
   

 
 

Umeå universitet: Statsvetenskapliga institutionen   

 

Fredsbyggande från insidan 

 

En jämförande kvalitativ studie om interna partiska -och externa neutrala 

medlare i fredsbyggande processer i Somalia 

 

 

 

Uppsats för C-seminariet i Freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet  

Vårterminen 2018 

Mohamedamin Sheik 



   

 
 

 

 

 
Sammanfattning  

Medling är ett viktigt verktyg i verktygslådan för hantering av konflikter. Mycket av 

forskningen har fokuserat på externa aktörer som kommer från utanför konflikten och som är 

neutrala till konfliktparterna och sammanhanget, men interna aktörer som är partiska har 

mindre uppmärksamhet i medlingslitteraturen. Baserat på detta syftar studien till att förstå 

effekterna av olika typer av medlare, nämligen medling av extern-neutrala och interna-

partiska medlare och effektiviteten som dessa medlare kan ha i fredsavtal. Baserat på detta är 

studiens forskningsfråga, Vilken medling är effektivaste för att nå ett hållbart fredsavtal i 

bräckliga stater, Inter-partisk eller Extern-neutral medling? 

För att svara på forskningsfrågan använder studien den kvalitativa metoden av fokuserad och 

strukturerad jämförelsemetod. Empirisk analys, som omfattar perioden 1991–1998, baserad 

på medlingsprocesserna i de två fallen av studien, nämligen södra Somalia och den 

självdeklarerade republiken Somaliland (norra Somalia) används. 

Studiens hypotes är att interna-partiska medlare är mer sannolikt att generera ett hållbart 

fredsavtal vilket bygger på förhandlingsteori där trovärdiga bärare av information kan 

förhindra informationsproblem och därmed skapa hållbar fred. Det empiriska resultatet av 

studien stödjer denna hypotes.  

 

Nyckelord: Medling, Förhandlingsteori, extern-neutral medlare, interna-partiska medlare, 

Södra-Somalia, Somaliland   
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1. Introduktion 

Världen har upplevt en rad statliga och icke-statliga konflikter sedan slutet av andra 

världskriget, vilket har inneburit hot mot den internationella freden och säkerheten. 

Fredsbyggande principer och praxis som medling har gradvis blivit normaliserad i 

internationella relationer och internationell utvecklingspolitik men fortfarande är kunskapen 

begränsad angående effekter det får lokalt, i samhället och på individuell nivå. Medling är en 

process där "en tredje part hjälper två eller flera parter med att förhindra, hantera eller lösa 

konflikter genom att hjälpa dem att utveckla ömsesidigt godtagbara avtal" (Svensson 2014). 

Tidigare forskning visar på vikten av medling. En jämförande studie av 434 internationella 

kriser som inträffade mellan 1918 och 2001 visade att sannolikheten för ett formellt avtal är 

mer än fem gånger större när medling används (48,35 procent) än när medling inte används 

(9,97 procent) (Beardsley et al. 2006). 

Externa-neutrala medlare har tidigare ansetts vara bäst lämpade för att medla men finns men 

ny forskning har påbörjat en debatt i litteraturen kring vilken typ av medling som är mest 

effektivast. Svensson och Lindgren (2013) hävdar att medling domineras av externa medlare, 

medan det finns interna medlare som försummas i den nuvarande tillgängliga forskningen. 

Samma argument drivs av Oliver P. Richmond och Roger Mac Ginty (2015) genom att 

påpeka misslyckandena av externa medlare. 40 procent av medlingen som domineras av de 

utomstående aktörer har haft allvarliga svårigheter eller uppnådde inte några resultat. Andra 

forskare, hävdar att externa medlare kan underlätta informationsutbyte, använda 

påtryckningar för att öka de upplevda kostnaderna av konflikter och försäkra att avtalen som 

undertecknas verkställs. Eftersom externa medlare normalt inte är involverade efter en kris, 

tenderar dock sådana temporära effekter att försämras, eftersom aktörernas 

förhandlingspositioner förändras och medlarens medverkan ökar över tiden. Ännu viktigare, 

främjar medlare ofta avtal som inte är hållbara (Beardsley 2009).  

Wehr och Lederachs arbete (1991, 85–98) definierar Interna-partiska medlare som individer 

eller grupper som bor inom konfliktområdet. De är därmed kännetecknade av att vara 

betrodda och respekterade individer eller grupper av personer som har en hög legitimitet hos 

de stridande parterna som ser dem som legitima. Partiskheten av de interna medlarna kommer 

huvudsakligen ifrån den sociala sammanhang som medlaren delar med konfliktpartierna och 

därmed effekterna som ett fredsavtal kan ha även för dem. Externa medlare definierar Wehr 

och Lederach som aktörer, mellanstatliga organisationer, enskilda länder, grupper av länder, 
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icke-statliga organisationer eller individer, som kommer från ett sammanhang utanför 

konflikten och kan därmed vara neutrala till både parterna och avtalet.  

1.2 Problemformulering 

Med tanke på inbördeskrigs frekvens och dess destruktiva natur, är det viktigt för 

internationella samfundet och politiker att använda effektiva medel för att skapa fredliga avtal 

mellan konfliktpartierna som är hållbara. Svårigheterna att lösa inbördeskrig och deras 

utbredda förekomst gör genomförandet av mer effektiva medlingsstrategier till en viktig och 

relevant fråga för det internationella samfundet att handskas med (Svensson 2007).  

Neutralitet har länge varit ett viktigt krav för medlare vilket har resulterat i att medling 

dominerats av externa-neutrala medlare. Ny forskning visar hur interna-partiska medlare kan 

bidra med hållbara avtal (Svensson & Lindgren 2013). Utifrån detta, Vilken medling är 

effektivaste för att nå ett hållbart fredsavtal i bräckliga stater, Inter-partisk eller Extern-

neutral medling? 

Effektivitet av medlarnas involvering kan mätas genom att fokusera på följande områden; 

avslutandet av konflikten genom ett fredsavtal och fredsavtalets hållbarhet. 

I denna studie genomförs en analys av två medlingsprocesser i Somalia och Somaliland 

mellan 1991 till 1998. Dessa områden har utvecklats annorlunda när det gäller fredsbyggande 

trots att konfliktorsaken, etnicitet (med polariserade klananslutningar) och de kulturella 

normerna är desamma i båda områdena. Somaliland har haft starkt engagemang och 

involvering av sedvanliga ledare som en del av interna-partiska medlare medan Somalia 

dominerades huvudsakligen av externa-neutrala medlare (Renders 2007). Studien fokuserar 

på hur medlarna har agerat och varför utfallet av medlingsprocesserna skildes åt.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att kritiskt bedöma rollen medling har i fredsprocesser och förstå 

skillnaden mellan intern-partisk medling jämfört med extern-neutral medling samt varför 

deras involvering i fredsförhandlingar bidrar till olika utfall. Eftersom studien syftar till att 

öka förståelsen för ett visst fenomen i förhållande till en viss tidsram, används en 

jämförandemetod genom att undersöka medlingsprocesserna i Somaliland och Södra-Somalia 

som fall. Studien utvärderar således hur valet av medlare (Intern-partisk mot extern-neutral) 

och deras medverkan i dessa regioner bidragit till att skapa fred, trots konfliktens karaktär var 

samma.  

Följande frågeställningar ska besvaras: 

• Hur har interna-respektive externa medlare bidragit till medlingsprocesserna i 

Somaliland respektive Somalia? 

• Hur har medlarna gått tillväga i medlingsprocesserna? 

• Upp till vilken nivå har fredsavtalen upprätthållits efter fem år? 

• Varför skiljer sig hållbarheten av fredsavtalet beroende på medlarnas karaktär?  

1.4 Avgränsningar 

I denna studie, fokuserar jag på Södra-Somalia och Somaliland och inte andra regioner i 

landet där medling kan har skett. Medling med flera regioner eller länder hade gett studien 

mer generaliserbart resultat men på grund av begränsad tid och utrymme fokuserar studien på 

att förstå dessa två fall. Fallen fokuserar också på de stora medlingsprocesserna i dessa 

regioner då det kan har varit många mindre medlingsprocesser. Studien undersöker också 

medlarnas involvering och undersöker inte andra aktörer så som unga, kvinnor, NGOs, 

flyktingar och fredsbevarande insatser. Medlingen är i fokus och inte själva konflikten och 

orsaker som ligger bakom den. Klanstrukturen i Somalia och Somalilands självständighet 

diskuteras inte mer än det som är relevant för forskningsfrågan.       

1.5 Centrala begrepp  

Medling: En process av konflikthantering där konfliktparter söker hjälp av, eller accepterar ett 

erbjudande om hjälp från, en individ, grupp, stat eller organisation för att lösa sin konflikt 

eller lösa sina skillnader utan att tillgripa till fysisk kraft 

Sedvanliga ledare: Traditionella- och klan ledare  
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2. Tidigare Forskning  

Under de senaste åren har medling blivit det vanligaste verktyget för konflikthantering i 

inbördeskrig men hittills vet vi relativt lite om hur man bäst hanterar dem. Medling är särskilt 

populär när andra konflikthanteringsmetoder redan har misslyckats att skapa en lösning på 

konflikten och när tvisterna är särskilt långvariga och komplexa (Svensson 2007). 

Forskare som Beardsley (2009) har beaktat effekterna som olika medlingsstrategier har på 

medlingsutfallet. Hur påverkar olika medlare och deras respektive medlingsstilar 

medlingsprocessen? Mer specifikt syftar denna studie dock att undersöka hur medlarnas 

karaktär bidrar till ett hållbart fredsavtal.  

Enligt Beardsley (2009) är medlare som inte sätter press på krigsherrarna tills de skriver under 

ett fredsavtal och som samtidigt bidrar med genomförandehjälp under en längre tidsperiod, de 

mest effektivaste.  

Tidigare forskning om medling i konflikter har betonat rollen som externa medlare har för att 

få fram en lösning. Forskning har inte fokuserat på de interna medlarnas förmåga och deras 

möjligheter att lösa konflikten (Svensson & Lindgren 2013).  

Svensson och Lindgren (2013) menar att Interna-partiska medlare utövar flera roller, varav en 

är övervakare för att säkerställa hållbarheten i fredsavtalet. De kan påverka attityden hos 

konfliktparterna och utveckla förslag där varje konfliktpart känner sig nöjd. Ibland är det svårt 

för medlare att skapa sådana win-win-lösningar, men på grund av sina lokala kunskaper är det 

lättare för interna medlare att skapa sådana miljöer.  

Giessman och Oliver anser att valet av medlare beror både på befintliga möjligheter och på 

konkreta funktionella intressen. De externa medlarnas hårda makt (dvs förmågan att använda 

"pinnar" istället för "morötter") kan skada medlarens rykte, eftersom han eller hon kommer att 

ses som de söker ett förutbestämt avtal i intresse för antingen den tredje parten eller, ännu 

värre, motståndaren. En svag intern medlare kommer dock knappt att få det nödvändiga 

erkännandet från konfliktparterna. Medlarens makt behöver inte bygga på förmågan att 

använda makt utan det är en process som utnyttjar tillit och erkännande av alla konfliktparter 

(Giessman & Oliver 2011, 197). 

Svensson och Lindgrens studie fann att interna medlares engagemang är så lågt som 4 % i 

väpnade konflikten och 9 % i inbördeskrig jämfört med extern medlare som utgör 96 % 

respektive 91 % av medlingsprocesser (Svensson och Lindgren 2013). Denna studie fokuserar 
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därmed på den interna-partiska medlaren och mer specifikt sedvanliga ledares roll som de 

interna-partiska medlarna. I konfliktdrabbade och statslösa länder så som Somalia har 

sedvanliga ledare fyllt "vakuumet" som lämnades kvar efter statskollapsen. Studien kommer 

att systematiskt utforska rollen som sedvanliga ledare har som effektiva medlare, vilket är ett 

forskningsområde som hittills endast fått begränsad uppmärksamhet.  
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3. Teori 
För att testa de olika medlingsprocesserna nämligen intern- och extern medling, utgår denna 

undersökning från en rationalistisk analysinriktning genom förhandlingsteorin (Barganing 

theory). Undersökningen fokuserar på hur medlare kan underlätta informationsutbyte. 

Skillnaden mellan de interna-partiska medlarna och de externa-neutrala medlarna förklaras för 

att jämföra och se skillnaden. Sedan diskuteras partiskhet och neutralitet av medlarna. 

Kriterier för effektiv medling diskuteras samt hur medling ska utvärderas för att analysera 

medlarnas effektivitet.    

3.1 Förhandlingsteorin   

Det finns flera definitioner av medling. Men många av dessa definitioner misslyckas med att 

på lämpligt sätt fånga komplikationen bakom medlingsprocesser. En definition som oftast 

används i forskning om medling är av Bercovitch et al. (1991). Enligt denna definition är 

medling en process av konflikthantering där konfliktparter söker hjälp av, eller accepterar ett 

erbjudande om hjälp från, en individ, grupp, stat eller organisation för att lösa sin konflikt 

eller lösa sina skillnader utan att tillgripa till fysisk kraft "(Bercovitch et al. 1991, 8). Medling 

är därmed en frivillig, icke-våldsam och icke-bindande inblandning av en tredje part i 

konflikthanterings- och upplösningsprocessen. Dessa kriterier bidrar till att skilja medling från 

andra konflikthanteringsstrategier, såsom skiljeförfarande och domstolar. Denna studie följer 

denna definition av medling.  

En nyckelfaktor för att förklara medlingsprocesser utifrån ett förhandlingsperspektiv är 

medlarens förmåga att vara trovärdiga bärare av privat information mellan konfliktparter. 

Medlare blir därmed ett medel mot informationsfel som hindrar en optimal förhandling (Kydd 

2003).  

Förhandlingsteorin handlar om att avgöra hur man delar upp vinsterna från gemensam åtgärd 

så som fredsavtal. Den samordnade åtgärden ökar ofta storleken på "tårtan”. Faktorer som 

leder till krig enligt förhandlingsteorin är informationsbrist, som uppstår om 

förhandlingsparterna har antingen privat information om sina militära förmågor och 

incitament att förvränga denna privata information. För det andra är det odelbarheten av 

konfliktfrågan och engagemangsproblem som uppstår när konfliktparterna inte kan åta sig att 

följa överenskommelsen eller ha incitament att inte följa den (svensson & Lindgren 2013). 

Den teoretiska utgångspunkten är att aktörer i konflikter vid valet av sina handlingar förutser 

de troliga reaktionerna hos deras motståndare och konsekvenserna det kan ha. När 
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informationen är tillgänglig och alla parter i konflikten känner till varandras preferenser, 

förmågor och övertygelser, (inklusive förhandlingspositioner) kan de kalkylera varandras 

handlingar. I förhandlingar innebär detta att parterna inte kommer kräva mer än vad den vet 

att den kan extrahera. Enligt detta argument är det bara när informationen är ofullständig som 

förhandlingarna blir ineffektiv för att lösa konflikten (Cetinyan 2002). 

Medlare kan fylla informationsproblemen mellan konfliktaktörerna genom förtroende och 

överväga de olika säkerhetskraven hos konflikparterna. De kan därmed bidra med information 

för att förhindra att konflikten fortsätter (Kydd 2004). I medling finns det många problem och 

utmaningar som måste lösas av medlare. Interna-partiska medlare som kännetecknas av att 

vara betrodda individer eller grupper som har hög legitimitet hos de stridande partierna och 

befolkningen kan få ett hållbart fredsavtal. Interna-partiska medlare kan tillföra inhemska 

resurser till en fredsprocess genom att mildra förhandlingsproblemet. De ökar därmed 

sannolikheten för förhandlade avtal, eftersom de är trovärdiga bärare av privat information 

mellan parterna (Svensson and Lindgren).  

Interna-partiska medlaren har förmåga att förstå informationsproblemet under förhandlingarna 

mellan konfliktparterna. För det första har interna-partiska medlare mer tillgång till 

information om parternas positioner och krav samt förmågan att påverka dem jämfört med 

externa-neutrala medlare då dem bor och interagerar med konfliktparterna under lång tid. För 

det andra har de större förtroende och mer incitament att vara ärliga eftersom de kommer att 

fortsätta att interagera med konfliktparterna efter medlingsprocesserna (Svensson and 

Lindgren 2013). Den externa-neutrala medlaren å andra sidan lämnar ofta situationen utan att 

bygga upp konfliktparternas sociala och politiska förhållanden och ökar chanserna för 

återgång till konflikt (Beardsley 2009). Genom att anta ovanstående teoretiska resonemang, 

argumenteras det i tidigare forskningen att inblandning av interna-partiska medlare med mer 

lokal förankring som kännetecknas av hög lokal legitimitet och förtroende, ökar sannolikheten 

för förhandlade avtal som är mer hållbara än processer som involverar externa-neutrala 

medlare. 

3.2 Intern-partisk mot Extern-neutral 

Externa-neutrala medlare är aktörer, mellanstatliga organisationer, enskilda länder, grupper av 

länder, icke-statliga organisationer eller individer, som kommer från ett sammanhang utanför 

konflikten. Intern-partiska medlare är individer eller grupper som bor inom konfliktområdet 

och som har hög förtroende från de stridande parterna och kunskap om parterna i konflikten 
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(Svensson & Lindgren 2013). Fokuset i studien är på sedvanliga ledare som interna-partiska 

medlare. Exempel på dessa är lokala klanledare, sultaner och traditionella ledare som har en 

lång historia av konfliktlösning och uppfattas som fredsbevarare. 

Ingen tidigare forskning har gjorts före Wehr och Lederachs arbete (1991, 85–98) som 

kategoriserade medlare i extern-neutral och intern-partisk medlare genom sitt arbete i 

fredsprocesserna i Centralamerika där rollen av interna medlare har uppmärksammat. 

Inblandning av interna-partiska medlare har visat sig vara en effektiv mekanism vid hantering 

av komplexa situationer. Ett av medlarnas centrala ansvar är att kritiskt bedöma interna frågor 

såsom konfliktorsaker, intressen och positionerna hos de krigande parterna och samtidigt 

analysera externt så som regionala perspektiv. Medlarnas roll kan variera beroende på deras 

mandat, färdigheter och personligheter som de tar till sitt arbete (Wehr och Lederach 1991, 

85–98). 

Wehr och Lederach definierar intern partiskhet som medlarens partiskhet till 

konfliktkontexten. Partiskheten är huvudsakligen från det sociala sammanhanget som 

medlaren delar med konfliktparterna (Wehr och Lederach 1991). På grund av detta kommer 

den interna-partiska medlaren vara benägen att hjälpa till att hitta lösningar då konflikten har 

en direkt inverkan på deras liv. Den interna medlaren kommer att vara partisk att nå 

konstruktiva avtal med fördelar för alla, och för samhället i stort (Svensson & Lindgren 

2013). 

3.2.1 Faktorer som påverka effekten av medlingen? 

Neutralitet och partiskhet kan ha påverkan på medlarnas strategier och effekten av medlingen. 

Skillnaden mellan neutralitet och partiskhet har länge varit en het debatt inom 

medlingsvetenskapen. Den liberala fredsanpassningen anser att medling ska vara en neutral 

där opartiska internationella aktörer, immun mot maktrelationer, eller politiska preferenser 

förmedla mellan rivaliserande parter (Malito 2017). Många andra forskare och kritiker av 

liberal fred har varit skeptiska till de neutrala antagandena av liberala interventioner. De 

menar att det är problematiskt att fokusera på neutralitet och partiskhet då detta skiftar 

beroende på situationen.  Under särskilda situationer kan partiska medlare vara i bättre 

position på att avsluta konflikter än strikt neutrala medlare (Wallensteen & Svensson 2016).   

Vissa medlingsforskare uppfattar fullständig opartiskhet som ett nödvändigt krav för medlare. 

Till exempel föreslår Assefa (1987, 22) att det finns ett övergripande överenskommelse om att 

både neutralitet mot tvisten och mot parterna som nödvändigt för att en medling ska bidra 



   

9 
 

med hållbara lösningar. Wehr (1979, 51) hävdar också att strikt neutralitet är nödvändig, och 

att en medlares trovärdighet är beroende på avsaknaden av stöd för någon part i konflikten. 

Andra forskare som Kydd (2003) har fokuserat på hur partiskheten minskar 

förhandlingsproblem. Kydd hävdar att neutrala medlare inte är trovärdiga, eftersom de 

kommer att ha starka incitament att visa den andra sidan som fredlig, oavsett om det är sant 

eller inte. De är därmed partiska till utfallet då de söker fred och har ett starkt intresse av att 

minska konflikten. 

Partiskhet kan differentieras beroende på källa och konfliktkontext. Partiskt till källan är när 

medlaren har närmare band med en konfliktpart än den andra medan partiskhet till 

konfliktkontext refererar till medlarens nära involvering och partiskhet till utfallet av 

medlingsprocessen. Många forskare menar att neutrala medlare, som inte stödjer någon av 

sidorna direkt, engagerar sig på grund av deras intresse för att avsluta inbördeskriget. Partiska 

medlare engagerar sig däremot som medlare, åtminstone delvis för att de vill se till att deras 

sidas intressen beaktas när tvisten ska lösas. Partiska medlare har preferenser över innehållet i 

avtalet och incitament för att försöka få avtal som är fördelaktiga för deras sida. Således 

kommer de att agera för att säkerställa intresset för "deras" sida (Svensson 2009). Men en 

intern-partisk medlare som är partisk till konfliktkontexten engagerar sig för att nå ett hållbart 

fredsavtal och har mer incitament att vara partisk till kontexten i samhället då de kommer att 

interagera med konfliktarterna även efter konflikten (Svensson & Lindgren 2013). Partiska 

och neutrala medlare kommer att ha olika möjligheter som medlare för att bidra till avtalets 

hållbarhet. Detta beror på två saker, Inflytande och trovärdighet. För det första har de partiska 

medlarna mer inflytande över parterna i konflikt och därför har mer förmåga att pressa 

parterna att agera och upprätthålla fredsavtalet (Svensson 2009). Detta kan bero på deras roll 

som en kulturell ledare där konfliktparterna respekterar dem och följer deras råd. Neutrala 

medlare saknar generellt de speciella relationerna med konfliktparterna och är därför mindre 

kapabla att använda denna typ av inflytande över parterna (Svensson 2009). 

Medlingsprocesser med mer lokal förankring och ägandeskap är mer effektiva och därmed 

mer hållbara. Ett sådant ägande hänvisar till vilken utsträckning kraven på konfliktaktörer och 

andra intressenter är representerade i fredsprocesserna och att aktörerna känner sig bekväma 

med villkoren i fredsavtalet. Det är mindre troligt att fredsresultaten kommer att motsättas 

med tanke på denna typ av lokalt ägande och legitimitet. Interna-partiska medlare kommer att 

vara trovärdiga och ansvariga för eventuellt utnyttjande av information. Viktigt är att 

trovärdigheten kan upprätthållas genom deras rykte att vara ärliga då medlarna är från 
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konfliktområdet och vill inte riskera minskad trovärdighet. Däremot saknar externa-neutrala 

medlare denna typ av kostnad, vilket kan göra dem mindre trovärdiga som bärare av 

information (Svensson & Lindgren 2013). 

Max Weber klassificerar legitimitet i tre delar baseras på; rationella skäl (en tro på 

lagligheten av mönster av normativa regler); traditionella skäl (baserat på fastställda normer 

för utövande av traditionell auktoritet) och karismatiska grunder (hjälte eller exemplariska 

karaktär samt av normativt mönster eller ordning som upprätthålls av den karismatiska 

myndigheten) (Ramsbotham & Wennmann 2014, 15). Medling som domineras av externa 

medlare omfattas av begränsad legitimitet och lokalbefolkningen ser dem som yttre 

invasioner. Sådan förståelse skapar utmaningar under förhandlingsdiskussioner och 

genomförandet av fredsavtal. Ramsbotham och Wennmann argumenterar att det är viktigt att 

utveckla kunskap och förståelse för det lokala sammanhanget vilket kräver en långvarig 

närvaro och förtroende som bygger på personliga relationer vilket de interna-partiska 

medlarna har genom deras roll som sedvanliga ledare (2014, 17). Det är därmed viktigt att 

veta att högre legitimitet av fredsprocesser kräver högre grad av lokal legitimitet. Därför kan 

medling eventuellt misslyckas om den saknar lokala erkännanden och acceptans i stor 

utsträckning på grund av bristande deltagande av lokalbefolkningen och erkännande av lokala 

värderingar och normer. För att sammanfatta ovanstående argument, är det Inflytande och 

trovärdighet, ägandeskap, lokal legitimitet, inkluderandeskap samt en trovärdig bärare av 

information som ökar sannolikheten för ett hållbart fredsavtal.   

3.3 Villkor för en effektivmedling 

För att medling ska bli mer effektiv måste vissa saker uppfyllas. Utifrån den teoretiska 

utgångspunkten är det flera faktorer som är nödvändiga för att uppnå en effektiv medling. 

Inflytande och trovärdighet - processen måste bero på parternas samtycke och vilja. Medlarna 

måste ha inflytande och trovärdighet hos parterna för att vara trovärdiga bärare av privat 

information som förhindrar informationsfel. De måste vara betrodda och legitima för att få 

tillgång till informationen. Medlingsprocessen måste vara inkluderande och engagera alla 

nyckelaktörer och detta kommer att vara viktigt för acceptansen av eventuella fredsavtal. 

Ägandeskap: Konfliktaktörerna måste känna att de äger processen och förbinder sig att arbeta 

för genomförandet av avtal som undertecknas. Om utfallet representerar deras politiska krav, 

säkerhetsgarantier och materiellt intresse kommer det att finnas legitimitet av avtalet från 

konfliktaktörerna. Dessa faktorer kan förklara varför medlingen blir effektiv eller ineffektiv.  
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För att utvärdera medlingsprocesserna måste studien utgå från en teoretisk utgångspung. 

Studien använder därmed den nordiska medlings trappsteg. Enligt denna metod fungerar 

medling som ett trappsteg. Det börjar med att medlarna etablerar direkt kontakt oftast utan 

framgång men när kontakt etableras befinner sig medlarna i nivå 1 av medlingsprocessen. Då 

har medlarna tagit första steget mot effektiv medling och kan se denna steg som en framgång. 

Nästa steg är att övertyga konfliktparterna om delavtal vilket kan innebära vapenvila eller 

fångutväxling. Om detta etableras går medlarna vidare med nästa steg som är att övertyga 

konfliktparterna om ett fullt avtal som signeras. Sedan är det genomförande av avtalet där 

medlarna medverkar och ser till att parterna respekterar avtalet. Som sista slutskedet av 

trappsteget är hållbarheten av fredsavtal mellan konfliktparterna utan medlarnas medverkan i 

10 år efter första kontakten. Denna medlingstrappsteget inom nordisk medling kan vara ett 

sätt att utvärdera medlingsprocesser (Wallensteen & Svensson 2016, 204).  

Denna studie menar att aktörer som är neutrala till konflikparterna men är partiska till konflikt 

kontexten och resultatet av avtalet leder till mer hållbara fredsavtal. Detta beror dels att de är 

betrodda individer eller grupper som har hög legitimitet från de stridande parterna. För det 

andra bidrar interna-partiska medlare till ägandeskapet av avtalet då dem är från konflikt 

samhället (Svensson & Lindgren 2013).  

I denna studie undersöks etableringen av kontakt alltså inledandet av fredsprocessen, 

genomförande av fullt avtal och hållbarheten av fredsresultaten fem år efter fredsavtalet. För 

att avgöra medlarnas effektivitet undersöks förhandlad fredsavtal eftersom detta tyder på ett 

fredligt informationsutbyte, som är kärnan till den teoretiska modellen (Svensson & Lindgren 

2013). 

Hypotes: Interna-partiska medlare med mer lokal förankring som kännetecknas av hög lokal 

legitimitet och förtroende ökar sannolikheten för förhandlade avtal som är hållbara än 

externa-neutrala medlare.   
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4. Metod och material 

Under metodavsnittet kommer val av fall (forskningsdesign), metod och analys av materialet 

motiveras. För att empiriskt testa ovanstående hypotes, använder denna studie den 

strukturerade, fokuserade jämförelsemetoden. Det är en metod som förklarar en specifik 

händelse som studeras under en viss tidsperiod (George och Bennet 2005, 67). Eftersom 

studien syftar till att öka förståelsen för ett visst fenomen i förhållande till en viss tidsram, 

används en jämförelsemetod genom att undersöka medlingsprocesserna i Somaliland och 

Södra-Somalia som fall. Studie syftar till att förstå varför och hur olika medlare får olika 

fredsresultat? 

4.1 Metod 

En kvalitativ jämförande fallstudie har valts för att besvara forskningsfrågan i denna studie. 

Då studien syftar till att studera fenomenet av en effektiv medling djupgående för att förstå 

och jämföra olika medlingsaktörer, är en kvalitativ studie mer lämpad. Kvalitativ metod ger 

studien möjlighet att studera fenomenet närmare. Den tar bort begränsningarna av subjekt-

objektförhållandena mellan forskaren och undersöksenheten.  På detta sätt kan studien komma 

närmare till fenomenet och få en mer djup förståelse om problemet då den är främst induktiv 

(Holme & Solvang 1997, 98). Det ger studien därmed möjligheten att beskriva, förklara och 

analysera ett koncept på djupet.  

Studien syftar till att förstå och beskriva mekanismer och faktorer som gynnar medlarna att 

uppnå ett hållbart fredsavtal. Genom att fokusera och jämföra två fall samt få förståelse för 

dess problem och kontext, syftar studien till att se mönster och problem som kan uppkomma 

vid medling och därmed få en generaliserad bild samtidigt som fallet studeras mer detaljerad. 

Detta gör analysen till partikularistiskt vilket innebär att den inriktar sig till att förklara 

enskilda fall men i syfte att klargöra och belysa mer generella mönster och problem (Lindgren 

2014, 41).   

Studien är "fokuserad" då den inriktar sig bara på vissa aspekter av de historiska fallen som 

studeras. Metoden är också "strukturerad" då den utvecklar några generella frågor som ska 

ställas i varje enskilt fall för att kunna standardisera datainsamlingen och forskningsresultatet 

för att därmed kunna göra en strukturerad analys (George & Bennett 2005, 67). Denna typ av 

metod har flera fördelar: för det första möjliggör metoden att jämföra fall som liknar varandra 

men som har olika resultat. För det andra möjliggör den också en avgränsning då studien 

fokuserar på vissa aspekter som är relevant för forskningsfrågan (Gerring 2007, 132).  



   

13 
 

4.2 Val av fall   

I denna jämförande fallstudie genomförs en analys av två medlingsprocesser, som 

genomfördes i Somalia och Somaliland mellan år 1991 till 1998. Dessa områden har 

utvecklats annorlunda när det gäller fredsbyggande. Somaliland har haft starkt engagemang 

och involvering av sedvanliga ledare som en del av de interna-partiska medlare medan 

Somalia dominerades huvudsakligen av externa-neutrala medlare (Renders 2007). Fokus 

ligger inom tidsramen 1991–1998, eftersom denna period presenterar den tid då Somalias 

regering kollapsades och efterföljande fredsprocesser inrättades för att lösa konflikter. Jag har 

valt dessa fall på grund av deras varierande resultat och involveringen av olika typer av 

medlare, nämligen interna-partiska medlare i Somaliland och externa-neutrala medlare i 

Somalia. Detta gör det möjligt att nyttja en jämförande analys av båda medlingsprocesserna 

(Malito 2017).  

Somaliska fallet är ovanligt eftersom landet har varit i en statskollaps följt av ett långvarigt 

inbördeskrig som fortsätter i olika former fram till idag (Malito 2017). Genom att analysera 

medlingsprocesserna som genomfördes i Somalia och Somaliland (1991–98) ifrågasätter 

denna studie, medlarna positioner och anpassningen till de berörda aktörerna. Studien 

undersöker därmed den interna-partiska medlingen i Somaliland mot den externa-neutrala 

medlingen i Södra-Somalia. Resultaten kommer därmed öka förståelsen om den komplicerade 

situationen i Somalia. För det andra kommer resultaten att ge alternativ till 

medlingstillvägagångssätt som skulle hjälpa insatser för att finna en varaktig lösning på de 

sydliga regionerna i Somalia-konflikten – som har varit instabil i mer än 25 år. 

De valda fallen karaktäriseras av mest likartade situationen när det gäller konflikt, etnicitet 

(med polariserade klananslutningar) och de kulturella normerna som är lika i områdena. Den 

enda skillnaden är den observerade förklarande variabeln (karaktären av medlare) som 

sannolikt kommer att vara det som bidrog till variationerna av fredsprocesserna i dessa 

regioner. Den komparativa tekniken av ”mest lika fall” nyttjas. Detta innebär att fallen som 

studeras är lika i sin karaktär men skiljer sig åt när det gäller medlarnas effektivitet. Detta ger 

möjlighet till studien att undersöka likheter och skillnader (Marsh & Stoker (red.) 2002, 97–

104). 

4.3 Material och källkritik 

Litteraturstudie av medlingslitteraturen nyttjas för att samla information. En litteraturstudie 

innebär ett systematiskt och kritisk behandling av data samt förarbete av vetenskaplig 
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litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Sekundära källor inkluderar sökning av vetenskaplig 

litteratur i olika databaser, och bearbetning samt analys av den insamlade informationen. 

Databearbetningen kommer innebära en tolkning av information och detta innebär en etisk 

övervägande av valda artiklar samt bearbetning av data (Forsberg & Wengström 2008, 29–

32). Ett brett utbud av vetenskapliga källor på Umeå universitetselektroniska 

tidskriftssamling, olika rapporter från internationella organisationer, NGO:s(non-

governmental organisations) samt vetenskapliga böcker ska användas för att undvika att dra 

slutsatser som är baserade på en enskild åsikt. Litteraturstudie är lämpligaste till denna studie 

då fallen som studeras inte möjliggör en fältstudie eller intervjumetod på grund av säkerhet- 

och tidsbegränsning.  

På grund av konflikten i Somalia är det tillgängliga materialet om själva konflikten och 

medlingsprocessen begränsad. Medlingsprocesserna och strategier som har används är sällan 

dokumenterade. För att kringgå materialbegränsningen har studien använt forsning som har 

gjorts av stora organisationer, forskare i en internationell institution och flera NGO rapporter. 

Studien har därmed använt flera typer av källor för att samla in material, detta för att öka 

validiteten och för att undvika att dra slutsatser som är baserade på en enskild åsikt. 

4.4 Operationalisering av forskningsfråga 

Den beroende variabeln av intresse i denna studie är effektiv medling. Effektivitet är 

emellertid en term med många betydelser inom medlingslitteraturen (Svensson 2007). I denna 

studie operationaliseras effektiv medling på två specifika sätt. Först överväger jag huruvida en 

överenskommelse undertecknades efter insats av medlarna. För det andra operationaliseras 

effektiviteten som kvaliteten eller hållbarheten av avtalet. Då denna studie är en strukturerad 

”mest lika fall”, används frågor som ska fokusera arbetet. Dessa frågor kan användas för att 

bedöma de viktigaste argumenten som representeras i dessa variabler, så att en förståelse av 

huruvida medlarna har varit effektiva kan komma fram i slutet av analysen (Malito 2017).   

Beroende variabel: Nivå av medlarnas effektivitet 

1. Undertecknade konfliktparter fredsavtalet efter medlarnas involvering i processen? 

2. Upp till vilken nivå har fredsresultaten hållits (i minst fem år) efter att ha 

undertecknats? 

Indikator för hållbarheten är genomförande av fredsavtalet och avsaknaden av konflikt fem år 

efter att avtalet undertecknas.  
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Antagande här är medlingsprocesser som initieras av interna-partiska medlare med mer lokalt 

ägandeskap och legitimitet kommer att vara hållbart.  

Oberoende variabel: Medlarnas karaktär  

1. Vilka medlare var involverad i medlingen, interna- eller externa medlare? 

2. Hur inkluderande var medlingsprocessen och hur legitima var medlarna hos 

konfliktparterna och befolkningen?  

Indikator för andra variabeln är om civila och konfliktparternas intresse är representerad. 

Legitimiteten kan bedömas enligt Max webers där traditionella skäl (baserat på fastställda 

normer för utövande av traditionell auktoritet) och karismatiska grunder (hjälte eller 

exemplariska karaktär samt av normativt mönster eller ordning som upprätthålls av den 

karismatiska myndigheten) inkorporerades i processen. 

I denna studie ska medlingsprocessen kartläggas, jämföras genom en strukturerad fokuserad 

jämförelse. En kort bakgrund om konfliktens natur och inledandet av fredsprocesser 

presenteras. För det andra kommer rollen av medlarna presenteras där rollen av sedvanliga 

ledarna och normerna i samhället beskrivs. Sedan ska studien undersöka hur processen 

legitimerades genom involveringen av internmedlaren utifrån normer och kultur.  
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5. Empirin 

Detta avsnitt presenterar en kort bakgrund om konflikten i Somalia ur ett allmänt perspektiv, 

sedan presenteras de specifika kontextinformationerna för både fallen (Södra-Somalia och 

Somaliland) i detaljer med fokus på deras olika fredsbyggande processer i kommande avsnitt. 

5.1 Allmän bakgrund om Somalia och Somaliland 

Republiken Somalia trädde i kraft den 1 juli 1960 efter att Somaliland (norra Somalia) och 

Södra-Somalia fick självständighet från Storbritannien respektive Italien. Regionerna enades 

med strävan efter ett större Somalia. Den nya självständiga staten antog ett demokratiskt 

styrsystem och genomförde regelbundna demokratiska val under de första sju åren. Trots det 

demokratiska styrsystemet, fanns det ett intensivt missnöje över maktdelningsarrangemanget 

från Somaliland som kände sig marginaliserad från ledande befattningar. Tillsammans med 

denna marginalisering präglades regeringen av dåligt styre, korruption, fattigdom och 

klanism, och alla dessa missnöjen äventyrade regeringens legitimitet. I processen med 

statsbyggande, uppstod lågintensiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna som gjordes 

av den statliga säkerhetsapparaten (Uppsala Conflict Data Program u.å.). 

 

Figur 1: Karta som visar de två regionerna Somaliland och Södra-Somalia (The Economist 

2012) 

En annan utmaning som den nya etablerade staten ställdes inför var det somaliska territoriella 

enandet som var "förlorade territorier" enligt statens syn, varigenom den somaliska regeringen 

försökte skapa ett större Somalia och detta ledde till gränstvister mellan Somalia, Etiopien och 

Kenya. Många av det somaliska folket som bodde i andra länder (Etiopien och Kenya) 
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började ansluta sig till den nybildade somaliska staten medan den somaliska regeringen visade 

stöd för deras självbestämmande. Fyra år efter självständigheten var Somalia i krig mot 

Etiopien över Ogaden-regionen och strider över denna region blev särskilt omtvistade och 

konflikter mellan staterna bröt ut under tre decennier 1960, 1964, 1973, 1983 och 1987 

(Uppsala Conflict Data Program u.å.). 

1969: Siad Barres kupp 

Liksom många andra afrikanska länder gick Somalia under militär styrelse år 1969 efter att 

militären tog makten genom en blodlös kupp. Militärstaten gick ifrån det demokratiska 

styrelsesystemet och ersatte den med autokratiskt styre under ledning av det högsta 

revolutionära rådet SRC (Supreme Revolutionary Council) ledd av general Mohamed Siad 

Barre. Situationen försämrades efter Somalias nederlag i Somalia-Etiopiens krig år 1977. 

Militärregimen utnyttjade klanpolitik i landet där presidentens nära klan darood dominerade 

systemet, vilket ledde till att systemet blev alltmer repressivt och intolerant mot andra klaner 

(Uppsala Conflict Data Program u.å.).  

SNM (Somali national movement) som grundades 1981 av en grupp eliter från Somaliland i 

London, började göra uppror mot diktaturen Siad Barre. Under kriget mellan SNM och 

regeringen dödades cirka 5 000 personer mellan 27 maj och slutet av december 1988. Två 

andra oppositions rebeller bildades; SPM (Somali patriotic movement) och USC (United 

Somali Congress) år 1989. USC bestod mest av Hawiye klanen, SNM bestod av Isaaq klanen 

och den SPM (Somali patriotic movement) var från Ogaden klanen. Det var ett litet samarbete 

mellan dessa rebellrörelser militärt, men alla hade ett gemensamt mål som var att avsätta Siad 

Barres militära regim från makten (Yohannes 2012, 66). Folket i Somalia uttryckte sitt 

missnöje med Siad Barre, vilket ledde till att hans regim kollapsade och ett inbördeskrig år 

1991 drev diktaturen från makten. Detta ledde till att Siad Barre flydde landet, varefter 

klanbaserade gerillagrupper tog över södra och centrala Somalia (Uninsomalia u.å). 
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Figur 2. Klan geografisk plats (CIA 2002). 

Maktvakuumet efter Barres fall ledde till olika klanbaserade konflikter där olika klaner 

konkurrerade om regeringsmakten vilket resulterade i statskollaps. När den somaliska staten 

förlorade makten, tog den nordvästra regionen chansen att deklarera den självständiga 

republiken av Somaliland år 1991 (Uppsala Conflict Data Program u.å.).  

På grund av karaktären av inbördeskriget i dessa två Områdena (Somaliland och Södra-

Somalia) presenterar följande avsnitt, konfliktkaraktären av de två fallen, varefter 

medlingsprocesserna och hur processerna upprätthölls av respektive medlare presenteras. 

 

 

 

  



   

19 
 

6. Södra-Somalia 

Det här avsnittet kommer att presentera fallet i Södra-Somalia, särskilt i början av 

inbördeskriget, de extern-neutrala medlarnas roll, hur processen hanterades och till sist, i 

vilken utsträckning fredsprocessens var hållbart. 

6.1 Inbördeskrig och inledande av fredsprocessen 

Somalias regering lämnade ett politiskt och säkerhetsvakuum vilket ledde till krig i landet. 

När Barre lämnade Mogadishu, huvudstaden, blev den helt övergiven och plundrad, och alla 

regleringsmyndigheter och institutioner förstördes. Anarkin var utbredd i hela landet vilket 

presidenten och hans arméer använde för att plundra. Det internationella samfundet, inklusive 

FN och västliga diplomater, övergav också huvudstaden. Under den här tiden plundrade 

armén landets militära resurser som användes senare av krigsherrar. Liksom de andra 

regionerna i Somalia, var konflikten i Södra-Somalia baserade på klananslutning mot 

militärregimen på 1990-talet. En av dessa grupper var den Hawiye-dominerade USC, vilket 

etablerades i Rom år 1989, vars uppror började med mobilisering och beväpning av 

oppositionen i de centrala regionerna. Detta kulminerade med erövringen av huvudstaden 

Mogadishu i januari 1991. Strax efter störtningen av militärregimen utbröt en allvarlig intern 

konflikt över ledningen bland de högsta ledarna i USC, vilket ledde till splittring av USC i två 

fraktioner, en ledd av Ali Mahdi och en annan av general Mohamed Farah Aideed. Den 

interna splittringen resulterade med ett allvarligt inbördeskrig i Mogadishu november år 1991 

som ledde till över 30 000 människors dödsfall och förstörelsen av det som var kvar av 

huvudstaden Mogadishu (Yohannes 2012, 80).   

Inget politiskt alternativ uppstod för att rädda regionen från en kollaps av sina politiska, 

ekonomiska och sociala institutioner. Upproret som hade tagit bort militärregimen från 

makten, ledde till en konflikt mellan de rivaliserade fraktionerna som härskade över hela 

södra Somalia, och konkurrens mellan klan-baserade miliser över kontroll av de värdefulla 

resurserna. Konflikten mellan Ali Mahdi och General Aided för kontroll av regeringsmakten 

delade landet i separata block där varje block bara oroade sig över problemet i sitt respektive 

block. Somalia som ett land upphörde att existera (Yohannes 2012, 80).  

I början av år 1992 inrättade FN: s säkerhetsråd ett vapenembargo mot Somalia och bildade i 

april 1992 UNOSOM I (United Nation Operation in Somalia), som utvidgades till UNITAF 

(Unified Task Force) i december 1992 led av USA. UNITAF skulle var humanitärt ingripande 

för att återupprätta normalitet och hade namnet ”restore hope”. 30 000 fredsbevarande 
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soldater placerades i Södra-Somalia. UNITAF misslyckade med sitt uppdrag efter USA 

krävde Aideed arrestering, vilket ledde till krig mellan UNITAF och Aideed. Situationen 

försämrade och ledde till att USA styrkorna drogs ur Somalia efter 19 amerikanska soldater 

dödades. På grund av den eskalerande situationen i Södra-Somalia, upplöstes UNITAF och 

överlämnades till en multinationell FN-fredsstyrka, UNOSOM II i maj 1993. UNOSOM II 

gjorde ansträngningar för att upprätthålla säkerheten och stabiliteten men misslyckade 

(Yohannes 2012, 85). UNOSOM II sponsrade dock över ett dussin lokala, regionala och 

nationella medlingsprocesser, vilket gav hopp om återställande av styrelse och fred, men 

upprepade ansträngningar från UNOSOM II om ett nationellt hållbart fredsavtal mellan de 

olika fraktionerna misslyckades (The Center for Research and Dialogue 2008, 11).  

De internationella ansträngningarna fortsatte att genom fredsavtal mellan konfliktparterna 

återställa styrningsstrukturerna i dessa regioner. Trots konfliktkaraktären var de externa-

neutrala medlarna beroende av krigsherrarna för att bilda en övergångsregering. Konferenser 

för att få krigsherrarna att samarbeta och signera ett fredsavtal hölls utanför Somalia då 

säkerhetssituationen i landet inte möjliggjorde en medlingskonferens i landet. Medlarna 

försökte få de olika konfliktparterna till förhandlingsbordet (Yohannes 2012, 186). 

6.2.Medlingsprocessen 

Fjorton fredskonferenser har hållits i olika städer vid olika tidpunkter. Fyra av dessa (Djibouti 

år 1991, Addis Abeba år 1993, Kairo år 1997 och Addis Abeba år 1998) var stora konferenser 

som det internationella samfundet gav sitt stöd till. De första två internationella 

medlingsprocesserna som syftade till att återupprätta en somalisk regering ägde rum i Djibouti 

juni och juli 1991. Sex organisationer deltog, alla representerade en klan- eller subklan. I 

verkligheten användes klanerna som ett instrument av individer, varav de flesta hade haft 

inflytelserika regeringspositioner tidigare och konkurrerade för liknande positioner i en 

eventuell ny administration. Ett avtal undertecknades som godkände Ali Mahdi som president. 

Denna överenskommelse avvisades omedelbart av General Aideed, som var från en annan 

Hawiye-underklan till Ali Mahdi och bestred Mahdis ledning av USC. Som ett resultat 

började ett blodigt inbördeskrig i Mogadishu (Saalax & Ibrahim 2010, 32). 

Den andra stora nationella fredsprocessen organiserades av Förenta nationerna (FN) i Addis 

Abeba mars 1993. Den här gången fanns det 15 parter som var inkluderad i förhandlingarna. 

Några av dem var nya klaner, inklusive några minoritetsklaner som inte hade varit närvarande 

i Djibouti, men många av de nya fraktionerna var allierade med antingen Ali Mahdi eller 
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Aideed. SNM var bjuden till konferensen men deltog inte. Ett avtal för att bilda en ny 

regering antecknades men kunde inte genomföras (Saalax & Ibrahim 2010, 32).  

Ett tredje fredsförhandlingar anordnades i Kairo i slutet av 1997, vilket ledde till 28 

signaturer, inklusive både Ali Mahdi och Aideed. Men den här gången drog sig Abdullahi 

Yussuf ut, som var en av lederna till den klanbaserade befrielsefronten och som 

representerade Darod-familjen (Saalax & Ibrahim 2010, 32). Kairokonferensen var inte 

accepterad av alla parter, då de ansåg att den försökte ge mer makt till Hawiye-klanen. De 

som inte deltog i konferenserna fördömde Egyptens regering som de ansåg försöka ta över 

den somaliska försoningsprocessen. Därmed skapade detta ännu fler divisioner mellan de 

somaliska klanerna och konfliktgrupperna.  

Etiopien höll en konferens igen år 1998 med namnet “building blocks approach” 

(byggnadsblocket) för att återuppliva den centrala staten i Somalia, där befintliga regionala 

regeringar i Somalia (som Puntland) skulle få mer makt genom att decentralisera makten och 

skapa ett federalt styre. Detta förslag fick starkt motstånd av klaner som kontrollerade 

huvudstaden då de trodde att ett federalt system skulle minska deras inflytande (Menkhaus 

2007). 

De centrala delarna av dessa konferenser var huvudsakligen inriktade på frågor om makt och 

resursdelning med mindre ansträngningar för att etablera djupa relationer mellan 

konfliktparterna. Sammankallande av en ny konferens blev ett mål i sig, snarare än att 

implementera avtalen som hade signerats i tidigare fredsavtal. Enligt Menkhaus som forskade 

om medlingen i Södra-Somalia fanns det ett brett spektrum av lokala aktörer, inklusive 

affärsmän och militära aktörer, som också drog nytta av fortsatt statskollaps och arbetade mot 

insatser för att återuppliva en centralstat, även när dem var involverade i fredsprocessen. Mer 

än ett fåtal kritiker har också pekat på uppkomsten av "fredskonferensens entreprenörer", en 

klass av somaliska politiska ledare som hade ett starkt intresse för att fortsätta nationella 

försoningskonferenser. Konferenserna gav dem resurser, möjliggjorde att de fick bo i 

lyxhotell i flera månader eller år och drog ekonomisk nytta från konferenserna. Utöver detta 

var den somaliska politiska kulturen, specifikt klanism, där lojalitet av individer ligger först 

hos klanen - ett hinder för medlingen. Klanbaserad politik ses både som splittrande och ett 

hinder i somalisk politik med kronisk instabilitet och fluiditet, vilket gjorde det svårt att hålla 

ihop allianser under en viss tid (Menkhaus 2007). 
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Mellan åren 1991 och 1995 fanns det ingen president och landet var i inbördeskrig. Men år 

1995 blev Aideed förklarad som landets president. År 1996 dödades Aideed och hans son 

Hussein förklarades som president i ett år. På grund av inbördeskrig fanns det emellertid 

ingen president mellan år 1997 till år 2000 (Yohannes 2012, 201). 

6.3 Medlarna och medlingsresultatet  

Sedvanliga ledare har haft en kritisk roll inom medling i Somalias historia genom att reglera 

samspelet inom och mellan lokala samhällen. Medan detta också var fallet under regeringen, 

utvidgades deras roll avsevärt för att fylla vakuumet som skapades av statens sammanbrott 

och efterföljande inbördeskrig. De externa-neutrala medlarna fokuserade på väpnade 

klanledare som primära aktör och ”representanter" för sina klaner. Okunnighet bland externa-

neutrala medlare till den lokala dynamiken och traditioner skapade ohållbara fredsavtal. 

Konfliktdynamiken i Södra-Somalia skapade emellertid också kraftfulla militära ledare som 

blev klanbaserade ledare och underminerade de traditionella klanledarnas auktoritet (The 

Center for Research and Dialogue 2008, 13).  

Samtliga fredsprocesser i Södra-Somalia var dominerade av externa-neutrala medlare som var 

regionala eller internationella aktörer som hade liten kunskap om konfliktens dynamik. 

Fredsprocesserna i dessa regioner initierades av regionala länder (Djibouti, Etiopien, Kenya 

och Egypten) tillsammans med det internationella samfundet och FN: s fredsbevarande 

verksamhet i Somalia (UNOSOM I & II) snarare än lokala aktörer (Menkhaus 2007).  

Fredskonferenserna i dessa regioner fokuserade sin uppmärksamhet på krigsherrarna utan att 

överväga betydelsen av sedvanliga ledare eller det civila samhället. Exempelvis var 

byggnadsblocket tillvägagångssätt associerat med användandet av det traditionella 

klansystemet och det civila samhället, men "förhållandet var inte tydligt definierat och 

möjliggjorde att krigsherrarna kunde utnyttja processen för att få mer makt med deras klaner 

(Hansen 2003). Svagheten i detta tillvägagångssätt gjorde krigsherrarna kunde få mer makt än 

sedvanliga ledare, och därför var fredsbyggande insatserna beroende av deras intressen. 

Frågan om inkluderande var också mycket problematisk vid dessa fredsbyggande konferenser, 

eftersom antalet deltagare var mycket begränsat till krigsherrarna som inte var legitima i 

allmänhetens ögon. Den som blev en framträdande ledare genom medlingskonferenserna, 

sågs först och främst som representant för hans klan och inte hela samhället. Detta skapade att 

olika aktörer gick emot avtalet då de ansåg att det inte gynnade deras klan vilket ökade 

sannolikheten för ohållbart fredsavtal. Kombination av dessa faktorer påverkade ägandet av 



   

23 
 

processerna negativt, eftersom flertalmänniskor kände att processen inte involverade dem. De 

flesta av dessa konferenser sponsrades externt av det internationella samfundet och 

lokalbefolkningen såg konferenserna som illegitima möten snarare än ansträngningar för 

fredsbyggande. Kraven av alla konfliktaktörer och andra intressenter var inte representerade i 

fredsprocesserna då medlarna fokuserade bara på de stridande parterna vilket minskade 

ägandeskapen (The Center for Research and Dialogue 2008, 13). 

De externa-neutrala medlarnas tillvägagångssätt har varit ett misslyckande. Det har gett 

legitimitet till krigsherrarna som oftast tjänade på ett försätt konflikt och därigenom har de 

externa-neutrala medlarna slösat bort mycket pengar och resurser. Avtal uppnåddes ofta men 

genomfördes aldrig. De externa-neutrala medlarna överskattade graden av makt som 

krigsherrarna hade och de kunde inte se krigsherrarnas intresse.  Många av de internationella 

organisationerna som försökte lösa Somalias problem, särskilt UNOSOM II och UNITAF, 

som var aktiva mellan december 1992 och mars 1995, misslyckades med att förstå 

krigsherrarna som ett ekonomiskt system. De såg ofta inte militärsystemets ekonomiska sida i 

Södra-Somalia. Militära ledare och krigsherrar behövde pengar och resurser, delvis för att 

betala sina soldater och dels att muta lokala klanledare till lojalitet. Mer pengar gjorde det 

möjligt att anställa mer soldater, stärka klanbanden och därmed öka krigsherrens makt. En rik 

krigsherre kunde även hota traditionella klanledare till lojalitet (Hansen 2003). 

 

Figur 3: Medlingsprocessen i södra Somalia 

 

Externa Neutrala 
medlare 

Med mindre 
inflytande, 

trovärdighet och 
ägandeskap samt 

legitimitet

Fredsavtalet 
undertecknades 

av 
konfliktparterna

Brist på legitima 
medlare för att 

upprätthålla 
fredsavtal

Misslyckande av 
fredsavtalet



   

24 
 

De internationella externa-neutrala medlarna kom för att rädda somalier från krigsherrarna 

men kunde inte anpassa sig till den lokala dynamiken. Trots det internationella stödet till 

dessa fredsprocesser, använde det internationella samfundet aldrig sin makt för att pressa 

konfliktparterna för att genomföra fredsavtal på grund av deras neutrala syn på medling 

(Hansen 2003).  
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7. Somaliland 

Det här avsnittet kommer att presentera fallet i Somaliland, särskilt i början av inbördeskriget, 

de interna medlarnas roll, hur processen hanterades och i vilken utsträckning fredsprocessens 

resultat var hållbart. 

7.1 Inbördeskrig och inledande av fredsprocessen 

När Barre-regimen slutligen kollapsade och president Barre lämnade landet, misslyckades 

olika klanbaserade rörelser att bilda en front- och övergångsregering i Södra Somalia. Detta 

gav möjlighet till folket i Somaliland att genom olika medlingsprocesser bilda en regering och 

förklara självständighet (Yohannes 2012, 98).  

Under inbördeskriget blev SNM (Somali National Movement) en stor rörelse för Somalilands 

självständighet. SNM som var en beväpnad befrielsefront från Somaliland skulle ha varit i en 

ställning där de kunde diktera sin politik som de flesta av de beväpnade befrielsefronterna i 

Afrika efter diktaturen Siad Barres fall. Initialt var syftet med SNM att slåss mot diktaturen 

och få till en kupp snarare än självständighet (Yohannes 2012, 99). Till skillnad från de andra 

befrielsefronterna i Södra-Somalia, var SNM en demokratisk rörelse, vars ledare fritt och 

rättvist valdes. De var en av de starkaste befrielsefronterna som kom för att motsätta sig mot 

Siad Barre-regimen. Organisationen var självfinansierad, trots det första stöd som det åtnjöt 

från Etiopien. Dess huvudsakliga inkomstkälla var från sina medlemmar både i diasporan och 

i landet. Den unika naturen av rörelsen tvingade dem att lyssna på folket då mycket av 

finansieringen kom därifrån. Således övertalades SNM att acceptera folkets beslut att 

deklarera självständighet i maj 1991 (Yohannes 2012, 65). Somalilandets folkdeklaration var 

"en omröstning för att upplösa unionen" och återvända till sin ställning efter självständigheten 

från Storbritannien. Isaaq-klanen som var majoritet i Somaliland hade sina klagomål från 

början när Somaliland blev en del av Somalia år 1960 (Yohannes 2012, 99). De klagade över 

otillräcklig politisk representation, diskriminering i utveckling och ekonomin. Barre-

regeringen var aggressiv och angrep städer i Somaliland under hans styre för att straffa Isaaq-

klanen då de var majoritet både i SNM och i Somaliland. Omkring 50 000 människor dödades 

under några dagar av intensiva artilleri och flygattacker, medan 450 000 flyktingar strömmade 

ut ur stadsområdena och gick över gränsen till Etiopien. Denna händelse var en vändpunkt för 

det tidigare brittiska Somaliland att besluta att avskilja sig från Somalia och förklara sig 

självständigt 18 maj 1991 efter Barres fall. Efter att ha förklarat sin självständighet inleddes 

stora medlingskonferenser som varade i flera år (Yohannes 2012, 4).  
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Trots självständighetsdeklarationen, hade Somaliland fortfarande stora svårigheter. Dess 

infrastruktur hade i stor utsträckning förstörts, en stor del av sin befolkning hade flyt, sin armé 

var utan lön och externt bistånd var nödvändigt för att återuppliva ekonomin. SNM-

administrationen hade också uppgiften att utarbeta en nationell konstitution. På grund av 

dessa utmaningar utbröt våld i landet. Svagheten i Somaliland förvarades när fullskaligt 

inbördeskrig utbröt. Den underliggande konflikten koncentrerades på olösta frågor om 

maktdelning, konflikter inom SNM och resurskonkurrens. Inbördeskriget som var 

huvudsakligen mellan klaner och underklaner, resulterade i många dödsfall och att över 180 

000 personer blev flyktingar både inom landet och till grannländer Etiopien och Kenya (Lalos 

2011).  

Det första testet för den nya staten, Somaliland kom år 1991, då krig inom SNM bröt ut i 

Burco, en stor kommersiell stad i Somaliland. Sedan följdes det av krig i Berbera i mars 1992 

när SNM ledningen som var Isaaq dominerande försökte upprätta kontroll över hamnen och 

dess intäkter. I avsaknad av en regering som kunde medla konflikterna, blev Somalilands 

sedvanliga ledare alltmer uppmanad att medla och ta på sig den administrativa och 

säkerhetsfunktioner. När Berbera-konflikten hotade att driva Somaliland till ett långvarigt 

inbördeskrig, steg Somalilands sedvanliga ledare för att återupprätta fred genom två stora 

klankonferenser (shir beeleed) i städerna Sheikh och Borama (Bradbury, Abokor & Yusuf 

2003).  

Nästa avsnitt presenterar medlingsprocesserna (Sheikh och Borama-konferenser) samt 

medlarna som var involverade och hur ägandeskapet och legitimiteten av processen såg ut.  

7.2.Medlingsprocessen 

Sheikh-konferensen, som hölls i staden Sheikh i oktober 1992, var en medling av konflikten 

mellan två Isaaq delklaner nämligen Habar Yoonis och "Iise Muses som krigade över hamnen 

i Berbera. Sheikh-konferensen var viktigt på grund av flera anledningar. Först var det viktigt 

för att lösa konflikten över Berbera-hamnen och bekräfta dess status som en offentlig tillgång 

för att säkerställa att en framtid Somaliland-regering hade en inkomstkälla för att bygga en 

förvaltning. För det andra upprättade konferensen en ram för deltagande av sedvanliga ledare 

i Somaliland efterkrigs styrningssystem genom att skapa ett nationellt råd som bestod av 

sedvanliga ledare vars roll institutionaliserades med namnet guurti. I det somaliska pastorala 

samhället är en guurti traditionellt det högsta politiska rådet. För det tredje krävde 

Berberakonflikten medling av icke-Isaaq sedvanliga ledare. Dessa icke-Isaaq medlare 
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påpekade att SNMs inflytande skulle minskas då majoriteten av organisationen var från Isaaq 

klanen och om freden skulle upprätthållas krävde Somalilands nya regering innehålla alla och 

inte bara Isaaq klanen (Bradbury, Abokor & Yusuf 2003).  

Fyrtio sedvanliga ledare från Gadabursi, Dhulbahante, Isaaq klanerna och religiösa ledare 

samt kvinnor från olika klaner var inkluderat i medlingen. Sheikh-konferensen löste frågor om 

säkerhet, maktdelning och regeringens struktur vilket ledde till att fler viktiga frågor som 

behövdes lösas uppstod. För att slutföra dessa bekymmer med statsbyggande, kallade folket i 

Somaliland, efter att ha beslutat att förlåta varandra och bygga sin framtid tillsammans, en 

stor konferens i staden Borama, en av städerna i Gadabursi (icke-Isaaq-regionen) (Yohannes 

2012, 115).  

Boramakonferensen, som varade i fem månader mellan januari och maj 1993, var en 

avgörande händelse i Somalilands efterkrigspolitik. I denna konferens övervakade sedvanliga 

ledare, som hade institutionaliserat till det nationella rådet, den fredliga överföringen av makt 

från SNM-regeringen i Abdulrahman 'Tuur' till en civil regering med Mohamed Haji Ibrahim 

Egal som president. Boramakonferensen etablerade en provisorisk fredsstadga och en 

övergångs national stadga. Fredsstadgan återupprättade grunden för lag och ordning genom 

att utfärda en uppförandekod (eller xeer, oskrivet avtal, lagar, avtal eller sociala koder mellan 

klaner) för folket i Somaliland i enlighet med deras traditioner och islamiska principer. 

Nationella stadgan definierade regeringens politiska och institutionella struktur under en 

övergångsperiod på tre år, tills en konstitution kunde etableras. Boramakonferensen var viktig 

för hur frågor om representation och maktdelning hanterades genom institutionaliseringen av 

klaner och deras ledarskap i styrningssystemet. Nationella stadgan fastställde det som har 

blivit kallat ett lokalt system av styrning där lokala traditioner och styrningssystem togs med i 

nationsbyggandet (Bradbury, Abokor & Yusuf 2003).  

Det fanns 150 sedvanliga ledare från alla klaner i Somaliland, tillsammans med 150 officiella 

observatörer och rådgivare som deltog i Borama konferensen. Totalt deltog 2000 personer i 

konferensen, inklusive personer från diasporan. Boramakonferensen skapade ett ramverk för 

att hantera säkerhet och fredlig överföring av makt från SNM-regeringen till en civil regering. 

Det fanns en intensiv debatt om att behålla en stark verkställande president och ett 

lagstiftande parlament eller att byta till ett parlamentariskt system. Som vanligt bestämde de 

sig genom konsensus och gick med på att dela verkställande och lagstiftande grenarna 

(Yohannes 2012, 116).  
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7.3 Medlarna och medlingsresultatet  

I de stora medlingskonferenserna (Sheikh och Borama-konferensen) användes de sedvanliga 

ledarna som interna medlare där tvister löstes på det traditionella tvistlösningssystemet, som 

är baserat på pastoral demokrati. Vid Sheikh-konferensen blev sedvanliga ledarna av 

Somalilands olika klaner, en nationell rådgivare. De fick ansvaret att kontrollera 

klanmiliserna, förhindra aggressionshandlingar mot andra samhällen och för att försvara 

Somaliland. Denna ram för intern säkerhet, som konsoliderades vid den efterföljande Borama-

konferensen, var viktigt för en samhällsrotad process mot statsbildning där lokala traditionella 

ledare kontrollerade att freden hölls. I de nomadiska konflikterna över tillgångar som mark, 

markrätter, användningen av brunnar, återlämningen av stulna föremål och utbyte av stulna 

boskap sköttes av sedvanliga ledare inom somaliska kulturen. Den sedvanliga ledarens makt 

kommer från den makt som klaner har delegerat till dem för att hantera klanens 

angelägenheter. Personliga egenskaper som ålder, erfarenhet och förmåga att kompromissa 

och övertyga samt poetiska förmåga, religiös kunskap, generositet, mod och rykte för rättvisa 

är mycket viktiga för valet av sedvanliga ledare. Kulturen av öppna diskussioner där alla 

vuxna män i klanen kan delta har också bidragit till att lösa tvister på gräsrotsnivå. En sådan 

kultur och norm tillämpades under medlingen vilket ledde till fredskonferenser på lokal nivå 

som utvecklades till nationell nivå i Borama. De sedvanliga ledarna följde den traditionella 

tillvägagångssätt för medling (Yohannes 2012, 116).  

I Sheikh-konferensen kunde de sedvanliga ledarna åstadkomma ett eldupphör och politisk 

bosättning mellan Habar Yoonis och "Iise Muse som är sub-klaner av Isaaq-klanen. I denna 

konflikt var icke-Isaaq sedvanliga ledare instrumentala i medlingen. När inbördeskriget 

började, var klanmiliserna beväpnade och om det inte var för de sedvanliga ledarna hade 

situationen varit densamma som i Södra-Somalia. Således kunde de upprätta en polisstyrka 

med ekonomiskt stöd från diaspororna och detta bidrog att fred och ordning i de stora städerna 

kunde upprätthållas (Yohannes 2012, 115). 

Kvinnor uppmanades också att spela en roll i försoningen genom att bygga relationerna 

mellan klanerna. De hjälpte med kommunikation mellan de stridande klanerna. Detta berodde 

dels på äktenskapen till personer från andra klanerna. De använde sin information för att 

övertyga konfliktklaner för att komma till förhandlingsbordet. I medlingen, förberedde 

kvinnorna medlingsplatsen och arbetade ibland som inofficiell medlare i form av äktenskap 

mellan motstridiga klaner, där kvinnor erbjöds i äktenskap mellan de stridande klanerna. 

Även om kvinnor uppnådde stor framgång i sin strävan efter fullt deltagande, hindrades de av 
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klansystemet från fullt deltagande eftersom klanerna föredrog män förre kvinnor som klanens 

representant i det politiska systemet (Yohannes 2012, 147). 

Tillvägagångssättet av medlingen var lokaldriven där processen drevs från den lokala nivån 

och folk på gräsrotsnivå var involverad i processen. Varje klan, inklusive de icke-Isaaq-

minoriteterna, hade chansen att vara delaktig i medlingsprocessen genom att spela rollen som 

medlare när två andra delklaner var i konflikt (Yohannes 2012, 122). Medlingsprocesserna i 

Somaliland var också lokalt finansierad och lokalt förankrad, där majoriteten av 

finansieringen kom från affärsverksamheter i landet samt diasporan (Bradbury, Abokor & 

Yusuf 2003). Med begränsade tillgängliga resurser från export av boskap och remittering från 

diasporan samt några humanitära organisationer har folket i Somaliland fört fred och säkerhet 

i deras region (Yohannes 2012, 264). 

Både Sheikh och Borama konferenser producerade fredsavtal. De sedvanliga ledarna såg till 

att avtalet hölls genom att övervaka genomförandet av fredsavtalet i samband med 

institutionaliseringen av deras roll. Resultatet av Sheikh Conference var överlämnandet av 

alla offentliga resurser till regeringen. Detta avtal är i kraft tills idag och regeringen är fullt 

ansvarig och kontrollerar de offentliga platserna utan några händelser av konflikter. Utöver 

det formaliserades Boramakonferensen sedvanliga ledarnas roll i Somalilands politiska 

system (Bradbury, Abokor & Yusuf 2003). Somalilands sedvanliga ledare satte i bruk en 

förutsättning för hållbar utveckling nämligen samhällsstöd, deltagande, ägandeskap av 

processen, gemensamma mål, legitim representation och en långsiktig process (Yohannes 

2012, 111).  
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(Guurti) för att 
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fredsavtalet

Hållbart fred
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Figur 4: Medlingsprocessen i Somaliland 

Vid Borakonferensen valdes Mohamed Ibrahim Egal till att bli den första presidenten i 

Somaliland. Egal var inte medlem i SNM, han var premiärminister för en kort tid för 

Somaliland och var en av arkitekterna till unionen med Somalia efter självständigheten från 

Storbritannien år 1960. Medlingsprocessen och stadsbyggandet som Somaliland följde har 

visat integrationen av det traditionella systemet med regeringens konstitutionella system 

(Yohannes 2012,116). Sedan konferenserna, har Somaliland haft en period av oavbruten fred. 

Den 26 juni 2010 firade Somaliland sitt 50-årsjubileum sedan självständigheten från 

Storbritannien med ett fredligt presidentval. Trots de positiva framsteg, har Somaliland inte 

erkänts som en suverän stat av något annat land (Lalos 2011). 

Minoritetsklaner och civilsamhället deltog i processerna. Det byggde på traditioner och 

normer i samhället vilket förstärkte legitimiteten. Avtal nåddes enligt konsensus och detta 

ökade samtycket. Majoriteten av processen var finansierad och hölls i landet vilket ökade 

ägandeskapet. Medlarna var neutrala till konfliktparterna men partiska till resultaten av 

fredsavtalet och var involverad för att få fram ett avtal som skulle gynna hela samhället.   
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8. Analys: jämförelser av medlingsprocesserna i Södra-Somalia 

och Somaliland.  

Analysavsnitt fokuserar på jämförelsen av de olika medlingsprocesserna och effektiviteten av 

medlingen i varje fall för att bedöma det teoretiska argumentet och utvidga förståelsen av 

medlarnas involvering. Fokus läggs på utfallet av medlingsprocesserna genom att jämföra hur 

medlarnas involveringar och tillvägagångssätt ledde till en effektiv medling eller 

misslyckande i medlingsprocesserna. Tabell 5 presenterar medlingsprocesserna genom att 

jämföra de två fallen med studiens förklarande variabler(oberoende) och den beroende 

variabeln samt hypotesen. Tabellen jämför de två fallen genom att ställa frågor om medlarnas 

effektivitet och medlarnas karaktär alltså den oberoende variabeln och den beroende variabeln 

samt om fallen stödjer hypotesen.  

 

Fall Medlarnas 

karaktär 

Graden av 

inkluderande, 

Äganderätt och 

legitimitet i 

processen. 

Nivå av medlarnas 

effektivitet och 

hållbarheten av 

resultatet.   

 

Stödjer 

hypotesen 

Södra-Somalia Externa-neutrala 

medlare 

Låg Låg Ja 

Somaliland Interna-partiska 

medlare  

Hög Hög Ja 

Tabell 5. Medlarnas karaktär och nivån av medlarnas effektivitet  

Internationella medlare förde med sig sina egna modeller av statliga och samhällsrelationer, 

som är förknippade med skapandet av en stat som har ett monopol på legitim kraft och 

ansvarar för tillhandahållandet av tjänster. Det internationella tillvägagångssättet för att lösa 

den somaliska konflikten återspeglar en extern analys av problemet och misslyckas med att ta 

itu med den problematiska karaktären hos en somalisk stat. För det första handskas de inte 

med den uppenbara motsättningen mellan en centraliserad statlig myndighet och den 

traditionella, politiska kulturen, där legitimiteten av våld inte ligger i en centraliserad 

institution i en stat utan i ett diffust klansystem som regleras av sedvanliga lag och andra 

traditioner normer och institutioner.  
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Somaliland har experimenterat med alternativa tillväggsgångssätt som byggde på traditioner 

och samhällets kultur. Följaktligen upplevde somalier i Somaliland, lokaliserad regeringsform 

som är mer inkluderande och legitimt än Södra-Somalia. För det andra hade Somalilands 

medlingsprocess lokalt stöd. Effektiviteten av lokala fredsprocesser där somaliska klaner kan 

äga processen för att motverka överträdelser verkat ha varit anledningen bakom hållbarheten 

av den interna medlingen i Somaliland. Däremot har den externa medlingen i Södra-Somalia 

saknat legitimitet, ägandeskap och betrodda medlare som kunde garantera hållbarheten av 

fredsavtalen. 

Utan mekanismer för formell eller informell offentlig kontroll och ägandeskap, kunde varken 

biståndsgivarna som finansierade fredsprocesserna, de externa medlarna som lyckades få ett 

fredsavtal eller den somaliska allmänheten för vars processen skulle gynna, kunnat reglera 

och kontrollera att fredsavtal genomfördes i Södra-Somalia. I Somaliland var processen en 

somali led medlingsprocess vilket gjorde att det fanns en ansvarsskyldighet genom klanen och 

de sedvanliga ledarna som representerade sina klaner (eller delklaner). Sedvanliga ledare 

formaliserades och deras auktoritet ledde till att de kunde vara ansvariga för deras klaners 

handlingar. Deras auktoritet gav dem möjlighet att ingå i fredsavtal och genomdriva dem. 

fall Undertecknade konfliktparter 

fredsavtalet efter insats av 

medlarna? 

Upp till vilken nivå har 

fredsresultaten hållits (i minst 

fem år) efter att ha 

undertecknats? 

 

Södra -Somalia Ja Mindre än ett år  

Somaliland Ja Mer än fem år 

Tabell 6. Effektiviteten av medlingsprocesserna 

I Södra-Somalia har man nått ett fredsavtal i alla fredskonferenserna men ingen av dem 

genomfördes och var därmed inte hållbara. Flera faktorer kan förklara dessa misslyckanden; 

Först och främst kunde inte de externa medlarna förstå konfliktaktörernas karaktär då de gav 

legitimitet och makt till dem. Det fanns verken traditionella skäl av legitimitet (baserat på 

fastställda normer för utövande av traditionell auktoritet) och karismatiska grunder av 

legitimitet (hjälte eller exemplariska karaktär samt av normativt mönster eller ordning som 

upprätthålls av den karismatiska myndigheten).  De sedvanliga ledarna som har agerat som 

fredsbevarare och sedvanliga lagar och normer inkluderades inte i processen. 
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Fredskonferenser var en politisk plattform för krigsherrarna som därmed ökade deras resurser 

och makt. Fredsavtal som nåddes kunde inte genomföras i landet eftersom konkurrensen 

mellan krigsherrarna blev hårdare. För det andra, saknade medlingen lokala mekanismer eller 

känsla av ägandeskap från lokalbefolkningen, då man exkluderade civilsamhället och 

sedvanliga ledare från processen och därmed var inte allas intresse representerad. För det 

tredje fanns det mindre vilja från de externa medlarnas sida att pressa parterna att genomföra 

fredsavtal på grund av deras neutrala syn på medlingen. Brist på trovärdiga bärare av 

information mellan konfliktaktörerna så som sedvanliga eller religiösa institutioner kan vara 

en annan faktor som bidrog till misslyckandet av medlingsprocessen i Södra-Somalia.  

Interna-partiska medlarnas effektiva medling i Somaliland kan förklaras genom deras förmåga 

att förstå informationsproblemet under förhandlingarna mellan konfliktpartierna då de har haft 

en traditionell roll som medlare. För det första hade de sedvanliga ledarna mer tillgång till 

information om parterna positioner och krav samt förmågan att påverka dem jämfört med 

externa-neutrala medlare på grund av deras roll som sedvanliga ledare. De använde sig av 

inhemska resurser så som klanstrukturen och traditioner som har varit en informell 

regleringslag mellan klanerna.  För det andra hade de större förtroende och mer incitament att 

vara ärliga på grund av deras roll som sedvanliga ledare för att upprätthålla freden. Den 

externa-neutrala medlaren å andra sidan kunde inte fullfölja avtal som de var involverade i då 

fredsprocesserna var utanför landet och de avslutade processen utan att att bygga upp 

konfliktparternas sociala och politiska förhållanden vilket ökade chanserna för ett misslyckat 

avtal. I Somaliland, bodde medlarna redan i konfliktområdet och därmed kunde upprätthålla 

fredsavtalet genom att interagera med konfliktparterna medan de externa-neutrala medlarna 

var utanför och hjälpte inte till med genomförandet av avtalen som hade undertecknats. De 

interna-partiska medlarnas roll institutionaliserades och var involverad att upprätthålla freden 

medan de externa-neutrala medlarna lämnade processen till konfliktparterna och därmed 

kunde inte fredsavtal genomföras. Det fanns både traditionella skäl av legitimitet (baserat på 

fastställda normer för utövande av traditionell auktoritet) och karismatiska grunder av 

legitimitet (hjälte eller exemplariska karaktär samt av normativt mönster eller ordning som 

upprätthålls av den karismatiska myndigheten) i Somalilands medlingsprocess. Sedvanliga 

ledare valdes genom deras roll som traditionella fredsbevarare. Normer och traditionella lagar 

inkorporerades i processen. 

Utifrån det teoretiska ramverket, hade inte de externa medlarna inflytande och trovärdighet 

hos parterna för att vara trovärdiga bärare av privat information då de bara utökade 
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krigsherrarnas makt. De var inte betrodda och legitima aktörer och sågs mer som finansierare 

av krigsherrarna då de gav mer utrymme till krigsherrarna och därmed exkluderade 

civilsamhället samt sedvanliga ledare. Medlingsprocessen var inte inkluderande och lokal 

förankrad då dessa finansierades av internationella samfundet och var utanför Somalia. 

Behovet av samhället var inte representerat i dessa processer vilket gjorde att avtalen som 

nåddes inte genomfördes. På grund av de externa-neutrala medlarnas oförmåga att vara 

trovärdiga bärare av information, argumenterar studien att fredsprocesser som domineras av 

externa-neutrala medlare saknar robust lokalt ägandeskap och legitimitet. Sådana 

misslyckanden har påverkat fredsresultaten som ökat konflikten och förlängning av 

inbördeskriget i södra Somalia. 

Utifrån nordiska medlingstrappsteget nådde de externa-neutrala medlarna ett avtal i 

medlingsprocesserna. Majoriteten av konfliktparterna undertecknade fredsavtalen men avtalen 

var inte hållbara och genomfördes aldrig.  

I Somaliland, hade de intern partiska medlarna inflytande och trovärdighet hos parterna för att 

vara trovärdiga bärare av privat information vilket byggde på traditionella roller som de hade 

som medlare. De var därmed betrodda och legitima aktörer och sågs som respekterade 

individer och ledare. Medlingsprocessen var inkluderande och lokal förankrad där både 

minoritets klaner och civilsamhället deltog samt finansierade processen. Behovet av samhället 

var representerad i dessa processer och avtal nåddes genom konsensus vilket gjorde att 

avtalen som nåddes kunde genomföras och var hållbara. På grund av dessa faktorer 

argumenterar studien att fredsprocesser som domineras av interna-partiska medlare med 

legitimitet, ägandeskap i processen och som är trovärdiga bärare av information ökar 

sannolikheten för ett hållbart fredsavtal. 

Utifrån nordiska medlingstrappsteget nådde de interna-partiska medlarna ett avtal i både de 

stora medlingsprocesserna som var hållbara i 10 år.  

Både fallen (Södra-Somalia och Somaliland) som studerades stödjer hypotesen att Interna-

partiska medlare med mer lokal förankring som kännetecknas av hög lokal legitimitet och 

förtroende ökar sannolikheten för förhandlade avtal som är mer hållbara än externa-neutrala 

medlare.  
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9. Slutsats 
Detta avsnitt presenterar sammanfattningen av studien och hur framtida forskning kring 

medling kan se ut.  

Studien har undersökt effektiviteten av medlares engagemang i fredsprocesser och hur deras 

närvaro bidrar till olika utfall. Effektiviteten förklaras med avseende till fredsavtal och dess 

hållbarhet. Studien har definierat olika medlare nämligen interna-partiska- och externa-

neutrala medlare som har sedan jämförts. Teoretiska resonemanget bygger på att medlare 

måste ha inflytande och trovärdighet hos parterna för att vara trovärdiga bärare av privat 

information för att förhindra informationsfel. De måste vara betrodda och legitima för att få 

tillgång till informationen. Medlingsprocessen måste vara inkluderande och lokal förankrad så 

parterna accepterar och fullföljer avtalen. En sådan förankring hänvisar till hur kraven av 

konfliktaktörer och civilsamhället är representerade i fredsprocesserna och att aktörerna 

känner sig bekväma med villkoren i fredsavtalet. Från de kriterierna, har studien undersökt 

Södra-Somalia och Somaliland för att kunna göra en jämförelse. Södra-Somalia var externa-

neutrala medlare involverad medan Somaliland hade stor involvering av de interna-partiska 

medlarna. Studien definierar dessa medlare som sedvanliga ledare medan de externa-neutrala 

medlarna är aktörer som kommer utanför landet.  

Utifrån det teoretiska ramverket har jag antagit att medlingsprocesser som domineras av 

interna-partiska medlare genererar mer hållbara avtal, eftersom de har mer lokal legitimitet 

och ägandeskap vilket möjliggör ett hållbart fredsavtal då aktörerna känner sig engagerade i 

fredsprocessen. Denna hypotes har visat sig stämma då empiriska resultaten har visat att 

Somaliland som dominerades av interna-partiska medlare med högre lokalt ägandeskap, 

legitimitet och förtroende för att vara trovärdiga bärare av privat information har lyckats få 

fram ett hållbart fredsavtal. De interna-partiska medlarna har lyckats medföra hållbar fred, 

medan Södra-Somalia som dominerades av externa-neutrala medlare inte kunnat genomföra 

avtalen som undertecknades och därmed har processen inte varit hållbart. Faktorer till detta är 

att processen i Södra-Somalia har haft lägre ägandeskap, legitimitet, inkluderande och 

medlarna hade inte förtroende för att vara trovärdiga bärare av privat information.  

Den somaliska medlingsprocessen har varit invecklad på grund av de svåre kontextuella 

förhållandena. Svårigheten kring klanstrukturen har varit intressant och förvånande. Det kan 

ses både som hinder och möjlighet. I Södra-Somalia har klanstrukturen varit ett hinder och 

användes av krigsherrar för att få makt och legitimitet. I Somaliland har klanstrukturen varit 
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ett reglerande verktyg, där klanledare nämligen sedvanliga ledare kontrollerade fredsavtal 

som undertecknades och övervakade avtalen.    

Studien har utmanat det gamla antagandet om extern-neutral medling och att det är det enda 

effektiva sättet att skapa hållbar fred, samtidigt så föreslår studien mer forskning om 

alternativa medlingsstrategier och forskning om olika medlare. För mer generaliseringsbara 

resultat, skulle studien föreslå att flera fall undersöks.   
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