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Tvångsmakt i sönderfallna stater: Somalia 1992-1993 

Användandet av tvångsmakt vid interventioner i sönderfallna stater är en svår uppgift. En av de 
svåraste delarna vid en sådan intervention är en rationell kommunikation med de olika 
motparterna. Den stora utmaningen blir att lyckas förmedla både det övergripande syftet med 
interventionen till lokalbefolkningen och samtidigt övertyga de stridande parterna om att ett reellt 
och trovärdigt hot föreligger. I den här uppsatsen har jag undersökt om tvångsmakt är möjlig vid 
avväpningen i en sönderfallen stat, och hur tvångsmakten användes av UNITAF vid avväpningen 
av de somaliska krigsherrarna. 
I uppsatsen jämförde jag de avväpningsoperationer som genomfördes av de amerikanska, 
australiensiska och franska styrkorna vintern 1993. Den teori som jag använde som verktyg var 
Peter Viggo Jakobsens modell för tvångsdiplomati- idealpolitik. Jakobsens teori är en 
vidareutveckling av äldre teorier för tvångsmakt. Men för att kunna nyttja idealpolitik i fallet med 
en sönderfallen stat var jag tvungen att anpassa den till de rådande omständigheterna i Somalia. 
Min analys visade att de australiensiska och franska styrkorna, som lyckades väl med 
avväpningen, agerade inom ramen för min anpassade tvångsmaktsteori. Däremot de amerikanska 
styrkorna, som lyckades sämre, agerade mer inom ramen för vad som kan benämnas 
avskräckning. Den övergripande slutsatsen var att tvångsmakt kan användas i sönderfallna stater, 
men behöver anpassas för att säkerställa att hot och krav kommuniceras på ett rationellt sätt.  
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TVÅNGSMAKT I SÖNDERFALLNA STATER:  
SOMALIA 1992-1993 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efter det kalla kriget har antalet militära interventioner av det internationella 
samfundet i interna konflikter ökat markant. Samtidigt har väldigt få nya 
teorier om användandet om militärt våld utvecklats. Fortfarande är det teorier 
sprungna ur det kalla krigets era som används som modeller för användandet 
av militära maktmedel. Teorier som utgår från att kampen står mellan två 
fungerande stater. Vid en intervention i en sönderfallen stat, som ofta har 
humanitära motiv, handlar det om att framtvinga en förändring och inte att 
enbart med militärt våld besegra en motståndare. I den kontexten blir det därför 
intressant att se om tvångsmakt, som i litteraturen ofta benämns coercion och 
compellence, är användbar som modell även i dessa konflikter.  

I sönderfallna stater (eng: failed states) har den centrala regeringen ofta tappat 
kontrollen över det egna territoriet, eller har upphört att existera. Makten i 
landet utövas lokalt av dem som har instrumenten i sin hand att antingen 
påtvinga sig makten genom våld, eller har byggt upp någon form av lokalt 
förankrad legitimitet. Ingen form av normalt rättssamhälle existerar eller är ens 
önskvärt från de olika interna aktörerna. Då detta skulle kunna undergräva den 
maktposition som byggts upp och som ofta bygger på hot eller användande av 
våld mot lokalbefolkningen. 

Vid användandet av militära styrkor i samband med humanitära interventioner i 
sönderfallna stater är ofta säkerheten för de humanitära insatserna den primära 
uppgiften. I detta är avväpningen av de stridande parterna centralt, både för de 
omedelbara humanitära insatserna och för den efterkommande 
återuppbyggnaden av ett fungerande samhälle. I sönderfallna stater sker många 
förhandlingar ofta på en betydligt lägre nivå än vad som är normalt vid en 
konflikt där centrala aktörer finns tillgängliga. Det blir därför intressant att se 
om modeller för tvångsmakt, som är framtagna för agerande mot mer eller 
mindre fungerande stater, också är användbara i denna typ av konflikt. Peter 
Viggo Jakobsens idealpolitik1 som berör tvångsdiplomati är en sådan modell. 
För att kunna genomföra en sådan jämförelse måste vi identifiera en konflikt 
där det faktiska utövandet av tvångsmakt har skett på plats i en sönderfallen 
stat. Ett sådant exempel är Somalia i början av 1990-talet, där någon enhetlig 
statsledning icke existerade utan förhandlingar skedde på lokal nivå med olika 
krigsherrar och andra företrädare för det somaliska samhället. Vissa av dessa 
förhandlingar genomfördes av FN och andra högre instanser direkt med de 

                                                 
1 Peter Viggo Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War, London, 
MacMillan Press LtD, 1998. 
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lokala ledarna, men i många fall av mer lokalt stationerade representanter från 
det internationella samfundet. 

Somalia 1992-1993 är av flera skäl ett intressant val för att studera om 
idealpolitik kan tillämpas som modell för att påtvinga aktörer i sönderfallna 
stater en yttre vilja. Under operationen i Somalia 1992-1993 förekom olika 
tolkningar och målsättningar mellan olika stater vid insättandet av sina militära 
maktmedel. Utfallet utav detta blev att olika metoder och ambitionsnivåer kom 
att utvecklas hos de olika styrkorna som var insatta i Somalia, och då framför 
allt när det gäller avväpningen av de stridande parterna. I min fallstudie 
kommer jag att undersöka de militära styrkorna från USA, Australien och 
Frankrike.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utveckla och anpassa Peter Viggo Jakobsens 
teoretiska modell för idealpolitik till förhållandena som gäller vid tvångsmakt 
mot en sönderfallen stat, och därvid undersöka om den utvecklade modellen 
kan användas som utgångspunkt vid interventioner av den typ som skedde 
under UNITAF:s2 ledning i Somalia 1992-1993.  

För att mäta utfallet av den utvecklade modellen behöver jag svara på följande 
frågor:  

1. Är tvångsmakt enligt den utvecklade modellen av idealpolitik möjlig 
vid avväpning av stridande parter i en söderfallen stat? 

2. Vilka var de avgörande skillnaderna i de undersökta aktörernas 
agerande? 

3. Vilka faktorer var avgörande för att tvångsmakten skulle fungera i 
Somalia? 

1.3 Avgränsningar 
De militära styrkor som ska undersökas är endast de amerikanska i Mogadishu, 
de franska och de australiensiska. Motivet till att välja de amerikanska och 
australiensiska är det faktum att utfallet av operationerna skiljer sig åt på ett 
tydligt sätt. De franska styrkorna är valda som ett komplement till de 
australiensiska då de också kan anses ha haft en tydlig framgång med 
avväpningen i sin operation. Vidare är de franska och australiensiska styrkorna 
valda då de till skillnad från de flesta andra icke-amerikanska militära enheter, 
som var mer inordnade de amerikanska, genomförde relativt fristående 
operationer. 

 

                                                 
2 UNITAF; Unified Task Force- den av USA ledda fredsframtvingande insatsen i Somalia från 
december 1992 till maj 1993. 
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1.4 Forskningsläge 
Inledning 

Jag kommer i det här avsnittet att redovisa det forskningsläge som finns 
avseende tvångsmakt och erfarenheterna från interventionen i Somalia 1992-
1993. Dessa studier utgör en central utgångspunkt i min undersökning och 
utgör en grund för min utveckling och anpassning av Jakobsens idealpolitik till 
förhållandena i en sönderfallen stat. De definierar samtidigt de begrepp som jag 
avser att använda i uppsatsen. 

Tvångsmakt 
Forskningen kring användandet av tvångsmakt i samband med interventioner i 
sönderfallna stater är ytterst begränsad. I samband med min undersökning har 
jag inte funnit något teoretiskt material som avhandlar detta ämne. Den 
generella forskningen kring tvångsmakt avhandlar situationer där aktörerna 
utgörs av antingen stater med minst någon form av fungerande styre eller 
internationella organisationer. När det gäller tvångsmakt (compellence), enligt 
den definition som jag avser att använda i min undersökning, finns det 
egentligen bara två äldre och en nyare studie. De äldre studierna är de som 
Thomas C Schelling beskriver i sin bok Arms and influence(1966)3 och den 
Alexander George beskriver i The Limits of Coercive Diplomacy: Laos, Cuba, 
Vietnam (1971)4. Båda dessa studier är gjorda under det kalla kriget och utgår 
följaktligen från den då rådande internationella kontexten. Peter Viggo 
Jakobsen har därefter utvecklat dessa teorier i sin bok Western Use of Coercive 
Diplomacy after the Cold War (1998). Han har utvecklat dessa teorier efter de 
förhållanden som varit gällande under 1990-talets krishantering. De konfliktfall 
Jakobsen använt i sin studie är Gulfkriget 1990-91, Jugoslavien 1991-95 och 
Haiti 1991-94.5 För mig är Jakobsens teori, som han benämner idealpolitik, 
intressantast då den utgår från de politiska förhållanden som blev gällande efter 
det kalla kriget. Men i alla fallstudier som Jakobsen redovisar i sin bok finns 
det alltid en tydlig motpart som utgör någon form av regim. Min avsikt är ju att 
gå ett steg längre och undersöka om och hur tvångsmakt skulle kunna användas 
då någon tydlig traditionell motpart ej existerar. I följande text kommer jag att 
redovisa de definitioner av begrepp som tidigare forskning kommit fram till 
och som jag avser att använda i min undersökning.  
 

Tvångsmakt och våldsmakt 

För att definiera tvångsmakt (coercion) och våldsmakt (brute force) utgår jag 
från Thomas C. Schelling. Enligt Schelling är det viktigt att se skillnaden 
mellan att ta något och att tvinga någon att ge upp något. Det första menar 
Schelling är våldsmakt, medan det senare är just tvångsmakt. Det man tvingar 
till sig kan variera beroende på situationen; tvinga någon att avbryta pågående 
                                                 
3 Thomas C.  Schelling,  Arms and influence, New Haven , Yale University Press, 1966. 
4 Alexander L. George et al., The Limits of Coercive Diplomacy: Laos, Cuba, Vietnam, 
Boston: Little, Brown, 1971. 
5 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s ix 
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eller planerad verksamhet, tilltvinga sig territorium etc. Den avgörande 
skillnaden mellan våldsmakt och tvångsmakt är syftet med den militära 
insatsen, vilket måste bedömas utifrån den specifika situationen.6 Grunden i 
tvångsmakt är dock att använda så lite våld som möjligt för att påtvinga en 
annan part sin vilja. Våldsakten ska bara iscensättas om så krävs för uppnå 
syftet med aktionen, och med så lite medel som möjligt för att driva processen i 
rätt riktning. Det är viktigt att viljan att använda våld är beslutad och 
genomtänkt på den egna sidan och att den uppfattats tydligt av motparten. 
Motparten måste kunna definiera det möjliga våldet som smärtsamt och 
därmed välja att tillmötesgå de krav som är ställda. Centralt är att påvisa den 
smärta man hotar motparten med och den måste vara rationell för motparten, 
både vad avser förståelsen för vilken effekt den kan åstadkomma men också 
hur motparten kan undgå smärtan vid ett tillmötesgående.7 I fallet med 
våldsmakt är detta inte lika viktigt att påvisa, utan då gäller det att säkerställa 
tillräcklig styrka för att med våld besegra motparten. I våldsmakt ska helst det 
möjliga våldets omfattning tvinga motparten till att passivt agerande, medan 
det i tvångsmakt är ett aktivt agerande som ska framtvingas. Storleken och 
kraften på det våld som eventuellt används vid utövandet av tvångsmakt är inte 
lika i alla situationer. Utan en specifik nivå av våld som i ett fall är tvångsmakt 
kan i ett annat fall vara våldsmakt. Vidare är det viktigt att motparten får 
budskapet att det inte kommer framtida krav, utan att det är här och nu som 
gäller. Till sist är det viktigt att försöka uppnå en situation där båda parter 
utifrån den faktiska situationen tjänar på att inte eskalera konflikten till en 
högre nivå av våldsanvändning. 
 
Jakobsen förklarar i sin bok med en schematisk modell hur tvångsmakt 
förhåller sig till olika typer av strategiskt tvång. Det strategiska tvånget är här 
uppdelat i en passiv gren, avskräckning och en aktiv gren, tvångsmakt. Den 
aktiva grenen kan indelas två delar. Utpressning som har till syfte att tvinga 
någon att utföra något som denne inte vill utföra. Den andra grenen, 
tvångsdiplomati, syftar istället till att övertyga någon att avbryta en redan 
påbörjad aktivitet. Modellen visar hur tvångsmakten ska utformas för att ha 
bäst förutsättningar att lyckas med att framtvinga önskat resultat och uppnå 
syftet med tvånget.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Schelling,  Arms and influence,  s 2-6. 
7 Ibid, s 4. 
8 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s 12-13. 
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Bild 1.1  Begrepp vid användandet av hot9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uttryck jag använder i modellen är översatta enligt följande; Strategiskt tvång (strategic 
coercion), avskräckning (deterrence), tvångsmakt (compellence), utpressning (blackmail) 
och tvångsdiplomati (coersive diplomacy). 

 
Jag avslutar med en egen reflektion över nyttjandet av tvångsmakt i de nya 
konflikterna10. Det som indirekt saknas i många av de teorier som beskrivs av 
Schelling, Jakobsen och George är att hur uppnå rationalitet i de moderna 
konflikterna i sönderfallna stater. Problemet i dessa konflikter är att identifiera 
motparten och därefter agera på ett sådant sätt att det hela blir rationellt för alla 
parter. Frågan man kan ställa sig är om det är möjligt att nyttja tvångsmakt i 
dessa konflikter. Ofta befinner sig motparten i en situation där ett 
tillmötesgående är lika med ”undergång”. Å andra sidan så är alternativet att 
använda våldsmakt inte speciellt attraktivt för närvarande, då ofta för lite står 
på spel för en presumtiv användare av våldsmakt.  
 

Tvångsdiplomati 

Eftersom Jakobsens studie har tvångsdiplomati som utgångspunkt kommer jag 
här att övergripande redovisa det studierna kring tvångsdiplomati utvisar. I 
samband med tvångsdiplomati är tvångsmakt utgångspunkten för nyttjandet av 
militära maktmedel, och inte våldsmakt. För att kunna anse att tvångsdiplomati 
har verkat på avsett sätt och varit framgångsrik måste opponenten ha 
tillmötesgått kraven på grund av hotet om våld eller nyttjandet av våld (läs 
tvångsmakt). I tvångsdiplomati utgör nyttjandet av en viss grad av våld en 
viktig, om så krävs, del av diplomatin. Den måste också lämna en öppning till 

                                                 
9 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s 12. 
10 Med de nya konflikterna avser jag inbördeskonflikter, ofta med humanitära implikationer, 
som vi under 90- talet tvingats beskåda i framför allt Afrika och på Balkan. 

STRATEGISKT TVÅNG 
(användandet av hot i allmänhet)  

AVSKRÄCKNING 
(Syfte: förhindra någon att agera)

TVÅNGSMAKT 
(Syfte: få någon att agera)  

TVÅNGSDIPLOMATI 
(Syfte: få någon att avbryta påbörjad 
eller nära förestående aktion)  

UTPRESSNING 
(Syfte: få någon påbörja aktion)
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opponenten för att möjliggöra ett val för denne att avbryta påbörjad 
verksamhet.11 

Tvångsdiplomati bör innehålla följande tre komponenter;12  
(1) stoppa eller upphäva/ rasera något som opponenten redan påbörjat 
(2) nyttjandet av hot, sanktioner och tvångsmakt  
(3) nyttjandet av positiva incitament (s.k. morötter) 
 

Bild 1.2  Tvångsdiplomati i förhållande till andra konflikt- och 
krishanteringsinstrument.13 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Somalia 1992-1993 
Den forskning och den litteratur som beskriver erfarenheterna från 
interventionen i Somalia är omfattande. Framför allt i USA där de militära och 
politiska erfarenheterna från Somalia starkt påverkade USA:s engagemang i 
olika konflikter under 1990-talet. Jag kommer här att redovisa de studier som 
jag direkt använt i min undersökning eller som jag använt som underlag för att 
kontrollera använda källor.  

I min diskussion kring utvecklingen av Jakobsens teori har jag hämtat 
inspiration från Trevor Findlays bok The use of force in UN peace 
operations14, som är en studie om hur FN använt militära maktmedel i 
fredsoperationer sedan 1950-talet fram till operationen i Östtimor 2001, 
inklusive Somalia. I boken drar Findlay slutsatser av erfarenheter från tidigare 
missioner och analyserar hur framtida fredsoperationer bör genomföras. 
Därutöver har Kenneth Allards Somalia operations: Lessons learned15, som i 
huvudsak redovisar de erfarenheter som den amerikanska militären dragit, 
använts som ingångsvärde för mitt resonemang kring de unika förhållandena i 
Somalia. Det är också den studie som bäst analyserar de operativa 
erfarenheterna.  

                                                 
11 Peter Viggo Jakobsen, föreläsning FHS 2003-03-14. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Trevor Findlay, The Use of Force In UN Peace Operations, Oxford, Oxford University 
Press, 2002. 
15 Kenneth Allard, Somalia Operations: Lessons Learned, Washington D.C., National Defense 
University Press, 1995. 
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När det gäller specifika studier av erfarenheterna från Somalia om nyttjandet 
av de militära styrkorna är också Robert G. Patmans studie Securing Somalia; 
A comparison of US and Australian Peacekeeping during the UNITAF 
Operation16mycket intressant. Studien beskriver relativt ingående hur de 
amerikanska och australiensiska styrkorna bedrev sina respektive operationer 
under UNITAF:s tid i Somalia. Därutöver ger Walter Clarke och Jeffrey 
Herbsts bok Learning From Somalia17 en bra bild av den humanitära 
interventionen i Somalia. De gör en bred analys av världssamfundets 
engagemang i Somalia och allt ifrån juridiska, ekonomiska, militära och 
politiska erfarenheter belyses i boken. Jonathan Stevensons Losing 
Mogadishu18 är en annan studie som på ett bra sätt analyserar Somalia ur ett 
politiskt perspektiv, och då i huvudsak utgående från amerikansk utrikespolitik.  

Den enda större studien som bara fokuserar på avväpningsprocessen i Somalia 
är Managing Arms in Peace Processes: Somalia19, som är utgiven av UNIDIR 
(United Nations Institute for Disarmament Research). Studien analyserar både 
den operativa och politiska nivåns betydelse för avväpningen i Somalia. Den 
redovisar på ett bra sätt de problem avväpningen i Somalia stod inför och jag 
har använt den som ett komplement till de ovan redovisade böckerna när det 
gäller min teoriutveckling. 

Ingen av de ovan nämnda studierna har analyserat användandet av militära 
maktmedel utifrån en teoretisk modell, utan i huvudsak konstaterat vad som 
fungerade och inte fungerade i Somalia. Jag ser det därför som intressant att se 
om det är möjligt att använda en teori utgående från tvångsmakt för att 
analysera avväpningen i Somalia. 

1.5 Disposition och metod  
Undersökningen har två olika tyngdpunkter, där den första är att utifrån de 
specifika förutsättningarna i en sönderfallen stat inarbeta dessa i en tidigare 
framtagen teoretisk modell för tvångsmakt. Jag kommer här att utgå från Peter 
Viggo Jakobsens utveckling av Thomas C. Schellings teorier kring tvångsmakt, 
vilken Jakobsen benämner idealpolitik (eng: ideal policy). Avsikten är att 
anpassa denna teori till rådande omständigheter i en sönderfallen stat. Därefter 
ska den utvecklade modellen prövas i en fallstudie. För att möjliggöra 
identifiering av olika utfall kommer fallstudien att uppdelas i tre delfallstudier 
med delvis olika förutsättningar och faktiska utfall. För att mäta om en 
tillämpning av Jakobsens modell är möjlig kommer jag dels att se på det 
faktiska utfallet av de tre olika fallen. Vidare kommer jag att utifrån Jakobsens 
utvärderingsmodell undersöka om idealpolitik har nyttjats i de olika fallen. 

                                                 
16 Robert G. Patman, Securing Somalia; A comparison of US and Australian Peacekeeping 
during the UNITAF Operation, Oslo, Institutt for forsvarsstudier, IFS Info 6/1997. 
17 Walter Clarke & Jeffrey Herbst (eds.), Learning from Somalia, Oxford, Wetview Press, 
1997. 
18 Jonathan Stevenson, Losing Mogadishu, Annapolis, Naval Institute Press, 1995. 
19 UNIDIR, Managing Arms in Peace Processes: Somalia, Geneva, United Nations, 1995. 
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Att välja tre fallstudier från samma konflikt har sina fördelar och nackdelar. 
Den största nackdelen är att vissa utgångsvärden är lika i alla fallstudier, vilket 
innebär en risk att för långtgående slutsatser dras. Å andra sidan skapas en 
bättre förutsättning för att hitta en möjlig utveckling av Peter Viggo Jakobsens 
modell genom att i undersökningen mäta ett fåtal variabla punkter. Jag kommer 
att kraftsamla till de faktorer som är kopplade till de militära styrkornas roll.  

1.6 Material och källkritik 
Underlaget för de övergripande förutsättningarna i min fallstudie är i huvudsak 
hämtat från FN:s sammanställning av dokument  och händelseutveckling i 
Somalia 1992-1996. Stora delar av materialet är tryckt underlag av resolutioner 
och officiella protokoll från FN:s aktiviteter i samband med Somaliakonflikten 
och kräver ingen närmare granskning. En mindre del av FN-materialet är 
generalsekreterarens Boutros Boutros-Gahlis sammanfattning och syn på 
händelseutvecklingen i Somalia. En del av det övergripande underlaget är 
hämtat från John L. Hirsch och Robert B. Oakleys bok Somalia and operation 
Restore Hope20. Hirsch var under perioden december 1992 till mars 1993 
politisk rådgivare till UNITAF:s chef generallöjtnant Robert Johnston och 
Oakley var USA:s särskilda sändebud till Somalia 1992-1993. Boken är en 
blandning mellan faktabeskrivning och författarnas egna reflektioner över 
operationen i Somalia. I huvudsak går det att återfinna deras beskrivningar i 
andra handlingar, men i vissa fall har de utelämnat fakta som finns återberättat 
i andra källor. Jag har valt att bara redovisa det material från deras underlag 
som är överrensstämmande med antingen FN:s egna underlag eller som finns 
bekräftat i andra källor. En del material är också hämtat från Trevor Findlays 
The use of force in UN peace operations och Kenneth Allards Somalia 
operations: Lessons learned, och då i första hand fakta rörande handlingsregler 
för UNITAF.  

När det gäller underlaget som är redovisat för de tre undersökta aktörerna så är 
det i huvudsak hämtat från sekundärkällor. I fallet USA och Australien är 
materialet i huvudsak hämtat från Robert G. Patmans jämförande undersökning 
av USA:s och Australiens styrkor i Somalia- Securing Somalia. Patman har 
hämtat sitt underlag från ett brett spektra av källor, där huvuddelen utgör 
officiella rapporter från styrkornas verksamhet. Men är kompletterat med 
intervjuer och underlag från olika samtida artiklar. Den bredd Patmans 
underlag bygger på, och det faktum att han inte själv var en aktör i konflikten 
gör det i all väsentlighet trovärdigt. Jag har också jämfört Patmans underlag 
med det som finns redovisat i Findlays bok avseende de australiensiska 
styrkorna. Findlays, som är senare, har i än större utsträckning kunnat använda 
underlag från olika seminarier kring operationerna i Somalia. De båda 
författarnas beskrivningar är helt överrensstämmande. För att ge en större 
säkerhet i beskrivning av USA:s verksamhet har jag även använt och jämfört 
med de beskrivningar som återfinns i Hirschs och Allards böcker.  
                                                 
20 John L. Hirsch & Robert B. Oakley, Somalia and Operation Restore Hope, Washington 
D.C., United States Institute of Peace Press, 1995. 
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Det materialet som har sämst källäge är det som finns om de franska styrkorna. 
Det enda tillgängliga materialet för mig har varit det som beskrivits av Gérard 
Prunier i Walter Clark och Jeffrey Herbst bok Lessons from Somalia. Även om 
underlag går att återfinna i andra böcker så är det hämtat från samma källor. 
Det som ändå gör Prunier intressant är det faktum att jag inte i övrig litteratur 
funnit något som motsäger den allmänna beskrivning han gör av de franska 
styrkorna. Pruniers beskrivning är redovisad i en bok som avhandlar 
operationerna i Somalia ur ett brett perspektiv. Redaktören för boken Walter 
Clarke tjänstgjorde 1993 som hög tjänsteman på den amerikanska ambassaden 
i Mogadishu.  

Då huvuddelen av materialet har jämförts med andra källor är min bedömning 
att det håller tillräckligt bra kvalité. Det specifika materialet som avhandlar 
olika kontingenter har jämförts med FN:s officiella rapporter för att om möjligt 
identifiera tendensiösa framställningar.  

2 Utveckling av teori 
2.1 Inledning 

Jag kommer att beskriva den teoretiska modell jag avser nyttja genom att först 
övergripande förklara de teorier som utgör grunden för den modell jag själv 
avser använda i analysen. Utifrån dessa som grund kommer jag att identifiera 
de olika verktyg som finns tillgängliga för de aktörer som verkar i en situation 
motsvarande den i Somalia 1992-1993. Med dessa utgångsvärden är det min 
avsikt att sedan utforma den modell som ska utgöra grunden för min analys av 
de tre olika aktörerna- USA, Frankrike och Australien. Eftersom analysen i 
första hand ska avhandla de operativa militära enheterna från respektive nation 
så kommer utvecklingen av min modell att avhandla främst de faktorer och 
verktyg som är kopplade till dessa. För att analysera de mer övergripande 
aktörerna roll kommer jag att utgå från den modell som Viggo Jakobsen arbetat 
fram. Det gäller framför allt viljan att nyttja våld och hot om våld, samt utfallet 
av olika officiella förhandlingar mellan de somaliska krigsherrarna och 
världssamfundet. Jakobsen har valt att rubricera sin teori med begreppet 
tvångsdiplomati. Skillnaden mellan utpressning och tvångsdiplomati är ibland 
marginell, vilket innebär att samma teori torde vara användbar. En skillnad 
ligger i att i tvångsdiplomati så är det motparten som agerar först. I 
utpressningsfallet så är det den tvingande aktören som framtvingar ett agerande 
från motparten. 21 I framtagandet av sin teori har han utgått från andra 
teoretikers modeller för tvångsmakt, men gjort en snävare tolkning i sin egen 
teori. Valet att göra det är inte väl motiverat av Jakobsen. Han utgår dessutom i 
sin teori från Schellings teori, som avhandlar tvångsmakt i dess vidare 
bemärkelse.  Jag kommer därför att rubricera Jakobsens teori med tvångsmakt 
och inte tvångsdiplomati. I fallet med avväpningen i Somalia för att uppnå 
ökad säkerhet blir diskussionen lite av ”hönan och ägget” när det gäller 

                                                 
21 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s 12-13 
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tvångsdiplomati och utpressning, när det från fall till fall blir omöjligt att 
avgöra om det är att påbörja eller avbryta en verksamhet som är syftet. 

2.2 Tvångsmakt 
Tvångsmakt och framgångsfaktorer 

Innan jag beskriver Viggo Jakobsens teori om idealpolitik ska jag först 
beskriva Thomas C. Schellings fem framgångsfaktorer för tvångsmakt. Dessa 
utgör grunden för Jakobsens teori och är en sammanfattning av de faktorer som 
Schelling beskriver i sin bok Arms And Influence. Jakobsen har sammanfattat 
dessa enligt följande:22 

1. Det uttryckta hotet måste vara tillräckligt kraftigt för att övertyga 
motparten om att kostnaderna för att icke tillmötesgå är för kostsamt. 

2. Hotet måste uppfattas som trovärdigt och att den som hotar har både 
viljan och kapaciteten att verkställa det.  

3. Motparten måste ges tid att tillmötesgå kraven. 

4. Den som hotar måste övertyga motparten att om kraven tillmötesgås 
leder det inte till att fler krav kommer att ställas. 

5. Konflikten får inte bli uppfattad som ett nollsummespel. Ett gemensamt 
intresse att undvika ett fullskaligt krig måste finnas. Båda sidor måste 
vara övertygade om att de tjänar mer på att förhandla än att ensidigt 
uppnå sina mål med våld.  

Tvångsmakt och graden av framgång 
För att kunna avgöra om tvångsmakten har verkat på avsett sätt och varit 
framgångsrik kommer jag att som övergripande verktyg använda modellen i 
bild 2.1, där huvudfaktorn är graden av tvång kopplad till syftet med aktionen. 
Om ren våldsmakt har nyttjats anses aktionen som misslyckad.23  

 
Bild 2.1  Graden av framgång i tvångsmakt24 

 

 

 

 

 
 

 
Redan nu kan man identifiera en del svårigheter med att uppnå framgång med 
tvångsmakt i en sönderfallen stat. Då eventuella vinster för opponenterna är 

                                                 
22 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s 17. 
23 Jakobsen,  föreläsning FHS 2003-03-14. 
24 Ibid. 
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mycket svåra att bedöma. Risken finns att en hel del hot om våld och rent utav 
bestraffning blir den enda vägen till framgång.  

I själva resultatvärderingen ligger en del problem, och då framför allt vid 
värderingen av vad som ser ut som en framgång. För även om en motpart 
verkar ha tillmötesgått kraven är det inte säkert att det beror på de krav och hot 
som är ställda. Just detta är en av svårigheterna i att analysera huruvida 
tvångsmakten har varit framgångsrik eller ej. Det blir därför nödvändigt att 
analysera situationen och göra rimliga antagande om tillmötesgåendet 
verkligen berodde på de krav och hot som ställdes på motparten.25 

2.3 Idealpolitik 
Kriterier för framgång eller misslyckande 

Utifrån Schellings teorier, kompletterade med de analyser som Alexander L. 
George och William E. Simons utarbetat i The Limits of Coercive Diplomacy26, 
har Jakobsen utvecklat sin teori om tvångsdiplomati- idealpolitik. Den stora 
skillnaden i jämförelse med Schelling är behovet av en ”morot” för att på ett 
bättre sätt förmå motparten att tillmötesgå kraven utan att förlora ansiktet.27 
Hos både Jakobsen och Schelling är förmågan att kommunicera med motparten 
på ett rationellt, tydligt och enkelt sätt centralt för att minska risken för 
missuppfattningar som kan leda till ett misslyckande.28 

Utifrån detta har Jakobsen identifierat ett antal framgångsfaktorer för 
idealpolitik som ska vara uppfyllda för att den ska lyckas. En trovärdig 
implementering av idealpolitik omfattar enligt Jakobsen: 29 

1.  Ett hot om våld för att besegra eller förneka motparten hans mål, 
snabbt och till liten egen kostnad. 

2. En deadline för tillmötesgående av kraven. 

3. En försäkran om att inga framtida krav kommer att ställas. 

4. Ett erbjudande om ”morot” vid ett tillmötesgående av kraven. 

Jakobsen menar också att ett misslyckande är troligt om någon av följande 
kriterier är uppfyllda:30 

1. Ett misslyckande att uppfylla kraven för idealpolitik. 

2. Motparten väljer medvetet att strida även om ett nederlag är givet, 
hellre än att tillmötesgå kraven. 

3. Motparten missbedömer eller missuppfattar situationen. 

                                                 
25 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s 34. 
26 Alexander L. George & William E. Simons, The Limits of Coercive Diplomacy,2nd revised 
edn., Boulder, Westview Press. 
27 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s 30. 
28 Ibid., s 32-33. 
29 Ibid., s 33. 
30 Ibid., s 33. 
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Viljan att nyttja hot om våld  
Det största hotet mot en framgångsrik idealpolitik är oviljan att verkställa hotet 
om våld om så är nödvändigt. Jakobsen har identifierat att en av de tre nedan 
uppräknade mönstren måste vara aktuella före implementeringen av 
idealpolitik, om en aktör ska ha förutsättningar för att driva igenom sin tvilja. 
Dessa bygger på vilka intressen som står på spel utifrån ett regeringsperspektiv, 
uppfattningen om utsikten till militär framgång och vilket inrikespolitiskt stöd 
som finns för att agera.31 

1. Intressestyrt mönster: högt intresse, medel/hög utsikt för militär 
framgång och medel/högt inrikespolitiskt stöd. 

2. Regeringsstyrt mönster: medel intresse, hög utsikt för militär framgång 
och medel/högt inrikespolitiskt stöd. 

3. Inrikespolitiskt påtryckningsstyrt mönster: lågt intresse, hög utsikt för 
militär framgång och högt inrikespolitiskt stöd. 

Ytterligare en faktor som Jakobsen redovisar som kan ha betydelse för viljan 
att använda tvångsmakt i en konflikt är påverkan från internationella 
organisationer och möjliga internationella koalitioner. För att hitta ett mönster 
för betydelsen av detta har Jakobsen utarbetat ett antal frågor utgående från 
olika realistiska och institutionella teorier.32  

1. Utgår koalitionens konsensus gällande hotet om våld som ett resultat 
utifrån ledarskapet från en eller flera stater, eller utifrån en delad syn att 
viktiga intressen står på spel? 

2. Misslyckas koalitionen med att nå konsensus avseende hot om våld om 
inget av de ovan nämnda villkoren är uppfyllda? 

3. Leder avsaknaden av ledarskap och hot mot viktiga intressen till en 
kompromiss utgående från minsta gemensamma nämnare? 

4. Gör internationella organisationer det lättare för ledande stater (aktörer) 
att mobilisera stöd för handlingssätt inkluderande hot om och nyttjandet 
av våld? 

5. Föranleder intresset att tillmötesgå internationella organisationer en stat 
(aktör) att hota om och nyttja våld i situationer där den annars inte hade 
gjort det? 

 

 

                                                 
31 Jakobsen, Western Use of Coercive Diplomacy, s 130. 
32 Ibid, s 131. 
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2.4 Teoriutveckling 
Inledning 

Jag utgår från att de viktigare lokala aktörerna har makten i olika regioner av 
den sönderfallna staten, och därtill i vissa fall har någon form av hierarkisk 
struktur för kontroll över sina respektive intresseområden. Det som ofta skapar 
maktbasen i dessa stater är innehaven av vapen och därmed kontrollen över 
befolkningen. Motiven till att kontrollera geografiska områden kan variera. 
Såväl långsiktiga politiska motiv, etnisk tillhörighet och ekonomiska motiv, 
inkluderande kontroll över råvaror, kan vara primära orsaker till oviljan att 
förändra rådande situation. I vissa fall kan detta göra en avväpning av aktörer 
mycket svår eller rent av omöjlig då detta skulle eliminera hela deras 
maktställning och utelämna dem åt sitt öde, ofta ett öde med existentiella 
proportioner. Svårigheterna blir att dels övertyga de lokala aktörerna om varför 
de ska tillmötesgå framställda krav, och dels att överhuvudtaget säkerställa att 
budskapen når fram till alla parter i konflikten. 

För att kunna applicera teorierna för tvångsmakt i ett fall där den centrala 
statsledningen har kollapsat måste vissa anpassningar ske. Eftersom 
implementeringen av de olika kriterierna (se avsnitt 2.3) måste ske på andra 
nivåer än vad som är normalt, och i vissa fall mot flera olika aktörer.  Den 
ursprungliga teorimodellen utgår i grunden från en situation där motparten är 
något så när definierbar, vilket är problemet om man ska använda den i fallet 
med avväpning av parter i samband med interventioner i sönderfallna stater.  
 

Verktyg för tvångsmakt i en sönderfallen stat 
Jag ska nu utveckla en modell som definierar de olika aktörerna och deras roll i 
förhållande till framgångskriterierna i Jakobsens modell beskriven i avsnitt 2.3. 
Hotet om våld är centralt i tvångsmakt och måste därför kommuniceras på ett 
tydligt sätt. Problemen med att göra det i en sönderfallen stat är flera, dels att 
nå alla aktörer och dels att påvisa att man har förmågan att verkställa hotet. 
Hotet om våld måste från central ledning (enskild stat eller internationella 
samfundet) vara tydligt i de kontakter som skapas med huvudaktörerna i den 
sönderfallna staten. Detta kan ske både vid formella möten och via informella 
kontakter, men måste vara entydigt i sin framställning. Hotet måste också vara 
sådant att det framförs till alla aktörer på ett likvärdigt och konsekvent sätt. De 
mandat den centrala ledningen ger till sina militära enheter måste inte bara vara 
entydiga för de egna militära cheferna utan också uppfattas av aktörerna i den 
sönderfallna staten som trovärdiga för viljan att verkställa reella hot. Dessa 
mandat måste även göras tillräckligt kända för de mer lokala aktörerna som 
kanske inte sitter med vid de formella mötena med representanter för den 
centrala ledningen. De lokala representanterna, vilket ofta är militära, har en 
viktig uppgift i att etablera goda kommunikationer ute i samhällena för att 
säkerställa att alla aktörer uppfattar hotet om våld på ett rationellt sätt. 

På fältet måste de diplomatiska kontakterna, om vi kallar mötena mellan 
central ledning och olika aktörer för det, backas upp av de militära cheferna. 
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Det är här viktigt att dessa har ett mandat från central ledning som medger 
styrkedemonstrationer och ett eventuellt nyttjande av maktmedel. Dessutom 
måste ledningen av de militära styrkorna vara så samordnad att nyttjandet av 
militära enheter är väl synkroniserade med genomförandet av tidigare nämnda 
kontakterna mellan central ledning och motparterna. De militära cheferna 
måste vara väl införstådda med den strategi som tillämpas för att på lokal nivå 
kunna stödja den. Stödet kan ske både genom väl avvägda 
styrkedemonstrationer, men också i samband med möten på lokal nivå. I 
samband med lokala möten är det mycket viktigt att entydiga och tydliga 
budskap, som överrensstämmer med den övergripande strategin, framförs till 
de mer lokala ledarna. Det sista kan inte nog understrykas om hotet om våld 
ska få önskad effekt och trovärdighet. Det är ofta på lokal nivå som strategin 
kan tydliggöras för de inblandade aktörerna, och inte minst för befolkningen i 
allmänhet.  

Ungefär samma resonemang kan föras när det gäller förmågan att 
kommunicera krav på deadline och försäkran om inga framtida krav. I en 
sönderfallen stat där det är svårt att nå alla aktörer blir det viktigt att 
kommunikationen sker både från central ledning och från den lägre nivån till 
lokala aktörer. Behovet av den lägre nivåns deltagande i den processen är 
beroende av hur motparterna är organiserade och representerade vid de 
övergripande förhandlingarna. När det gäller frågan om deadline, försäkran om 
inga framtida krav och hotet om våld så kommer även behovet av 
informationsoperationer att vara stort. Återigen vill jag betona vikten av att ha 
en aktiv och tydlig dialog inte bara på central nivå utan också på mikronivån.  

I den här typen av interventioner spelar också samarbetet mellan civila och 
militära enheter en viktig roll. Inte minst i en tidig fas där behovet av säkerhet 
för de humanitära organisationerna är livsavgörande. En viktig del av 
säkerhetsarbetet för de militära enheterna är samverkan och samordning med 
olika humanitära organisationer, men dessutom den samverkan som sker på 
alla nivåer mellan militära enheter och lokala representanter för samhället. Det 
är i det här sammanhanget som många möjligheter att skapa en morot för 
motparterna går att återfinna. På den mer central nivån är det viktigt att skapa 
en situation där de viktigaste representanterna för motparterna kan se en 
vinning med att tillmötesgå kraven, och inte bara rena makt- och 
prestigeförluster. Eftersom spridningen av vapen ofta är omfattande och 
okontrollerad blir det mycket viktigt att också på den lägre nivån implementera 
en motsvarande agenda. Här kan möjligheterna till humanitära insatser och 
ambitionerna att på mikronivå återskapa ett fungerande samhälle fungera som 
morot för att genomdriva ställda krav. Överhuvudtaget är just frågan med 
morot mycket svår i en sönderfallen stat, då många måste övertygas om 
fördelarna med ett tillmötesgående av kraven. Dessa olika aktörer ser kanske 
framtiden an på helt olika sätt. Gemensamt är dock nödvändigheten av att göra 
en avvägning mellan de lokala aktörernas engagemang och inblandning i 
skapandet av ett fungerande samhälle, och samtidigt säkerställa att dessa inte 
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utnyttjar tillfället att skapa en ny maktbas som strider mot de målsättningar 
som är uppställda av de intervenerande styrkorna.  

När det gäller risken att misslyckas på grund av att motparten missbedömer 
eller missuppfattar situationen är det återigen entydiga och rationella budskap 
som är viktiga. Problemet i dessa konflikter är att identifiera motparten och 
därefter agera på ett sådant sätt att det hela blir rationellt för denne, vilket jag 
tidigare berört. Den roll som bland annat de lokala militära enheterna spelar är i 
vissa fall avgörande för att åstadkomma detta. Förståelse för den lokala 
kulturen och samhällsstrukturen blir viktig för att kunna optimera de egna 
insatserna. Att möta och kommunicera med lokalbefolkningen på ett sätt som 
är rationellt är många gånger avgörande. Risken finns att genom att fjärma sig 
från den lokala miljön omöjliggör man en effektiv kommunikation.  

Problemen med att förstå den lokala miljön är inget nytt, utan går att återfinna i 
många av de misslyckade antigerillakampanjer som västländer genomförde i 
tredje världen på 50 och 60-talet. Något som tydligt återspeglar sig i general 
André Beaufres tankar kring modern strategi i början av 60-talet och alltjämt är 
gällande i många av de nya konflikter vi beskådat under 90-talet.  

…att effektivt kunna angripa de svaga punkterna i motståndarens ideologiska 
system. Man måste sålunda utgå från dessa svaga punkter och inte från våra 
egna moraliska och filosofiska värderingar. Å andra sidan måste vår 
angreppsplan vara uppbyggd som en funktion av behoven hos dem vi vill 
övertyga och inte hos oss själva….Det är för övrigt på tiden att vi inser att våra 
uppfattningar är i stort behov av en nyanpassning, föryngring och samordning 
för att de skall motsvara vår tids realiteter. 

 - General André Beaufre (1902-1975 ) 33  

Innan jag ser närmare på de intervenerande aktörernas roll ska jag definiera de 
verktyg som de har att arbeta med för att implementera tvångsmakt i en 
sönderfallen stat. Utifrån de specifika förutsättningarna vid en intervention i en 
sönderfallen stat och det ovan förda resonemanget går det att identifiera ett 
antal frågor som verktyg för en analys av huruvida idealpolitik har, eller skulle 
kunna nyttjas. Om jag utgår från beskrivningen ovan kan jag identifiera 
följande verktyg för att interagera med de lokala aktörerna; (1) väl reglerade 
och ändamålsenliga mandat och handlingsregler (ROE)34, (2) förhandlingar 
och formella möten, (3) informella kontakter, (4) indirekt genom riktlinjer till 
militära enheter, (5) implementering av maktinstrument för hot om eller 
verkställande av våld, (6) samverkan mellan militära enheter och lokala aktörer 
och (7) samverkan mellan militära enheter och humanitära organisationer på 
lokal nivå.  
 

                                                 
33 André Beaufre, Modern strategi – för fred och krig, Göteborg, Prisma, 2002, s 118. 
34 Med handlingsregler avses Rules of engagement (ROE); de handlingsregler som reglerar hur 
och när våld får nyttjas av de militära enheterna i en konflikt. 
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Utformning av analysmodell 
Jag kommer på den intervenerande sidan att utgå från två aktörer. Den 
övergripande som är ledningen av interventionen och den lokala som är t.ex. 
områdesansvarig förbandschef. I modellen benämner jag dessa central ledning 
och militära enheter. I bilden nedan har jag kopplat de verktyg jag identifierat 
till den centrala ledningen respektive de militära enheterna. Den sönderfallna 
staten är i bilden beskriven som en enhet, men är naturligtvis ingen enhetlig 
aktör. Enheten representerar alla de motparter som går att återfinna i en 
sönderfallen stat, vilket innebär att verktygen i själva verket kan vara riktade 
mot olika parter i den sönderfallna staten. I vissa fall utarbetas verktygen 
formellt hos den centrala ledningen men implementeras av de militära 
enheterna (i bilden exemplifierat av riktlinjer och till del mandat). 

Bild 3.1  Verktyg för implementering av tvångsmakt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
För att analysera hur central ledning och de tre aktörerna- Australien, USA och 
Frankrike- lyckades med tvångsmakten i respektive område är min avsikt att 
först identifiera hur de i modellen beskrivna verktygen användes. Det kommer 
jag att göra genom att se på vilken direkt eller indirekt effekt ett eventuellt 
användande av dessa hade på avväpningen av aktörerna i områdena. För att 
kunna göra det kommer jag att koppla ett antal frågor till respektive verktyg. 
Dessa frågor kommer jag sedan att använda för att identifiera relevant underlag 
i mina källor. 
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I modellen för analys av tvångsmakt i samband med avväpning i sönderfallna 
stater kommer jag att använda följande frågor kopplat till de sju verktygen: 

1. Mandat  
− Ger mandat och handlingsregler (ROE) möjlighet att beslagta 

vapen, och får våld användas? 
− Vilka påtryckningar kan central ledning och militära chefer sätta 

på aktörer utifrån dessa? 
− Vilken signal ger dessa till den lokala befolkningen? 

2. Förhandlingar 
− Vilka överenskommelser och avtal är ingångna med aktörerna? 
− Är rätt förhandlingsparter identifierade och undviks fel parter? 

3. Informella möten och signaler från övergripande ledning 
− Vilka signaler ger den centrala ledningen de facto till aktörerna 

i den sönderfallna staten? 
− Finns det ett reellt hot om våld om inte kraven tillmötesgås? 
− Finns det någon morot för att påvisa det positiva med att vara 

tillmötesgående? (Delaktighet i uppbyggnad av samhället och en 
framtid i detsamma etc) 

4. Riktlinjer (och enhetlig ledning)  
− Är de operativa insatserna samordnade och finns en entydig och 

gemensam policy? 
− Finns det tydliga riktlinjer hur avväpning ska ske? 
− Finns ett tydligt definierat slutläge? 

5. Maktinstrument  
− Visas tydligt att möjligheten till tvångsmakt finns (show of 

force)? 
− Är nyttjandet av maktinstrument väl samordnat med central 

lednings aktiviteter? 
− Finns en tydlig vilja att använda våld när behov enligt mandat 

och riktlinjer kräver eller möjliggör detta? 
− Används rätt typ av våld m.h.t. situationen? 
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6. Samverkan 
− Sker samverkan på alla nivåer för att säkerställa att budskap når 

fram till alla? 
− Genomförs samverkan på ett sätt så att delaktigheten hos de 

lokala representanterna från både den sönderfallna staten och 
icke militära organisationer (t.ex. NGO/IO)35 är påtaglig? 

− Skapas det förutsättningar för att förstå och läsa av de lokala 
förutsättningarna (HUMINT)? 

− Finns en målsättning med samverkan för att skapa t.ex. ökad 
lokal säkerhet? 

7. Civil-militär samverkan 
− Finns en strategi att underifrån skapa engagemang i 

samhällsutvecklingen? Detta är speciellt viktigt i ett samhälle 
som länge saknat central ledning, men även kulturella behov 
(t.ex. klansamhälle) kan motivera detta.  

− Involveras NGO/IO etc? Något som framför allt vid humanitära 
interventioner kan vara avgörande för att också skapa ökad 
trovärdighet hos den militära styrkans intentioner. 

− Skapas någon form av morot för den lokala befolkningen och 
dess representanter, t.ex. delaktighet och trygghet. 

 
Frågorna ovan utgör en ledstång när jag analyserar de olika aktörerna- central 
ledning och styrkorna från USA, Australien och Frankrike. Vid delanalyserna 
för de olika aktörerna kommer jag att ha följande styckesindelning; 
 

Central ledning: 
− Mandat och handlingsregler som omfattar frågorna under punkt 1 och 4.  
− Förhandlingar som omfattar frågorna under punkt 2 och 3.   
− Enhetlig ledning som omfattar frågorna under punkt 4. 
− Maktinstrument som omfattar frågorna under punkt 5. 

 
Respektive militär enhet: 
− Maktinstrument som omfattar frågorna under punkt 5.  
− Samverkan som omfattar frågorna under punkt 6 och 7.   

 
 
 
 
 

                                                 
35 NGO; Non-governmental Organisation (t.ex. Internationella Röda Korset och Läkare utan 
gränser).  IO; International Organisation (t.ex. WFP). 
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3 Fallstudie 

3.1 Allmän bakgrund 
Den muslimska republiken Somalia bildades 1960 genom en sammanslagning 
av de tidigare engelska och italienska kolonierna på Afrikas horn. Efter nio år 
av politisk instabilitet tog generalmajor Muhammed Siad Barre makten i en 
statskupp. Barre införde en Marxist-leninistisk diktatur och blev en skyddsling 
till Sovjetunionen. Allt politiskt motstånd slogs ner och klansystemet angreps. 
Effekten blev att klansystemet stärktes ytterligare eftersom Somalierna alltid 
identifierat sig mer med klanerna och än med staten. I början av 80-talet var 
Somalia inblandad i stridigheter med Etiopien, som stöddes av Sovjetunionen, 
och USA tog över rollen som beskyddare av general Barres Somalia. Under de 
kommande åren blev internationellt stöd en allt större del av Somalias 
statsbudget. Omfattande stölder av hjälpsändningar och en allt starkare 
opposition från klanerna ledde fram till att Barre avsattes i januari 1991. 
Klanerna som tog över makten hade inga planer för hur de skulle leda landet. 
En svag regering kom att ersättas av ingen regering. Omfattande strider rasade 
mellan de olika klanerna och politiska organisationerna. Banditgäng drev 
omkring och plundrade och terroriserade allt i sin väg. Det var ett krig där alla 
var i krig med alla. När sedan regnet uteblev i ett land där tre femtedelar av de 
fem miljoner invånarna är nomader var hungersnöden ett faktum.36  

3.2 Parterna 1992-1993 
Förenta Nationerna 

FN:s engagemang i Somalia hade varit mångårigt när de första styrkorna ur 
UNITAF landsteg utanför Mogadishu i december 1992, men de första mer 
aktiva åtgärderna inkluderande militär personal påbörjades i april 1992. 
Kampen om makten i Somalia hade fått den konsekvensen att en humanitär 
katastrof var nära förestående. Ständiga våldshandlingar mot 
hjälporganisationer i Somalia tvingade till slut fram ett beslut i FN:s 
säkerhetsråd om att skicka en fredsbevarande styrka till området-UNOSOM I37. 
UNOSOM I:s uppgift var att övervaka det eldupphör som förhandlats fram 
under februari och mars 1992, samt att skydda det humanitära biståndsarbetet. 
Styrkan som var på plats i april bestod av 50 obeväpnade militärobservatörer. 
Även om vissa framgångar fanns avseende tillförseln av bistånd till Somalia så 
accelererade hungersnöden under sommaren. Problemen var många, förutom 
svårigheter att distribuera hjälpsändningar så var plundringarna och hoten mot 
hjälparbetare omfattande. Även om UNOSOM hade tillförts ytterligare militära 
resurser under hösten i form av 500 soldater från Pakistan, så var det långt ifrån 
tillräckligt för att skydda alla hjälpsändningar. Plundringarna och våldet blev 
allt mer omfattande tillsammans med direkta hot om våld mot FN:s personal. 

                                                 
36 William Shawcross, Deliver Us From Evil, New York, Touchstone, 2000, s 85-86 
37 UNOSOM: United Nations Operation in Somalia, benämningen på FN:s operation i 
Somalia. 
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Situationen var i det här läget helt ohållbar och många hundratusentals 
somalier var nära förestående att dö på grund av hungersnöden. Innan 1992 var 
över hade mellan 300 000 och 500 000 somalier dött som en direkt följd av 
kriget och den svält som följde därav.38  

Utvecklingen i Somalia under hösten 1992 framtvingade någon form av 
agerande från FN:s generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali. I november 
1992 framlade FN:s generalsekreterare i samarbete med USA ett förslag på ett 
mer kraftfullt agerande i Somalia för att därigenom åstadkomma en 
förutsättning för fortsatt biståndsarbete i landet och en återgång till någon form 
av fungerande samhälle. Fem alternativ utarbetades och presenterades för 
säkerhetsrådet som underlag för en ny FN-resolution. Det alternativ som valdes 
innebar att ett antal medlemsstater skulle åta sig en omfattande 
fredsframtvingande operation bemyndigad av säkerhetsrådet. USA hade redan 
tidigare indikerat en vilja att leda en sådan operation, och vissa förberedelser 
för en sådan operation var redan vidtagna vid USCENTCOM39 i Tampa. 
Generalsekreterarens förslag till uppgift för styrkan inkluderade avväpning av 
de irreguljära styrkorna och en internationell kontroll över de organiserade 
fraktionernas tunga vapen. När det var uppnått skulle en mer konventionell 
fredbevarande styrka överta uppgiften i Somalia.40  
 
Den 3 december 1992 antogs FN-resolution 794, som reglerade insatsen av 
ytterligare militära enheter i Somalia. Det var bara fjärde gången i FN:s historia 
som säkerhetsrådet antog en resolution som utgick från kapitel VII i FN-
stadgan41. Men för första gången skulle nu en grupp av medlemsstater som inte 
stod under FN:s direkta ledning och med primärt humanitära motiv intervenera 
i en intern konflikt. Ansvaret för operativ ledning av den militära styrkan 
(UNITAF) lades på USA och USCENTCOM, som benämnde operationen 
Operation Restore Hope. Till chef för styrkan utsågs generallöjtnant Robert 
Johnston från amerikanska marinkåren. Den redan insatta FN-styrkan 
UNOSOM I förblev under ledning av FN i New York. Den 9 december 
landsteg de första enheterna ur UNITAF utanför Mogadishu och efter tre 
veckor hade styrkan etablerat militär kontroll över de viktigaste områdena i 
centrala och södra Somalia. När UNITAF var som störst omfattande den 
ungefär 37 000 soldater, varav 28 000 från USA. Övriga soldater kom från 
över 20 andra truppbidragande länder. 42 
 

                                                 
38 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996, New York,  
United Nations Publication, 1996, s 17-29. 
39USCENTCOM: United States Central Command; USA:s militära operationsledning för 
området innefattande Afrikas Horn, Syd- och centralasien och arabiska halvön inklusive Irak. 
40 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996, s 30-32. 
41 Tidigare kapitel VII resolutioner är Korea 1950, Sydrhodesia 1966 och Irak-Kuwait 1990 
och 1991. 
42 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996, s 32-34 
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De somaliska parterna 
Att förklara strukturen hos de somaliska parterna är inte lätt. Maktbasen för de 
olika ledarna var och är uppbyggd på en kombination av olika klaner och olika 
politiska organisationer. Basen för den somaliska klanstrukturen är de sex 
huvudklanerna; Hawiye, Darod, Isaaq, Dir, Digil och Rahanwein. Varje 
huvudklan är sedan indelad i ett antal underklaner.43 Historiskt har 
klanstrukturerna nyttjats både för att underblåsa konflikter och för att förena 
olika politiska organisationer. Begreppet ”söndra och härska” var och är väl 
använt i Somalia. Under upproret mot Siad Barres regim bildades ett antal 
motståndsrörelser sammansatta av olika klaner och politiska organisationer i 
framför allt södra och centrala Somalia. En av huvudaktörerna under 
UNITAF:s tid i Somalia var SNA (Somali National Alliance ) som Mohamed 
Farah Aidid var en av ledarna för. SNA bestod av medlemmar från klanerna 
Hawiye, Darod, Dir och Rahanwein. Huvudkomponenterna i SNA var general 
Mohamed Farah Aidids USC (United Somali Congress), överste Ahmed Omar 
Jess SPM (Somali Patriotic Movement) i Kismayo samt Abdi Muse Mayows 
SDM (Somali Democratic Movement) och överste Abdi Warsame Isaaq SSNM 
( Southern Somali National Movement) i Baidoa. 44 

I Mogadishu kom stridigheterna att stå mellan två ledare från USC, general 
Mohamed Farah Aidid och Mohamed Ali Mahdi, som representerade två olika 
underklaner till Hawiye-klanen (Habr Gidr och Abgal). Under hela 1992 stred 
parterna för kontroll över Mogadishu utan att lyckas besegra sin motpart. När 
UNITAF anlände till Mogadishu kontrollerade Aidid den södra delen av staden 
och Mahdi den norra delen.45 

I Bayregionen kring Baidoa var SDM, som till huvuddelen bestod av 
medlemmar från Rahanwein-klanen, tillsammans med SSNM som 
representerande Dir-klanen de viktigaste stridande parterna. SSNM bestod av 
styrkor kontrollerade av både general Aidid och general Said Hersi ”Morgan”, 
som var svärson till Siad Barre och var i strid med SPM längre söderut. SPM 
som för övrigt understöddes av general Aidid! 46 

I det franska operationsområdet kring Oddur bestod huvuddelen av 
befolkningen av nomader som till stor del var medlemmar av Rahanwein-
klanen. Befolkningen i området hade bara i begränsad omfattning varit 
engagerad i striderna under och efter Siad Barres fall. Men likafullt hade de 
drabbats mycket hårt av striderna i området mellan USC, SPM och styrkor 
trogna Barre och SNF ( Somali National Front).47  
 

                                                 
43 http://www.workpermits.gov.uk/default.asp?PageId=583 [2003-05-06] 
44 John L. Hirsch & Robert B. Oakley, Somalia and Operation Restore Hope, s 3, 10-16. 
45 Ibid., s 13. 
46 Ibid. 
47 http://www.asylumlaw.org/docs/somalia/irb95_somalia_victims.pdf [2003-05-05] 
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UNITAF 
UNITAF var i mångt och mycket en amerikansk angelägenhet. Dels stod USA 
för de största truppstyrkorna, men också för det operationella ansvaret. 
Därutöver hade USA sitt eget sändebud till Somalia- den tidigare amerikanska 
ambassadören i Somalia Robert B. Oakley. UNITAF:s operationsområde 
inkluderade de nio södra provinserna i Somalia: Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, 
Banaadir, Bay, Bakool, Gedo, Jubbada Dhexe och Jubbada Hoose (se bilaga 2, 
karta). De värst drabbade områdena var de allra sydligaste och områdena kring 
Baidoa och Mogadishu. De styrkor som representerar de aktörer jag ska 
analysera var i Mogadishu delar av den amerikanska marinkåren, i Baidoa I 
RAR (1st Battalion of the Royal Australian Regiment) och i Oddur delar av den 
franska främlingslegionen. 
 

Bild 3.1  Övergripande struktur över UNITAF och UNOSOM I48.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Allard, Somalia Operations: Lessons Learned,  passim. 
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3.3 Central ledning 

3.3.1 Händelseutveckling 
Mandat  

Det mandat och den uppgift som UNITAF hade under sin tid i Somalia 
grundade sig på FN- resolution 794.  
 
 Utdrag ur FN-resolution 794 antagen 3 december 1992.49 

- - - 
Determined to establish as soon as possible the necessary 

conditions for the delivery of humanitarian assistance wherever needed 
in Somalia, in conformity with resolutions 751 (1992) and 767 (1992),  

Noting the offer by Member States aimed at establishing a secure 
environment for humanitarian relief operations in Somalia as soon as 
possible,  

Determined further to restore peace, stability and law and order 
with a view to facilitating the process of a political settlement under the 
auspices of the United Nations, aimed at national reconciliation in 
Somalia, and encouraging the Secretary-General and his Special 
Representative to continue and intensify their work at the national and 
regional levels to promote these objectives, 
- - - 

1. Reaffirms its demand that all parties, movements and factions in 
Somalia immediately cease hostilities, maintain a cease-fire throughout 
the country, and cooperate with the Special Representative of the 
Secretary-General as well as with the military forces to be established 
pursuant to the authorization given in paragraph 10 below in order to 
promote the process of relief distribution, reconciliation and political 
settlement in Somalia;  

2. Demands that all parties, movements and factions in Somalia 
take all measures necessary to facilitate the efforts of the United 
Nations, its specialized agencies and humanitarian organizations to 
provide urgent humanitarian assistance to the affected population in 
Somalia;  
- - - 

4. Further demands that all parties, movements and factions in 
Somalia immediately cease and desist from all breaches of international 
humanitarian law including from actions such as those described above;  

5. Strongly condemns all violations of international humanitarian 
law occurring in Somalia, including in particular the deliberate impeding 
of the delivery of food and medical supplies essential for the survival of 
the civilian population, and affirms that those who commit or order the 
commission of such acts will be held individually responsible in respect 
of such acts;  

                                                 
49 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996,  s 214-216. 
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- - - 
7. Endorses the recommendation by the Secretary-General in his 

letter of 29 November 1992 (S/24868) that action under Chapter VII of 
the Charter of the United Nations should be taken in order to establish a 
secure environment for humanitarian relief operations in Somalia as 
soon as possible; 
- - - 

10. Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 
authorizes the Secretary-General and Member States cooperating to 
implement the offer referred to in paragraph 8 above to use all necessary 
means to establish as soon as possible a secure environment for 
humanitarian relief operations in Somalia; 
- - - 

18. Requests the Secretary-General and, as appropriate, the 
States concerned to report to the Council on a regular basis, the first 
such report to be made no later than fifteen days after the adoption of 
this resolution, on the implementation of this resolution and the 
attainment of the objective of establishing a secure environment so as to 
enable the Council to make the necessary decision for a prompt 
transition to continued peace-keeping operations;  

19. Also requests the Secretary-General to submit a plan to the 
Council initially within fifteen days after the adoption of this resolution to 
ensure that UNOSOM will be able to fulfil its mandate upon the 
withdrawal of the unified command;  

 - - - 
 
Generalsekreteraren hade en mycket stark vilja att tolkningen av FN-resolution 
794 skulle vara sådan att avväpningen av olika fraktioner i Somalia skulle ha 
hög prioritet. I ett brev till USA:s president den 8 december 1992 framgick 
detta mycket tydligt, där generalsekreteraren tydligt uttryckte sin ståndpunkt att 
en förutsättning för en säker miljö i Somalia var aktiv avväpning av de 
beväpnade grupper som agerade i Somalia. 
 

Utdrag ur generalsekreterarens brev till president Bush den 8 december 
1992. 50 
- - - 

The first relates to the need to disarm the lawless gangs which 
have been terrorizing Somalia in recent months. […]ensuring that at 
least the heavy weapons of the organized factions are neutralized and 
brought under international control and that the irregular forces and 
gangs are disarmed.  

Without this action I do not believe that it will be possible to 
establish the secure environment called for by the Security Council 
resolution[…]. 
- - - 

                                                 
50 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996, s 216-217. 
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Enligt resolution 794 skulle FN:s generalsekreterare inlämna en första rapport 
till säkerhetsrådet inom 15 dagar efter resolutionens antagande. Rapporten 
skulle ligga som en grund för eventuella nya beslut avseende situationen i 
Somalia. Åter igen trycker generalsekreteraren på vikten av att avväpna 
parterna i Somalia för att uppnå målsättningarna med operationen- säkerhet i 
området och goda förutsättningar för den efterföljande FN-stryrkan.  
 

Utdrag ur generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet den 19 
december 1992. 51 
- - - 
25. Secondly, it is necessary to disarm the lawless gangs […] Once the 

heavy weapons of the organized factions have been concentrated, all 
other heavy weapons should in my view be confiscated and 
destroyed during the Unified Task Force’s stay in the country. 

- - - 
27. There remains the question of small arms held by individuals. 

[…]Meanwhile, I believe it important that the Unified Task Force 
should do all they can to induce individuals to hand in their weapons 
in order to foster a more secure environment. 

- - - 
32. … 

(b) To prevent any resumption of violence and, if necessary, take 
appropriate action against a faction which violates, or threatens 
to violate, the cessation of hostilities;  

(c) To maintain control of the heavy weapons of the organized 
factions which will have been brought under international 
control by the Unified Task Force[…]. 

- - - 
 

Handlingsregler (Rules of Engagement) 
De handlingsregler som reglerade nyttjandet av våld under UNITAF:s 
operation var skrivna på ett sätt som innebar att tolkningar av innebörden var 
möjlig. Inte så att handlingsreglerna var omfattande och komplicerade, utan 
medgav att olika definitioner var möjliga avseende vad som kunde utgöra ett 
hot mot det uppdrag som UNITAF hade. Framför allt vad avser när och hur 
konfiskering av vapen var tillåtet, och till och med önskvärt. Anledningen till 
denna lösare skrivning var att USA inte ville formulera sig lika hårt i 
avväpningsfrågan som FN och generalsekreteraren.52 

UNITAF:s handlingsregler kom att avhandla tre huvudfrågor; väl avvägd 
användning av våld, konfiskering och omhändertagande av vapen, samt 
hanteringen av civila som blivit omhändertagna av de militära styrkorna. Fyra 

                                                 
51 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996, s 228-229. 
52 Findlay, The Use of Force In UN Peace Operations, Oxford, s 177-179. 
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stycken icke tillåtna företeelser kom att utgöra grunden i de handlingsregler 
som berörde avväpningen: 53 

• Inga technicals54 

• Ingen banditverksamhet 

• Inga vägspärrar 

• Inga synliga vapen 

Speciellt vad avser de s.k. technicals var reglerna mycket klara och styrkorna 
var tillåtna att använda alla nödvändiga medel för att konfiskera dem. Liknande 
riktlinjer gällde avseende konfiskeringen av vapengömmor.  
 
Chefen för UNITAF, general Johnston, gav den 8 januari dessutom ut ett 
direktiv rörande konfiskering av vapen. Direktivet tillät områdesansvariga 
chefer att konfiskera vapen om och när behov fanns. 

 
Förhandlingar 

En direkt följd av resolution 794 (§17) var att ett möte under ledning av FN:s 
generalsekreterare genomfördes med de somaliska ledarna i Addis Abeba 
mellan den 4 och den 15 januari 1993. Huvudsyftet med mötet var att förbereda 
ett ramverk för att förmå somalierna att själva komma med förslag, utifrån 
deras traditioner och värderingar, om hur ett framtida Somalia skulle utformas 
och styras. Och den 8 januari signerade fjorton av de mest inflytelserika 
somaliska ledarna en överenskommelse omfattande eld upphör, försoning och 
avväpning av styrkorna. Avväpningen innebar att alla tunga vapen skulle 
lämnas över till en övervakningsgrupp för eld upphör från UNITAF och FN. 
Vapnen skulle förbli under denna kontroll intill en legitim somalisk regering 
kunde ta över ansvaret för vapnen. Processen för överlämningen skulle vara 
klar i mars 1993. Vidare skulle alla milisgrupper från de olika politiska 
grupperingarna förläggas i olika läger i områden utanför de större städerna, där 
skulle de avväpnas så snart som möjligt. Alla andra beväpnade grupper skulle 
avväpnas omedelbart och därefter återintegreras i samhället. Avtalet skulle 
effektueras med omedelbar verkan efter den 15 januari. Slutligen 
undertecknades också den 15 januari ett avtal om att påbörja förberedelser för 
en försoningskonferens som skulle påbörjas den 15 mars.55 
  

Informella möten/signaler 

Hotet om våld var redan från början en viktig del i UNITAF:s strategi. Jämfört 
med många samtida fredsbevarande insatser under FN-mandat förfogade 
UNITAF över avsevärda militära maktmedel. Redan den 11 december vid ett 
lunchmöte mellan USA:s särskilda sändebud Robert Oakley, 
                                                 
53 Allard, Somalia Operations: Lessons Learned,  s 36-37. 
54 Den engelska benämningen på de civila fordon som beväpnades med tunga kulsprutor eller 
pansarvärnsvapen.  
55 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996, s 242-243. 
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generalsekreterarens särskilda representant Kittani och general Johnston å ena 
sidan och de somaliska fraktionsledarna å andra sidan varnade Oakley 
somalierna för att utmana de amerikanska styrkorna. En sådan konfrontation 
skulle enligt Oakley få katastrofala följder för somalierna. I slutet av mötet 
undertecknade de två somaliska ledarna en överenskommelse om fortsatt 
samarbete som bevittnades av representanterna från USA och FN. Oakleys 
strategi genom hela missionen var just att kombinera hot om våld med en 
kontinuerlig dialog. Tanken var att med ett underförstått hot om våld 
”uppmuntra” de somaliska ledarna att uppvisa ett tydligt ledarskap och 
därigenom vinna anseende både i Somalia och internationellt. Man lyckades 
också framtvinga skapandet av en somalisk säkerhetskommitté där de olika 
somaliska ledarna kunde mötas och diskutera bland annat vapenfrågor.  
Amerikanska representanter, både civila och militära, deltog vid vissa tillfällen 
i dessa möten. 56 Även om det ovan redovisade har en positiv karaktär så ger 
det kanske en lite förenklad bild av det faktiska skeendet under perioden. 
Mötena upphörde samma dag som UNOSOM II tog över ansvaret från 
UNITAF. De facto var mängden vapen i omlopp i stort oförändrat med några 
lokala områden undantagna. Somalierna visste också att den amerikanska 
styrkan var planerad att lämna Somalia senare under våren. Trevor Findlay gör 
i sin bok- The use of force in UN peace operations- också antagandet att det 
var mycket troligt att även UNITAF på sikt hade mött samma problem som 
UNOSOM II gjorde under sommaren och hösten 1993.57 
 

Riktlinjer och enhetlig ledning 
Enligt det mandat som var tilldelat skulle en enhetlig ledning finnas inom 
UNITAF. Chefen för UNITAF, Generallöjtnant Johnston, rapporterade direkt 
till chefen för CENTCOM (General Joseph P. Hoar) och därifrån gick 
rapporten direkt till Försvarsdepartementet och presidenten. Inom UNITAF 
rapporterade visserligen alla deltagande kontingenter till Johnston, men 
ledningsförhållandena var uppbyggda mer på frivillighet än tydliga 
lydnadsförhållanden. USA:s särskilda sändebud i Somalia, Robert B. Oakley, 
som hade det politiska och diplomatiska ansvaret agerade formellt parallellt 
med den militära ledningsstrukturen.     

3.3.2 Delanalys 
Analysen av central ledning kommer att omfatta de mandat och 
handlingsregler som reglerade de militära enheternas insatser och hur de kunde 
nyttjas för att utöva press på somalierna. Därutöver de förhandlingar som 
reglerade överenskommelser med de somaliska ledarna; hur det militära 
maktinstrumentet användes av central ledning och slutligen hur den enhetliga 
ledningen fungerade. 

                                                 
56 Hirsch & Oakley, Somalia and Operation Restore Hope, s 55-58. 
57 Findlay, The Use of Force In UN Peace Operations, s 184 
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Det mandat och handlingsregler som utgjorde ramverket för UNITAF:s 
operationer var tydliga vad avser allvaret i situationen. Både parterna i Somalia 
och den internationella styrkan hade ansvaret att med alla tillgängliga medel 
uppnå det mål som var satt för interventionen (se 794:§ 1-2, 4-5). Att UNITAF 
hade mandatet att nyttja alla tillgängliga medel för att åstadkomma en säker 
miljö för den humanitära hjälpen står utom all tvivel (se 794:§10). Det fanns 
också i resolutionen en tydlig signal till parterna att de skulle hållas ansvariga 
för sina handlingar (se 794:§ 5). I resolution 794 är inte frågan om avväpning i 
sig specificerad, utan lämnar ett visst utrymme för tolkning. 
Generalsekreteraren var uppenbarligen inte nöjd med detta, vilket framgår i 
både det brev han tillsänder president Bush och i den rapport han inkommer 
med den 19 december58. Hans vilja vad avser avväpning var enligt mig både 
entydig och hade hög prioritet. De handlingsregler som utarbetades utifrån 
resolutionen förstärker den oenighet som fanns avseende avväpningen. Framför 
allt när det gäller konfiskeringen av eldhandvapen. När general Johnston ger ut 
sina direktiv avseende konfiskering av vapen i januari kräver han inte att 
konfiskering ska ske, utan ger egentligen ett ”om ni så önskar” till sina 
underställda chefer. Slutsatsen är att konfiskering av vapen låg väl inom det 
mandat och handlingsregler som de militära enheterna hade, men var inget 
tvång om inte den egna eller hjälporganisationernas säkerhet var direkt hotad.   
 
De förhandlingar med parterna som skedde efter UNITAF:s etablering ledde 
fram till en överenskommelse om avväpning. Parterna gick formellt med på de 
krav som fanns direkt beskrivna i resolutionen, nämligen att lämna ifrån sig 
alla tunga vapen innan den 15 mars, samt en allmän avväpning av miliserna. 
Det fanns ingen sluttid för avväpningen av miliserna, däremot skulle andra 
beväpnade grupper omedelbart avväpnas. Det är svårt att utläsa vad den 
övergripande planen var och vilka tidsramar man såg framför sig avseende 
avväpningen av miliserna. Signalen till parterna att avväpning var viktig måste 
anses som tydlig. I huvudsak var också alla viktiga somaliska ledare 
närvarande vid förhandlingarna.  
 
Det militära maktinstrument som UNITAF hade till sitt förfogande var unikt 
för fredsoperationer, något som somalierna var väl medvetna om. Oakley var 
mycket tydlig i sitt möte med Aidid och Mahdi att en obstruktion mot UNITAF 
kunde få katastrofala följder för de inblandade. Samtidigt som ett hot fanns mot 
somalierna försökte Oakley skapa en situation där Aidid och Mahdi kunde 
rädda sina ansikten. Signaleffekten om hot var tydlig i det här skedet, samtidigt 
som man försökte skapa en roll för de viktigaste somaliska ledarna i ett 
framtida Somalia. Situationen var komplex och många i världssamfundet ansåg 
att man inte skulle förhandla med dessa parter. Men tillsammans med 
återskapandet av en somalisk säkerhetskommitté blev den uppmuntran att visa 
ledarskap som somalierna fick, den enda morot som världssamfundet kunde 
erbjuda de ledande krigsherrarna.  

                                                 
58 The United Nations Blue Book Series, United Nations and Somalia 1992-1996, s 228-229. 
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Även om UNITAF, för att vara en multinationell operation, hade en tydlig och 
enhetlig ledning fanns det utrymme för olika tolkningar och strategier hos de 
deltagande kontingenterna. Frågan är om det går att driva frågan om enhetlig 
ledning så mycket längre. I multinationella operationer kommer alltid de 
nationella ingångsvärdena att få betydelse. Däremot hade man säkert kunna 
koordinera FN:s och UNITAF:s (läs USA:s) strategi och diplomatiska 
kontakter i större utsträckning.  

3.4 USA: Mogadishu (Benadirregionen)- Operation 
Restore Hope 

3.4.1 Händelseutveckling 
De amerikanska styrkorna i Mogadishu stod kanske inför den svåraste 
uppgiften inom UNITAF operationsområde. Mogadishu var centrum för de två 
viktigaste krigsherrarna- Mohamed Ali Mahdi och Mohamed Farah Aidid- och 
därför fokus för det diplomatiska arbetet i Somalia. USA:s diplomatiska 
engagemang i Mogadishu kom därför att påverka styrkorna i Mogadishu mer 
än de styrkor som agerade utanför området kring Mogadishu. Även om delar 
av den amerikanska administrationen inledningsvis ville ha en tydligare 
avväpning av parterna i Somalia, kom avväpningen att nedtonas av olika skäl. 
Chefen för UNITAF- General Johnston- ansåg t.ex. att aktiv avväpning inte var 
den uppgift han tilldelats, vilket chefen för CENTCOM general Hoar ville 
antyda under ett tidigt skede av operationen. Överhuvudtaget var synen på 
avväpningsfrågan från amerikanskt håll mycket motsägelsefull under hela 
UNITAF:s tid i Somalia.59  
 
Redan två dagar efter det att de första amerikanska förbanden anlänt till 
Somalia lyckades Robert Oakley, USA:s speciella sändebud, förankra ett 
eldupphör mellan Mohamed Ali Mahdi och Mohamed Farah Aidid60. Att 
Oakley hade en dialog med dessa två krigsherrar var inte helt okontroversiellt. 
Många somalier och hjälparbetare ansåg att det var dessa två män som bar 
huvudansvaret för mycket av det elände som drabbat Somalia det sista året. 
Trots ett eldupphör och en överenskommelse att registrera vapen för att 
möjliggöra en senare avväpning blev inte många vapen överlämnade till 
UNITAF i Mogadishu. I mitten av december återupptogs stridigheterna mellan 
parterna i Mogadishu och den 10 januari var striderna de värsta på över tio 
månader. UNITAF ingrep inte på något sätt, och snart var det allmänt känt att 
så länge man inte direkt hotade UNITAF:s operationer var risken låg att man 
blev av med sitt vapen. Åter igen tilltog angreppen på hjälparbetare och 
journalister. Visserligen genomfördes i januari en del eftersök av vapen, men 
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någon genomtänkt plan för avväpning fanns inte. Avväpningen var inte en 
central del av mandatet enligt de amerikanska styrkorna.61  

Det amerikanska uppträdandet fokuserades på massiv styrkedemonstration för 
att på så vis avskräcka de somaliska parterna från konfrontation med UNITAF. 
Patrulleringar till fots förekom mycket begränsat i Mogadishu. Istället baserade 
marinkåren sina styrkor i få men tungt befästa förläggningar. När problem 
uppstod satte man in tungt beväpnade styrkor som snabbt angrep problemet 
och därefter drog sig tillbaka. 62 

Strategin för att få somalierna att överlämna sina vapen till de amerikanska 
styrkorna byggde på ett system där inlämnaren av ett vapen tilldelades ett 
kvitto. Kvittot kunde sedan bytas mot mat hos vissa av hjälporganisationerna. 
Strategin fungerande dåligt eftersom tillgången på mat hade förbättrats 
avsevärt. Dessutom var inte somalierna så benägna att lämna ifrån sig sina 
vapen i en situation där de flesta såg innehavet av vapen som en livförsäkring. 
Ett alternativ att byta vapen mot pengar övervägdes, men bedömdes som för 
kostsamt med hänsyn till mängden vapen i Somalia. Därutöver skulle det 
kunna leda till en ökad tillförsel av vapen till området. Under perioden 
genomförde marinkåren en del tillslag mot vapengömmor. Men någon 
långsiktig och koordinerad plan fanns inte, utan tillslagen var ofta ad hoc och 
beslutade utifrån bristfälliga underrättelser.63 Konsekvensen av att inte ha en 
tydlig plan för avväpning av parterna i Mogadishu blev att många somalier som 
inledningsvis stött USA:s intervention tappade förtroendet för de amerikanska 
styrkorna. Som en somalier uttryckte det: ”Without disarmament, the 
Americans have missed the whole point…, they might as well pack their bags 
and go home”. Många somalier sökte sig därmed närmare Aidid och Mahdi.64 

Fram till mitten av januari hade inte USA för avsikt att skapa någon lokal 
polisstyrka. Något som Oakley ansåg vara FN:s uppgift och inte UNITAF:s. 
De allt mer omfattande attackerna på amerikanska marinkårssoldater i 
Mogadishu tvingade dock USA att till del stödja de ambitioner som fanns att 
skapa en lokal polisstyrka i staden. Men eftersom både Aidid och Mahdi var 
engagerade i polisstyrkan blev det i praktiken omöjligt att arrestera någon 
medlem från respektive organisation. Just USA:s hantering av Aidid och 
Mahdi i det tidiga skedet kom att bli ett problem för UNITAF under hela 
missionen. Det tillmötesgående man trots allt visade genom att engagera Aidid 
och Mahdi i lag och ordning, samt oviljan att tvinga fram en avväpning kom att 
passa dessa krigsherrar som handen i handsken. Agerandet kom att undergräva 
trovärdigheten för den amerikanska viljan att utmana de somaliska 
krigsherrarna hos både den somaliska befolkningen och krigsherrarna själva.65   

                                                 
61 Patman, Securing Somalia, s 9-10 
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96, Nr. 385, (1997): 530-531. 
63 Patman, African Affairs, s 515-517 
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65 Ibid.,  s 12, 19-20. 



FHS/ ISS ENSKILD UPPSATS FHS 19100:2023 
ChP 01-03   
Mj Åke Norling 2003-07-21 Sid 33(45) 
_______________________________________________________________ 

Samarbetet mellan de amerikanska styrkorna och olika humanitära 
hjälporganisationer var med några få undantag allt annat än bra. Många 
organisationer uppfattade att USA behandlade dem som ”bleeding hearts” och 
ignorerade deras kunskaper om situationen i Somalia. De amerikanska 
styrkorna nyttjade också bara i begränsad omfattning den kunskap som fanns 
bland hjälporganisationerna för att förstå situationen och skaffa underrättelser 
för sina operationer. Istället byggde underrättelseinhämtning i första hand på 
underlag från högteknologisk utrustning. Något som hade sina klara 
begränsningar i ett underutvecklat land som dessutom befann sig i en minst 
sagt kaotisk situation.66  
 
När UNITAF lämnade över till UNOSOM II härskade fortfarande Aidid och 
Mahdi i Mogadishu, och redan i början av juni konfronterade Aidid UNOSOM 
II i Mogadishu. Den första mycket allvarliga incidenten skedde redan den 5 
juni när 24 pakistanska soldater dödades och ytterligare 55 skadades som en 
följd av en attack från general Aidids styrkor. 

3.4.2 Delanalys 
Delanalysen av de amerikanska styrkornas verksamhet omfattar hur man 
använde det militära maktinstrumentet, samt hur samverkan med 
lokalbefolkning, lokala ledare och humanitära hjälporganisationer 
genomfördes. 

De amerikanska styrkorna visade upp ett enormt maktinstrument i Somalia. Ett 
maktinstrument som man också använde när den direkta säkerheten för de egna 
styrkorna eller de hjälporganisationer man skyddade var omedelbart hotad. Den 
nyttjades inte som en del i en plan för aktiv avväpning och mycket sällan för att 
öka den allmänna säkerheten i området. Det fanns en ovilja hos amerikanerna 
att göra en bredare tolkning av sin uppgift i Somalia. Följden av detta blev att 
budskapet till de beväpnade grupperna till del urholkades. Det amerikanska 
maktinstrumentet kom att nyttjas mer i ett avskräckande syfte än i ett tvingade. 
Något som somalierna snabbt lärde sig och kunde anpassa sig efter för att 
uppnå sina egna syften. Effektueringen av de hot som central ledning utfäst till 
de somaliska ledarna tappade därför mycket av sin trovärdighet.  
 
Amerikanerna intog en position i Somalia som var avståndstagande när det 
gäller samverkan med hjälporganisationer och mer legitima somaliska ledare. 
Inte hade man heller för avsikt att skapa säkerhet genom att engagera 
lokalbefolkning i samhällsutvecklingen. Istället tillät amerikanerna att de 
dominerande krigsherrarna fick ansvaret för lag och ordning i området. Det 
fanns ingen morot för de somalier som ville samarbeta med UNITAF för att få 
ett drägligare liv och förbättrad säkerhet. Effekten när USA med hela sin 
maktapparat på plats inte kunde bringa ordning i Mogadishu blev en allt större 
brist på förtroende för de amerikanska styrkornas vilja. USA:s ringa kontakt 
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med lokalbefolkningen kan också ha bidraget till att det blev svårt att få ut 
budskapet till alla somalier om världssamfundets intentioner.  
 
Visst uppnådde man många kortsiktiga mål med operationen, och den 
amerikanska närvaron räddade otvivelaktigt många somaliers liv när 
hjälpsändningarna väl kom igång under december och januari. Men den 
långsiktiga säkerheten i Somalia och förutsättningarna för den kommande FN-
operationen säkerställdes ej.  

3.5 Australien: Baidoa (Bayregionen)- Operation Solace 

3.5.1 Händelseutveckling 
Australien blev efter en hemställan från USA engagerat med militära förband i 
Somalia den 17 januari 1993. Den australiensiska styrkan, vilken bestod av 
ungefär 1000 soldater, var operativ i Somalia under 17 veckor. Trots den korta 
tiden på plats och den relativt lilla kontingenten lyckades de australiensiska 
styrkorna uppnå mycket goda resultat. Man tog över området kring Baidoa från 
amerikanska marinkårsförband och förband ur den franska Främlingslegionen, 
som hade varit operativa i området sedan den 16 december. 67 Baidoa och 
Bayregionen var under 1992, Mogadishu undantaget, det område som var värst 
drabbat av strider och svält. I slutet av december hade säkerheten i området till 
del förbättrats. Framför allt hade man lyckats med att få bort huvuddelen av de 
tyngre vapnen i området, som de för Somalia så typiska tungt beväpnade civila 
fordonen (technicals). Ett visst samarbete med de lokala somalierna hade också 
påbörjats.68 Men i början av januari började de lokala krigsherrarna utmana 
UNITAF’s styrkor i Baidoa. Amerikanska marinkårssoldater blev utsatta för 
eldöverfall och beskjutningar. De amerikanska styrkorna svarade med angrepp 
mot flera byar i området. Utfallet blev en snabb och oönskad eskalering av 
våldet. Även hjälporganisationerna blev utsatta för upprepade angrepp från 
olika beväpnade somaliska grupperingar. Den 15 januari mördades en Röda 
Korsarbetare. Det och plundringen av hjälporganisationernas lokaler skapade 
en skarp kritik mot UNITAF och krav på att en avväpning av de olika 
somaliska grupperingarna måste ske. I annat fall såg hjälporganisationerna 
ingen annan utväg än att lämna området åt sitt öde.69 

Australiensarna gjorde en mycket bredare tolkning av FN- resolution 794 än 
vad amerikanerna hade gjort, och ansåg att avväpningen av de lokala grupperna 
var av yttersta vikt för att skapa en säker situation för det humanitära arbetet i 
området. Australiensarna lyckades att medels nära samarbete med lokala 
somalier och en ”nolltolerans” vad avser vapeninnehav beslagta mer än 1000 

                                                 
67 Patman, African Affairs, s 519. 
68 Robert B. Oakley, “An Envoy’s Perspective”, JFQ Forum, Autumn, (1993): 49. 
69 Patman, African Affairs, s 520-521. 
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vapen under de första 90 dagarna. Detta var en avsevärd del av de totalt 2250 
vapen som UNITAF beslagtog under den perioden.70  

För att lyckas med Operation Solace, som var namnet på den australiensiska 
operationen, utvecklade chefen för den australiensiska kontingenten överste 
David Hurley tidigt en mycket klar och entydig strategi. Han ”utsåg” sig själv 
till militärguvernör över området, och placerade sig själv och sina underställda 
chefer i en position över de beväpnade parterna i området, utan att för den 
skullen inta någon översittarattityd. De militära styrkorna antog en aggressivt 
beskyddande taktik för att dominera området. Man utmanade hela tiden de 
lokala parterna i syfte att visa sin beslutsamhet i att skapa säkerhet för alla i 
området. Avväpningen av parterna var redan från början en planerad och 
integrerad del av den australiensiska strategin. Beslutet att genomföra en aktiv 
avväpning var väl förankrad hos den australiensiska regeringen, trots de risker 
det innebar för trupperna. Regeringen i Canberra ansåg att mandatet medgav 
det och att det dessutom var vad FN:s generalsekreterare vid flera tillfällen 
hade sett som prioriterat. Överste Hurley kände också att den policy som 
general Johnston gav ut den 8 januari gav honom friheten att nyttja tvångsmakt 
för att avväpna parterna. En konsekvens av det var att australiensarna redan 
tidigt intog en position där inga vapen tolererades bland civilbefolkningen. De 
enda vapen som tilläts var de som var registrerade av somalier som jobbade för 
de humanitära hjälporganisationerna med att beskydda dessa. Syftet med det 
var bland annat att göra skillnad på somalier som stödde hjälporganisationerna 
och på dem som bedrev stridigheter och kriminell verksamhet. 71 

Avväpning var kopplad till och förstärkt av fyra operativa hörnstenar i den 
australiensiska strategin för att skapa förutsättningar för en säker miljö i 
Baidao. (1) För det första säkerställde man distribueringen av humanitär hjälp 
genom att genomföra ett stort antal eskorter. (2) För det andra hade man 
konstant synlig närvaro i Baidoa och bevakade alla de faciliteter som 
hjälporganisationerna nyttjade i Baidoa. (3) För det tredje genomförde man 
dygnet runt patruller till fots och med pansarskyttefordon i både Baidoa och 
dess närområde. Vilket gjorde att de olika stridande fraktionerna aldrig kunde 
känna sig säkra. Det innebar också att konfiskering av vapen kunde ske 
kontinuerligt, både vid olika typer av sökoperationer eller vid ad hoc 
sammanstötningar med beväpnade individer eller grupper.72 (4) Det fjärde, och 
kanske viktigaste, var ett mycket nära samarbete med de civila aktörerna i 
området. Genom att tidigt skapa förutsättningar för ett nära samarbete med 
hjälporganisationerna så byggdes ett ömsesidigt förtroende upp. 73  Samarbetet 
med de civila organisationerna påbörjades redan innan avfärden till Somalia 
och innefattade även informationsinhämtning om förhållandena i Baidoa.  Det 
ömsesidiga förtroendet kunde sedan nyttjas i kontakterna med den civila 

                                                 
70 Patman, African Affairs, s 523 
71 Patman, Securing Somalia, 15-16,21 
72 Patman, African Affairs, s 523. 
73 Ibid., s 523-524. 
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befolkningen, som var beroende av hjälporganisationerna och såg det goda 
samarbetet dessa hade med de australiensiska styrkorna. 74 

Genom samarbetet med de humanitära organisationerna skapade man goda 
förutsättningar för att komma närmare det somaliska samhället. Härmed kom 
man snabbt i kontakt med det som fanns kvar av somaliskt civilstyre i Baidoa. 
Huvudtyngdpunkten i detta samarbete var de gemensamma möten som hölls 
med äldre representanter från de olika klanerna, och som överste Hurley 
noterade: ”By establishing a good working relationship with them, we could 
also get our message down to the people about what we were trying to 
achieve”. Betydligt snabbare än i många andra områden i Somalia lyckades 
australiensarna med hjälp av de lokala klanledarna skapa en grund för lag och 
ordning. En lokal polisstyrka och ett rättsväsende utgående från somalisk 
straffrätt från 1962 inrättades. Detta hjälpte till att skapa ett förtroende för lag 
och ordning i området, men uppmuntrade också offer för kriminella handlingar 
att komma med anmälningar. Många somalier blev också arresterade och 
dömda för sina dåd, till och med dödsstraff kom att utdömas. Det förtroende 
som skapades för lag och ordning ökade stödet för en aktiv avväpning i 
området. Det finns till och med exempel där somalier gått upp till 90 kilometer 
för att inrapportera vapengömmor. Frivilliga inrapporteringar tillsammans med 
aktiv patrullering bidrog starkt till att ett gott underrättläseläge kunde skapas i 
området.75  
 
När australiensarna lämnade Baidoa i maj 1993 var krigsherrarna och 
banditgängen borta från gatorna. De kringliggande områdena var fria från den 
terror som under en längre tid plågat byarna. Australiensarna hade visat på att 
en aktiv avväpning i kombination med humanitärt arbete och politiskt 
engagemang på lokal nivå kan möjliggöra att säkerhet skapas även i en 
komplex situation. Baidoa förblev en framgång tills området åter drogs in i de 
våldsamma striderna som blossade upp i södra Somalia 1994.76  

3.5.2 Delanalys 
Delanalysen av de australiensiska styrkorna följer samma mönster som 
analysen av de amerikanska styrkornas verksamhet och omfattar hur man 
använde det militära maktinstrumentet, samt hur samverkan med 
lokalbefolkning, lokala ledare och humanitära hjälporganisationer 
genomfördes. 

Australiensarna bestämde sig tidigt för att anamma den tolkning av uppgiften i 
Somalia som generalsekreteraren önskade och aktivt använda tillgängligt 
maktinstrument. Det innebar att styrkorna redan från början kunde planera en 
operation med hög prioritet på avväpningen. Därmed hade man möjlighet att på 
ett tydligt och rationellt sätt implementera sin strategi hos den lokala 

                                                 
74 Patman, Securing Somalia, s 16. 
75Ibid., s 17-19. 
76 Ibid., s 18. 
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befolkningen. På det sätt som överste Hurley nyttjade sina styrkor visade man 
för somalierna att man var beredd att ta de risker en ökad användning av 
tvångsmakt innebar. De omfattande patrulleringarna och kontakten med både 
lokalbefolkningen och hjälporganisationerna gjorde att australiensarna kunde 
säkerställa att alla i området uppfattade det budskap som fanns avseende 
avväpningen; nämligen att inga vapen överhuvudtaget tolererades hos dem som 
inte att tillstånd att inneha sådana.  
 
Den nära samverkan med de humanitära hjälporganisationerna gav inte bara 
värdefull information till styrkorna, utan gav också ett tydligt budskap till 
lokalbefolkningen att ökad säkerhet var för allas bästa. Det fanns ett syfte med 
avväpningen som accepterades. Motivationen hos somalierna att tillmötesgå 
australiensarna ökade också eftersom man på att aktivt sätt engagerade de mer 
legitima lokala ledarna i säkerhetsfrågor och andra samhällsfrågor. Med hjälp 
av det skapades ett hopp om framtiden för befolkningen i Baidoaområdet.  
 
Australiensarnas förmåga att på ett för somalierna rationellt sätt framföra sitt 
budskap om säkerhet, och dessutom skapa ett förtroende för målsättningarna 
och viljan hos styrkorna, bidrog till ett lyckat användande av tvångsmakt i 
avväpningen.   

3.6 Frankrike: Oddur (Bakoolregionen)- Opération Oryx 

3.6.1 Händelseutveckling 
Frankrike hade sedan ett år tillbaka varit engagerade i inbördeskriget i Djibouti 
(se bilaga 2, karta) och hade därmed en viss erfarenhet av en miljö liknande 
den i Somalia, inte minst den politiska miljön. De franska styrkorna anlände till 
Oddur77 den 25 december. Den franska delen av operation Restore Hope 
benämndes Opération Oryx. Oddur var i jämförelse med Mogadishu och 
Baidoa ett betydligt lugnare område, då närvaron av tyngre vapen var relativt 
liten. Dock hade området varit hårt drabbat av strider under 1991 och 1992. 
Frankrike antog direkt ett betydligt hårdare synsätt till avväpning av lokala 
grupperingar i sitt område än vad som var den amerikanska ledningens avsikt. 
Militärt kraftsamlade man insatserna till att med lätt beväpnade enheter 
patrullera området utanför Oddur. All förplägnad och ammunition som 
behövdes för patrulleringarna bar man med sig. Taktiken gick ut på att röra sig 
dolt och överraskande konfrontera motparterna. Det intryck fransmännen gav 
var att de tycktes finnas över allt och var bekväma med miljön och den 
situation de befann sig i. Beredda att om så behövdes med våld möta en 
motståndare på dennes villkor, men också att med en öppen attityd möta de 
parter man konfronterade. För att kunna möta en eventuell större konfrontation 
behöll man en tyngre beväpnad insatsstyrka i Oddur. Men i huvudsak kom de 
franska soldaterna att förläggas runt om i regionen. De tunga vapen som fanns i 
det franska området beslagtogs på ett tidigt stadium innan de lokala grupperna 
                                                 
77 Oddur stavas ibland Hoddur eller Xuddur, beroende på val av språk. 
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insåg att detta kanske inte var helt i linje med den officiella amerikanska linjen. 
Eldhandvapen registrerades och beslagtogs om de missbrukades på något sätt. 
Att den ganska hårda policyn fungerade väl berodde i huvudsak på att man 
hade anpassat sina kontakter med befolkningen efter de lokala förhållandena. 
Dessutom innebar grupperingen av franska förband över hela regionen att det 
hela tiden fanns en närvaro av maktmedel för att avskräcka olika parter från 
våldshandlingar. 78  

För att administrativt organisera området samlade man lokala ledare och 
representanter från hjälporganisationer (UNICEF, ICRC, NGO Concern, WFP, 
Läkare utan gränser) för att skapa en regional kommitté. Även om fransmännen 
själva tog ledarskap, så var en viktig del att somaliska representanter skulle ha 
ett bytande inslag i organiseringen av detta. Under den regionala kommittén 
organiserades sedan fyra distriktkommittéer. Dessa som kom att ledas av en 
fransk officer avhandlade hälsa, säkerhet och administration. Även på regional 
nivå skapades kommittéer för hälsa, säkerhet, administration och vad 
fransmännen kallade ”Återgång till normalt liv”. Förutom cheferna för 
respektive kommitté så var all personal somalisk. Kommittén för säkerhet 
organiserade också en somalisk milis som kom att ta rollen som polisstyrka i 
regionen. Även om dessa milismän fick betalt i form av mat och ibland lite 
pengar, så vann de framför allt en hög social status i området. 79   

Det auktoritära agerandet med stora inslag av somaliskt deltagande i olika 
verksamheter verkar ha tilltalat den lokala befolkningen. Att hela tiden ha en 
nära kontakt med befolkningen var centralt i den franska strategin. Det faktum 
att en tredjedel av de franska styrkorna hade en direkt erfarenhet från insatsen i 
Djibouti underlättade denna strategi. Läget i Oddur var stabilt i maj och 
fransmännen tog i maj över Baidoa från australiensarna. Bakool- och 
Bayregionen kom fortsatt att vara under kontroll tills striderna i Mogadishu 
fick återverkningar i hela södra Somalia 1994. 

3.6.2 Delanalys 
Jag följer även här samma analysmönster som vid analysen av de 
australiensiska och amerikanska styrkornas verksamhet. Delanalysen omfattar 
hur man använde det militära maktinstrumentet, samt hur samverkan med 
lokalbefolkning, lokala ledare och humanitära hjälporganisationer 
genomfördes. 

Liksom australiensarna visade fransmännen redan från början att man var 
beredd att använda de maktinstrument som fanns till förfogande för att 
åstadkomma en allmän avväpning i området. Till skillnad från amerikanerna 
bedrev fransmännen sin verksamhet i närmare kontakt med lokalbefolkningen. 

                                                 
78 Gérard Prunier, “The Experience of European Armies in Operation Restore Hope”, in 
Learning from Somalia, eds. Walter Clarke & Jeffrey Herbst, Oxford, Wetview Press, 1997, s 
138-139, 141 
79 Ibid., s 140 
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Vilket visade både på vilja att fullfölja sina åtagande och en förmåga att agera i 
den miljö som skulle avväpnas.  

Den nära samverkan med hjälporganisationerna och det civila samhället i 
Oddur möjliggjorde för fransmännen att framföra sina budskap till alla i 
området. Fransmännen som hade erfarenhet från Djibouti förstod också att de 
måste involvera den lokala befolkningen i uppbyggnaden av ett ”nytt” 
samhälle. Vilket bidrog till att skapa en morot för de lokala somalierna att 
tillmötesgå de franska kraven. Även om det inte framgår entydigt i underlaget 
så torde den nära kontakten med lokalbefolkningen och hjälporganisationerna 
bidragit med ett bra underrättelseläge även för fransmännen. 

4 Resultat och sammanfattande analys 

4.1 Resultat och jämförelse 
Jag ska nu jämföra de tre aktörerna- USA, Australien och Frankrike- utifrån de 
kriterier för idealpolitik och viljan att nyttja hot om våld som beskrivits i 
avsnitt 2.3. Resonemanget kommer att utgå från avväpning inom ramen för 
ökad säkerhet i områdena.  
 

Framgångskriterier för idealpolitik 
Det första kriteriet avhandlar hot om våld för att uppnå målsättningarna med 
tvångsmakten. Från central ledning var hotet väl kommunicerat till de centrala 
somaliska aktörerna, både i resolution 794 och via de möten och förhandlingar 
som bedrevs med de somaliska parterna. En ansenlig militär styrka fanns också 
på plats i Somalia. En viss skillnad går dock att finna i hur väl de tre militära 
styrkorna lyckades implementera hotet om våld i sina respektive område. Både 
fransmännen och australiensarna lyckades tack vare sitt tydliga agerande och 
nära kontakt med lokalbefolkning säkerställa att budskapet trängde ut till alla 
parter. Amerikanerna som hade en allt mer restriktiv hållning till frågan fick 
svårt att bibehålla trovärdigheten i det hot som riktats mot somalierna. Alla tre 
undersökta aktörer uppfyllde kravet i det tidiga skedet av missionen, med det är 
tveksamt om amerikanerna verkligen fullföljde verkställandet av hotet om våld 
under den senare delen av missionen. Till viss del försvårades amerikanernas 
strategi av den motsägelsefullhet som kom att prägla USA:s operation 
avseende avväpningsfrågan. Hotet fanns där, men trovärdigheten var inte alltid 
hög. Här finner vi den första tveksamheten huruvida framgångskriterierna var 
uppfyllda vad avser de amerikanska styrkorna. 

En deadline är det andra kriteriet för framgång. Mars var satt som slutpunkt för 
avväpningen i det avtal som signerades i januari i Addis Abeba. Även om 
avtalet i första hand detaljreglerade de tunga vapnen, så var avtalet kopplat till 
en avväpning av alla styrkor innan den försoningskonferens som skulle 
påbörjas den 15 mars. Budskapet kan inte ha missuppfattats. De viktigaste 
parterna i Mogadishu var huvudaktörer under förhandlingarna i Addis Abeba, 
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och i Baidoa samt Oddur hade UNITAF säkerställt att budskapet nådde ut 
genom en nära kontakt med de lokala ledarna.  

Det tredje kriteriet berör försäkran om att inga framtida krav kommer att 
ställas, en svår fråga i ett fall som Somalia men samtidigt inte. Innehavet av 
vapen var grundfundamentet för makt i Somalia 1993. Något som gjorde 
avväpningen till det yttersta kravet. Ytterligare krav blir därför inte relevant. 
Kriteriet står och faller egentligen med om motparten hellre riskerar att förlora 
en konfrontation än att tillmötesgå kraven.  

Då återstår frågan om någon morot fanns för parterna. Problemet kan 
diskuteras utifrån två olika perspektiv. Det första är om det fanns någon morot 
för dem som hade ”makten”, och det andra om det fanns någon morot för 
övriga beväpnade parter och individer.  Oavsett vad man tycker om de 
förhandlingar om Somalias framtid som fördes med t.ex. Aidid och Mahdi så 
skapade de ett motiv för dessa krigsherrar att samarbeta med världssamfundet. 
Men för att få en allmän acceptans för en bredare avväpning så var det tvunget 
att även motivera övriga delar av befolkningen. I det fallet lyckas inte USA. 
Dels på grund av det begränsade samarbetet med lokalbefolkningen, men också 
för att man föll till föga för krigsherrarna och därmed inte skapade ett alternativ 
för dem som ville se en förändring.  
 
Även om de fyra ovan nämnda kriterierna skulle vara uppfyllda kan motparten 
antingen välja att inte tillmötesgå kraven av olika skäl, eller helt enkelt 
missförstå eller missuppfatta situationen. I fallet Mogadishu valde de somaliska 
krigsherrarna allt eftersom tiden gick att utmana de amerikanska styrkorna. Det 
kan ha sin förklaring i att de medvetet tog risken att förlora hellre än att 
tillmötesgå kraven, men kan också ha berott på att de uppfattade det som 
möjligt i rådande situation att utmana amerikanerna utan att räkna med allt för 
omfattande motåtgärder från amerikanerna. Det är naturligtvis mycket svårt att 
sia om orsaken till hur krigsherrarna resonerade kring detta. Däremot är det 
sannolikt troligt att övriga somalier i Mogadishu, i skillnad mot somalierna i 
Baidoa och Oddur, hade svårt att få en klar bild av vad som var amerikanernas 
avsikter. Något som också ledde till en allt större skepsis bland somalierna mot 
de amerikanska styrkorna. 

 
 Viljan att nyttja hot om våld 

Hos samtliga tre undersökta UNITAF-aktörer- USA, Australien och Frankrike-  
fanns ett relativt högt intresse från regeringarna att faktiskt nyttja våld om så 
skulle krävas. I fallen med Frankrike och framför allt Australien var man väl 
medvetna om riskerna med att nyttja våld, men hade också uppfattningen att 
det var ett måste för att åstadkomma någonting. I Frankrikes fall var Somalia 
ytterligare ett engagemang i Afrika och bara en fortsättning på ett aktivt 
nyttjande av de militära styrkorna på kontinenten. Australiensarna hade helt 
anammat de budskap som generalsekreteraren hade framfört. USA:s regering 
levde i ett ”rus” efter Gulfkriget och trodde på de militära styrkornas 
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användbarhet i att lösa konflikter, nästan en övertro. Inte minst den unika 
omfattningen på de amerikanska styrkorna visade på att det fanns ett mycket 
högt intresse hos regeringen i att lösa situationen med militära maktmedel. 
Intresset ur ett regeringsperspektiv går väl inte att härleda till någon 
ekonomiskt eller säkerhetspolitisk motiv, utan mer till motiv av humanitär och 
inrikespolitisk karaktär. 

Uppfattningen om hur bra utsikterna var för militär framgång varierade alldeles 
säkert. Men hela insatsen genomsyrades hos det internationella samfundet av 
en tro på goda framgångmöjligheter. Vid tiden för UNITAF:s insats fanns i alla 
länder en stark opinion för att göra något åt situationen i Somalia. Inte minst 
den s.k. ”CNN-effekten” bidrog till det. Den starka opinionen för insatsen 
påverkade säkert också regeringens syn på ”hur intressant är det här för oss”.   

Anledningen till att världssamfundet var berett att lösa situationen i Somalia 
med våld om så krävdes var flera. Det fanns ett tydligt ledarskap från USA:s 
sida i  det här skedet av konflikten, men också en konsensus hos 
världssamfundet att nyttja våld om så krävdes. En viss meningsskiljaktighet går 
att återfinna när det gäller avväpningsfrågan. Men som fallstudien visar fanns 
utrymmet för att agera kraftfullt i hela frågans omfattning från tunga vapen till 
enskilda eldhandvapen. Stödet från FN till USA, och det omvända, var reellt 
och generalsekreteraren var egentligen beredd att gå ännu längre än vad USA 
var. USA å andra sidan visade för först gången att man var beredd att nyttja 
stora militära styrkor i en FN-sanktionerad fredsoperation.  
 

Graden av framgång 
Utgående från bild 2.1 och analysen av varje aktörs operation drar jag följande 
slutsatser avseende hur lyckad utövandet av tvångsmakt var. Samtliga aktörer 
påbörjade sina operationer med en relativt hög nivå av tvång. Min bedömning 
är att nivån av våld och hot om våld låg någonstans mellan hot och 
bestraffning. Fransmännen och australiensarna kunde efterhand övergå till en 
lägre form av kontroll och våld. Däremot fick de amerikanska styrkorna det allt 
svårare att implementera en tvingande strategi. Utan fick i stor utsträckning 
bygga sitt agerande på avskräckning och utövande av våldsmakt. Vilket 
Jonathan Stevenson konstaterar i sin bok Losing Mogadishu när han refererar 
till en av Thomas C. Schellings gamla utsagor; ”the American approach should 
be primarly one of compellence rather than detterence”80. UNITAF:s operation 
kan ur ett tvångsmaktsperspektiv ses som en relativt god framgång för 
Australien och Frankrike. För USA blev operationen lyckad så till vida att den 
humanitära hjälpen kortsiktigt nådde de behövande, men misslyckad så till vida 
att man inte med en lyckad tvångsmakt lyckades skapa en varaktig säkerhet i 
området. USA hade med hänsyn till de resurser man förfogade över goda 
möjligheter att lyckas, men tillämpade en strategi som inte var anpassad för 
förhållandena i Somalia.  
 

                                                 
80 Stevenson, Losing Mogadishu, s 124 
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Sammanfattning 
I tabellen nedan redovisar jag en sammanfattning av den analys som jag 
genomfört. Tabellen är en sammanfattning av analysen utifrån de kriterier och 
faktorer som finns beskrivna i avsnitt 2.3. 
 

Bild 4.1  Sammanfattande utfall av analysen 
 
 Ideal-

politik? 
Faktiskt utfall av 

tvångsmakten 
Viljan att nyttja 

hot om våld 
Yttre påverkan 

Mogadishu Ja/Nej* Misslyckande Ja Positiv 
Baidoa Ja Framgång Ja Positiv 
Oddur Ja framgång Ja Positiv 

* USA uppfyllde inledningsvis kriterierna för idealpolitik i sitt agerande mot Aidid och 
Mahdi, men misslyckades med fullföljandet att implementera kriterierna gentemot övriga 
parter.  

4.2 Avslutande diskussion och resultat 
En av frågorna för undersökningen var huruvida det var möjligt för de 
internationella aktörerna att använda en strategi utgående från Jakobsens 
idealpolitik i Somalia i samband med avväpningsprocessen vintern 1993. 
Resultatet av undersökningen, utgående från den utvecklade teorin, visar på att 
så var fallet med styrkorna från Australien och Frankrike. USA hade 
förutsättningarna för en lyckad idealpolitik på plats, men valde ett annat synsätt 
i sitt agerande. Det som var avgörande för USA:s misslyckande med 
idealpolitiken var enligt mig den oförmåga och brist på vilja som fanns i att 
involvera de humanitära hjälporganisationerna och den lokala befolkningen i 
operationen. USA fick svårt att både kommunicera sina budskap och att 
tillmäta sig ett förtroende hos befolkningen. De amerikanska militära styrkorna 
kan också antas ha påverkats i högre grad än övriga av den tveksamma hållning 
amerikanska politiker hade till frågan om avväpning. Det paradoxala är att 
USA senare under UNOSOM II:s tid antog en mycket hårdare hållning till 
avväpningsfrågan. Historien skulle dock visa att man under UNITAF:s tid 
missat ett gyllene tillfälle att avväpna parterna. För USA och FN blev 
effekterna av det missade tillfället att avväpna parterna i Mogadishu ödesdigra 
för operationen under UNOSOM II. Inte minst gäller det jakten på Aidid som 
den 3 oktober ledde till att 18 amerikanska soldater miste livet, och att USA så 
småningom drog sig ur Somalia.  
 
I teorin för en lyckad idealpolitik är förmågan att kommunicera med motparten 
ofta en avgörande faktor för att uppnå framgång. I min utveckling av Jakobsens 
teori återkommer jag vid flera tillfällen till just vikten av att lyckas med detta. I 
en sönderfallen stat är detta ofta svårt och alla tillgängliga kanaler för att lyckas 
med framförandet av budskapet måste nyttjas. Det är inte bara kraven som 
måste adresseras av de operativa enheterna utan också hotet om våld. Inte 
minst att göra tvångsmakten trovärdig för de presumtiva motparterna. 
Styrkorna i Baidoa och Oddur lyckades med just detta. Det var en av de 
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viktigaste skillnaderna mellan agerandet från amerikanskt respektive 
australiensiskt och franskt håll.  

Undersökningen visar också att viljan att nyttja våldsmakt är en viktig faktor 
som måste vara väl förankrad hos de lägre cheferna och anpassad efter de 
lokala förhållandena. Initialt fanns en vilja hos alla att åstadkomma en 
avväpning av parterna, men i den amerikanska strategin fanns ingen 
genomtänkt och väldefinierad plan. Istället gjordes en del ad hoc-ingripanden 
och olika försök att framtvinga en bredare avväpning. Avväpning blev aldrig 
central hos amerikanerna vilket ytterligare kom att undergräva förtroendet för 
de amerikanska styrkorna i Mogadishu.  
 
Att tillämpa modeller för tvångsmakt i en sönderfallen stat kräver en 
utveckling och anpassning. Jag har försökt göra det genom att identifiera de 
verktyg som måste nyttjas för att ersätta en del av den interaktion som normalt 
kan ske mellan en tvångsmaktsaktör och dess motpart. De verktyg jag 
identifierat är inte kompletta och överförbara på alla konflikter i sönderfallna 
stater. Varje fall är unikt och måste utvärderas utifrån sina speciella 
förutsättningar. Olika aktörer, andra syften med operationen och specifika 
lokala förutsättningar måste vägas in i utformningen av användbara verktyg. 
Det jag däremot tror kan vara gemensamt är just interaktionen och beroendet 
mellan den centrala ledningen och aktörerna på fältet. För att lyckas måste 
förutsättningarna återfinnas i mandat och riktlinjer, men det krävs också en stor 
förståelse för uppgiften hos de militära cheferna. Både vad avser det 
övergripande syftet, men också de lokala förutsättningarna. De flesta 
operationer av den här typen sker dessutom i en multinationell kontext. Något 
som naturligtvis är ett stöd för trovärdigheten i genomförandet. Tyvärr innebär 
det också höga krav på samordning av tillvägagångssätt och gemensam samsyn 
om vad som är prioriterat.  
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Abstract 
 
The use of coercive force during interventions in failed states is a challenging 
task. In dealing with failed states one of the difficulties lies in addressing a 
comprehensible and credible message to the opponents. In this essay I have 
examined if and how compellence was used by UNITAF in disarming the 
Somalian warlords. 

The essay is a comparison of US, French and Australian forces’ disarmament 
operations during the winter of 1993. As a tool for the comparison I have used 
Peter Viggo Jakobsens theoretical framework the ideal policy, which is a 
refinement of older theories dealing with coercive diplomacy and compellence.  
To be able to use the ideal policy in the Somalia case study I have adapted this 
theory to the conditions present in Somalia in 1993.  

My conclusion was that the Australian and French forces did conduct their 
operations in accordance with the theory of compellence, while the US forces 
acted more with a mindset of deterrence to achieve their objectives. I also 
concluded that the theories of coercive diplomacy and compellence can be used 
as a tool in the case of failed states. However the theories have to be developed 
to ensure that threats and demands are rationally communicated to the 
opponents.  
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Karta over Somalia utvisande regioner och viktigare orter. 
 

 


