel har prospect theory hjälp att förstå vad som leder människor 

att fatta de beslut de gör. Teorin bygger på att konflikter är en avvägning mellan 

vinster eller förluster och menar då att sidorna i en konflikt prioriterar att undvika 

förluster i stället för att säkerställa vinster. Detta leder parterna till att prioritera att 

inte backa på några punkter vilket lätt låser dem i ett dödläge, då det man har är 

viktigare än de man kan få (Zartman, 2008, 233). 

I en artikel av P Sahadevan menar han att hur en konflikt förs reflekteras i 

fredsprocessens initiering och lösning (Sahadevan, 2003, s436-7).  Detta styrker 

bland annat readiness theory i dess uppfattning av ripe moment som resultatet av 

en process istället för ett ögonblick. 

Zartmans resistant reactions är effekter som uppstår när en kostsam och 

utdragen konflikt skapar större motstånd istället för mindre (Pruitt, 2005, s3-4). 

Detta är en effekt som ofta kan ses orationellt men kan te sig rationellt i den egna 

gruppen byggd på uppfattningar om motstånd och motståndaren (Aggestam, 1999, 

s90). Själva handlingen att stå emot den fruktansvärda makten som invaderat 

deras land är en vinst i sig. Dessa effekter som förvärrar möjligheten till 

förhandlingar kan bygga på många olika faktorer som ideologi, rätt tro eller 

motståndsvilja. Detta betyder inte att en MHS inte kan uppstå, dock bidrar dessa 

subjektiva uppfattningar till att försvåra fredsförhandlingar då det kan leda till en 

uppfattning av rättfärdigad smärta istället för kostsam smärta. En MHS blir då 

svårare att uppnå i interna konflikter då ena sidan (staten) har en tendens att 

fokusera på objektiv smärta medan oppositionen låser sig till subjektiv smärta, en 

smärtasymmetri finns (Zartman, 2000, s238-40). 

Ett återkommande problem för RT är hur den ska handskas med de många 

parter som ofta utgör en konflikt. Central coalition theory är ett försök som bygger 

på uppfattningen att alla som påbörjar en förhandling delar en readiness till 

förhandlingar och hur detta ska hållas i processen. Pruitt påpekar att förhandlingar 

som inte innefattar ett brett spektra av aktörer kommer sannorlikt inte att hålla, 

samt att majoriteten väpnade grupper bör involveras (Pruitt, 2007, s1538). Det här 

stämmer väl överens med recognition theory samt att beväpnade grupper som inte 

deltar i processen tenderar att attackera just val och förhandlingar. Samt hur 

viktigt det är att involvera alla aktörer som recognition theory påpekar, för att få 

dem intresserad i en fredsförhandling (Ghadiri & Walter, 2009 s659-61; 

Braithwaite et al, 2010, s302-4). 

New leader theory har även lagts fram som ett läge i konflikter då den gamla 

ledaren byts ut och en ny ledare som inte är låst till gammal policy kan agera 
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flexiblare. Den nya ledaren har förmodligen inte samma misstro hos motståndarna 

och har i regel lättare att söka alternativa vägar ur konflikten (Pruitt, 2005, s6-7). 

Alan Dowty har även bidragit till förståelsen för ripeness då han i en studie 

om Israel-Palestina funnit att en eskalation under en MHS utan WO leder till en 

försvårad konflikt medan motsatsen sänker spänningen mellan sidorna (Dowty, 

2006, s25-6), detta pekar på vikten av en WO. 

 

1.5 Operationalisering 

För att kunna undersöka begreppet ripeness måste det operationaliseras för att 

möjliggöra en undersökning av det empiriska materialet men även för att avgränsa 

vad som ska undersökas. Många olika modeller och faktorer har lagts fram för att 

undersöka ripeness men någon klar analysmodell finns inte.  

     Operationalisering är i grunden processen från det generella eller teoretiska till 

det konkreta (Johanessen & Tufte, 2003, s44). För ripeness blir det att ta de 

teoretiska antagandena RT gör och försöka mäta förekomsten och mängden av 

dessa. I detta fall kommer jag att genom den teoretiska förståelsen och andra 

tidigare forskares analysramverk skapa mig en egen förståelse för vad som utgör 

ripeness. Jag kommer att hålla mig till både element inom ripeness och readiness 

theory för att skapa mig en bredare bild av situationen då de två teorierna 

fokuserar på olika faktorer som leder till förhandlingar. Men även ha en möjlighet 

till att ställa de två teoriernas användbarhet mot varandra (Esaiasson, 2007, s41-

43). 

     Readiness theory bidrar med en processuell förståelse men även en bättre 

historisk precision (Pruitt, 2005, s6). Readiness theory fokuserar på motivation 

och optimism istället för MHS och WO. Dessa två utgångspunkter för att 

undersöka readiness passar på denna konflikt då de har ett tydligare fokus på det 

politiska så väl som den subjektiva naturen hos ett ripe moment. Men även hur 

alla dessa faktorer som bidrar till readiness är variabler och ”bidrar” istället för att 

de ”måste” uppfyllas (Pruitt, 2005, s7). För att bättre förstå vad allt detta säger om 

parterna kommer jag även att se var de står politisk, uppfattning av världen och 

var de grundar sina värderingar. 

 

1.5.1 Motivation 

 

Motivation att avsluta konflikten har Pruitt delat upp på fyra alternativ öppna för 

ledare, fortsätta de nuvarande stridigheterna, eskalera, söka allierade och 

förhandla (Pruitt, 2007, 1525). De tre första av dessa är då så kallade unilaterala 
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handlingar och desto osannolikare eller hopplösare de unilaterala alternativen 

uppfattas desto större motivation att söka förhandlingar. Motivation kan med 

andra ord ses som bristen på unilaterala alternativ framåt i konflikten (Pruitt, 

2007, 1526). Detta i kombination med en hög upplevd kostnad eller närstående 

katastrof skapar då motivation att sluta konflikten. Undersökning av detta görs 

genom att följa parterna utifrån hur de har använt sig av dessa fyra alternativ. 

Samt hur framgångar/motgångar har ökat eller begränsat deras handlingsutrymme 

i konflikten. 

 

1.5.2 Optimism 

 

Optimism har mycket gemensamt med en WO då det bygger på uppfattningen att 

en lösning går att förhandla fram. Pruitt menar att optimism skapas genom tre 

uppfattade faktorer, sänkta ambitioner, fungerande förtroende och upplevd ljus i 

slutet av tunneln. Sänkta ambitioner ses huvudsakligen genom de eftergifter de 

gör. Fungerande förtroende bygger på att de kan svara på eftergifter och 

uttalanden om motståndaren. Ljuset i tunneln är en sammandragning av allt och 

syns i utalanden där de ger uttryck för att tro en förhandling kan ge positivt utfall 

(Pruitt, 2007, s1529-30). Undersökning av detta görs genom att titta på uttalanden 

och agerande från båda sidor genom konflikten som styrker eller försvagar dessa 

tre uppfattningar. 

 

1.5.3 Ripe moment 

 

RT har ett större fokus på ett ripe moment som ett ögonblick där alla bitar i 

pusslet faller på plats och en fredsprocess kan inledas. Operationalisering av 

begreppet kommer att ske genom Zartmans fjärde proposition där han fastslår vad 

som utgör ripeness (Zartman, 2000, s227-43). Detta kommer att ske genom en 

kartläggning av det militära läget i Afghanistan med förluster, kostnader, och 

annan objektiv data på ett dödläges existens. Samt en uppskattning av sidornas 

uttryckta uppfattning av smärta, låsning och hopplöshet inför en fortsatt konflikt 

utifrån uttalanden, agerande och politik.  

 

1.6 Metod och empiri 
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Teorier kan i grunden ses som förenklingar av verkligheten, ett försök att göra 

något stort och ogripbarts till något förenklat och greppbart (Johanessen & Tufte, 

2003, s29). Detta stämmer väl överens med RT som ämnar göra den komplexa 

fredsprocessen till något greppbart. För att denna teori ska ha någon möjlighet att 

fylla denna funktion måste den testat kontinuerligt. Det är därför jag valt att göra 

en teoriprövning av RT. Grunden i en teoriprövande studie ligger i namnet, att 

pröva en teori för att uppskatta dess antaganden. Detta kan dock leda till vissa 

problem, bland annat det kontrafaktiska problemet då man behöver säkerställa att 

de antaganden teorin gör stämmer och att resultatet inte kommer av något annat 

kausal mekanism. Eller så kallat ”conceptual streching” då strävan att uttala sig 

mer generellt tunnar ut begreppet (Teorell & Svensson, 2007, s236-8). Detta blir i 

denna uppsats kritik mot teorin då den ibland utger sig för att kunna förklara mer 

än den kan.  

Eftersom det intressanta fallet i denna uppsats var Afghanistan blir detta en 

teoriprövande fallstudie av Afghanistan. Min analysenhet blir då den Afghanska 

konflikten och variablerna de olika förekomsterna av operationaliseringen av 

Ripeness (Esaiasson, 2007, s121-2). Valet av att göra en fallstudie var naturligt då 

Zartman skriver att det är den vanligaste metoden att forska på förhandlingar samt 

att fall studier är det bästa sättet att kombinera empiri med teori och koncept 

(Zartman, 2008, 257-8). 

För att få tag i den information jag vill ha ur det empiriska materialet kommer 

jag att göra göra en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att denna metod inte låser 

sig vid något specifik aspekt av texten utan istället söker innebördsaspekter 

(Bergström & Boréus, 2005, s43-5). Det jag söker i texterna kommer då vara det 

manifesta budskapet då jag inte söker analysera emperin utan analysen ligger i de 

teoretiska antaganderna tillsammans med det empiriska materialet (Bergström & 

Boréus, 2005, s45). 

     Det empiriska materialet jag ska använda mig av kommer jag att försöka hålla 

så brett som möjligt och inte avgränsa det mer än att det kommer från rätt 

tidsrymd samt är direkt kopplat till den Afghanska konflikten och min 

operationalisering. Detta för att skapa mig en så bred bild av konflikten som 

möjligt. Det kommer att utgöras av uttalanden av ledare eller högt uppsatta 

personer. Agerande från länder eller organisation som är intressant ur ett RT 

perspektiv. Eller tecken som pekar på något av de intresseområdena RT har. Detta 

kommer att hämtas från nyheter, uttalanden eller tal så som state of the union, 

eller böcker och artiklar på ämnet. 

1.7 Avgränsningar och begränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till Afghanistan eller händelser som direkt påverkar den 

Afghanska konflikten. Detta på grund av det speciella läget i Afghanistan men 
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även då denna avgränsning låter mig testa teorin på djupet, även om det bara blir i 

ett fall vilket gör det omöjligt för mig att generalisera runt teorin (Esaiasson, 

2007, s108-9). Detta innebär att jag bara kan uttala mig om teorins 

användbarhet/brister i detta fall och teorins antaganden om detta specifika fall. På 

grund av teorins vaghet kommer jag inte att kunna uttala mig ifall ett ripe moment 

finns, bara ifall ripeness finns (O'kane, 2006, s271-2). Detta eftersom inga exakta 

ripe moment faktorer kan identifierats. 

I uppsatsen har jag avgränsat mig till USA och Talibanerna då RT är byggt 

utifrån två parter. Det är även dessa två parter som blev huvudaktörerna när 

konflikten på allvar internationaliserades. Att jag bara använder mig av USA på 

koalitionssida bygger på att de inledde konflikten och även om de inte är ensam i 

konflikten har deras ord varit styrande i de flesta frågor. 

     De tidsavgränsningar jag gjort har varit från 1994-2012 för Talibanerna samt 

mellan 2001-2012 för USA. Att jag har använt mig av olika tidsramar är för att 

fånga in konfliktens helhet. Då Talibanerna upplever att de har stridit i en konflikt 

sedan 1994. Målet och motivationen har varit den samma, motståndaren har dock 

förändrats. Medans USA avgränsning gjordes kortare eftersom de på först satt in 

trupper på marken i Afghanistan efter 2001. 
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2 Konfliktens kontext 

1979 gick Sovjetunionen in i Afghanistan som en del av det kalla kriget. Detta 

svarade USA snabbt på och utökade kontakten de hade med Pakistan och inter-

services intelligence (ISI), den Pakistanska underrättelsetjänsten. De försåg dem 

med pengar, vapen som skickades vidare till muhjedinerna i Afghanistan. 

Ockupationen av Afghanistan blev betydligt kostsammare än sovjetunionen hade 

tänkt sig och de drog sig ur Afghanistan 1989 (Rashid, 2008, s105-7).  

     Sovjetunionens invasion hade skadat ett redan trasigt land ytterliga med över 1 

miljon döda och en dåligt fungerande statsapparat nu i spillror. Detta ledde till en 

kamp om makten vilket snabbt skapade ett inbördeskrig som den existerande 

staten inte klarade av att hantera. Afghanistan var nu i stort sett helt uppbyggt av 

självständiga stater med egna ledare. Kaoset, oro och det upplevda moraliska 

förfall i landet var en av de viktigaste faktorerna till att rörelsen som idag kallar 

talibanerna startades (Rashid, 2010, s45-7). De nådde enorma framgångar och vid 

1997 kontrollerade talibanerna i stort sett hela landet med ett undantag, den norra 

delen av landet där General Abdul Rashid Dostum ledde den Uzbekiska milisen 

tillsammans med Tadzjiken Ahmad Shah Massoud, tillsamans hade de skapat den 

Norra alliansen (Rashid, 2010, s86-7). Talibanernas allt mer fundamentalistiska 

och radikala politik ledde till en mängd massakrer och andra brott som snabbt 

började dra till sig internationella fördömmanden. De gav även Al-Qaida en plats 

att operera ifrån vilket förargade USA vars ambassader i Kenya och Tanzania 

blivit sprängda av Al-Qaida (Encyclopedia Farlex, 2009).  

     2001 genomfördes terrorattacken mot World Trade Center i New York vilket 

även blev startskottet för den amerikanska inblandningen i Afghanistan på allvar 

då Talibanerna fortfarande vägrade lämna ut Usama Bin Laden. detta ledde till att 

USA gick in och stödde Norra Alliansen med special styrkor för att driva 

Talibanerna från makten och oskadliggöra Al-Qaida. Deras framgångar var 

snabba då de redan fyra månader efter attacken i New York i stort sett drivit ut 

Talibanerna ur Afghanistan. Den 20 december 2001 röstade Säkerhetsrådet 

igenom resolution 1386 där det fastslogs att en International Security Assistance 

Force (ISAF) skulle etableras i Afghanistan för att hjälpa till med att upprätta 

säkerheten (FN, 2001). Investeringen i Afghanistan var låg och huvudsakligen 

fokuserad på militära mål samtidigt som krigsherrarna återtog mycket av det 

maktvakuum Talibanerna lämnat efter sig.  

    Stridigheterna var på en relativt låg nivå 2001 men började snabbt eskalera med 

stora förluster på båda sidor och en klart stigande kostnad av konflikten. Även om 

insatserna från båda sidor ökat kraftigt de senaste åren har små framsteg gjort då 

talibanerna har svårt att etablera sig i större städer samtidigt som ISAF styrkorna 
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har svårt att hålla greppet om landsbygden. Den Afghanska staten har stärkts men 

stora frågetecken kvarstår ifall den klarar av att hantera säkerheten själv. Allt fler 

röster talar även idag för att en militär lösning inte finns (Brahimi & Pickering, 

2011, s21-3). 
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3 Teoriprövande analys 

 

3.1 Redogörelse för parterna 

3.1.1 Talibanerna 

Rötterna för Talibanerna finner vi i Kandahars öken där en grupp religiösa ledare 

ledda av Mullah Omar hade samlats för att hitta en lösning på det katastrofala 

läget i Afghanistan som rådde 1994. Grunderna i Talibanerna mål bestod då av att 

skapa fred, avväpna befolkningen, införa sharialagstiftning och skydda 

Afghanistan som nation samt dess islamska karaktär (Rashid, 2010, 47-8). 

Talibanerna har alltid haft en tydlig koppling till Pastuner som har mycket strikt 

hederskodex (pashtunwali) och ofta konservativa tolkningar av islam, samt en inre 

struktur som gör det mycket svårt för sekulära krafter att verka (Tribal Analysis 

Center, 2009, s3-4).  

     Talibanerna har genom konflikten haft en politik som i det stora hela varit 

relativt oförändrad. Vissa förskjutningar har vi dock sett, då omvärlden isolerade 

Talibanerna gick de närmare Al-Qaida, extremism och jihad (Rashid, 2008, s78-

9). De har även svängt vad gäller drog politiken då de förbjöd all opiumodling 

under sin tid vid makten. Men efter deras fall har de dock ändrat ståndpunkt och 

använder opiumodlingarna för att finansiera deras kamp. Vilket stärker att 

Talibanerna måste till viss del ses som en kostnads rationell aktör. Men generellt 

för Talibanerna gäller att de är religiösa fundamentalister som har en tydlig bild 

av deras mål med Afghanistan och sällan visar några intressen att kompromissa 

om dessa. Vilket även gjort de okänsliga inför motgångar då de upplever sig ha 

gud och tid på deras sida (Rashid, 2010, s306-8). De är även en rörelse som har 

bygg upp ett enormt hat mot USA som visat sig ge problem för ledarna när 

förhandlingar inletts då anhängare kände sig lurade (The Daily Beast, 2012). 

Talibanerna har visat sig bli en mer och mer descentraliserad organisation som 

haft allt svårare att tala med en röst (Rashid, 2012, s126-8) Talibanerna har även 

gett uttryck för ett väldigt lång tidsperspektiv i konflikten, dels genom det långa 

uppehållet för att samla krafter efter deras fall 2001. Deras sätt att slåss då de 

genomför en offensiv varje vår/sommar och samlar krafter under vintern. Men 

även i uttalanden genom det gamla pashtun ordspråket ”ni har klockorna, men vi 

har tiden”. 
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3.1.2 USA 

USA är ett land som historiskt visat sig både kapabel och villig att använda militär 

makt för både geostrategiska så väl som humanitära mål. Att de lever under strikta 

doktriner över tiden är svårt att påstå då presidentbyte ofta innebär nya riktlinjer. 

Genom konflikten har de haft en skiftande politik. Då de gick in hade de ett klart 

syfte att endast krossa Al-Qaida och Talibanerna så att de inte kunde operera ifrån 

Afghanistan, för att sedan dra sig ut (Rashid, 2008, s50-1). Detta började sakta 

glida över i ett bredare nationsbyggande spår allt eftersom konflikten fortgick, 

dock utan något seriöst engagemang enligt många vetare (Rashid, 2008, s51-2). 

Bush fokus på Irak, den låga ambitionen i Afghanistan och vägran att söka 

politiska lösningar ledde till en i stort sett oförändrar politik under hans tid vid 

makten. Det allt sämre ekonomiska läget i USA i kombination med en allt större 

opposition till kriget i Afghanistan har definitivt skyndat på USA känsla av att 

söka en lösning på konflikten. Även den betydligt mildare ton de har hanterat 

Talibanerna med efter Obamas inträde. (Rashid, 2012, s117-9). USA har även gått 

in i konflikten med en klart skild tidsram, initialt skulle de dra sig ur så fort de 

kunde vilket hela tiden blivit framskjutet. Idag ska de lämna över 

säkerhetsansvaret till Afghanska regeringen 2014. 

3.2 Det militära läget och MHS 

Att följa den militära utvecklingen i Afghanistan visar en ganska klar bild vad 

gäller våldsutvecklingen. De amerikanska förlusterna per år har stigit kraftig 

genom hela konflikten (Icasualties, 2012). Förlusterna på talibansidan har varit 

betydligt högre även om det inte finns några exakta siffror på läget visar de flesta 

bedömningar på 10-20 insurgenter för varje ISAF soldat (Straziuso, 2007). Även 

om dödsfallen är mycket ojämnt fördelat så har dödsfall för USA visat sig 

betydligt mer kostsamt då de påverkar opinionen mycket negativt. Samtidigt som 

de inte har fullt så negativ effekt på Talibanerna då de dör en martyrdöd (Rashid, 

2008, 75-9). Dock påverkar de deras förmåga mer då mängden Talibankrigare är 

mycket vagt men uppskattades till 36,000 av Maj. Gen. Richard Barrons 2010 mot 

koalitionens cirka 130,000 (UPI, 2010). Under talibanernas stora offensiv 2006-7 

då de hade tänkt återta södera delarna av landet gavs viss framgång då de drev 

upp koalitionens förluster men ledde inte till någon större förändring av konflikten 

i sig (Rashid, 2008, s413-4). Talibanerna har sedan dess i allt större utsträckning 

fört gerillakrigsföring och användandet av självmordsdåd och IED:er ökat 
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(Icasualties, 2012). Vilket tyder på en uppfattning om att de inte längre klarar att 

”ta” områden.  

Med Obama bakom rodret blev det USA tur att eskalera under 2009-10. 

Effekterna av detta är svårbedömt men det innebar stora förluster för Talibanerna 

samt köpte lite tid för den Afghanska regeringen att fortsätta att byggas upp. Efter 

denna offensive stod det även klart för USA att de inte kunde knäcka Talibanerna 

helt eller kontrollera alla områden av Afghanistan (Rashid, 2012, s115-7). Efter 

denna offensiv sjönk dödsfallen på koalitionen sida ned för första gången på tio 

år. Efter dessa två offensiver stod de klart för båda sidor att militärt köra ut eller 

besegra motståndaren inte var aktuellt. Detta ledde snabbt till USA började visa 

tecken på den upplevda hopplösheten i konflikten i och med det dåliga stödet för 

konflikten hemma i kombination med de enorma kostnaderna för konflikten 

(Belasco, 2011, s3, 17). Vilket skulle kunna mynna ut i ett Vietnam scenario för 

USA ifall dödläget uppehölls. Allt fler uttalade sig om vikten av att tala med 

Talibanerna. USA börjar under denna period visa seriösa försök till en 

fredsprocess (Rashid, 2012, s120-2)  

     Talibanernas känsla av dödläge har inte varit lika tydlig även om mycket talar 

för att de upplever en allt starkare hopplöshet inför militära alternativ. Idag har 

Talibanernas attacker tagit mer karaktär av självmordsattacker, infiltrationer och 

lönnmord som blev döden för General Daoud Daoud (Rashid, 2012, s135-6) 

vilket kan tolkas som ett tecken på desperation. Talibanernas inkomster har även 

minskat genom sjunkande intäkter från opiumodling (UNODC, 2011). De har 

visat intresse för att minska våldsnivån i förhandlingar som inleddes genom 

Tyskland (Rashid, 2012, s120-3). vilket måste tolkas som att talibanerna upplever 

konflikten som en börda och att den snart två decennier långa konflikten tröttat ut 

dem. Även om båda sidor, speciellt USA, visar tecken på att känna sig låst i 

konflikten är det knappast tydligt nog för att utgöra en MHS. 

3.3 Motivation att avsluta konflikten 

3.3.1 Talibanerna 

Försöka kartlägga Talibanerna motivation till att sluta konflikten är svårt då de 

aldrig riktigt haft en öppen politik. Då Talibanerna grundades 1994 visade de 

snabbt att de inte var beredda att kompromissa på deras mål då de tidigt började 

en väpnad kamp (Rashid, 2010, s45-7). Talibanerna sökte eller blev kontaktade av 

ISI tidigt, det är fortfarande oklar i vilken utsträckning sammarbetet mellan ISI 

och talibanerna sträcker sig. Dock är det klart att det skett (Rashid, 2010, s50-3). 

Vissa tecken på sökandet efter ett slut på konflikten gavs ändå 1998 då Brahimi, 

som då var den speciellt sändebud för FN i Afghanistan, lyckades arrangera ett 

möte mellan Talibanerna och den anti-talibanska alliansen. Vissa framsteg gjordes 
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men de övergavs av Mullan Omar direkt efter att mötet avslutats. Ett möte mellan 

Ulamor i Islamabad nådde även viss framgång men Talibanerna följde sedan inte 

överenskommelserna och fredsinitiativet kollapsade (Rashid, 2010, s104-7). Vad 

som utmärkte tiden mellan 1994-2001 var en eskalering från Talibanerna och anti-

talibanska styrkor som begick allt värre massakrar. Som blev tydligt vid ingången 

i Mazar-e Sharif där hårda strider utkämpades. Vilket även syntes hos Omar som 

1997 uttalade sig ”Vi tror ett en militär lösning har större utsikter att lyckas nu, 

efter många misslyckade försök att nå en fredlig förhandlingslösning” (Rashid, 

2010, s85).  

     Talibanska offensiver mot Mazar fortsatte utan någon tydlig vinnare och den 

ökade kontakten med Al-Qaida har snarast bidragit till fundamentalismen (Rashid, 

2008, s38-40). Efter den elfte september och USA inblandning i konflikten fick 

Talibanerna mycket snabba och stora förluster då en överenskommelse inte 

nåddes med USA. Vissa kontakter skedde mellan USA och Talibanerna efter elfte 

september men i stort drog Talibanerna sig bara tillbaka in i Pakistan och 

Kandahar. Inte för att de kände sig besegrade, snarare för att slicka såren (Rashid, 

2010, 287-9). Snarare kan en eskalering av konflikten från Talibanerna kan ses 

genom hela konflikten då dödsoffren per år hos koalitionen stigit kontinuerligt 

fram till 2011 då det för första gången minskade (Icasualties, 2012). Dessa 

offensiver och eskalering har dock i begränsad omfattning tvingat tillbaka USA 

och koalitionstrupper. 

     När Obama kom till makten i USA påbörjade han direkt en ”surge” likt den 

som använts i Irak. Detta ledde till kraftiga förluster hos Talibanerna under 2009-

2011. Den misslyckade Talibanska eskaleringen i kombination med de stora 

förlusterna kan mycket väl varit en anledning till att förhandlingar inleddes i 

början av 2010 (Hosenball et al, 2010). Även om deras intentioner är svårt att ta 

på allvar då Talibanerna fortfarande kallar den Afghanska regeringen illegitim och 

hade en mycket begränsad agenda för förhandlingarna (Abi-Habib, Trofimov, 

2012). Det här har lett många att misstro Talibanernas då de anklagas för att vänta 

ut USA (Parrish, 2011). De håller fortfarande fast vid sin ursprungliga punkt att 

de inte kommer förhandla förrän alla utlänska trupper lämnat Afghanistan 

(Hosenball et al, 2010). Deras unilaterala vägar ur konflikten verkar idag mer 

begränsade efter den misslyckade offensiven, den stigande kostnaden av 

konflikten och det vacklande sammarbetet med ISI pekar även på begränsningar 

(Rashid, 2012, 132-3). Även om dessa faktorer är begränsande har de dock inte 

visat någon tydlig motivation att avsluta konflikten. 

3.3.2 USA 

När elfte september attacken genomfördes mot World Trade Center var USA 

snabba att agera. I state of the union uttalade sig Bush bland annat “Either you are 

with us, or you are with the terrorists” (Bush, 2001). Detta gjorde det mycket 
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klart att några förhandlingar med terrorister och stater som hjälpte terrorister inte 

skulle ske.  

     Det gick snabbt att trycka igenom säkerhetsrådsresolution 1386 (FN, 2001) där 

kapitel sju mandat medgav militära aktioner mot talibanerna. Detta satte tonen för 

hur Bush skulle hantera Afghanistan då det tidigt stod klart att han inte var 

intresserad av nationsbyggande (Rashid, 2008, s50-3). Inledningen av konflikten 

byggde på att snabbt skapa sig allierade i ”kriget mot terrorn”. Men även att 

snabbt eskalera konflikten i Afghanistan genom att på allvar sätta in amerikanska 

resurser i form av specialstyrkor för att besegra talibanerna och oskadliggöra Al-

Qaida (Rashid, 2008, s49-51). En taktik som påminner om den som användes i 

Vietnam ”Search and destroy”, landsätt små styrkor, sök upp fienden oskadliggöra 

honom och dra dig ur.  

     Kampanjen inleddes med bombning av Talibanerna och Al-Qaida vilket ledde 

till att Talibanerna erbjöd sig att diskutera överlämnandet av Usama Bin Laden till 

ett neutralt land ifall bombningarna upphörde, ett krav som Bush snabbt nekade 

Talibanerna (The Guardian, 2001). Den tidiga framgången med att störta 

Talibanerna visade USA inga tecken på att vilja avsluta konflikten. samtidigt som 

det amerikanska engagemanget i Afghanistan var lågt då de redan börjat titta mot 

Iraq och att störta Saddam. Den Amerikanska strategin i Afghanistan efter 2002 

fokuserade på att hålla sig begränsad och i starten endast hålla Kabul. Det 

stigande våldsläget och insikten att Talibanerna inte var besegrade ledde till allt 

högre insatser för varje år som gick (Belasco, 2011, s16). Den ökade insatsen 

kunde dock knappast ses som en eskalering utan snarare som ett sätt att möta 

talibanerna offensiver. Allt eftersom våldet i Afghanistan ökade började USA 

söka alternativa vägar framåt då de inte lyckades oskadligöra Talibanerna eller 

deras skuggledning som försökte bygga upp en stat inom staten. Detta skedde i 

begränsad form under Bush som i sina strategiska val verkade låst till sin egen 

doktrin och vägran att förhandla med Talibanerna.            

     Vid Obamas tillträde som president för USA 2009 såg man snabbt ändringar i 

Afghanistan politiken. Direkt lovade han 30,000 extra soldater till Afghanistan 

och en full implementering av COIN strategin som visat sig framgångsrik i Iraq 

(Cohen, 2009). Detta ledde till en klar eskalering av konflikten men samtidigt ett 

försök att vinna den Afghanska befolkningen som en allierad till USA då COIN 

fokuserar mycket på att vinna ”hearts and mind”. Strategin hade viss framgång 

då den handikappade Talibanerna, dock visade den även att en surge som den i 

Iraq inte skulle knäcka Talibanerna. det skulle även bli svårt för USA att vinna 

hearts and mind då koranbränningen och massakern av civila av en ensam 

Amerikansk soldat visade på de klyftorna mellan USA och den Afghanska 

befolkningen. USA började ha ett allt hårdare politiskt och finansiellt tryck 

hemmifrån att dra sig ur konflikten i kombination med deras brist på unilaterala 

vägar framåt. Detta ledde snart efter offensiven 2009-2010 till att USA sökte och 

inledde förhandlingar med Talibanerna (Hosenball et al, 2010).  

     USA har genom hela konflikten visat visst motivation för att sluta konflikten 

då de från starten inte var intresserad av mycket mer än Al-Qaida. Över tiden har 
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de blivit låsta där av olika anledningar och en högre motivation att söka 

förhandlingar kan tydligt ses efter president skiftet och den växande hopplösheten 

inför unilaterala lösningar. 

3.4 Optimism, en väg ut 

3.4.1 Talibanerna 

Under åren 1995-2001 visade Talibanerna lite optimism för utgången av en 

förhandlad lösning. Denna period präglades dock av enorm framgång för 

Talibanerna vilket knappast åtföljs av sänkta ambitioner. De få fredsinitiativen 

som upptogs kollapsade snabbt då det stod klart att Talibanerna inte skulle 

förhandla sina ståndpunkter (Rashid, 2010, s104-6). Talibanerna körde ut en hel 

del biståndsorganisationer vilket ledde till försämrade relationer med omvärlden 

(Rashid, 2010, s107-8). Vad som dock fungerade någorlunda var förtroendet 

mellan USA, FN och Talibanerna då både USA och FN kunde gå in och inleda 

samtal med Talibanerna även om de inte ledde framåt. Detta hade dock 

förmodligen mycket att göra med att varken FN eller USA hade involverat sig i 

Afghanistan militärt. Detta visade sig när Clinton bombade Afghanistan efter 

attacken mot USA ambassad i Kenya och Tanzania. Då Mullan Omar uttalade sig 

om att Clinton var en lögnare och ohederlig man och relationerna hårdnade 

(Rashid, 2010, s111).  

     1999 inleddes förhandlingar där en överenskommelse om att utväxla fångar 

fastslogs. Dock satte Omar snabbt stopp för vidare förhandlingar samt anklagade 

Massoud för dubbelspel (Rashid, 2010, s114). Direkt efter elfte september och de 

enorma förlusterna som följde för Talibanerna kunde man se vissa sänkta 

ambitioner då de erbjöd sig att överlämna Usama Bin Laden. (The Guardian, 

2001). Lite talar dock för att Talibanerna någonsin på allvar sänkt sina ambitioner 

vad gäller Afghanistan under Bushs tid vid makten. Mullan Omar uttalades sig 

bland annat 2002 om USA framtid i Afghanistan med "fire, hell and total defeat" 

(BBC, 2002). Men även det här uttalandet “But the current situation in 

Afghanistan is related to a bigger cause - that is the destruction of America” 

(BBC, 2001), vilket tyder på en dålig relation och lågt förtroende för USA.  

    Talibanernas upprepade attacker mot de val som genomförs visar även på en 

brist på förtroende för motståndarens intentioner och legitimitet. När Bushs tid vid 

makten närmade sig sitt slut hade Talibanerna knappast sänkt sina ambitioner och 

deras förtroende för Bush och USA var helt kört i botten (Rashid, 2008, s52-3). 

Vissa förändringar kunde man se när Obama kom till makten och införande av 

COIN samt trupp ökningen. Vice President Joe Bidens uttalande sig 2011 ”the 

taliban per se is not our enemy” vilket ledde till positivt reaktioner från 

Talibanerna (Moreau & Yousafzai, 2011). 
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     Talibanerna antydde även i förhandlingarna att de inte skulle tillåta att 

Afghanistan användes för att attackera andra länder vilket innebar att ge Al-Qaida 

kalla handen (Porter, 2009). Talibanerna har även uppvisat lite mer moderata 

åsikter om kvinnors rättigheter och utbildning för flickor (Rashid, 2012, s166-7). 

Men även om förtroendet för USA ökat och ambitionerna har sjunkit hos 

Talibanerna är det lite som tyder på att de har börjat se en förhandlad lösning som 

ett acceptabelt allternativ. Då de fortfarande vägrar erkänna den Afghanska 

regeringen.  

     Förtroendet för USA är fortfarande mycket lågt som tydligt syntes på 

reaktionerna efter massakern på civila afghaner av en amerikansk soldat i 

Panjwai. När det Afghanska folket vänder sig mot USA stärks Talibanernas 

uppfattning att de vinner och som Rashid säger, så länge Talibanerna upplever att 

de vinner kommer inga förhandlingar att lyckas (Rashid, 2010, s307). De lilla 

tecken man sett på en optimism från Talibanerna har i de flesta lägen like gärna 

kunna förklarats som en taktik eller strategi anpassning snarare än en upplevd väg 

ut. 

3.4.2 USA 

När USA gick in i Afghanistan visade de mycket låg optimism för en förhandlad 

lösning. Detta var förmodligen ett resultat av de enorma framgångarna och det 

resulterande i en låga motivationen att avsluta konflikten (Rashid, 2008, s44-46). 

De såg förhandlingar med Talibanerna som tänkbart endast ifall de uppfyllde alla 

deras krav, USA var inte beredd att ge några eftergifter. Bush uttryckte även ett 

mycket dåligt förtroende för Talibanerna då han i state of the union talet 2001 

kallade Talibanerna mördare ”By aiding and abetting murder, the Taliban regime 

is committing murder” (Bush, 2001).  

    Tidigt började USA inse att konflikten i Afghanistan var betydligt mer komplex 

än de trott. De insåg dock att det inte enbart fanns en militär lösning och att en 

nationsbyggande process behövdes, ett alternativ både USA och Talibanerna 

ogillade (Rashid, 2008, s48-51). När USA invaderade Irak ökade det redan dåliga 

förtroendet mot USA då många började uppfatta detta som ett krig mot islam. 

Samtidigt som Bush inte visade några tecken på alternativ till att militärt krossa 

Talibanerna vilket han gjorde klart i state of the union 2004 (Bush, 2004). Allt 

eftersom våldet trappades upp under konflikten började militära lösningar se allt 

hopplösare ut samtidigt som rapporter om USA övergrepp och bilderna från Abu-

Ghurayb började cirkulera vilket ytterligare försämrade förtroendet för USA 

(Rashid, 2008, s372-5). Oavsett de försämrade läget fasthöll Bush genom hela sin 

tid vid makten att inte erkänna Talibanerna. Ett skiftande fokus med Afghanistan 

fanns dock då han i sitt sista state of the union tal poängterade framgångarna och 

vikten av att bygga upp Afghanistan. Förtroendet och inställningen till talibanerna 

var dock närmast oförändrat då han kallar dem terrorister och poängterar vikten av 
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att besegra dem (Bush, 2008). Bushadministrationen visade små förändringar 

under 2001-2008 samtidigt som läget i Afghanistan kraftigt ändrats.  

     Med Obamas tillträde som president kom en snabb trupp ökning i Afghanistan 

vars huvudsakliga uppgift att skapa stabilitet i Afghanistan. Men även en helt ny 

syn på Talibanerna då de bland annat lobbat för att avlägsna och har tagit bort 

många Talibaner från terrorist watch-lists (Lynch, 2010). I Obamas state of the 

union tal 2010-2012 ligger fokus tydligt på återuppbyggandet av Afghanistan och 

målar inte ut Talibaner som fiender som ska besegras. Samtidigt poängterar han 

att trupperna är på väg hem (Obama, 2010; 2011; 2012). USA öppnade även 

förhandlingar med Talibanerna vilket tyder på ett ökad förtroende och sänkta 

ambitioner (Kimball, 2012). De stora eftergifterna USA har genomfört med 

neddragning av trupper, erkännande av Talibanerna, den förändrade politiken 

samt öppnandet av Förhandlingar pekar ändå på en stor optimism hos USA idag 

och de är med största säkerhet redo för allvarliga fredsförhandlingar och ger 

intryck av att tro det kan ge en positiv utgång. Mycket till följd av Obamas 

tillträde till makten. 
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4 Slutsats 

4.1 Teoriernas användbarhet i Afghanistan 

Existerar ett ripe moment i Afghanistan idag? För att undersöka denna fråga 

använde jag mig huvudsakligen av ripeness theory och readiness theory. De 

bidrog båda till min förståelse för konflikten även om jag fann readiness theory 

bättre rustad för att appliceras på Afghanistan. Detta genom dess förståelse för 

”readiness” att förhandla som något som parterna kan komma fram till oberoenda 

av varandra. Detta var mycket tydligt i Afghanistan där många försök till 

förhandlingar inte möts från andra sidan. Även USA:s idag tydliga vilja att 

förhandla, vilket inte delas från Talibanerna sida. Readiness theorys fokus på 

”readiness”, villighet att förhandla passar även denna konflikt bättre då det i 

namnet antyder något som kan variera och existera i olika utsträckningar. Både 

Talibanerna och USA har uppvisat detta genom olika uttalanden och 

förhandlingar då man kan se skilda ambitionsnivåer eller allvar i deras 

engagemang.  

     Readiness theory fokuserar även på konflikten som en process som kan 

producera ett lämpligt läge för förhandlingar. Även detta passar Afghanistan 

bättre då det på ett mer elegant sätt fångar den subjektiva naturen hos viljan att 

förhandla. Då den följer parterna på ett mer psykologiskt och politiskt plan vilket 

med tanke på Talibanerna gav en betydligt bättre bild av deras uppfattningar då de 

är en part som kan uppfattas följa många orationella val. Men även ge en klarare 

bild var de stod med tanke på förhandlingar då readiness theory på ett bättre sätt 

följer dessa och skapar en bild av Talibanernas världsuppfattning. Ripeness theory 

fann jag mindre lämplig att använda, mycket på grund av de fördelarna jag tagit 

upp med readiness theory. Dock hjälpte teorin med en bättre förståelse för det 

objektiva läget och dess koppling till viljat att förhandla då man kunde se att när 

konflikten kulminerade 2010 även var året förhandlingar började ses på allvar. 

Ripeness theorys avskalade form har även visat sig användbar för att snabbt få en 

översikt av konflikten. 

Har vi då ett ripe moment utifrån teorierna antagenden? I grund och botten är 

teorin för vagt formulerad för att det ska finnas någon möjlighet att med säkerhet 

fastslå det. Vad vi dock har sett genom konflikten är båda sidor har sökt 

unilaterala lösningar på konflikten med tvivelaktiga resultat. Mot slutet av 

konflikten har kostnaderna stigit kraftigt för båda sidor och USA har get vissa 

tecken på att gå mot en katastrof ifall de inte kommer ur konflikten. Båda sidor 

ger signaler om att de känner sig låsta i konflikten samt upplever den som en 

börda och då USA i större utsträckning. Förtroendet för motståndaren har gått i 

vågor men båda parter ger uttryck för klart förbättrade relationer efter 2009 och 
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Obamas tillträde. Talibanerna har inte gett några tydliga tecken på en WO, USA 

däremot verkar snarast så optimistisk om en väg ut att de planlägger den till ett år 

och pratar öppet om hur de är på väg hem. Båda parter har även visat en stigande 

acceptans för att ge eftergifter, speciellt USA som bland annat plockade bort 

Talibaner från terrorist watch-list enbart i syfte att bygga förtroende. Utifrån de 

teoretiska antaganderna finns det ripeness i konflikten även om den utgjorde sig 

för att vara högre 2010. Parterna uppvisar båda viss readiness till förhandlingar 

men USA upplever en högre nivå readiness.  

Teorierna har visat sig användbara på fallet Afghanistan, även om de inte kan 

ge några exakta svar så ger de en bra mall för vad som ska undersökas och hur 

förhandlingar och vägen till de i konflikten ska tolkas. I detta ligger enligt mig 

teoriernas styrka.  

4.2 Bristerna i teorin 

Som tidigare nämts ligger de största begränsningarna i teorierna i dess oförmåga 

att förutsäga. Detta gäller i hög grad Afghanistan då informationsläget varit 

mycket dåligt speciellt från Talibanernas sida, vilket blivit en direkt effekt på 

grund av Talibanerna avsaknad av en politisk gren. Men även på grund av 

teoriernas subjektiva fokus vilket innebär en begränsning i förståelsen för sidorna 

i konflikten då Talibanernas mer religiöst fundamentalistiska karaktär inte 

uppmärksammas, men ändå varit mycket viktig för att förstå konfliktens 

utveckling. Detta har Zartman bland annat tagit upp i resistant reactions, dock har 

ingen tydlig koppling till hur det påverkar teorin gjorts.  

     Teorierna har gett en klar bild hur konflikten har utvecklats och hur den 

mognat över tiden. Men detta bygger på situationer man vet skapade viss ripeness 

eller information som endast blivit tillgänglig på efterhand. Teorierna är även 

utformad för att endast undersöka faktorer som styrker dess antaganden. I 

Afghanistan skapade denna informationsbristen ett läge där man konstant över 

eller underväderade ripeness då parterna undanhöll vital information. Till exempel 

försök till att söka förhandlingar (Rashid, 2012, 113-6). Att uttala sig om den 

nuvarande situationen i afghanistan mer exakt än att säga att det är lämpligare att 

söka förhandlingar och att  2010 hade tydligare tecken på ripeness är omöjligt på 

grund av den bristande informationen och den subjektiva naturen hos ripeness.  

Teoriernas vaghet är ett stort hinder för appliceringen på Afghanistan. Då 

teorierna bland annat påpekar att större förluster påskyndar ripeness men inte 

någon exaktare definition av det. I fallet Afghanistan blir detta mycket svårt att 

operationalisera då man kan se att förluster påverkar sidorna i olika 

utsträckningar. Vidare är de subjektiva elementen av ripeness mycket osäkra att 

uppskatta i Afghanistan, samtidigt som Zartman påpekar att de elementen är 

avgörande (Zartman, 2000, s231) 

Teorierna är fortfarande låsta i två sidors tänket vilket dels försvårar 

appliceringen på en konflikt men även utesluter många viktiga aktörer. Detta är 
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extra bekymmersamt i Afghanistan då det först och främst finns en enorm mängd 

militanta aktörer. Men dessa aktörer arbetar på helt olika premisser, dels finns 

krigsherrarna, knarksmugglare, terroristceller, ISI, Talibanerna samt en mängd 

internationella aktörer och många religiöst fundamentalistiska rörelser. Då dessa 

är inblandade i konflikten av helt olika anledningar skapar det små chancer till 

förhandlad fred tillsammans. Coalitions theory gör ett försök att hantera detta men 

faller då den utgår ifrån att det går att bygga en koalition runt en huvudfråga vilket 

inte de pluralistiska aktörerna i Afghanistan ger uttryck för (Pruitt, 2007, s1531-

5). Detta leder in på ett mycket stort problem för teorierna. Är fred något parterna 

kan förhandla fram? Teorierna pratar oftast bara om initieringen av förhandlingar 

dock är den underförstådda meningen att det leder till ett fredsavtal. Ifall 

Talibanerna kan erbjuda fred är omöjligt att säkerställa dock har förhandlingar 

med dem visat att de har dålig kontroll över deras organisation eller andra 

militanta (Rashid, 2012, s125-7).  

Teorierna pratar även om hur tredje part ska uppfatta ett ripe moment och då 

inleda medling mellan parterna, detta blir även mycket svårt i fallet Afghanistan. 

Talibanerna har visat viss acceptans att ta in medlare, dock har USA direkt tagit 

över alla medlings försök (Rashid, 2012, s113-6). I och med det förloras 

fördelarna med medling. Speciellt när högt uppsatta Talibanledare har uttalat sig 

om att det fundamentala problemet ligger mellan USA och Talibanerna (Rashid, 

2012, s121). Vilket tyder på teoriernas brister i att hantera supermakter. 

      

 

4.3 Avslutande anmärkningar 

Teorierna klarar som sagt inte av att förutsäga förhandlingar, dock har de visat sig 

användbara då det kan identifiera vissa element av ripeness, men då endast på 

efterhand. Teorierna har många tydliga begränsningar och brister men är 

fortfarande användbar för att analysera parterna i konflikten och skapa sig en 

betydlig bättre bild hur de fungerar. Det akademiska värdet i teorin har redan 

visats flertalet gånger. Dock upplever jag teoriernas praktiska styrka ligga i hur de 

bygger en grundlig förståelse för parterna och hur de fungerar i konflikten. Denna 

förståelsen bygger automatiskt på en mängd generaliseringar och uppfattningar 

som inte går att empiriskt bevisa dock är just uppfattningar och generaliseringar 

allt praktiker har att gå på. Teorierna fokuserar på subjektiva uppfattningar vilket 

ofta är det enda praktiker har att gå på. Då inga praktiker går in i en situation med 

exakt kunskap om läget. Detta är ett område jag skulle vilja se mer forskning 

kring ripeness theory, då tydligare modeller och element för att identifiera hur 

parter agerar i frågor om eskalation/deskalation och förhandlingar klart kan gynna 

personer som söker fred i deras förståelse för alternativa vägar fram i konflikten. 
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