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Abstract 

This study aspires to find an answer to what makes a negotiation for peace 
successful. In our pursue to do so we have chosen two cases to compare with each 
other through a set of different theories. The theories we believed could be 
relevant were ripeness/readiness, asymmetry, the strategies of mediation, intra-
state conflicts and personal actors.      

The case-study consists of two negotiations that both took place in Camp 
David. The first one was between Egypt and Israel, 1978, and serves as the 
example of a successful negotiation. The second case was, again, with Israel but 
the counterpart was Palestine and took place in year 2000. In this particular case 
they did not reach a peace agreement and due to this fact it is an adequate 
comparison.  

We have reached the conclusion that every negotiation has it’s special 
circumstances and unique actors, and therefore it is very difficult to recreate the 
set of perfect conditions for a successful negotiation. 
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2 Inledning 

Krig och konflikter är något som mänskligheten har fått lära sig att hantera. Det 
finns oändligt många vägar att gå, men den kanske vanligaste är vägen som 
bygger på fredsförhandlingar och medling. Konflikthantering har funnits sedan 
urminnes tider vilket betyder att vi borde ha en stor kunskap kring ämnet, ändå ser 
verkligheten ut så att vissa fredsförhandlingar lyckas medan andra misslyckas. 
Detta kan ha sin grund i att det inte finns en allmängiltig mall att handla efter. Det 
kan dock vara möjligt att skönja ett visst mönster i hur medlare och förhandlare 
agerar och att det utifrån denna information går att kringgå en del av de 
problemen som en förhandling med största sannolikhet kommer att stöta på.  

Situationen i Mellanöstern har långt tillbaka i tiden präglats av en rad olika 
konflikter, varav många av dem har bottnat i Israels bildande och existens. Vi har 
fokuserat på två av dessa i denna studie, Israel-Palestina år 2000 och Israel-
Egypten år 1978. De båda fallen är intressanta då de på många vis är 
sammanlänkade historiskt och det gjorts försök att få till stånd en multilateral 
fredsförhandling med alla tre parter. 

2.1 Syfte och frågeställning 

 Vi ämnar med den här uppsatsen undersöka hur två i mångt och mycket lika, men 
ändå separata fredsförhandlingar kan ha resulterat i två vitt skilda utgångar.  
Tyngdpunkten kommer att ligga på vilka konsekvenser aktörernas agerande under 
respektive förhandlingar fick för fredsprocesserna. Med tanke på att vi idag vet 
hur förhandlingarna slutade så kan vi på ett mer fördelaktigt sätt dra slutsatser om 
hur aktörerna agerade och hur det faktiskt påverkade resultatet.  

Syftet med denna uppsats är alltså att försöka utröna vilken roll olika faktorer, 
som vi anser kan var av vikt, spelat vid förhandlingsbordet. Utifrån detta skall vi 
försöka dra slutsatser kring vilka faktorer som de facto avgör om förhandlingen 
lyckas eller inte. Vi hoppas att de slutsatser vi presenterar, till viss mån, kommer 
att vara generella, så att det möjligtvis går att applicera på andra 
fredsförhandlingar. Anledningen till att vi valt att analysera detta fenomen är att vi 
anser att det är ett av de viktigaste elementen inom konfliktkunskap och att det 
krävs större förståelse för att lättare nå fredliga lösningar på konflikter.  

 
 
 
Frågeställningen vi ämnar besvara; Vilken eller vilka faktorer gjorde att 

utgången av dessa, till synes lika förhandlingar, skilde sig åt i resultat? 



 

 

 

2.2 Metod 

Den här studien är uppbyggd som en fallstudie, där vi valt två separata 
fredsförhandlingar som vi ämnar jämföra sinsemellan. Vi har valt att utgå från en 
mest lika-design, där de två fallen, förhandlingarna, skall vara lika på så många 
relevanta punkter som möjligt. Dock skall utfallet av de separata variablerna vara 
olika så det går att leta efter skillnader som kan ha påverkat de olika utfallen. De 
förhandlingar vi har valt är, som ovan nämnt, Israel-Egypten 1978 i Camp David 
och Israel-Palestina 2000 som även den utspelade sig i Camp David. Dessa två 
situationer har flera likheter, båda förhandlingarna är mellan en judisk stat och en 
muslimsk identitet och att de båda utspelar sig i Camp David med USA som 
medlare. Utfallen i de båda förhandlingarna är helt olika, Israel-Egypten 
förhandlingen kom att resultera i ett fredsavtal som fram till idag har gett en 
bestående fred. I det andra fallet mellan Israel och Palestina så reste man sig från 
förhandlingsbordet utan att ha nått någon överenskommelse. För att på ett 
tillfredställande sätt närma oss svaret på vår frågeställning så har vi valt ut fem 
olika faktorer, som vi skall utgå ifrån, i jämförelsen av de två fallen. Fyra av dem 
är hämtade ur Hopmanns bok ”The Negotiation Process and the Resolution of 
International Conflicts” och är en del av de olika aspekter som han berör i boken. 
De vi ansåg skulle kunna vara intressanta för vår studie var; asymmetri, 
medlingsstrategi, interna splittringar, förhandlaren som personlig aktör. Den sista 
faktorn är en blandning av två teorier, båda tar upp en stats mognad (ripeness) 
eller beredskap (readiness) inför förhandling och medling.1 William Zartmans 
teori om ripeness och Pruitts teori om readiness, anser vi kompletterar varandra 
väl och av den anledningen har vi sammanvävt dessa till en egen faktor. Under 
vårt förarbete till denna studie har vi lyckats utkristallisera dessa fem aspekter 
eftersom tyngdpunkterna i båda konflikterna på ett eller annat sätt utmynnar i 
dessa faktorer. Följaktligen valde vi bort en rad punkter, däribland miljöaspekten. 
Eftersom den inte hade en central roll i någon av förhandlingarna så skulle det 
vara föga intressant att belysa konflikten genom denna aspekt. 

Precis som nämnt i Metodpraktikan2 så kan det vara logiskt att göra en stor del 
av det analytiska arbetet i samband med valet av fall. Detta har vi försökt göra när 
vi valt de två förhandlingarna samt de faktorer vi jämför dem genom.     

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
1 Vi har fortsättningsvis valt att benämna denna teori vid dess engelska namn, ripeness och readiness, då vi anser 
att det inte finns en tillfredställande översättning på svenska. 
2 Vilken sida i Metodpraktikan 



 

 6 

2.3 Material 

Vi kommer främst att använda oss av sekundärmaterial, då främst i form av 
tidningsartiklar, kurslitteratur och böcker som behandlar detta ämne. För att kunna 
undersöka vår frågeställning så precist som möjligt har vi valt att använda oss av 
Hopmanns ”The Negotiation Process and the Resolution of International 
Conflicts” som stomme. I den så beskriver han sju olika faktorer som berör 
förhandlingar på olika sätt. Vi har dock för att få ett större djup i vår analys 
avgränsat och valt ut fem av dessa faktorer. Dessa faktorer anser vi avspeglar de 
mest avgörande delarna i en fredsförhandling. Ytterliggare material vi har använt 
oss av behandlar först och främst fakta kring vad som faktiskt skedde under 
förhandlingarna. Detta har vi, i analysen, vävt samman med Hopmanns faktorer 
och försökt utröna någon form ut av samband.  

Vad gäller själva fördelningen av informationen mellan de två fallen så har vi 
försökt presentera ett balanserat material. Det har inte varit problematiskt att hitta 
tillfredställande material om något av fallen, eftersom många av böckerna som vi 
har använt oss av har sträckt sig över en lång tidsperiod och har täckt de båda 
konflikterna. Detta medför att vi, från varje sådan bok, tillskansat oss samma 
perspektiv på båda fallen, något som hjälpt oss att se helheten.  

Vi är medvetna om att mycket av det material som vi använt oss av kan te sig 
vinklat, med tanke på att det flesta artiklar och böcker är skrivna av amerikanska 
författare som lutar åt det pro-israeliska hållet. Vi har dock försökt balansera detta 
genom att använda oss av material skrivet av personer med andra åsikter, så som 
Amin Saikal. En ytterliggare aspekt som vi försökt ta i beaktning är det faktum att 
Hopmann är en utpräglad realist och att det kan ha påverkat det material vi använt 
som bas. Allt detta sammantaget, så har vi försökt att se på materialet med kritiska 
ögon. 
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3 Bakgrund 

3.1 Egypten-Israel 

 
Egyptens och Israel krigshistoria i modern tid tog sin början den 14 maj 1948 då 
Israels förste premiärminister David Ben-Gurion utropade den judiska staten 
Israel. Morgonen dagen efter anfölls Israel av Egypten, Transjordanien, Syrien, 
Irak och Libanon. De arabiska arméerna var dock ganska fåtaliga och otränade 
och den 10 juni ingicks ett eldupphör-avtal. 

Några fredsavtal ingicks dock inte. Spänningen mellan Israel och Egypten 
fortsatte under 1950-talet, särskilt sedan två israeliska agenter greps i Egypten 
efter att ha försökt placera ut bomber vid amerikanska och brittiska mål i juli 
1954. 

Under 1956 ökade gränskränkningarna mellan Egypten och Israel. Egypten 
blockerade Akabaviken och stängde Suezkanalen för israeliska fartyg. 
Suezkanalen nationaliserades vilket fick Frankrike och Storbritannien att ingå en 
överenskommelse med Israel att erövra kanalområdet militärt. I oktober 1956 
anföll Israel Egypten och ockuperade Sinaihalvön fram till kanalen, därefter 
ingrep franska och brittiska styrkor under förevändningen att återställa ordningen. 
Suezkriget ogillades dock av USA som tvingade de tre länderna att dra tillbaka 
sina styrkor. Gränsområdet mellan Egypten och Israel bevakades därefter av FN-
trupp, United Nations Emergency Force (UNEF). 

I norra Israel var läget spänt mellan Syrien och Israel. Syriska trupper 
kontrollerade Golanbergen och besköt mål i Israel. Den 7 april 1967 ledde 
spänningen till att sex syriska och ett israeliskt plan sköts ned i strider över Syrien. 
Egyptens president Nasser skickade en delegation till Damaskus som lovade 
militärt stöd. 

Den 13 maj 1967 fick Nasser veta att enligt uppgifter från Sovjetunionen hade 
Israel samlat 10 divisioner vid gränsen mot Syrien. Egypten hade ett avtal att 
komma till Syriens hjälp om landet blev anfallet. Dagen efter mobiliserades den 
egyptiska krigsmakten som tog sig över kanalen och besatte Sinaihalvön. 
Sovjetunionen hade medvetet spridit ut falska uppgifter och både Egypten och 
Syrien insåg snart att det inte fanns några 10 israeliska divisioner redo att gå till 
anfall. Nasser beslöt ändå att FN-trupperna måste lämna Egypten och att inga 
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israeliska fartyg skulle tillåtas passera Tiransundet där Akabaviken mynnar ut i 
Röda havet. Nasser gjorde detta, väl medveten om att Israel ansåg att en sådan 
blockad skulle anses vara en krigsförklaring.3 

Den 5 juni 1967 lyfte det israeliska flygvapnet och anföll bland annat 
egyptiska flygfält. Det egyptiska flygvapnet slogs ut på marken samtidigt som den 
israeliska armén anföll Sinaihalvön. Den 10 juni kl. 18.30 ingicks ett 
vapenstillestånd. Inte heller denna gång slöts fredsavtal utan Israel behöll alla 
ockuperade områden. Stridigheterna fortsatte dock mellan Egypten och Israel, fast 
på en lägre nivå, 1969-1970. 

Efter att Egyptens president Nasser avled i en hjärtattack den 28 september 
1970 blev Anwar Sadat ny president. Av omvärlden ansågs Sadat sakna egen 
profil och förväntades fortsätta Nassers politik av panarabism och samarbete med 
Sovjetunionen. Men den 4 februari 1971 förklarade Sadat att han var villig att 
underteckna ett fredsavtal med Israel om landet drog tillbaka sina trupper vid 
kanalens östra sida. Israels premiärminister Golda Meir var dock inte beredd att 
låta egyptiska styrkor sätta foten på Sinaihalvön och det hela rann ut i sanden. 

Samma dag gick den egyptiska armén över Suezkanalen och anföll de 
israeliska ställningarna. Egyptiska armén kunde snabbt ta sig 10 kilometer förbi 
kanalen och de första israeliska motanfallen misslyckades. När egyptierna den 14 
oktober beslöt sig för att fortsätta västerut lyckades israelerna skapa ett brohuvud 
över kanalen med vägen mot Kairo öppen. Under tryck från USA, Sovjetunionen 
och FN ingick parterna då ett eldupphör-avtal. Under 1974 och 1975 kom 
länderna överens om ett israeliskt tillbakadragande från zonen närmast kanalen. I 
Israel var kritiken hård mot att landet kunnat tas med överraskning och regeringen 
med premiärminister Golda Meir avgick i maj 1974. 

Den 9 november 1977 överraskade Sadat det egyptiska parlamentet då han 
förklarade att han var beredd att förhandla om ett fredsavtal med Israel och att han 
var beredd att själv resa till Israel för att göra det möjligt. ”I am ready to go to the 
end of the world, to their homes, even to the Knesset in search for peace” 

Den 19 november kom Sadat till Jerusalem där han inför det samlade Knesset 
erbjöd sig att inleda fredsförhandlingar. Förhandlingarna gick dock dåligt och 
USA:s president Jimmy Carter bjöd parterna till presidentens lantställe Camp 
David där de svåra frågorna kunde lösas i september 1978. Då hade Egypten 
släppt kravet på ökat palestinskt självstyre och Israel släppte kravet att judiska 
bosättningar i Sinai skulle få vara kvar. Sadat och Begin tilldelades Nobels 
fredspris 1978 och själva fredsavtalet mellan Israel och Egypten skrevs under den 
26 mars 1979. 4 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 
3 http://wiki.kalender.se/wiki/index.php/Israel#Historia 
4 Bregman, Ahron, The Fifty Years War, 1998, s. 121-129. 
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3.2 Israel-Palestina 

 
Förhandlingarna, mellan Israel och Palestina, i Camp David 2000 tog sin början i 
den så kallade Osloprocessen som startade 1993. Det var efter 40 år av 
konflikttillstånd mellan staten Israel och Palestina. Det var genom denna process 
som de första fredsavtalen mellan dessa parter kom tillstånd och det var också 
denna utveckling som kom att leda till ett löfte om fred i den krisdrabbade 
regionen. 

I upptakten till förhandlingarna i Camp David 2000, Osloprocessen, så spelade 
Norge en av nyckelrollerna. Norrmännen ansågs ha goda relationer med de båda 
sidorna och i detta fall blev det en viktig faktor att landet saknade direkta intressen 
i området.5 

Under de många åren som Norge var involverad i Israel-Palestina frågan 
fördes många samtal mellan deleganterna från de båda sidorna. Det befarades 
dock först att samtalen endast skulle bli en i raden av informella och privata 
samtal mellan de högt uppsatta i Israel och Palestina och att det i slutändan inte 
skulle resultera i någonting. Att så inte blev fallet kan ha att göra med att de 
norska medlarna försökte fokusera mer på interimsprocessen istället för att på 
förhand visualisera det slutgiltiga avtalet. De som ledde samtalen försökte att 
koncentrera disskusionerna kring till exempel tidtabellen för själva 
förhandlingarna.  

I september 1993 hade parterna nått en överenskommelse, de undertecknade 
DOP, Declarations of principles. Denna innehöll, förutom ett ömsesidigt 
erkännande mellan Israel och PLO, också att en delning av landet mellan de två 
folken skulle vara en utgångspunkt för de fortsatta förhandlingarna. 

Samtalen i Osloprocessen pågick i olika faser från januari 1993 till och med år 
2000. under denna sjuårs period blossade våldsamheter upp flertalet gånger men 
man lyckades vid alla tillfällen ta sig tillbaka till förhandlingsbordet, de israeliska 
och palestinska ledningarna hade en vilja kvar att se över möjliga vägar till fred. 
Under de sista åren i den här processen så klev en ny aktör in i spelet. President 
Clinton engagerade sig personligen i frågorna kring Israel och Palestina. Clinton 
tryckte på för ett slutligt fredsavtal.6 I juli år 2000 är de båda ledarna Ehud Barak 
och Yasir Arafat inbjudna till Camp David för att föra fredsamtal tillsammans 
med president Clinton. Problemen för de båda sidorna var många inför detta möte. 
Barak hade till exempel inte med sig den dåvarande utrikesministern David Levy, 
då han uttryckt att man motsatte sig förhandlingsvillkoren. Å andra sidan hade 
Arafat kanske ännu större problem då hans stab inte var förberedda inför mötet i 
Camp David. Det är än idag oklart om hans rådgivare hade tagit fram något 
ramverk över deras ståndpunkter. 

                                                                                                                                                         
 
5 Carlberg, Anders, Osloprocessen framsteg och felsteg, 2002, s. 9-10. 
6 Smith, Charles, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 2004, s. 492. 
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Väl vid förhandlingsbordet i Camp David så gick Barak ut med ett 
öppningserbjudande som var klart banbrytande, av den anledningen att ingen 
tidigare israelisk ledare hade kunnat ge ett så ”generöst” erbjudande. Problemet 
var bara att det endast var ett muntligt erbjudande, då Barak var envis på frågan 
att inget skulle skrivas ner. Han menade att hans motståndare kunde hålla det 
emot honom när han återvände till Israel. En ytterliggare komplikation i 
förhandlingarna var Barak vägrade tala direkt med Arafat, utan istället fick 
Clinton agera springpojke och eftersom Clinton var angelägen om att nå ett 
slutgiltigt fredsavtal så accepterade han situationen.7  

Förslaget som Barak lade fram vid förhandlingsbordet innehöll ett erbjudande 
där Palestina skulle få 80% av Västbanken, under en 20 års period. Dock valde 
den palestinska delegationen att inte acceptera denna del av förslaget. Barak tog 
även upp frågan kring Jerusalem. Han föreslog att man skulle skapa två 
huvudstäder i en, ”Jerusalem” för israelerna och ”al-Quds” för palestinierna. Detta 
skulle innebära att ”al-Quds” skulle skapas i utkanten av, det av Israel 
kontrollerade Östra Jerusalem. Det skulle i sin tur leda till att Israel behöll 
kontrollen över, i princip, hela Jerusalem. Då skulle ingen kunna påstå att Barak 
hade gått ifrån linjen om en enad huvudstad. Problemet var bara att palestinierna 
krävde kontroll över hela det expanderade Jerusalem (vilket inkluderade Gamla 
Stan).8  

Sammanbrottet i Camp David kom efter ungefär två veckors förhandlingar. 
Parterna reste sig från förhandlingsbordet utan att ha nått något fredsavtal.9 
Omvärlden hade haft stora förväntningar på detta möte och många hade spekulerat 
i huruvida man skulle nå en överenskommelse. Dock visste parterna att vägen till 
fred var lång och att det kanske kunde komma att behövas flera sessioner av 
förhandlingar. Nu fanns det dock ingen väg tillbaka, Osloprocessen hade gått i 
graven och inte långt efter sammanbrottet bröt den andra intifadan ut.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
7 Smith, Charles, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 2004, s. 493. 
8 Smith, Charles, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 2004, s. 494. 
9 Carlberg, Anders, Osloprocessen framsteg och felsteg, 2002, s. 46. 
10 Carlberg, Anders, Osloprocessen framsteg och felsteg, 2002, s. 49. 
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4 Teori 

4.1 Asymmetri 

Det finns många tänkbara faktorer som kan påverka en förhandlings utgång. En 
faktor som kan ha betydelse är symmetrin av parterna i en förhandling, eller 
snarare asymmetrin som ofta förekommer.11  

Makten skiljer sig åt staterna emellan och det går inte att hur enkelt som helst 
generalisera över olika maktnivåer. Ett svagt land är ett annat svagt land olikt, 
detsamma gäller självklart starka länder. Denna maktasymmetri får konsekvenser 
och måste därför tas upp som en tänkbar faktor till utkomsten av en förhandling. 
Dock ska det påpekas att det finns svårigheter med undersökandet av denna faktor 
då det inte är lätt att definiera makt.12  

Undersökandet av asymmetrin försvåras inte bara utav själva mätandet av 
makten, utan också av jämförelsen mellan ländernas kapacitet. Den större 
utmaningen med att jämföra kapaciteten två länder emellan är att ett lands 
kapacitet oftast är flerdimensionell. Komplexitet ligger alltså i att stater kan vara 
starka på en dimension och samtidigt svaga på en annan. Alla dessa 
kombinationer bildar så en slags nettokapacitet. 13 

Många av de tidigare analyserna av kapaciteter antar att förhandlingarna äger 
rum i ett sammanhang av ”win or lose”. Istället finns ett mycket mer komplicerat 
schema av alternativ där det inte är så enkelt som svart eller vitt. 

John Nash som har utvecklat det klassiska förhandlingspelet har även 
föreslagit en utökad lösning av modellen. Modellen menar att parten som har mest 
kostnader förenade med en icke nådd överenskommelse, är troliga att kunna 
erhålla en proportionerligt mindre del av en eventuell överenskommelse. I motsats 
skulle parten som har minst att förlora på en fallerad förhandling vara mer trolig 
att avbryta förhandlingen och följaktligen kunna erhålla en fördelaktigare 
överenskommelse. 14 

Vid de flesta förhandlingar skulle båda parterna dra fördel av en 
överenskommelse. Om inte, så säger det sig självt att en av parterna eller båda 
skulle se om sina intressen på andra sätt. Hot om att lämna förhandlingsbordet 

                                                                                                                                                         
 
11  Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.101. 
12  Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.102. 
13  Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.107. 
14  Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.115. 
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skulle så innebära en utsikt av förlust för båda sidorna. Sådana hot är mer 
trovärdiga om de görs av parten som skulle förlora minst på att man inte når en 
överenskommelse. En sådan relativ fördel vid en förhandling beror, som beskrivet 
av Hopmann, av strukturella asymmetrier.15  

 Det finns sätt att kompensera för ett underläge i kapacitet. Asymmetrier är 
subjektiva. De har ingen betydelse förutom den som förhandlarna tillskriver dem. 
Detta gör det möjligt för vardera sidan att manipulera den andra sidans 
uppfattning om vilken asymmetri som helst.16 

Teorierna syftar på rationella val som parterna skulle fatta vid en given 
situation och vikten som man tillger den faktiska asymmetrin. Dessa motsägs 
dock av teorier om ”The power of the weak” som bygger på observationen att den 
starkaste inte alltid vinner vid asymmetriska förhandlingar. För att förklara denna 
paradox så måste man tänka längre än att aggrregerad strukturell makt avgör 
utgången av förhandlingar. 17 

Habeeb gör i detta sammanhang en distinktion mellan aggregerad makt, issue-
specific18 och behavioral power.19 Issue-specific makt bestäms av, för parten, 
tillgängliga alternativ till förhandlade överenskommelser, åtagande och kontroll 
och räknas som en av de viktigaste dimensionerna av asymmetri vid 
förhandlingar.20 Behavioral makt syftar på aktörers taktik för att förändra den 
issue-specifika makten, som till exempel att bilda koalitioner eller hota om att 
lägga in ett veto.21 

Tankegången att man kompenserar det man saknar i reell makt med behavioral 
makt är något som synts hos många andra författare. Zartman pekar på 
”paketerbjudande” eller uppdelande av frågor såväl som användandet av deadlines 
som svagare parters sätt att manipulera förhandlingar och jämna ut 
maktpositionerna. 22 

Även Fischer och Ury understryker att resurser inte är detsamma som 
förhandlingsmakt. Förhandlingsmakt är förmågan att övertala någon att göra 
något. Här används USA som ett exempel. Landet är rikt och har ett avsevärt lager 
av kärnvapen, men inget av detta har hjälpt till vid avskräckning av terrorister 
eller situationer som gisslantagande i utlandet. Huruvida statens resurser kommer 
att innebära förhandlingsmakt beror på själva kontexten; vem man vill övertala, 
och vad man vill att de ska göra.23  

Slutsatsen att dra av asymmetrin vid politiska förhandlingar är enkelt 
beskriven av Hopmann; vid internationella förhandlingar så kan utkomsten vara 
högst asymmetrisk, och denna asymmetri är troligtvis en konsekvens av de många 

                                                                                                                                                         
 
15 Lebow, Richard, Ned, The Art of Bargaining,1993, s.97. 
16 Lebow, Richard, Ned, The Art of Bargaining,1993,  s.120. 
17 Jönsson, Christer, Diplomacy, Bargaining and Negotiation, 2002,  s.220. 
18 Vi har valt att behålla de engelska benämningarna på de båda maktperspektiven som Habeeb presenterar, då vi 
anser att det inte finns några tillfredställande översättningar på svenska. 
19 Jönsson, Christer, Diplomacy, Bargaining and Negotiation, 2002,  s.220. 
20 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 153. 
21 Jönsson, Christer, 2002.Diplomacy, Bargaining and Negotiation, s.220. 
22 Ibid 
23 Fischer ,Ury and Patton, Getting to Yes, 1991, s.178. 
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ojämlikheter i kapacitet, inflytande och alternativ som stater har sinsemellan när 
de kommer till förhandlingsbordet.24   

 

4.2 Inre splittringar 

De flesta teorier om förhandlingar antar att stater är autonoma aktörer med klart 
definierade nationella intressen och mål. Det stämmer oftast inte. Istället råder stor 
konkurrens mellan såväl regeringsministerier som organisationer för att styra 
statens agerande.25 Det har nämnts att för varje bilateral internationell förhandling 
så följer tre förhandlingsprocesser; den externa mellan de två parterna, och två 
interna inom varje part.26 

Som ett resultat av detta tryck av önskat inflytande från alla håll och kanter 
handlar en stat i bästa fall på basis av ”the principle of bounded rationality”. 
Statens preferenser avspeglar nettoprodukten av en process av förhandlingar och 
kompromisser inom regeringen. Detta sker oftast utan explicita överenskommelser 
betraktande mål, utan snarare med basis på lägsta gemensamma nämnare för 
överenskommelser vid specifika frågor. Detta fenomen förekommer i de flesta 
stater oberoende av struktur, i motsats till antagandet att en auktoritär stat inte 
skulle vara föremål för intern delning. Extrema fall såsom Stalin och Hitler har 
visat att starkt förankrad ideologi inte alltid skapat samförstånd under 
förhandlingar.27 

Kort sagt, även om alla stater genom sin förhandlingstaktik visar någon form 
av nationellt intresse så är alla i någon utsträckning internt indelade i olika 
tolkningar av det nationella intresset.28 Även Jönsson tar upp svårigheterna för 
stater att koordinera externa och interna processer. Parterna tillbringar ofta lika 
mycket tid, om inte mer, till att nå samförstånd på den egna sidan.29 

Det är enklast att se det nationella intresset som en politik definierad av en 
maktkamp mellan olika byråkratier och etikettbelagd med ”nationellt intresse” 
som en markering av vinnarens framgång i konkurrensen.30 

Därmed är det inte sagt att det nationella intresset är något bestående med 
tiden. Intresset kan förändras som en följd av den inrikespolitiska balansen eller så 
kan regeringar bytas i och med valnederlag.31 

                                                                                                                                                         
 
24 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.119. 
25 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.153. 
26 Jönsson, Christer, 2002.Diplomacy, Bargaining and Negotiation,  s.126. 
27 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s 154. 
28 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.155. 
29 Jönsson, Christer, 2002.Diplomacy, Bargaining and Negotiation, s.226. 
30 Hollis and Smith, Explaining and Understanding International Relations, 1990, s. 151. 
31 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.160. 
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Robert Putnam har konceptualiserat detta fenomen i en “two-level games”32 
modell som har blivit en väl använd teori och ofta applicerad på internationella 
förhandlingar.33 

Pruitts nätverksmodell är också ett försök till att strukturera och förklara de 
många strömmar av inflytande en förhandling innebär. Pruitt menar att 
förhandlingsprocessen i de flesta fall måste bli betraktad som en förhandling där 
två separata förhandlingsprocesser pågår parallellt, inomstatligt och mellanstatligt. 
Detta medför en komplex situation som är svår att hantera, för vilken rätt 
förutsättningar för att lyckas måste skapas.34 

 
 

4.3 Personliga aktörer 

Som nämnts tidigare tenderar vi att betrakta staten som om den vore sin egen 
aktör. I verkligheten ser det inte ut så. Snarare så sker handlingar på initiativ av 
individer som är bemyndigade att agera å en stats vägnar i internationella 
relationer. Vid förhandlingar är det diplomater och andra förhandlare som fyller 
dessa roller och har så en avgörande betydelse för utkomsten. 35 

Vi har valt att fokusera på perspektivet som ser till de personliga egenskaperna 
istället för att behandla de kulturella aspekterna, något som vi enkelt kan fastställa 
ser likadana ut i de båda fallen, så en jämförelse vore föga intressant. 

En individs personlighet kan utöva mer eller mindre inflytande på en 
förhandling beroende på hur stort spelrum förhandlaren har fått av den regering 
som man företräder.36 Som en av fem villkor för lyckad och effektiv medling 
menar Rubin att representanterna av de tvistande parterna ha tillräcklig auktoritet 
för att tala för deras medlemmar och att åta sig en riktlinje för handling.37  
Individer som är väldigt begränsade har liten personlig påverkan på 
förhandlingarna. De följer instruktionerna från hemmaplan så rigoröst att deras 
egen personlighet har mycket liten betydelse för processen.  

I motsats så kan förhandlare som fått en avsevärd handlingsfrihet av deras 
regering ha möjligheten att påverka processen en hel del genom deras egen 
personlighet. Hur den personligheten sedan påverkar beror självklart på varje 
enskild förhandlares individuella egenskaper. Nya studier har föreslagit att det 

                                                                                                                                                         
 
32 Vi har valt att behålla den engelska benämningen för Putnams modell då vi anser att det inte finns en 
tillfredställande översättning på svenska. 
33 Jönsson, Christer, 2002.Diplomacy, Bargaining and Negotiation,  s.226. 
34 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.165. 
35 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.120. 
36 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 133. 
37 Bercovitch and Rubin, Mediation in International Relations, 1992, s. 33. 
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finns ett förhållande mellan särskilda personlighetsdrag och troligheten att fatta 
särskilda typer av utrikespolitiska beslut. 38 

Hopmann har i samma avseende listat personlighets dimensioner som kan ha 
relevans. Ett starkt ledarskap är ofta nödvändigt för att ändra riktning i en dispyt, 
och för att tillåta rättframma förhandlare att backa från tidigare hållna positioner 
utan att tappa ansikte. 39 Generellt sett så verkar det som om ju mer komplicerad 
en förhandling är, desto mer troligt är det att vissa aktörer kommer fram som 
ledare och andra som efterföljare, och desto mer viktig blir ledarskapet för 
utkomsten.40 

Individer kan kategoriseras enligt om de tenderar att vara mer angelägna om 
absoluta eller relativa fördelar. Den förra tenderar att vara en samarbetande 
problemlösare, angelägen om att skapa stora fördelar för alla, medan den senare 
har ett tävlingsinriktat uppförande då han/hon söker att vinna över den andra även 
om det innebär att båda får det sämre. Vinnarpersonligheten tenderar att vara 
överlägsen vad gäller den distributiva aspekten av traditionell förhandling, men 
skapar ofta stagnation i försöket att få övertaget. Problemlösaren är mer effektiv i 
den integrerande delen av förhandlingar där kreativitet är essentiellt.41 

Individer kan antingen vara ”task-oriented” eller ”affect-oriented”.42 Task-
orienterade individer tenderar att vara väldigt affärsmässiga och precisa, de 
fokuserar på detaljerna vid en förhandling och framtid snarare än dåtid. De verkar 
också ha mycket lite som står på spel beroende på utkomsten. 

      I motstats så tenderar affect-oriented individer att vara mer emotionella 
och injicerar mer av dem själva och deras personlighet i förhandlingen. Här ligger 
fokus på det stora hela snarare än på detaljer och på dåtid istället för framtid. Det 
är vanligt förekommande med känslomässiga och retoriska uppvisningar för att 
uttrycka personliga åsikter för vissa frågor. 

Effektiva förhandlingar kräver generellt sätt någon form av balans mellan 
dessa två personlighetstyper.43 

 
 

4.4 Ripeness och readiness 

Readniness är en lite bredare teori än den W. Zartman presenterar i sin teori om 
ripeness, men för att på ett så bra sätt som möjligt förstå konceptet med ripeness 

                                                                                                                                                         
 
 
39 Bercovitch and Rubin, Mediation in International Relations, 1992, s.33. 
40 Zartmann, William, International Multilateral Negotiations, 1994, s. 180. 
41 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 134. 
42 Vi har valt att behålla den engelska benämningen på dessa två inriktningar som presenterar, då vi anser att det 
inte finns några tillfredställande översättningar på svenska. 
43 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 133. 
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och readiness så har vi valt att ta med de båda teorierna, då båda grundar sig i 
liknande tankar om hur medling bör komma till stånd. 

För att förstå om en konflikt kommit till ett moget stadium för att tillsätta 
medling eller någon annan form ut av förhandlings strategi finns det två 
huvudfaktorer att utgå ifrån. Den första faktorn är motivation och med det menas 
själva parternas motivation till att lösa den existerande konflikten. Denna faktor 
ses som den drivande faktorn bakom parternas beteende.44 Själva motivationen att 
lösa en konflikt kommer från att konfliktsituationen blivit ohållbar eller att 
parterna ser fler fördelar med en fredlig lösning än att låta konflikten fortgå. Det 
finns tre specifika situationer som enligt Pruitt skapar en önskan för fred eftersom 
kostnaderna då är högre än vinsterna. 

1) Chansen att vinna konflikten ses som långt borta. 
2) Om konflikten eskalerar så ökar riskerna och kostnaderna avsevärt. 
3) Om en större fiende hotar båda sidorna och det enda sättet att lösa 

situationen är att komma överens.45 
Den andra faktorn i Pruitts teori som påverkar om en konflikt är redo att kunna 

tillskansa sig medling är optimism. Det avser då parternas optimism mot att nå ett 
bindande fredsavtal. Denna variabel bestämmer i vilken utsträckning som 
motivationen bestämmer beteendet, det betyder i sin tur att man inte kan lösa en 
konflikt hur stor motivationen än är om parterna inte har någon optimism.46 
Optimismen i sin tur är en funktion av en tro att ens motståndare är redo att 
förhandla, men också en tro om att ett bindande och enat avtal går att nå. Det 
betyder att optimismen bör öka ju närmare parterna står varandra. I en konflikt 
som har eskalerat till en ohanterbar nivå finns det endast en liten mängd optimism 
om att nå ett avtal. I en sådan situation har ofta parterna en ”fiende-syn” på 
varandra, då kan det vara mycket svårt för dem att lösa konflikten på egen hand 
och det kan då vara en bra tidpunkt för en tredje part att kliva in och medla.47 

Någon annan som också, i en teori, behandlat frågan om konfliktens mogenhet 
inför en eventuell medling är W. Zartman. Hans problematisering kring frågan tar 
sin början i ett dödläge i en konflikt. Han pekar på vikten av att båda parterna 
måste nå en punkt där de finner sig själva i ett dödläge som endast skapar 
problem.48 I situationen som då uppstår kommer de båda parterna känna sig 
obekväma.49 Detta kommer leda till att de båda sidorna behöver göra en strategisk 
omkalkylering, eftersom ingen av sidorna tror att de har en chans att gå segrande 
ur konflikten utan kanske ser en framtid av mer förödelse. Det är då troligt att att 
man vill ändra taktik.50 När konflikten har nått denna punkt är det vanligt att 
parterna själva har en önskan om hjälp av en tredje part. Dock behöver inte de 
båda sidorna dela denna önskan med samma entusiasm utan en av parterna kan 

                                                                                                                                                         
 
44 Bercovitch, Jacob, Studies in International Mediation, 2002, s. 47-48. 
45 Bercovitch, Jacob, Studies in International Mediation, 2002, s. 48-49. 
46 Bercovitch, Jacob, Studies in International Mediation, 2002, s. 47-48. 
47 Bercovitch, Jacob, Studies in International Mediation, 2002, s. 49-50. 
48 Wallensten, Peter, Understanding conflict resolution, 2002, s. 45-46. 
49 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 222. 
50 Wallensteen, Peter, Understanding conflict resolution, 2002, s. 45-46. 
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vara mer benägen att vilja ändra staus-quo medan dess motståndare önskar behålla 
status-quo. Det är dock troligare att den som vill förändra status-quo kommer få 
sin vilja igenom.51 Det ögonblick som då uppstår kallar Zartman ”a ripe moment”, 
alltså en konflikt situation som är mogen för medling och förhandlingar. Här 
pekar även Zartman på vikten av att i ett sådant ögonblick agera snabbt. Då dessa 
tillfällen inte tenderar att bli långvariga. Timing är alltså en viktig faktor i spelet 
kring konfliktlösning.52  

 
 

4.5 Medlingsstrategier 

För att kunna beskriva nästa punkt, medling, kan det vara viktigt att försöka 
konkretisera och realisera vad det faktiskt innebär. Det kan lättast göras med de 
punkter som Jacob Bercovitch presenterar i boken ”Peacemaking in international 
conflict – Methods and techniques”. 

 
1) Medling är en förlängning av fredlig konflikthantering. 
2) Medling involverar en tredje part, som kan bestå av en individ, grupp, stat 

eller organisation.  
3) Medlaren går in i konflikten för att påverka den, ändra den eller lösa den, 

på ett eller annat sätt.  
4) Medlaren har frivilligt eller ofrivilligt med sig idéer, kunskaper, resurser 

eller egna intressen.  
5) Medling är en frivillig form av konflikthantering.  
6) Medlare handlar endast utifrån en ad-hoc bas.53 
När parterna i en konflikt väl nått den punkten att medling kan vara den enda 

vägen ur konflikten så finns det två logiska frågor att ställa sig. Den första frågan 
är, vem bör medla i konflikten? Ett traditionellt svar på den frågan hade varit att 
parterna bör använda sig av en neutral part för att båda sidorna skall acceptera 
medlaren och samtidigt skall ju individen i fråga vara tillgänglig för att hjälpa till. 
Problemet med detta är dock att sådana personer inte är så lätta att finna.54 
Zartman och Touval som diskuterar den här frågan i boken bok ”The Negotiation 
Process and the Resolution of International Conflicts” kommer, genom 
resonemang, fram till att det traditionella svaret, att man bör använda en neutral 
tredje part, för att båda sidor skall kunna acceptera medlaren, inte riktigt stämmer. 
De menar istället att acceptansen bestämmes av makt politiska överväganden.55 

                                                                                                                                                         
 
51 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 223. 
52 Wallensteen, Peter, Understanding conflict resolution, 2002, s. 48. 
53 Zartman, William – Rasmussen, Lewis, Peacemaking in International conflict, 1997, s. 127-128. 
54 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 223. 
55 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 231. 
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Vilket då skulle betyda att man i jakten på en medlare inte behöver leta efter en 
fullkomligt neutral tredje part.  

När parterna i konflikten kommit så långt att man valt den person, 
organisation, grupp eller stat som man vill ska medla, så återstår den andra frågan, 
vilken roll medlaren bör spela. Det finns flera olika utformningar av medlarrollen, 
som till exempel ”good office”, ”formulator”, ”facilitator” eller ”manipulator”.56  

I den första rollen good office skall medlaren verka som en organisatör, till 
exempel erbjuda en bra miljö att förhandla i och hjälpa till med ett eventuellt 
schemaupplägg. Den finns inte så mycket spelrum för medlaren att agera inom 
eller inte för den delen särskilt många verktyg att använda om förhandlingarna 
strandar. Dock kan medlaren försöka hjälpa till att förbättra kommunikationen 
mellan delegaterna, genom att till exempel gallra ut de direkt förhandlingsbara 
frågorna från de, för tillfället, helt olösliga problemen.57 Detta kan då leda till att 
det skapas en större optimism hos de båda parterna, vilket kan vara önskvärt.58 

En ytterliggare roll som medlaren kan spela är den så kallade formulator-
rollen. Denna strategi fungerar så att medlaren hjälper parterna att komma med 
nya lösningar på de problem som diskuteras. En medlare med denna roll kan 
försöka att omdefiniera frågorna i konflikten eller så kan medlaren uppmuntra 
parterna att söka nya sätt att se på de gemensamma problemen. Sedan kan den 
tredje parten efter att ha lyssnat på de båda sidorna komma med ett förslag på en 
lösning. I den här typen av roll så är medlaren mycket mer aktiv än i till exempel 
good office-rollen. Medlaren hjälper här parterna att hjälpa sig själva.59 

Den tredje rollen som är nämnd ovan, rollen som manipulator, kan endast 
spelas av en riktigt stark medlare. Troligen kommer en partisan medlare eller en 
medlare som har starka intressen i hur förhandlingen slutar spela rollen som 
manipulator. Om man innehar denna roll så har man flera verktyg att tillgå.  

 
1) medlaren kan försöka kontrollera timingen och ordningen i vilket 

frågorna behandlas  
2) kontrollera information som de olika parterna får  
3) man kan försöka påskynda förhandlingarna efter egen önskan  
4) det kan gå att manipulera den internationella omvärlden så att den kan 

ge effekt på det man förhandlar fram. Det finns också krav på 
medlaren, i detta fall att medlaren bör sätta upp en deadline inom vilket 
parterna bör ha nått en lösning.60 

 

                                                                                                                                                         
 
56 Vi har valt att behålla de engelska benämningarna på de olika medlingsrollerna, då vi anser att det inte finns 
några tillfredställande översättningar på svenska. 
57 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 231. 
58 Bercovich, Jacob, Studies in International Mediation, 2002, s. 49-50. 
59 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s.236-
237. 
60 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, 1996, s. 240. 



 

 19 

5 Analys Egypten-Israel 

5.1 Asymmetri 

I och med utgången av Oktoberkriget, där Israel såväl som Egypten skadats, så 
skapades nya förutsättningar för förhandlingarna länderna emellan. Egypten, hade 
förlorat kriget men hade lyckats skada Israel genom att de till exempel korsade 
Suezkanalen. Detta betydde att de var ett land att räkna med, vilket ledde till att de 
kunde förhandla mer som jämlikar.61 

Enligt Nashs modell så borde den part som har mest att förlora på ett 
sammanbrott av förhandlingarna också vara mest angelägen om att stanna kvar 
vid förhandlingarna. Sadat var den som hade mest att förlora på en icke nådd 
överenskommelse, men också mest att vinna på ett avtal. Om förhandlingen 
misslyckades skulle Sadat stå utan någon allierad, varken gammal eller ny. Om 
den däremot lyckades skulle Egypten få tillbaka territorium, Sinai-halvön, och 
vinna USA som allierad. Med dessa incitament handlade Sadat enligt Nashs 
modell även om det, vid tillfällen, krävdes en påminnelse om dessa av president 
Carter. 

Vi kan konstatera att Egypten var den svagare parten vad gäller issue-specific 
makt, alltså vad de hade för alternativ till en överenskommelse. Dock tog Egypten 
tillfället i akt att utnyttja sin militära ställning som en kompenserande faktor i 
maktbalansen. Det antyddes att Israel genom att nå en separat fred skulle ”beta 
av” faran av ett militärt anfall från åtminstone ett håll, och vid det tillfället var 
Egypten militärt sett det starkaste landet som gränsade till Israel.62 Den 
behaviorella maktens styrka visade sig i hur viktigt Egyptens erkännande av den 
israeliska staten var för Israel. 

Förhandlingen visade att länderna var flerdimensionella i deras makt då de 
hade såväl svaga som starka punkter. Vi anser dock att nettokapaciteten av dessa 
länder var ganska likvärdig och att denna balans fungerade till förhandlingens 
fördel.    
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5.2 Inre splittringar 

Den interna splittringen präglade i mångt och mycket förhandlingen mellan 
Egypten och Israel. Den största sprickan fanns på den egyptiska sidan som inte 
bara hade sitt eget folk att svara inför utan också resten av arabvärlden.  

Panarabismen är en nationalism med bottnande idé om en all-arabisk enighet 
över statsgränserna. Trots att idén om en arabisk nationalstat förblivit en politisk 
utopi, har den ett starkt symbolvärde för den arabiska enhetstanken.63 

Sadat stod inför ett, inte minst sagt, svårt val. Ett fredsavtal kunde innebära att 
Egypten fick tillbaka Suezkanalen och Sinai halvön, att landet kunde skära ner på 
sin enorma militära budget och dessutom erhålla amerikanskt ekonomiskt stöd. Å 
andra sidan så var en fred med Israel, något som betraktades med avsky av den 
radikala arabiska opinionen, då den skulle ske på bekostnad av den arabiska 
nationalismen. Dessutom ansåg man att man lämnade palestinier, syrier och deras 
arabiska stödjare att klara sig själv. Minsta lilla initiativ till ett förhållande med 
Israel skulle med största säkerhet skapa stor opposition såväl i hemlandet som 
utomlands. Dessutom så kunde man förvänta sig att Saudiarabien skulle dra 
tillbaka sitt finansiella stöd till Israel.64 En misslyckad förhandling skulle alltså 
innebära det värsta möjliga scenariot för Sadat, han skulle stå utan något.  

Vid Camp David så fanns ytterligare en spricka, och den var mellan president 
Sadat och hans utrikesminister Kamel. Kamel klagade på att Sadat hela tiden 
gjorde eftergivelser och att han jobbade på en bilateral överenskommelse snarare 
än en multilateral där han inkluderade Palestina, en lojalitet som han tyckte att 
presidenten skulle vidhålla. I dessa två exempel ovan kan vi se tecken på det som 
Pruitt resonerar kring i sin teori, att det under varje bilateral internationell 
förhandling förekommer fler förhandlingar inom varje part.  

Visserligen fick Sadat smaka på de vanligt förekommande svårigheterna att 
koordinera externt med internt, men det som hörde till ovanligheten var hur han 
valde att hantera problemen. I och med att han ofta exkluderade sin stab från 
förhandlingarna och fattade de flesta av besluten själv, så hindrade han på så sätt 
de rådande interna splittringarna från att påverka förhandlingarna.65 

Sammantaget kan vi säga att det rymdes många starka viljor på den egyptiska 
sidan och att detta kunde ha påverkat Sadats arbete. Dock gavs det inget utrymme 
för alla dessa åsikter att bilda kaos, främst genom Sadats handlingar. Vi tror att 
detta kan ha varit en av anledningarna till den positiva utgången av förhandlingen 
i och med att Egypten hade en stark och enad front.  
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5.3 Personliga aktörer 

Vid Camp David förhandlingarna var både president Sadat och premiärminister 
Begin tvungna att ha stor personlig och politisk styrka. För båda männen var det 
ett steg i motsatt riktning från tidigare ställningstaganden. Ingen av dem hade fullt 
stöd från sina väljare. Båda kände att det var viktigt att förändra det dåvarande 
förhållandet mellan länderna. Således var de villiga, och hade förmågan, att ta 
risken som det faktiskt innebar att gå med på att förhandla.66 

Den ena ledare, Menachem Begin, hade ett rykte om sig att vara en vakthök, 
vilket hjälpte honom när det gällde att skapa fred med fienden. Det var Begin som 
ledde Likud koalitionen som triumferat vid valen i 1977, han var före detta ledare 
för den judiska underground rörelsen Irgun och vid detta tillfälle ledare för Herut 
Partiet. Partiet hade ett rykte om sig att vara extremister och Begins namn var 
associerat med den politiska riktlinjen att aldrig ge upp territorium till araber. När 
han så yrkade på att Egypten skulle få tillbaka Sinaihalvön så fungerade hans 
starka övertygelse som en garanti för att det funnits legitima skäl för 
överlämnandet. Hans personlighet kan ha påverkade hur detta fredsavtal togs emot 
av folket.67 

Sadat hade ett liknande ledarskap som Begin och han visade på stort mod när 
han valde att delta i förhandlingarna. Rubin menar att det är viktigt att en 
personlig aktör måste ha tillräcklig auktoritet för att kunna föra andras talan och 
åta sig en riktlinje för hur man skall handla. Sadat visade prov på detta eftersom 
han ensam åtagit sig rollen som förhandlare för Egypten. Som vi nämnt tidigare så 
valde Sadat att utesluta hela sin delegation under förhandlingarna i Camp David. 
Detta gjorde att hans personliga egenskaper och ledarstil kunde utöva mer 
inflytande på förhandlingarna.  

Carter har i efterhand berättat hur situationen såg ut mellan de båda 
förhandlarna. De tittade båda bakåt i tiden, inte framåt, och upprepade gång på 
gång de förräderier som enligt dem orsakat de många krig länderna emellan. Det 
fanns klart och tydligt en animositet emellan de båda ledarna.68 Ser vi till 
Hopmann indelning av personligheter så passade dessa två förhandlare in på den 
affect-orienterade personen, med mycket känsla i det arbete de utförde och med 
starka band till det som skett i det förflutna. Hopmann beskriver det som att det 
krävs en blandning av task-oriented och affect-oriented för att åstadkomma 
effektiva förhandlingar. Vi kan i detta fall säga att det fanns ett överflöd av affect-
oriented personligheter. Efter att Carter iakttagit detta så gjorde han rätt i att 
separera Sadat och Begin för resten av vistelsen på Camp David. Förmodligen var 
detta ett försök att nå den rätta balansen av känsla, affärsmässighet, dåtid och 
framtid.  
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Vi tror att en stor del av förklaringen till att fredsavtalet kom till var att det 
rådde väldigt speciella omständigheter. De personliga aktörerna som medverkade 
under förhandlingarna var unika i sitt slag.  

 
 

5.4 Ripeness och readiness 

Om man ska applicera readiness-teorin på förhandlingen mellan Egypten och 
Israel så kan vi snabbt konstatera att det fanns incitament för båda sidor att lägga 
ned stridsyxan. Därför finns det skäl att tro att det även fanns motivation hos båda 
parter. För Egypten, tror vi, att chansen att vinna konflikten verkade ganska långt 
borta. Efter fyra krig hade man inte lyckats besegra Israel och nu hade man 
dessutom förlorat makten över Sinai halvön. Vad gäller kostnadsfrågan, som 
Pruitt nämner i sin teori, så sköt Egyptens militärbudget i höjden och de skulle ha 
ökat ytterliggare om konflikten trappades upp. Detta skapade nog ytterligare 
motivation för den egyptiska sidan att söka hjälp av en tredje part.   

Israel hade visserligen inte blivit besegrat, men det kanske vore lite 
optimistiskt att tro att man skulle överleva fortsatta attacker från alla 
omkringliggande grannländer. Egypten var den starkaste militära makten av de 
omkringliggande länderna och det låg klart i Israels intresse att avväpna Egypten 
genom ett fredsavtal. 

Med facit i hand, tror vi att de båda parterna hade insett att den enda vägen att 
gå var att försöka lösa konflikten på fredlig väg. Detta var en positiv signal inför 
den stundande fredsförhandlingen, ur ett readiness perspektiv då parterna hade 
nått punkten där motivationen inte längre var ett problem. 

Den andra punkten, optimism, bygger som sagt på en tro att den andra parten 
är redo att förhandla. De händelser som ledde fram till Camp David gav ett starkt 
intryck av optimism från båda sidor. Denna optimism kanske byggde på de 
hemliga förberedande förhandlingar som tagit plats innan parterna möttes i Camp 
David. Att Sadat var redo och villig att förhandla rådde det inga tvivel om från 
Israels sida. Han hade som sagt satsat allt på ett kort och Israel svarade på denna 
optimism i sann reciprocitetsanda. Vi kan konstatera att optimism fanns vid 
förhandlingarna mellan Israel och Egypten. 

Innan själva förhandlingarna ägde rum i Camp David så hade Israel och 
Egypten utkämpat det så kallade Oktoberkriget. Israel hade efter många om och 
men vunnit kriget, men Egypten hade på flertalet sätt visat sig kunna skada den 
judiska staten. De hade bland annat lyckats korsa Suezkanalen vilket sågs som ett 
stort framsteg.69 I och med att Israels vinst inte var definitiv utan att båda parterna 
hade lidit av nederlag så befann sig konflikten i ett tillstånd där båda skulle tjäna 
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mer på en fredsuppgörelse än att låta konflikten fortgå. På det sättet anser vi att 
situationen hade nått ett ömsesidigt outhärdligt dödläge. Vi menar alltså att 
situationen var mogen för att låta en tredje part träda in i konflikten för att medla.  

5.5 Medlingsstrategi 

Under förhandlingarna i Camp David 1978 så hade USA tagit på sig rollen som 
medlare. Det var kanske inte så konstigt att Carter var ivrig med att få till stånd 
denna fredsprocess, då det bara var två månader kvar till val.70 

Vi börjar med att försöka förklara USAs medlarroll ur en facilativ synvinkel. 
Med sin inbjudan till Camp David så erbjöd USA ett forum för förhandlingen. 
USA drog den facilativa medlingen till sin spets genom att försöka få till stånd en 
tillfredställande atmosfär. Carter och hans administration överraskade alla med 
informaliteten som präglade förhandlingarna.71 Presidenten mötte sina gäster i 
vardagskläder och var väldigt avslappnad precis som all hans personal. Boutros 
Ghali har beskrivit detta i efterhand. Detta kan ha tett sig ganska underligt för de 
båda parterna då de var vana vid att förhandlingar tog plats runt ett bord där alla 
bar kostymer. Det som också var nytt med förhandlingssituationen var att den 
skedde under total isolation, med endast varandra att konfrontera. Denna isolation 
medförde att det fanns en större tidsmarginal för övertalning och medling när 
någon part ville avbryta förhandlingen och det tack vare praktiska skäl som att 
man behövde ringa efter en helikopter för att ta sig därifrån. 

Under förhandlingarna mellan Israel och Egypten så syntes även ett 
manupulativt sätt att medla från USAs sida. Vid de avgörande tillfällena vid Camp 
David så använde sig Carter av både morot och piska. Piskan användes oftast 
gentemot Egypten då Sadats prekära situation gjorde honom mer mottaglig för en 
sådan typ av övertalning. Carter uttryckte hot om att relationen mellan USA och 
Egypten skulle bli mycket skadad av ett avbrott från fredsförhandlingen.  

Mot Egypten användes även personliga metoder av Carter. Han hänvisade ofta 
till den personliga relationen och vänskapen mellan honom och Sadat. I och med 
att han gjorde det så kunde han också hänvisa till besvikenhet. Självklart så måste 
dock relationen ha en faktisk betydelse för de båda parterna i relationen annars får 
taktiken ingen kraft.72 Carter uttryckte sig på följande vis: 

” I told Sadat, in effect, that he had betrayed me, had betrayed our friendship, 

and had violated the commitment he had made, that he would give me every 

opportunity to resolve any differences that arose. I told him that his pre-emptive 

action in leaving, without giving me another chance, would seriously ad adversaly 

affect the relationships between our two countries.” 
73
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Sadat hade uttryckt sin vilja att lämna förhandlingarna innan det privata mötet 
med Carter, men efteråt deklarerade han att han tänkte stanna och ge 
förhandlingarna en chans till. Detta anser vi kan vara ett utmärkt exempel på hur 
det, genom att referera till en relation, går att vända en negativ situation i en 
positiv riktning. Faktumet att det går att spela på människors känslor är en av 
styrkorna i den manipulativa taktiken som Carter använde sig av. 

Oberoende vilken roll USA än spelade så gjorde de det med stor framgång. Vi 
tror att Carters ovilja att acceptera ett misslyckande och hans förmåga att styra 
parterna på rätt väg kan ha spelat en avgörande roll i att ett fredsavtal nåddes. 
Dock kan vi i efterhand se att USA, under dessa förhandlingar, inte behövde söka 
acceptans hos de båda parterna, utan de var redan från början ombedda av 
Egypten att medla i konflikten. Detta tror vi också kan förklara den lyckade 
medlingen. 
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6 Analys Israel - Palestina 

6.1 Asymmetri 

Under förhandlingarna i Camp David 2000 var det inte två jämlika parter som 
möttes, utan det fanns en viss asymmetri. Israel kunde uppfattas som den starkare 
parten och de kunde när som helst avbryta förhandlingarna och återbesätta de 
palestinska områdena, i och med deras militära övertag.74 Enligt John Nashs 
modell, som beskriver förhandlingsspelet, så skulle detta övertag innebära att 
Israel, som hade minst att förlora på att inte få till stånd en överenskommelse, 
skulle vara mer trolig att resa sig och gå från förhandlingsbordet. Följaktligen så 
borde detta innebära att Palestina hade mest att förlora på en fallerad 
fredsförhandling och borde därför ta alla chanser att stanna kvar vid 
förhandlingen. 

Verkligheten har dock visat en annan bild. Barak gav palestinierna ett 
erbjudande som ingen annan israelisk ledare hade kunnat ge innan. Efter två 
veckors överläggningar valde Arafat att inte acceptera erbjudandet.75 Händelserna 
i Camp David går emot teorierna som syftar på rationella val vid asymmetri vid en 
förhandling på två avgörande punkter. För det första så går det emot logiken att 
Israel skulle ge ett sådant ”generöst” erbjudande till den svagare parten. Det var 
inte heller logiskt att palestinierna sedan tackade nej till förslaget som Barak lagt 
fram. Trots att vi inte kan se ett logiskt mönster i hur någon av parterna handlade, 
så överensstämmer Israels agerande med teorier om ”the power of the weak”. 
Teorin menar på att det inte alltid är den starkaste parten som kommer att vinna 
förhandlingen. I och med att palestinierna fick ett erbjudande av detta slag så är 
det svårt att inte se dem som ”vinnare” av förhandlingen, trots att de valde att inte 
acceptera.  Detta är ett bra exempel på att förfarandet gick i linje med teorin om 
den svagare parten. Dock så ser vi inte att utgången berodde på att palestinierna 
hade kompenserat sin issue-specific makt med behavior power och på så sätt 
förhandlat fram ett, för dem, förmånligare förslag till avtal. Den palestinska sidan 
tackade konsekvent nej till förslaget istället för att försöka använda sig av någon 
form av förhandlingstaktik. Förslaget kom på initiativ av Barak och varför kan vi 
endast spekulera i. 
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Sammanbrottet i Camp David kom efter mer än två veckors förhandlingar. 
Parterna reste sig från förhandlingsbordet utan en överenskommelse.76 Vi ser detta 
som en konsekvens av att Arafat ständigt hade tackat nej till förslagen. Dock går 
detta inte att förklara utifrån Nashs modell. Hade Palestina agerat enligt den så 
borde de ha accepterat erbjudandet.   Vi kan fastslå att detta vara en asymmetrisk 
förhandling med en starkare och en svagare part. Som beskrivet av Anders 
Carlberg så är asymmetri vid en förhandling inget undantag, snarare en regel.77 Vi 
är övertygade om att detta inte var orsaken till att ett avtal inte kom till stånd. Det 
hade kunnat var en förklaringsfaktor, men nu handlade båda parterna på ett sätt 
som ”slätade” ut själva asymmetrin.  

 
 

6.2 Inre splittringar 

Under förhandlingarna i Camp David levde parterna under stark tidspress och 
deras ledare Barak och Arafat kämpade i motvind. 78 

En faktor som bidrog till att Barak arbetade under hård press hemifrån var att 
han kom till Camp David utan en majoritet bakom sig i det 120-manna stora 
Knesset. Han var tvungen att förlita sig på de 42 röster som stödde honom. 
Knesset var väldigt splittrat i hur man skulle hantera förhandlingarna och Barak 
pressades av sin koalition.79 Ett tydligt bevis på den inre splittringen var att Barak 
anlände till förhandlingen utan den dåvarande utrikesministern David Levy som 
på detta sätt starkt uttryckte sin motvilja till förhandlingsvillkoren.80 Detta är, som 
beskrivet av Hopmann, ett vanligt exempel på att det ständigt förekommer 
förhandlingar mellan de olika ministerierna inom en regering.81  En ytterligare 
faktor var att han hade satt upp viktiga inrikespolitiska mål som stod näst i tur att 
genomföra, främst den sekulära revolutionen, där han skulle genomföra en 
skilsmässa mellan religion och stat i Israel.82  

Arafat förhandlade också under stor press, mycket på grund av den frustration 
och det missnöje som fanns på den palestinska sidan för att Osloprocessen inte 
hade gett det eftersträvade resultatet, varken politiskt eller materiellt.83 Detta 
missnöje, tror vi, var något som utnyttjades av palestinska terrororganisationer, 
vilket gjorde dem till en röst i fredsprocessen.  
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Detta är ett bra exempel på att det är svårt att definiera ett nationalintresse och 
sedan också agera enligt det, då aktioner inte alltid är en följd av något slags 
nettointresse för staten. Ibland följer inte intresseorganisationer det som bestäms 
på hemmaplan utan tar saken i egna händer och agerar själva. 

Att det rådde stark splittring på båda sidor var det ingen tvekan om. Vi kan se 
det genom förarbetet till själva förhandlingarna, i Camp David 2000, då man var 
tvungen att hålla många samtal hemliga.84 Detta anser vi vara ett tecken på rädsla, 
både för sina motståndare men även för den allmänna opinionen i hemlandet, och 
visar också under vilka förutsättningar de arbetade. Ett annat uttryck för den här 
rädslan tog sig form av Baraks ovilja att ha någonting nedskrivet. Han ville på det 
här sättet förhindra att hans motståndare inte skulle kunna få ”bevis” mot honom. 
Av den anledningen framfördes alla Baraks erbjudanden muntligt.85 Ur detta 
beteende kan vi utläsa en form av skepsis mot själva förhandlingarna i sig, 
eftersom man redan innan förhandlingarnas början vidtog förebyggande åtgärder 
för att de skulle misslyckas. 

Allt detta sammantaget pekar på tydliga motsättningar och sprickor inom de 
båda parternas läger. Det gör sig tydligt gällande att inom en bilateral 
internationell förhandling förekommer tre olika förhandlingar. Förhandlingen i 
Camp David var heller inget undantag, och det var definitivt en faktor som 
påverkade dess utgång i en klart negativ riktning. 

 
 

6.3 Personliga aktörer 

Vi kan tydligt se att ledarna för de båda sidorna hade väldigt olika personligheter 
vilket kom att sätta sin prägel på förhandlingarna. Arafat, som länge hade haft 
rollen som palestiniernas ledare, hade inte mycket gemensamt med den nyligen 
valda premiärminister Barak.86 Rollerna innebar olika stora friheter beträffande 
stödet de hade i hemlandet och hur det politiska systemets uppbyggnad såg ut. 
Barak behövde svara inför Knesset, Arafat behövde dock inte få eventuella beslut 
godkända hemifrån.  

Många har framhållit att Yassir Arafat var den som avslog fredsförslaget vid 
Camp David. En amerikansk medlare som närvarade vid mötet beskriver Arafat 
som ”extremt passiv”.87 Det gör att vi kan diskutera vad Yassir Arafat kan ha haft 
för personlig påverkan på utgången av Oslo-avtalet. Vi skulle kunna tänka oss att 
Arafat aldrig riktigt accepterat tanken på en slutgiltig och historisk kompromiss. 
Det kan ha varit så att han hade mer att vinna på att konflikten drog ut på tiden 
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och han förblev den kämpande ledaren. Kanske hade han inte suttit kvar vid 
makten särskilt länge om Palestina hade blivit en självständig stat och öppen 
demokrati. 

Av Arafats handlingar att döma var han klart mer angelägen om relativa 
fördelar än absoluta. Han tackade nej till ett, enligt oss, fördelaktigt förslag från 
Barak. Vi tror att det kan grunda sig i att Arafat såg ett accepterande av förslaget 
som ett nederlag. Personligheter som prioriterar relativa fördelar framför absoluta 
ser, som beskrivet i teorin, på förhandlingar som en tävling och vill vinna även om 
det innebär att båda sidor får det sämre. I försöket att få övertaget skapar de ofta 
en stagnation i förhandlingen, vilket vi, i efterhand, ser tydliga tecken på i 
förhandlingen i Camp David. Ett annat sätt att förklara Arafats beteende är att 
hans personlighet gjorde honom mer åt det affect-orienterade hållet. En sådan 
person lägger mycket fokus på det förflutna och använder sig ofta av 
känsloargument.    

Detta skulle i så fall till viss del ge en förklaring till varför Arafats samspel 
med Barak var så dåligt, trots Baraks aktiva försök till fred. Debattören Dan 
Margalit formulerar det på följande vis; 

”Arafat kände sig mindre hotad av Netanyahu som tvivlade på att man 
någonsin skulle få slut på konflikten - än av Barak som faktiskt strävade efter att 

nå de mål som de palestinska ledarna hyllar”
88
 

Barak, däremot, kan enligt oss beskrivas som Arafats raka motsats. Han var 
task-orienterad och angelägen om att nå absoluta vinster snarare än relativa. 
Genom dessa karaktärsdrag var han mer drivande i det samarbete som krävdes för 
att nå en lösning. Istället för att blicka bakåt hade han en tydlig vision om 
framtiden och var mer affärsmässig i sitt problemlösande, något som ökade USA:s 
förtroende för den israeliska sidan. 89 

 

6.4 Ripeness och readiness 

Enligt teorin om ripeness så är en konflikt mogen för lösning när den eskalerat till 
en icke hanterbar nivå. I maj 2000 blossade åter våldsamheter upp i Israel och 
sammandrabbningar mellan israeliska trupper och palestinsk polis under den 14 
maj, Israels självständighetsdag, blev mycket blodiga. Barak uttryckte sitt 
engagemang att nå en fredlig lösning på konflikten i området.90 Barak hade snabbt 
efter att han blivit tillsatt ökat takten för att nå ett hållbart fredsavtal.91 Status quo 
var inte något han ville behålla. Så fredsförhandlingarna fick hålla samma takt 
som han. Det märktes kanske inte minst på datumen för förhandlingarna i Camp 
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David. Den palestinska sidan var väldigt motsträvig och ville att man skulle vänta 
med förhandlingarna. Barak var tydligen övertygad om att tiden var mogen för en 
lösning och ungefär två månader efter sammandrabbningarna inleddes 
förhandlingarna i Camp David.92  

I och med att Barak tryckte på för att få till det här mötet och arbetade för att 
få till stånd ett avtal, genom det förslag han lade fram, menar vi att det fanns 
motivation att lösa konflikten från den israeliska sidan. Däremot kan vi ifrågasätta 
Arafats motivation då han vid detta tillfälle ville skjuta upp själva 
förhandlingarna. Alltså genomfördes förhandlingen med en motiverad part och en 
part som saknade motivation. Dock spekulerar vi inte kring vilka bakomliggande 
skäl det kan ha funnits till varför motivationen fanns eller inte fanns, eftersom det 
inte är relevant för teorin om readiness. 

Den andra centrala faktorn inom teorin, optimismen, lyste även den med sin 
frånvaro, på båda sidor. Optimism är nödvändigt för att kunna förhandla 
överhuvudtaget och optimism är en funktion av en tro om att den andra sidan är 
redo att förhandla.93 Vi tror att en stor del av den palestinska sidans beteende 
visade tydliga signaler på den misstro de kände inför Barak och hans förslag. 
Arafat var mer benägen att analysera huruvida Baraks utspel var en bluff än att 
faktiskt titta ordentligt på vad förslaget, som den israeliska sidan kom med, 
innebar. Han såg inte möjligheterna och hur långt Barak var villig att gå i sitt 
erbjudande. Dessutom såg den palestinska sidan hur nära USA och Israel stod 
varandra och det fick dem att tro att varje idé som medlaren USA kom med 
egentligen var en ide från Israel.94 I artikel 1 påpekas ytterligare en orsak till att 
Arafat saknade förtroende för Barak. Detta var det taktiska misstaget från Baraks 
sida, att favorisera förhandlingarna med Syrien, under upptakten till Camp David. 
Det uppfattades som en förolämpning då Israel, inför världens ögon, 
bortprioriterade Palestinafrågan.95 Allt detta resulterade i att Arafat inte hade tron 
om att Barak på allvar var redo att förhandla. Följaktligen saknades optimismen 
som motivationen är beroende av för att en förhandling ska lyckas enligt teorin 
om readiness. 

Nära kopplat till teorin om readiness är Zartmans ripenessteori där han 
beskriver hur parterna i en konflikt måste ha nått ett dödläge som inte går att 
uthärda och att kostnaderna är långt mycket större än vinsterna parterna ser sig få i 
framtiden. Det är troligt att fredsprocessen hade stagnerat, men med det inte sagt 
att det var ömsesidigt outhärdligt. I och med att den här teorin utgår ifrån en ad-
hoc bas96 så innebär det att vid själva förhandlingstillfället var det mycket svårt att 
utläsa om situationen var mogen för medling. 

 
 
 

                                                                                                                                                         
 
92 Smith, Charles, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 2004, s. 490.  
93 Bercovich, Jacob, Studies in International Mediation, 2002, s. 49-50. 
94 Agha, Hussein - Malley, Robert -, Camp David: The Tragedy of Errors, 2001, s. 13. 
95 Agha, Hussein - Malley, Robert -, Camp David: The Tragedy of Errors, 2001, s. 5. 
96 Elgström, Ole, Föreläsningsanteckningar 28 september 2005 
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6.5 Medlingsstrategi 

Fredsförhandlingarna i Camp David 2000 skedde i USA:s regi, med dåvarande 
president Clinton som medlare.97 Det är svårt att sätta en etikett på vilken typ av 
medling som Clinton och hans stab utövade då det under förhandlingarna visades 
tecken på olika strategier. 

Till och börja med så utövade USA en formulativ typ av medling då de 
spelade en viktig roll i att hjälpa Barak att utforma innehållet i hans förslag. Både 
innan och under förhandlingarna i Camp David tog Clinton Baraks parti och 
stödde honom i både hans tidscheman och hans förslag till hur man skulle kunna 
komma till rätta med konflikten.98 Det var inte bara det formulativa arbetet som 
präglade Clintons medling, utan han tog även på sig den manupulativa rollen. 
Clinton och hans delegation pressade Arafat med en allt eller inget taktik. De 
förklarade att utan ett avtal så skulle det finnas en risk för en konfrontation. Av 
följande citat kan man utläsa hur Clinton använde sin ställning för att skrämma 
Arafat till handling. 

”A corridor leading either to an agreement or to confrontation” where the 
blame would be laid on the Palestinians and relations would be 

downgraded”….(resulting in) a situation far grimmer than the status quo”.99 
USA:s manipulativa uttalanden provocerade visserligen fram en reaktion av 

Arafat, dock inte den man letade efter. I och med att Israel och USA stod varandra 
nära så resulterade det i att Arafats misstro ökade inför förslagets utformning. Det 
här försöket att leda Arafat i en positiv riktning fick motsatt verkan och han letade 
istället efter fällor överallt.100 

Barak hade en mycket försiktig framtoning i sitt agerande, för att, mot USA, 
framstå som mer älskvärd. Han hoppades vinna tillbaka USA:s förtroende, 
eftersom USA tidigare hade tagit Arafats parti gentemot Netanyahu.101  Barak 
lyckades med detta genom att spela sina kort rätt. Han övertygade USA om att han 
var genuint engagerad i fredsprocessen och verkligen ville nå en fredlig 
lösning.102 Med detta i åtanke gick Clinton med på Baraks förslag och stödde 
honom fullt ut. I valet mellan Barak och Arafat, så var det lättare för USA att 
stödja Barak med tanke på hans mer positiva inställning till förhandlingen. Israel 
och USA bildade så en form av koalition, vilket upprörde den palestinska 
delegationen då de bett USA om att hålla en neutral position i förhandlingarna.103  

I Hopmanns bok resonerar Zartman och Touval kring huruvida en tredje part 
som medlar behöver vara neutral för att få acceptans från de båda förhandlande 
parterna. De menar på att acceptans inte beror på medlarens eventuella 

                                                                                                                                                         
 
 
98  Agha, Hussein - Malley, Robert, Camp David: The Tragedy of Errors, 2001, s. 6. 
99  Smith, Charles, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 2004, s. 493. 
100 Saikal, Amin, Islam and the West, 2003, s. 91-91. 
101 Smith, Charles, Palestine and the Arab-Israeli conflict, 2004, s. 500. 
102 Agha, Hussein – Malley, Robert, Camp David: The Tragedy of Errors, 2001, s. 10. 
103 Agha, Hussein - Malley, Robert, Camp David: The Tragedy of Errors, 2001, s. 7. 
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neutralitet.104 Vi tror däremot att USA icke neutrala hållning, i detta fall, kan ha 
påverkat förhandlingen negativt. Arafats växande misstro, som grundade sig i 
USAs och Israels relation, kan möjligtvis förklara det dåliga förhållandet mellan 
Barak och Arafat. Den palestinska sidan ignorerade vid ett flertal tillfällen de 
deadlines och hot som USA kom med.105 Detta ser vi som ett klart tecken på att de 
inte hade ett fullt förtroende för USA som medlare.  

 
 
 

 

                                                                                                                                                         
 
104 Hopmann, P. Terrence, The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts, s. 230-231. 
105 Agha, Hussein – Mally, Robert, Camp David: The Tragedy of Errors, 2001, s. 11. 



 

 32 

7 Slutsats 

Med denna uppsats ämnade vi undersöka vilken eller vilka faktorer som 
påverkade utgången av två, till synes, lika fall. En förhandling består av en mängd 
olika faktorer och vi begränsade oss till en handfull som vi ansåg kunde vara 
relevanta för studien. Genomgående tycker vi oss ha sett ett tydligt mönster på så 
sätt att varje faktor har gett sig tillkänna på olika sätt i de två fallen. Under 
förarbetet till studien trodde vi att fallen skulle skilja sig åt på en, eller möjligtvis 
två variabler. I själva verket så skiljde sig fallen åt på i princip alla variablerna, 
och vid den händelse att variablerna var relativt lika så påverkade de ändå 
förhandlingarna i olika riktningar. Det som även framkom under studiens gång var 
att faktorerna var mer beroende av varandra än vi föreställde oss. 

Mellan Egypten och Israel så fann vi att det förvisso fanns asymmetri i 
förhandlingen, men inte bara en. Parterna hade båda sina starka och svaga 
punkter, vilket resulterade i att maktbalansen jämnades ut.   

Även mellan Israel och Palestina kunde vi fastslå att detta vara en 
asymmetrisk förhandling, med en starkare och en svagare part. Fallen liknade 
varandra även i avseendet att asymmetrin ”slätades” ut, mycket på grund av det 
sätt som de båda parterna handlade. I det första fallet tror vi denna omständighet 
skapade förutsättningar för förhandlingen att lyckades, dock tror vi inte att 
asymmetrin var en av de omständigheter som ensamt orsakade misslyckandet. Det 
kan dock möjligtvis ha varit en bidragande faktor till att ett avtal inte kom till 
stånd.    

Det vi har kommit fram till gällande medling, så var det den variabel som 
skiljde sig minst åt mellan fallen. De två presidenternas medlingsstrategier var på 
många sätt lika, de använde sig båda av en blandning av facilativ och manipulativ 
medlarroll. Trots likheten i medlingen så blev utgången olika. Carter nådde ett 
fredsavtal medan Clinton fick avsluta förhandlingen utan framgång. Den enda 
skillnaden vi kunde finna inom ramen för den teori var parternas acceptans av 
medlaren. I Camp David 1978 behövde aldrig Carter söka samma form av 
acceptans som Clinton år 2000. Detta på grund av att USA blivit ombedda av 
Egypten att medla i konflikten och följaktligen startade förhandlingen med helt 
andra förutsättningar. 

 Teorin om medlingsstrategier påpekar att neutraliteten hos en medlare inte 
alltid är nödvändig. Vi fann dock att i Camp David 2000 så påverkade USA:s 
icke-neutrala hållning förhandlingen negativt på så sätt att det minskade 
acceptansen för USA som medlare,  från den palestinska sidan.  

Vi förväntade oss att det vid båda förhandlingarna skulle finnas lika många 
åsikter som det fanns människor inblandade. På denna punkt stämde vårt 
antagande. I de båda fallen kunde vi se tydliga tecken på motsättningar och 
interna splittringar, dock hanterades de på betydligt olika sätt. Sadat gav aldrig 
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utrymme för dessa motsättningar att bilda kaos på det sätt som Barak och även 
Arafat gjorde. Visserligen lyckades Sadat med detta, genom den okonventionella 
metoden att utesluta sin stab från själva beslutfattandet i förhandlingarna.   

Vid en jämförelse mellan de två fallen vad gäller teorierna om ripeness och 
readiness så kan vi se en markant skillnad. Vi fann att konflikten mellan Egypten 
och Israel befann sig i ett tillstånd där de båda parterna skulle tjäna mer på en 
fredsuppgörelse än att låta konflikten eskalera till en högre nivå. I och med att de 
hade nått ett ömsesidigt outhärdligt dödläge så var situationen mogen för 
förhandling och medling. Dessutom fanns det från båda parter motivation och 
optimism, de två indikatorer som visar på en mogen situation. I och med att vi inte 
fann några som helst tecken på att konflikten mellan Israel och Palestina skulle ha 
varit mogen för en lösning så är vi heller inte överraskade över utgången. 
Förhandlingarna genomfördes trots att Arafat uttryckligen ville vänta med dem 
och detta tyder på att ingen hänsyn togs till att en av parterna saknade motivation. 
Även optimismen lyste med sin frånvaro vilket förmodligen grundade sig i den 
misstro som fanns parterna emellan. Vi har valt att inte spekulera i varför misstron 
fanns eller om den var berättigad, utan endast peka på att själva existensen av den 
gjorde att situationen inte var mogen.  

Vad gäller de personliga aktörerna inblandade i konflikterna så kan vi 
sammanfattningsvis säga att de hade en stor påverkan på hur förhandlingarna 
gick. Camp David rymde vid båda tillfällena väldigt starka och unika 
personligheter som kom att sätta sin prägel på respektive fredsförhandling, om än 
i olika utsträckning. 

Som ovan nämnt, så har de faktorer vi analyserat fallen genom visat sig vara 
beroende av varandra. Goda förutsättningar i ett avseende har inte visat sig 
överbrygga dåliga förutsättningar i ett annat. I och med att faktorerna är så 
integrerade med varandra innebär det däremot att en framgång eller ett 
misslyckande kan skapa en dominoeffekt. 

Det vi har kommit fram till i denna studie är att den faktor som har påverkat 
fallens utgång mest är de personliga aktörerna. Inte med det sagt att det är den 
viktigaste faktorn, men i denna fallstudie har vi funnit att den färgat alla de andra 
faktorerna.  Anledningen till att den personliga faktorn kunnat prägla fallen så 
pass mycket är att det funnits utrymme för Arafat och Sadat att låta sina 
personligheter påverka förhandlingarna. Skillnaden är dock att Arafat, som 
personlig aktör, förde förhandlingarna i en negativ riktning medan Sadat och hans 
ledarskap istället innebar en positiv påverkan på förhandlingarna. Arafats negativa 
influenser spred sig och gjorde att de hinder som uppkom, inom de andra 
faktorerna, blev oöverkomliga. Sadats ledarskap påverkade åt det motsatta hållet.  

Vi med denna studie insett att det är mycket svårt att skapa en perfekt 
förhandlingssituation genom att försöka överföra teori till praktik. I förhandlingar 
råder det alltid särskilda omständigheter, vilket gör att en lyckad förhandling i 
princip är omöjlig att återskapa. Detta betyder följaktligen att en studie, som 
denna, är svår att applicera på andra fall då varje förhandling är 
situationsbetingad. 
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