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Abstract 
 

Essay in political science, C-level by Lisa Kringsberg, spring semester 2007. Tutor: 

Susan Marton. “Democracy by force – A case study of Iraq” 

 
 
The purpose of this essay is to examine how the new Iraq strategy, formed by the United 

States, is going to effect Iraqs possibilities to become a democracy. To come to any 

conslusions about this I ask two questions: 1) Did the United States take in considiration what 

researchers think should improve the possibilities for a country to develop democracy? and 2) 

Did the United states take in consideration researchers presumptions in relation to Iraqs 

possibilities to become a democracy? 

 

My examination is a case study of the Iraq strategy from 2007. By using theories about 

possibilitys for democarcy I will be able come to a conslusion and thereby fulfill the purpose 

of my essay.  

 

The result of my study, and the answer to my questions is that the government of the United 

States in many cases did take what researchers think should improve the possibilites for a 

country to develop a democracy in considiration making the Iraq strategy. They did not, in 

most cases, take the Iraqs possibilites in considiration. It is very hard to come to any 

conslusion about the effects of the Iraq strategy on Iraqs possibilitys to become a democarcy, 

but I think that the lack of considiration of the possibilites in Iraq will make the nation 

building process more difficult.  
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1. Inledning 
 
”Ingen stat bör med våld inblanda sig en annan stats författning eller regering.”

1  

 

Immanuel Kant, år 1795 

1.1 Problembild och ämnesval 

Motiveringen till mitt val av uppsatsämne grundar sig i den problematik som finns kring att 

skapa en demokrati genom tvång.  

 

Det var efter det kalla kriget som stater började få upp ett ökat intresse för att hjälpa andra 

stater med att skapa ett ”fredligt tillstånd”. Att konstruera ett demokratiskt styre och att vara 

fredsbyggande var två begrepp som snabbt slogs ihop till att bli synonyma: demokratisk fred.  

Anledningen till att fred och demokrati anses vara så viktiga begrepp beror på att 

demokratiska länder inte krigar mot varandra. Länder som är demokratiska bör inte heller 

riskera att hamna i inbördeskrig.2 Samuel P. Huntington tar dock upp i sin text ”Democracy 

for the long Haul” hur Edward Mansfield och Jack Snyder presenterat bevis för att länder i 

demokratiseringsprocessen är mer benägna att bete sig aggressivt och därmed är risken större 

att ett land som befinner sig i demokratiseringsprocessen börjar kriga än mogna demokratier 

eller auktoritära stater. De exemplifierar med Ryssland som efter sin demokratisering antas 

vara dubbelt så angeläget att starta konflikter än stater som är auktoritära.3 

 

Är då demokrati ett alternativ för alla länder? Är det ens önskvärt hos alla länder? Begreppet 

demokrati har byggts upp till att bli den rådande normen, ”the only game in town”, iallafall 

om man ser till västvärlden. Det är det alla länder borde sträva efter. Vill ett land bli modernt 

har det inget annat val än att utveckla en ekonomi som är marknadsstyrd och ett politiskt 

system som grundar sig i demokratiska värden. Men alla länder vill inte bli moderna. Alla 

länder vill inte forma de demokratiska institutioner som är nödvändiga för ett demokratiskt 

styre. Men ändå så finns inget accepterat alternativ till denna form.4 

                                                 
1 Johansson, A.: Om den eviga freden, Rabén 1996 sid. 52 
2 Burnell, P.: The coherence of democratic peace-building, 2004- sid. 1 2007-04-19 
3 Diamond, L red.: Consolidating the Third Wave Democracy – themes and prespectives, The John Hopkins 
university press 1997 sid. 6 
4 Fukuyama, F.: The Clash of cultures and american hegemony, http://www.the-american-interest.com 2007-03-
14 
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Om ett demokratiskt styre inte infinner sig naturligt i ett land kan då demokratiska 

länder anse sig vara härskande och tvinga på dessa länder att följa den rådande 

normen?  

 

Det finns många normativa sätt att diskutera den övergripande problematiken kring påtvingad 

demokrati. Det är dock inte den normativa inriktningen som är relevant för denna studie utan 

den faktiska möjligheten för ett land att utveckla demokrati genom tvång. 

 

FN innehar rätten att ge en stat legal auktoritet att gå in ett land. Detta enbart om 

säkerhetsrådet bedömer att målnationen är ett hot mot fredsbevarandet i regionen. Detta 

innebär dock inte att ett land har tillstånd att påtvinga ett annat land ett demokratiskt styre.5 

 

President George W. Bush har uttalat att det finns en universell önskan om frihet och 

demokrati över hela världen. Samuel Huntington ställer frågan huruvida de institutioner och 

värden som finns i väst verkligen kan anses vara universella eller om de bara är en utväxt av 

kulturella vanor i den nordeuropiska världen.6 Forskaren Fukuyama menar att den egentliga 

önskan handlar om att få leva i ett modernt samhälle där man inte utsätts för tyranni.7 Jag 

ställer mig frågan hur viktig demokrati är för individen. Människor som aldrig upplevt ett 

demokratiskt styre, kan de verkligen sakna det? Hur mycket värde ligger i just demokratin?  

 

Fukuyama menar att bara för att ett land vill bli demokratiskt så betyder inte detta att landet 

kommer att kunna bli demokratiskt. Möjligheterna för att lyckas kan vara små. För att kunna 

skapa en demokrati krävs en fungerande stat och politiska institutioner. Utan en fungerande 

stat är demokratisering en omöjlighet. Vi kan alltså se att för att ett land skall kunna utvecklas 

till att bli en fungerande demokrati så krävs att landet först genomgått en lyckad 

nationsbyggandeprocess. Om ett land har stora framgångar i ett nationsbyggande så lär 

förutsättningarna för demokrati öka. Om en utomstående stat försöker att driva fram dessa 

funktioner (institutioner etc) i ett land kan detta underminera de interna aktörernas möjligheter 

till att skapa sina egna institutioner och på lång sikt kan detta leda till ett beroendeförhållande 

till den utomstående staten.8 Demokratin måste ägas av folket, den måste komma inifrån.9  

                                                 
5 Burnell, P.: The Coherence of democratic peace-building, 2004,  2007-04-19 sid. 14 
6 Fukuyama, F.: The imperative of state-building, Journal of democracy, sid. 3.  2007-03-14 
7 Fukuyama, F.: ”Stateness” first, Building democracy after conflict. Journal of democracy 2007-03-01 
8Fukuyama, F.: ”Stateness” first, Building democracy after conflict. Journal of democracy 2007-03-01 
9 Burnell, P.: The Coherence of democratic peace-building, 2004, 2007-04-19  
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Ett land måste ha kommit till det stadiet då det är ”moget” för demokrati. Detta menar den 

brittiska journalisten Anatol Leiven. Han menar på att revolutioner som sker i demokratins 

tecken ofta förstoras upp och antas vara ”goda”. När sedan revolutionen är över, och västs 

intresse avtagit, faller ofta landet tillbaka till det gamla, att bli korrupt och halvdiktatoriskt. 

Han menar alltså att när sådant sker är landet helt enkelt inte moget att utvecklas till att bli en 

demokrati.10 

 

Larry Diamond menar att för att ett demokratiskt styre skall kunna uppstå så måste aktörerna 

på den politiska arenan i landet tro på att demokrati är det som är rätt och passar deras land 

bäst. Det måste finnas en övertygelse om att demokrati är den enda styrelseformen som deras 

land kan styras enligt. De får inte finnas några andra alternativ till detta styre. 11 Viktigt är 

dock att demokratiseringen sker i olika grader. Risker med en snabb demokratisering i t.ex. 

arabvärlden är att det kan utlösa starka reaktioner från exempelvis Islamistiska 

fundamentalister vilket kan leda till att de får mer maktutrymme.12 

 

Historien av att försöka tvinga på ett annat land ett demokratiskt styre är allt annat än ljus. 

USA, som kan anses ledande i den kategorin, att hjälpa länder att uppnå demokrati genom 

tvång, har försökt sig på 16 fall av nationsbyggande, där endast fyra fall kan kvalificeras som 

lyckade. Två av dessa var Japan och Tyskland som efter andra världskriget blev demokratier 

med USA: s hjälp. Dessa kan ses som exceptionella fall som hade alla förutsättningar för att 

utvecklas till konsoliderade demokratier. Grenada (1983) och Panama (1903-1936 respektive 

1989) klassificeras också som lyckade fall även om det bör beaktas att länderna är mycket 

små och därmed underlättas en demokratiprocess. I sitt bagage har alltså USA elva 

misslyckade fall av nationsbyggande, räknat från 1900 till 2003: Kuba (1898-1902, 1906-

1909 och 1917-1922), Nicaragua (1909-1933) Haiti (1915-1934 och 1994-1996), Sydvietnam 

(1964-1973), Dominikanska Republiken (1916-1924 respektive 1965-1966), Kambodja 

(1970-1973). Afghanistan inkluderas inte då det fortfarande är ett pågående projekt. Endast 

två av dessa nationsbyggandeförsök (Afghanistan och Haiti) hade stöd av FN.13  

 

                                                 
10 Engström, T.: Demokratisering – till vilken nytta?, Svenska dagbladet 2007-04-16 
11 Diamond, L.: Developing democracy toward consolidation, The John Hopkins University Press 1999 sid. 65 
12 Diamond, L.: Developing democracy toward consolidation, A.a. sid. 270 
13 Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnigie Endowment for 
international peace, sid. 3 
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Irak är det senaste fallet som USA gett sig i kast med. Från början låg argumenten till 

interventionen i misstanken om att Irak hade massförstörelsevapen och kontakter med al-

Qaida. Nu ligger koncentrationen på att bygga upp en demokrati.14 Är då detta möjligt? Går 

det att tvinga på ett annat land ett styre? Många ställer sig tveksamma inför detta påstående.15 

Irak präglas idag av våld och dödsiffrorna stiger. Dessa frågor är sådan som denna uppsats 

kommer att belysa.  

 

1.2 Syfte och perspektiv 

Det jag kommer att undersöka i min uppsats är huruvida den amerikanska regeringens 

Irakstrategi från 2007 kommer att ha någon inverkan på Iraks förutsättningar att 

bygga en fungerande nation och utvecklas till att bli en demokrati. För att kunna 

analysera detta kommer jag att använda mig av en analysram bestående av olika 

förutsättningar för demokrati.16  

 

Detta är statsvetenskapligt relevant då det statliga styret utgör en av grundpelarna i den 

statsvetenskapliga forskningen. Forskning kring utvecklandet av demokrati lär vara en 

intressant aspekt för att få oss att förstå hur demokrati fungerar och vad som krävs för att 

demokrati skall utvecklas. 

 

Min övergripande forskningsfråga blir alltså: I vilken grad kommer den amerikanska 

regeringens nya Irakstrategi att påverka Iraks möjligheter att bli en demokrati, sett utifrån min 

analysram om förutsättningar för nationsbyggande? 

1.2.1 Frågeställningar 

Mina frågeställningar blir utifrån detta: 

• Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande de förutsättningar som forskare 

menar förbättrar möjligheterna till ett lands demokratiutveckling i den nya 

Irakstrategin? 

• Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande forskarnas förutsättningar i relation 

till Iraks förutsättningar för demokrati i sin strategi? 

                                                 
14 Fukuyama, F.: The Clash of cultures and american hegemony, http://www.the-american-interest.com/ 2007-
03-14 
15 Persson, E.: Krönika: Svårt att skapa demokrati med vapen,  www.expressen.se, 2007-01-30 
16 Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnigie Endowment for 
international peace, sid. 4 ff 
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Dessa frågeställningar kommer att på ett mer specificerat sätt reda ut beståndsdelarna i min 

uppsats. Utifrån svaren på dessa kommer jag alltså att komma fram till på vilket sätt den 

amerikanska regeringens Irakstrategi kommer att påverka Iraks möjligheter till att bygga en 

fungerande nation och utvecklas till att bli en demokrati. Vid första anblick kan dessa 

frågeställningar se väldigt lika ut, därför kommer jag i mina operationaliseringar (avsnitt 2.5) 

att förklara hur dessa frågeställningar skiljer sig från varandra och hur de kommer att 

analyseras. 

 

Förutsättningar för demokrati och den amerikanska regeringens Irakstrategi blir de oberoende 

variablerna, medan den beroende variabeln blir möjligheten till demokrati i Irak.  

 

Förutsättningar som förbättrar möjligheterna till en demokrati kan, och kommer i min uppsats, 

delas upp i två olika delar:  

 

• Målnationens interna karakteristiska 

• Den externa nationsbyggarens geopolitiska intressen och ekonomiska åtaganden från den 

externa nationsbyggarens sida. 17 

 

 Dessa punkter har utformats av två statsvetare, Minxin Pei och Sara Kasper, som är aktiva 

vid Carnegie Endowment for International Peace.18 Pei och Kasper använder i sin studie 

begreppet nationsbyggande, medan jag valt att använda mig av både begreppet 

nationsbyggande och demokrati. Detta kommer jag att diskutera senare i mitt begreppskapitel 

(avsnitt 1.3). Jag kommer att stödja denna teori genom att använda mig av andra erkända 

forskare, Axel Hadenius19 och James Dobbins20 som även de har utvecklat teorier kring 

förutsättningar för demokrati/nationsbyggande. Detta kommer att utvecklas mer i mitt 

teorikapitel (kapitel 2). 

1.3 Centrala begrepp 

Jag anser att det för min studie är av vikt att tydliggöra att jag kommer att använda mig av 

begreppen demokrati och nationsbyggande. Dessa två begrepp kommer att särskiljas till en 

                                                 
17Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnigie Endowment for 
international peace, sid. 4 
18 The Carnegie Endowment for international peace is a privatem non-profit organization dedicated to advancing 
cooperation between nations and promoting active international engagement by the United States, www.ceip.org 
19Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, Liber 2006 
20 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq, 2003 
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viss mån. Med ett nationsbyggande menas den processen som krävs innan ett land kan 

utvecklas till att bli en demokrati. Jag menar alltså att ett lyckat nationsbyggande bör leda till 

goda möjligheter för att ett land skall kunna utveckla demokrati. Dessa två begrepp blir två 

delar av en process där nationsbyggande är den inledande delen som krävs för att en 

demokrati skall kunna uppstå. Pei och Kasper och även Dobbins använder sig av begreppet 

nationsbyggande i sin forskning. Detta innebär att de variabler som Pei, Kasper och Dobbins 

belyser är viktiga för att en nation skall kunna bildas. Hadenius använder sig av begreppet 

demokrati, alltså finns det redan en nation och steget mot en konsoliderad demokrati kan 

göras. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Som jag tidigare belyst kommer min forskning att utgå från de dokument som utfärdades av 

den amerikanska regeringen den 10 januari 2007, där president Bush meddelar den 

amerikanska regeringens nya Irakstrategi.21 Detta medför att det inte kommer att finnas någon 

tidigare forskning gällande just de nya policydokumentens konsekvenser för den potentiella 

demokratiska utvecklingen i Irak. Det kommer dock säkerligen komma med tiden. Huruvida 

detta kan anses problematiskt är en fråga som jag ställer mig emot. Denna uppsats blir mitt 

bidrag till pågående forskning kring just USA - Irakproblematiken. Det finns dock mycket 

forskning kring den amerikanska regeringens intervention i Irak och Iraks möjligheter till att 

bli demokrati och även forskning som koncentrerar sig på begreppet påtvingad demokrati.  

 

Tidigare forskning som blir relevant för min uppsats är Minxin Pei och Susan Kasper från 

Carnegie Endowment for international peace, som gjort studien: Lessons from the past: The 

American record on nation-building. Där diskuteras vilka förutsättningar som kan anses 

viktiga för att ett nationsbyggande skall lyckas. Hans Lödéns artikel i internationella studier22 

där han drar slutsatsen att Irak inte har goda förutsättningar för att bli en demokrati är också 

forskning jag har haft i beaktande.  

                                                 
21Bush, G. W.: President´s address to the nation, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-
7.html, 2007-05-06 
22 Lödén, H.: Kan demokrati införas med våld, Internationella studier nr. 4 2006 
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1.5 Metod och material 

1.5.1 Angreppssätt 

Metoden som jag kommer att använda mig av i denna undersökning är fallstudie. Detta då jag 

anser att denna metod är bäst tillämplig för att svara på mitt syfte: att undersöka huruvida den 

amerikanska regeringens nya Irakstrategi kommer att ha någon inverkan på Iraks 

förutsättningar att utvecklas till att bli en demokrati. Anledningen till att jag valt fallstudie 

som metod är att jag kommer att undersöka ett specifikt fall av påtvingad demokrati för att få 

en ökad förståelse av Irakstrategin, dess syfte och möjliga inverkan. En fallstudie lär alltså 

vara den metod som passar in bäst för att jag skall kunna svara på mitt syfte.  

En fallstudie är dock en metod som kan anses vara begränsande. Problem som kan lyftas fram 

är att det inte finns någon möjlighet till generalisering. Detta är något som ofta diskuteras 

gällande kvalitativ forskning. Honigmann uttrycker sin mening om detta på ett lite annorlunda 

sätt. Han menar att så länge forskningen har sin utgångspunkt i att lösa ett kvalitativt problem 

och inte i att svara på frågor som ”hur mycket” och ”hur ofta” så spelar generaliserbarheten 

inte någon avgörande roll.23 Jag kommer i min studie att kunna generalisera till en viss grad, 

detta då min studie kan användas i en större kontext för att förstå problematiken kring 

påtvingad demokrati.  

 

Fördelar som vi kan se med att använda en fallstudie av kvalitativ art är att ”den utgör en 

intensiv, holistisk beskrivning och analys av en företeelse eller enhet”.24 Fallstudier resulterar 

ofta i omfattande, helhetsbildande beskrivningar av en händelse, detta mycket p.g.a. att 

metoden är förankrad i verkliga situationer. Resultaten kan vidga läsarens kunskap och även 

leda till utveckling av hypoteser för framtida forskning.25 Min forskning om påtvingad 

demokrati kan förhoppningsvis både inbringa kunskap hos läsaren men även leda till en 

utgångspunkt för ny forskning.  

 

Min studie kommer att bygga på ett fall, den amerikanska regeringens Irakstrategi. Detta 

innebär att min undersökning kommer att klassificeras som en enfallstudie. Problematik kring 

detta tas upp av Peter Esaiasson m.fl. De menar att jämförelse är en viktig punkt för att kunna 

dra slutsatser kring orsaker och verkan.26 Då jag i min studie endast har en analysenhet 

                                                 
23 Merriam, S.: Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, 1994 sid. 61 
24 Merriam, S.: Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, 1994 sid. 34 
25 Merriam, S.: Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, 1994 sid. 46 
26 Esaiasson, P.: Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts juridik, 2005 
Andra upplagan sid. 119 
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kommer jag att bygga min slutsats på endast ett fall. Jag anser dock inte att detta är något 

större problem. Detta då jag i min studie inte vill dra några generaliserande slutsatser. Jag vill 

undersöka huruvida den amerikanska regeringens Irakstrategi kommer att påverka Iraks 

möjligheter till att bli en demokrati. Jag är dock medveten om att detta inte ger någon garanti 

för att ett demokratiskt styre skulle kunna uppstå utan jag vill som sagt se på möjligheterna, 

utifrån de nya policydokumenten, för att en demokrati utvecklas. Självklart är jag medveten 

om att en jämförande studie med ett liknande fall hade ökat min studies generaliserbarhet. Det 

är dock studiens begränsade utrymme och tid som fått sätta stopp för en sådan bredd i denna 

undersökning. Jag tror ändå att min studie kommer ge en bra insikt över problematiken kring 

just påtvingad demokrati och att fallet Irak, som jag valt, kan figurera som ett exempel på 

detta. Att valet hamnade på Irak grundar sig i att fallet är dagsaktuellt och att det ligger i 

förändringens tid. Att den nya Irakstrategin kom under januari i år (2007) har också varit av 

stor betydelse för att jag skulle välja just det landet.  

1.5.2 Metoder för dataanalys 

I min studie kommer jag att behandla den amerikanska regeringens nya Irakstrategi. Jag 

kommer att använda mig av en kvalitativ textanalys för att på bästa sätt dra slutsatser kring 

denna strategi. Det som talar för att använda en kvalitativ metod före en kvantitativ är att jag 

som forskare kommer att få en bättre bild av textens helhet.27 Att använda sig av just denna 

metod, kvalitativ textanalys, för att behandla ett dokument anses vara allmänt vedertaget inom 

statsvetenskapen. Tolkning och analys av texter är en del av forskningens kärnverksamheter.28 

 

Jag kommer i min dataanalys att använda mig av en systematiserande metod för att behandla 

mitt material. Detta är en metod som Esaiasson m.fl tar upp som en viktig del i en kvalitativ 

textanalys. Att jag valt att göra så beror på att denna form används då man gör en mer 

beskrivande analys. Ett alternativ till denna form hade varit att kritiskt granska vilket inte är 

syftet med min uppsats, detta då jag inte ska göra en diskursanalys vilket formen kritiskt 

granska är en del av.29  

1.5.3 Material och avgränsning  

Utgångspunkten för studien är den amerikanska regeringens Irakstrategi, som presenteras i 

Hightlights of the Iraq strategi review, George W. Bushs tal till folket och ett faktadokument 

                                                 
27 Esaiasson, P.: Metodpraktikan A.a. sid. 231 
28 Esaiasson, P.: Metodpraktikan A.a. sid. 231 
29 Esaiasson, P.: Metodpraktikan, A.a. sid. 234 
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där den nya strategin preciseras mer (fact sheet). Som bakgrund används den tidigare 

Irakstrategin från 2005. Utan att veta hur strategin såg ut före 2007 anser jag att det kan vara 

svårt att bilda sig en korrekt uppfattning.  

 

I början av mitt substanskapitel kommer det att redogöras för några grundläggande fakta 

gällande Irak och belysa de förändringar som skett under de senaste åren, detta för att 

utveckla en bred bakgrundsbild av landet. Jag kommer huvudsakligen att använda mig av 

källan Landguiden publiceras av Utrikespolitiska institutet. För att stödja detta kommer jag 

också att använda mig av andra källor så som www.sakerhetspolitik.se och boken 

”Nationbuilding – beyond Afghanistan and Iraq”. Denna bok består av olika kapitel skrivna 

av forskare som inriktat sig på just nationsbyggande.  

1.5.4 Validitet och reliabilitet 

Om ett forskningsresultat ska anses ha hög validitet så innebär detta att forskaren ska ha 

undersökt det han/hon menade att undersöka.30 Validitetsproblemen inom 

samhällsvetenskapen är väldigt centrala. Detta då man som forskare arbetar med ett teoretiskt 

och operationellt språk. Översättningsproblem kan därför bli stora. Undersöker forskaren 

verkligen det empiriskt som han/hon påstått teorietiskt? För att kunna säga att man undersöker 

det man påstått krävs att man har en god begreppsvaliditet.31  

 

Jag vill i min studie mäta Iraks möjligheter till demokrati utifrån den amerikanska regeringens 

nya Irakstrategi. För att göra detta har jag utgått från tre olika teorier kring förutsättningar för 

nationsbyggande/demokrati. Dessa teorier är erkända och lär verka positiv för min studies 

validitet. Jag är medveten om problematik kring att jag har format min egen analysram, vilket 

kan medföra att överrensstämmelsen mellan min teori och mina operationaliseringar kan 

komma att ifrågasättas. Jag anser att detta är ett problem av mindre vikt då teorierna som jag 

utgår från är välkända. I mitt val av indikatorer i min analysram, ska jag försöka vara tydlig 

med att visa att en klar koppling mellan teori och analysram finns.  

 

För att kunna undersöka det man påstår att man skall undersöka krävs att det finns tillgång till 

det källmaterial som behövs för att svara på studiens syfte. Då jag inte har kunnat få tag på 

mitt huvudsakliga dokument, Irakstrategin från 2007, i dess helhet så finns här en liten 

                                                 
30 Thurén, T.: Vetenskapsteori för nybörjare, Liber 1997 sid. 22 
31 Esaiasson, P.: Metodpraktikan, A.a. sid. 61 
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validitetsrisk. Med denna risk menar jag att Irakstrategin kan innehålla sådan information som 

jag inte har tillgång till i mina dokument. Jag menar dock att jag kommer att kunna ge en 

grundläggande bild av strategin utifrån de dokument som jag har: Highlights of the Iraq 

Strategy Review, George W. Bushs tal till nationen och ”Fact sheet”. Dessa dokument belyser 

många olika delar, de har publicerats och lär därför fungera bra i denna studie. Utifrån detta 

anser jag att validiteten i min studie ändå kommer att vara bra. Andra alternativ för min studie 

hade varit att ändra mitt syfte och lägga fokus på olika forskares syn på USA – 

Irakproblematiken, eller att undersöka andra dokument som publicerats i samband med kriget. 

 

För att en studie skall ha hög reliabilitet krävs frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 

mätfel. Mätningarna måste alltså vara korrekt gjorda och inte ha påverkats av omständigheter. 

Ofta kan reliabiliteten bero på exempelvis slarvfel vid datainsamling eller olika 

missförstånd.32 Jag anser att min studie kommer att få en hög reliabilitet. Detta grundar jag på 

det faktum att jag tror att om en annan forskare skulle göra min undersökning så skulle den 

med stor sannolikhet komma fram till samma slutsats som mig. Varför jag påstår detta beror 

på att jag noggrant kommer att gå igenom mina dokument som Irakstrategin bygger på och 

systematiserat dem utifrån den indelning jag gjort i mina operationaliseringar. Utifrån 

ovanstående anser jag att min studies validitet och reliabilitet kommer att bli hög.  

 

1.6 Disposition 

Jag kommer att fortsätta med att i kapitel två gå igenom min teori. Kapitlet består av fem 

delar, där jag först tar upp Pei och Kaspers variabler för nationsbyggande, sedan Hadenius 

demokratiförutsättningar och slutligen James Dobbins teori kring nationsbyggande. Efter 

detta kommer jag att reflektera över de olika förutsättningarna för demokrati för att slutligen 

avsluta kapitlet med mina operationaliseringar.  

 

Kapitel tre är mitt bakgrundkapitel där jag kortfattat kommer att gå igenom Iraks historik, 

politik, ekonomi och en kortfattad resumé av kriget. Efter detta börjar mitt empirikapitel 

(kapitel 4). Här kommer jag först att gå igenom Irakstrategin från 2005 för att sedan redogöra 

för strategin från 2007. Efter detta kommer jag att avsluta kapitlet med en sammanfattning. I 

kapitel fem kommer jag, utifrån mina förutsättningar för demokrati att analysera Irakstrategin 

                                                 
32 Esaiasson, P.: Metodpraktikan, A.a. sid. 67 
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för att sedan i kapitel sex dra mina slutsatser kring detta. Uppsatsen kommer att avslutas med 

en diskussion kring mina resultat.  
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2. Förutsättningar för demokrati 
 
Nedan följer mitt teorikapitel där jag, genom att se på olika nationsbyggandevariabler, 

kommer att komma fram till vilka förutsättningar som förbättrar möjligheterna för att land att 

utvecklas till en demokrati. Pei och Kaspers och även Dobbins teori fokuserar på 

nationsbyggande, medan Hadenius teori är mer demokratiinriktad.  

 

2.1 Viktiga variabler i ett nationsbyggande  

För att ett nationsbyggande skall lyckas krävs att det finns ett visst antal förutsättningar, detta 

menar i alla fall forskarna Pei och Kasper. De uttrycker ett antal variabler som kan vara 

avgörande för om ett nationsbyggande lyckas eller misslyckas.  

 
• Målnationens interna karaktär 

Vid ett nationsbyggande är det positivt om den nationella identiteten i målnationen är stark. 

Etnisk homogenitet och relativ socioekonomisk jämlikhet är av stor vikt för att ett 

nationsbyggande skall lyckas. Vi kan se bra exempel på detta i både Tyskland och Japan (som 

var lyckade nationsbyggandeförsök). Anledningen till att dessa faktorer är viktiga för att 

nationsbyggandet skall lyckas är bland annat att risken minskar för interventionsmakten att bli 

indragen i interna konflikter. Om ett land har många etniska befolkningsgrupper finns risken 

att förtryckta grupper, vid en intervention utifrån, försöker vinna mer makt eller 

självständighet.33Andra faktorer som är av vikt är statens kapacitet. Med detta menas då 

organisatorisk effektivitet, disciplin inom militären, byråkratin och domarkåren. Om detta 

saknas i målnationen måste interventionsmakten försöka bygga upp detta, vilket kan bli 

problematiskt då det ofta finns bristande kunskaper hos interventionsmakten gällande de 

lokala förhållandena. Ett slags ”kvasikolonialt” tillstånd kan uppstå om domarkår och 

regering bildas och övervakas av ett annat land.34  

 

                                                 
33 Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnegie Endowment for 
international peace, sid. 4 f 
34 Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnegie Endowment for 
international peace, sid. 5 
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Tidigare erfarenheter av konstitutionellt styre är en variabel av stor vikt för ett lyckat 

nationsbyggande. Om målnationen har haft ett konstitutionellt styre, med rättssäkerhet och en 

regering med begränsad maktutövning, är förutsättningarna större för att lyckas.35 

 

• Den externa nationsbyggarens geopolitiska intressen och ekonomiska åtaganden från 

den externa nationsbyggarens sida. 

Det är inte bara politiska åtaganden som krävs för att ett nationsbyggande skall lyckas, 

ekonomiska resurser är en mycket viktig faktor. Vid ett av de nationsbyggande som varit mest 

lyckat (Tyskland) fanns exempelvis Marshallhjälpen. Summan av den ekonomiska hjälpen är 

oftast inte det viktiga utan huruvida den kan hjälpa till att skapa en ekonomisk utveckling som 

är hållbar i målnationen. 36 

 

Målnationens och interventionsmaktens ”geopolitiska intressen” bör överrensstämma för att 

nationsbyggandet skall fungera bra. Interventionsmakten bör ha ett klargjort strategiskt 

intresse. Detta strategiska intresse bör alltså vara något som målnationen godtar och 

instämmer med. Viktigt är att samhället i målnationen också känner samstämmighet inför 

detta. 37 

 

2.2 Hadenius grundläggande demokratiförutsättningar  

Utvecklingen gällande demokratiutveckling har gått både framåt och tillbaka och den har 

knappast varit jämn. Axel Hadenius menar på att det finns olika orsaksfaktorer till den ojämna 

demokratiutvecklingen världen över. Han delar upp dessa orsaker i fem olika punkter.38 

 

• Socioekonomisk utveckling 

Här poängterar Hadenius vikten av en stark ekonomisk utveckling. Att ett lands ekonomi är 

stark leder således till att landets rikedom ökar. Hadenius menar att detta i sin tur gör att mer 

resurser satsas på utbildning vilket gör att kompetensen hos befolkningen kan höjas. Även den 

tekniska utvecklingen är viktig då detta gör att individen i samhället kan ta del av ett bredare 

spektrum av information. Medborgarna i landet blir utbildade och medvetna och kan därmed 

                                                 
35 Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnegie Endowment for 
international peace, sid. 5 
36  Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnegie Endowment for 
international peace, sid. 6 
37 Pei, M.: Lessons from the past: The American record on nation-building, Carnegie Endowment for 
international peace, sid. 5 f 
38 Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, Liber 2006 sid. 36 
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jobba för sina intressen. Hadenius menar också att denna ökade nivå av kunnande skulle leda 

till att människor blir mer toleranta och accepterande gentemot varandra. Graden av tillit ökar 

mellan människor vilket gör att en demokratisk samverkan kan växa fram.39  

 

Hadenius drar paralleller mellan demokrati och BNP och slår fast att BNP, läskunnighet och 

mediacirkulation har ett positivt samband med demokrati. Med hänvisning till Adam 

Prezeworski40 menar Hadenius att ett lands demokratiutveckling lätt kan falla samman om de 

ekonomiska förutsättningarna inte är bra. Prezeworskis studie visar på att om ett land har en 

BNP- nivå under 1000 dollar bör dess framtid som demokrati inte vara allt för ljus. Om nivån 

istället ligger över 4000 dollar bör det gå bättre. Detta konstaterades dock för över tio år sedan 

(1995) och Hadenius menar att vi idag (2007) inte kan lägga all förklaringskraft i just den 

ekonomiska aspekten, även om den är viktig. Detta då vi idag ser hur fattiga länder visst kan 

vara demokratier och hur rika länder kan vara auktoritära.41 

 

• Det civila samhället 

Den kollektiva kapaciteten i ett samhälle är av stor vikt. Detta slog Alexis de Tocqueville fast 

redan på 1800 – talet. Att kunna verka tillsammans, i en sfär mellan familjen och staten, för 

samma ändamål stärker det civila samhället. Varför ett civilt samhälle är viktigt beror på dess 

makt att ifrågasätta den politiska ordningen genom exempelvis protester och demonstrationer. 

För att ett civilt samhälle skall ha någon genomslagskraft bör någon form av liberalisering av 

ha påbörjats i landet. Detta då organiseringen underlättas.42 

 

• Klyftor i befolkningen 

Det kommer alltid att finnas olika grupperingar och identiteter i ett samhälle.  Dessa kan bero 

på sociala och ekonomiska fördelar eller nackdelar eller på skillnader i kultur, religion och 

etnicitet. En demokrati kan stärkas och fungera bättre om det finns olika grupper som har 

gemensamma intressen som de jobbar för. Dock måste det finnas en respekt och tolerans 

mellan dessa grupper så att konflikter inte uppstår. När åsikter går isär och tilliten mellan 

människor minskar finns risken att klyftorna ökar och ett ”vi” och ”dem” tillstånd uppstår. 

Detta gör det svårt för en demokrati att fungera.43 

                                                 
39 Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, Liber 2006 sid. 37 
 
41 Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, A.a. sid. 38 f 
42 Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, A.a. sid. 41 f 
43 Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, A.a. sid. 45 
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• Institutionella förändringar 

Enligt Tocqueville betyder institutioner en skola i demokrati där vanliga människor kan verka. 

Institutioner är av vikt för att en demokrati skall kunna växa och utvecklas. I ett samhälle med 

demokratiska institutioner kan det civila samhället utvecklas.44 

 

• Internationella faktorer 

Alla länder påverkas på något sätt av varandra, inget land är isolerat. Hadenius urskiljer fyra 

olika sätt av påverkan.  

1) Diffusion: Denna form av påverkan kan även kallas för snöbollseffekten eller 

dominoeffekten. Kontentan är att då ett land lyckas bra med något så sprids detta och 

andra länder tar efter. Auktoritära stater gör dock sitt bästa för att hindra sådana 

påverkanseffekter, detta genom att försöka hindra informationsflödet till landet. 

2) Stödjande insatser: Denna metod går kort sagt ut på att göra demokratifrämjande 

stödinsatser. Det kan handla om allt från pengar och organisationsstöd till att sprida 

demokratiska värderingar och ge stöd till medborgarutbildningar. 

3) Sanktioner: Detta medför att utsätta en odemokratisk stat för press, t.ex. begränsa dess 

möjligheter till lån, sätta upp handelshinder och dra in bistånd.  

4) Interventioner: En utomstående part går in i landet för att förändra dess styre. Denna 

metod har dock inte varit speciellt framgångsrik. Även om interventionsmakten lyckas 

avsätta den autoritära regimen betyder inte detta att ett demokratiskt styre kommer att 

utvecklas.45 

 

 2.3 Från icke-demokrati till demokrati 

I boken America´s role in nation-building: From Germany to Iraq undersöker James Dobbins 

m.fl. hur man skall gå till väga för att på bästa sätt lyckas med ett nationsbyggande. De 

använder sig av sju olika fall (Tyskland, Japan, Somalia, Haiti, Bosnien, Kosovo och 

Afghanistan) för att komma fram till vilka nationsbygganden som fungerat bäst och varför. 

De drar slutsatser kring detta som visar på vilka förutsättningar som kan vara 

eftersträvansvärda då ett land ska gå från icke-demokrati till demokrati.   

 

                                                 
44 Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, A.a. sid. 48 f  
45 Hadenius, A.: Demokrati – en jämförande analys, A.a. sid. 54 f 
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En förutsättning, som vi tidigare sett under kapitlet 2.1, är att landet har haft en stabil 

ekonomi och tidigare erfarenheter av ett demokratiskt styre. Att ett land tidigare haft ett 

modernt ekonomiskt system lär underlätta en rekonstruktion av det. Tillgången till 

ekonomiska medel är också en förutsättning som spelar stor roll. Dobbins exemplifierar precis 

som Pei och Kasper med Marshallhjälpen och dess betydelse för Japan och primärt Tysklands 

framgångar efter andra världskriget.46 

 

En annan aspekt är hur homogen landets befolkning är. Dobbins menar att just detta kan vara 

en förklaringsfaktor till att tidigare nationsbygganden sett så olika ut. Han belyser dock att 

homogenitet absolut inte är något som krävs för att en demokrati skall kunna ta form. Bosnien 

är ett bra exempel på detta. Andra faktorer som spelar en avgörande roll enligt Dobbins är att 

kunna transformera de politiska institutionerna. 47    

 

Dobbins menar dock att det inte är så enkelt som att ett tidigare demokratiskt styre, 

homogenitet i befolkningen eller en god ekonomisk grund leder till ett lyckat 

nationsbyggande.48 Det Dobbins menar är en av de viktigaste faktorerna för att ett 

nationsbyggande skall lyckas är den grad av ansträngning som interventionsmakten lägger ner 

på målnationen. För att ett nationsbyggande skall lyckas måste interventionsmakten lägga ned 

mycket tid och resurser. Dobbins exemplifierar med hur USA lade ner 25 gånger så mycket 

pengar och satte in 50 gånger så stora trupper i Kosovo än i Afghanistan. En hög grad av 

input, menar Dobbins, medför en högre grad av output i termer av demokratiska institutioner 

och ekonomisk tillväxt.49 Interventionsmakten bör också stanna en längre tid i målnationen. 

Detta leder inte automatiskt till att nationsbyggandet blir lyckat. Dobbins menar dock att ett 

tidigt lämnande garanterar ett misslyckat nationsbyggande.50 

 

Huruvida interventionsmakten får stöd av andra aktörer är också en faktor som är av stor vikt. 

Att t.ex. FN, EU eller NATO är med och delar på ansvaret kan vara positivt.51 Dock bör alla 

parter, även målnationen, ha samma intressen och mål med nationsbyggandet, så att de sedan 

kan bygga institutioner utifrån detta.52 

                                                 
46 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq, 2003 sid. 160 
47 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq,  A.a. sid. 161 
48 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq , A.a. sid. 165 
49 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq, A.a. sid. 161 
50 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq , A.a. sid. 164 
51 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq , A.a. sid. 163 
52 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq , A.a. sid. 164 
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De militära styrkor som sätts in i målnationen för att fungera som stabiliserande är också av 

vikt, detta då det finns ett samband mellan styrkornas storlek och risknivån i landet. Risknivån 

sjunker då de stabiliserande styrkorna blir större.53 Grannländerna runt målnationen spelar 

också en roll i om nationsbyggande skall lyckas eller misslyckas. Är grannländerna negativt 

inställda och verkar emot nationsbyggandet så kommer säkerligen processen att forma en 

stabil nation bli mycket svårare än om grannländerna i regionen är positiva och stöttar 

målnationen i dess process. Interventionsmakten bör alltså aktivt jobba för att få regionens 

stöd i nationsbyggandet.54 

 

Avslutningsvis menar Dobbins att det inte finns någon enkel eller snabb väg till ett lyckat 

nationsbyggande. Han menar att det är tidskrävande och att interventionsmakten bör räkna 

med att det kommer ta minst fem år innan målnationen utvecklats till att bli en demokrati.55 

 

2.4 Reflektion 

Axel Hadenius kommer fram till väldigt grundläggande aspekter gällande demokrati och dess 

förutsättningar. Hans tankar är väldigt breda och går att forma lite efter eget bevåg. Han har 

väldigt ”traditionella” tankar om förutsättningarna för demokrati.  

 

Pei och Kaspers förutsättningar för att ett nationsbyggande skall lyckas är som vi kan se 

väldigt anpassade till att bygga upp en demokrati genom exempelvis en interventionsmakt till 

skillnad från Hadenius som ser mer till en traditionell framväxt av demokrati. Detta är väldigt 

positivt för min studie då jag skall undersöka Irak som Pei och Kasper själva tagit upp i 

diskussionen om just nationsbyggande.   

 

Även de förutsättningar som Dobbins slår fast tas upp i relation till nationsbyggandeförsök av 

en utomstående makt. Detta gör att Dobbins, som kommit fram till dessa förutsättningar 

genom att dra lärdomar kring tidigare lyckade och misslyckade nationsbyggande, kommer att 

fungera väldigt bra i just min undersökning. De är specifika och kan relateras till den 

situationen som finns i Irak. Även Pei och Kaspers förutsättningar är väldigt precisa och även 

de anpassningsbara på den rådande situationen. Användandet av Hadenius i detta 

                                                 
53 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq,  A.a. sid. 165 
54 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq , A.a. sid. 166 
55 Dobbins, J.: America´s role in nation-building: From Germany to Iraq, A.a. sid. 166 
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sammanhang kan motiveras med att han visar på de förutsättningar som krävs för demokrati, 

inte nationsbyggande. Jag anser det vara viktigt att med hjälp av Hadenius teori få en klarhet i 

vad som krävs för att ta steget mot demokrati.  

2.5 Operationaliseringar 

Jag kommer att dela upp förutsättningarna för demokrati i tio olika punkter. Att det inte är 

precis alla förutsättningar som jag gått igenom tidigare beror på min att min undersökning 

begränsas av både tid och rum men också det att jag vill undersöka de förutsättningar som är 

mest relevanta, utifrån mitt teoretiska ramverk, och det är alltså de som jag valt att ta med. 

Dessa förutsättningar för demokrati har sin utgångspunkt i nationsbyggande och om dessa har 

beaktats utifrån mina frågeställningar kan förutsättningarna för demokrati anses vara bättre 

 

1) Tidigare demokratiskt styre 

2) Klyftor i befolkningen/homogenitet 

3) Statens kapacitet/institutioner 

4) Intresse hos interventionsmakten/målnationen 

5) Ekonomi 

6) Civilt samhälle 

7) ”Ansträngning” (tid/resurser) 

8) Stöd från omvärlden 

9) Angränsande länder 

10) Militärens storlek 

 

För att göra dessa förutsättningar mätbara måste jag gradera dem utifrån mina två 

forskningsfrågor: 

 1) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande de förutsättningar som forskare menar 

förbättrar möjligheterna till ett lands demokratiutveckling i den nya Irakstrategin?  

2) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande forskarnas förutsättningar i relation till 

Iraks förutsättningar för demokrati i Irakstrategin?  

 

Utifrån dessa kommer jag komma fram till huruvida den nya Irakstrategin kommer att ha 

någon inverkan på Iraks möjligheter att bygga en fungerande nation och utvecklas till att bli 

en demokrati. Jag kommer alltså att försöka att svara på dessa genom att analysera den 

amerikanska regeringens Irakstrategi.  
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Vissa av förutsättningarna kan anses enkla att bedöma. T.ex. tidigare demokratiskt styre är en 

ja eller nej fråga där ja betyder att den amerikanska regeringen tagit Iraks tidigare 

demokratiska styre i beaktande och nej tvärtom. Dock behöver det inte vara så enkelt då detta 

inte nödvändigtvis kommer att framstå i klartext. Andra förutsättningar är lite mer komplexa, 

som t.ex. interventionsmakten och målnationens intresse. Hur detta kommer att bedömas 

kommer att klargöras närmare i min analys. Det kommer dock att finnas en problematik kring 

att bara ha ja- eller nejsvar, därför kommer jag att ha en kolumn i min tabell som är en 

blandform, ett mellanting (oklart). Detta då jag anser att i vissa frågor kommer jag 

förmodligen inte komma fram till ett starkt ja- eller ett nejsvar. Nedanstående tabeller skall 

förhoppningsvis ge klarhet i hur jag tänker gå till väga. 

 

I kolumn ett kommer jag att analysera min första forskningsfråga 1) Har den amerikanska 

regeringen tagit i beaktande de förutsättningar som forskare menar förbättrar möjligheterna 

till ett lands demokratiutveckling i den nya Irakstrategin. I kolumn två kommer jag att 

analysera min andra forskningsfråga 2) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande 

forskarnas förutsättningar i relation till Iraks förutsättningar för demokrati i Irakstrategin 

 

Tabell 2.1 ”Förutsättningar för demokrati”   
     1)Forskares förutsättningar       2)Iraks förutsättningar för 

                                                      för demokrati         demokrati 
 JA Nej Oklart Ja Nej Oklart 

Tidigare demokratiskt styre 
 

      

Homogenitet 
 

      

Statens kapacitet 
 

      

Intresse hos 
interventionsmakten och 
målnationen 
 

      

Ekonomi 
 

      

Civilt samhälle 
 

      

Ansträngning (tid/resurser) 
 

      

Stöd från omvärlden 
 

      

Angränsande länder 
 

      

Militärens storlek 
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Som jag tidigare nämnt i avsnitt 1.2.1 kan skillnaden mellan dessa frågeställningar vara svår 

att urskilja. Jag kommer därför att göra en enkel illustration över vilka svarsmöjligheter som 

kommer att fungera utifrån dessa. Dessa kommer att kategoriseras från 1 till 4.  

 

 Kolumn 1                  Kolumn 2                    

Kategori 1 Nej - Nej 

Kategori 2 Ja - Nej 

Kategori 3 Ja - Oklart 

Kategori 4 Ja - Ja 

 

Som vi ser kan svaret Nej – Ja inte uppkomma i min analys, inte heller Nej - Oklart. Detta 

beror på att om den amerikanska regeringen inte tagit i beaktande forskarnas förutsättningar, 

så kan de inte heller ha tagit i beaktande Iraks förutsättningar utifrån detta. Jag kommer att 

utveckla detta vidare i min slutsats då även dessa kategorier kommer att namnges.  

 

För att påpeka skillnaden mellan frågeställningarna ska jag förklara ytterligare. Det jag vill få 

ut av den första frågeställningen är om den amerikanska regeringen har beaktat det som 

forskare menar är viktigt för att ett land ska kunna utvecklas till en demokrati. I fråga två vill 

jag istället se om Iraks förutsättningar beaktas utifrån det forskare anser viktigt. Detta kan 

exemplifieras: Den amerikanska regeringen uttrycker i strategin vikten av en fungerande 

ekonomi. Vi kan alltså här se att de gör uttryck för det som forskare menar är viktigt vid en 

demokratiutveckling. De uttrycker dock att det ska ske på ett sett som inte alls är förenligt 

med den situationen som råder i Irak, alltså har de inte tagit i beaktande Iraks förutsättningar. 

Därmed blir svaret på denna fråga Ja – Nej.  
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3. Bakgrund 
 
Läget i Irak är idag (2007) präglat av självmordsbombare, attacker och bombdåd. Efter 

Saddam Husseins fall har även landet tagit ett stort fall nedåt. Människor dör och människor 

flyr dagligen med anledning av detta. Dessa humanitära kriser kan anses vara något som den 

amerikanska regeringen förmodligen inte väntade sig vid interventionen 2003.  

3.1 Faktaruta 

 
Figur 3.1 ”Faktaruta – Irak efter interventionen”56 

 
Statsskick: federal republik (enligt ny, omstridd författning) 

Yta: 437 072 km2 

Huvudstad: Bagdad (5 750 000 inv, uppsk 2005) 

Högsta berg: Rawanduz (3 658 m ö h) 

Längsta floder: Eufrat och Tigris 

Antal invånare: 26 100 000 (uppskattning 2005) 

Invånare/km2: 60 

Läs- och skrivkunnighet: män 56 %, kvinnor 24 % (uppsk 2003) 

Folkgrupper: araber 77 %, kurder 19 %, turkmener, assyrier, perser m fl 4 % 

Språk: arabiska och kurdiska är officiella språk; persiska, turkiska och assyriska är 

minoritetsspråk 

Religion: shiaislam 60 %, sunniislam 37 %, kristna och övriga 3 % 

Medianålder: 19,4 år (uppsk 2005) 

Naturlig befolkningstillväxt: 2,7 % (uppsk 2005) 

Födelsetal: 32,5 födslar/1000 personer (uppsk 2005) 

Beräknad livslängd vid födseln: 68,7 år (uppsk 2005) 

 

3.2 Historik 

Irak var under 1800-talet och tidigt 1900-tal en del av det ottomanska riket. Riket föll under 

första världskriget och Irak lades under brittiskt styre. Irak blev självständigt 1932. Det som vi 

idag kallar Irak var från början tre olika provinser i det ottomanska riket. Dessa tre provinser 

var av olika karaktär då Mosgul var en kurdisk provins, Basra en shiit och Bagdad en sunni.  

                                                 
56 Fakta om Irak, www.sakerhetspolitik.se – 2007-04-29 
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Detta var den huvudsakliga anledningen till att interna konflikter uppstod i landet.57 Det finns 

idag fortfarande en inbördes splittring mellan shia- och sunnimuslimerna. Under Saddam-

regimen utsattes shiamuslimerna för förtryck och de drevs från sina hem. På pappret existerar 

religionsfrihet i landet men realiteten är annorlunda. Under och även efter Saddam-regimen 

har minoritetsgrupper, som t.ex. kristna, förföljts.58 

 

Under 1950-talet började Baathpartiet växa sig starkt och 1968 tog de makten i Irak. Detta var 

ett arabiskt, socialistiskt politiskt parti. Saddam Hussein hade redan då en framträdande roll i 

partiet som med åren bara blev starkare och starkare. Under 1970-talet höjde Hussein Iraks 

välstånd kraftigt i och med den ökade oljeexporten. 1900-talet präglades av konflikter och 

krig: konflikten med kurderna, kriget mot Iran (1980-1988) och Kuwaitkriget (1990- 1991). 

Krigen präglades av kemiska vapen, missiler och misstankarna kring att Irak börjat tillverka 

biologiska stridsmedel och kärnvapen. Detta ledde till grova handelrestriktioner och Iraks 

befolkning blev mycket lidande. Det beräknas att över tiotusentals människor skall ha dött i 

Irak efter 1991 p.g.a. regimens förtryck, strider inom landet och svält.59  

 

Saddam Hussein och hans anhängare styrde landet hårt. Militären var deras maktbas och 

medborgarnas kontrollerades av en särskild säkerhetstjänst. Försök att fälla den sittande 

diktatorn dämpades med terroristiska handlingar. Inga mänskliga rättigheter efterföljdes och 

ingen rättssäkerhet fanns. Ett okänt antal människor försvann och avrättades under Husseins 

tid som diktator.60 

3.3 Politik – då och nu  

Under Saddam Husseins makthavande fanns en författning där det fastställdes att Irak var en 

demokratisk folkrepublik. Även vissa medborgerliga rättigheter skulle garanteras befolkning. 

Detta var dock ingenting som var förankrat i verkligheten. Irak styrdes av diktatorn Hussein 

och hans undersåtar. En av de få instanser som hade någon makt var revolutionsrådet som 

innehade den lagstiftande makten, delat med parlamentet. 61 

 

Efter USA: s ockupation av Irak 2003, och störtandet av Saddam Hussein, kunde en USA-

ledd administration ta över styret. Detta organ, Iraq Governing Council (IGC), var styrande 

                                                 
57 Länder i fickformat, Irak – äldre historia, www.landguiden.se 2007-04-27 
58 Länder i fickformat, Irak – religion, A.a. 2007-04-25 
59 Länder i fickformat, Irak – modern historia, A.a. 2007-04-27 
60 Länder i fickformat, Irak – modern historia, A.a. 2007-04-27 
61 Länder i fickformat, Irak – politiskt system, A.a. 2007-04-29 
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fram tills 28 juni 2004 då en interimsregering fick ta över makten. Samtidigt trädde 

Transitional Administrative Law, en provisorisk grundlag, i kraft. Ett övergångsparlament tog 

över efter att allmänna val hållits i januari 2005 med bl.a. uppgiften att tillsätta en 

övergångsregering som skulle kunna ta över efter interimsregeringen. Efter val i december 

2005 antogs en ny författning och ett nytt ordinarie parlament tillsattes. De valde i sin tur ut 

ett presidentråd och godkände en ordinarie regering. Irak hade nu fått ett nytt politiskt system. 

Samlingsregeringen kunde tillsättas i maj 2006, dock efter stora oenigheter mellan de olika 

partierna. Premiärminister blev Nouri al-Maliki. 62 De militärdomstolar som funnits tidigare 

under Saddam-regimen upplöstes av USA och nu skulle den rättsliga ordning som fanns innan 

1969 tillämpas.63 Motsättningarna mellan landets olika befolkningsgrupper minskade dock 

inte efter den politiska förändringen. Regeringens försök att stoppa det förekommande våldet 

kan inte anses lyckat då beräkningar visar på att 100 människor om dagen dött till konsekvens 

av våldet. USA och även regeringen började nu inse att ett inbördeskrig kunde vara nära.64 

 

3.4 Ekonomi – då och nu 

Iraks förutsättningar för att ha en stark ekonomi är väldigt bra. Landet har de näst största 

oljetillgångarna i världen. Dock har de olika krigen och konflikterna som präglat Iraks historia 

försämrat dessa förutsättningar. Både kriget i Iran och Kuwaitkriget ledde till stora 

ekonomiska problem med budgetunderskott, inflation, hög arbetslöshet och ökad illegal 

handel hos företagarna. Situationen i Irak blev ohållbar och tillslut tvingades Irak att få hjälp 

av FN. Ett program (oil-for-food) diskuterades fram. Detta gick ut på att FN kontrollerade 

Iraks export och import och att matransoner delades ut till folket. Dock har det spekulerats 

över hur bra programmet egentligen fungerade, detta då en svart marknad uppstod vid sidan 

om det.65 Programmet avbröts då USA gick in i landet.66 

 

När USA gick in i Irak var landets ekonomi inte bra och kriget förbättrade inte detta. Landets 

infrastruktur var förstörd, jordbrukssektorn fungerade inte och företagen i landet var så gott 

som ställda i konkurs. USA hade en budget på 18 miljarder kronor som skulle användas till att 

bygga upp Irak igen. Dock satsade ungefär en tredjedel av pengarna på att bygga om Iraks 

militär. De företag som användes för att bygga upp landet var till största delen amerikanska. 

                                                 
62 Länder i fickformat, Irak – aktuell politik, A.a. 2007-04-29 
63 Länder i fickformat, Irak – politiskt system, A.a. 2007-04-25 
64 Länder i fickformat, Irak – aktuell politik, A.a. 2007-04-29 
65 Länder i fickformat, Irak – ekonomi, A.a. 2007-04-29 
66 Länder i fickformat, Irak – sociala förhållanden, A.a. 2007-04-29 
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Återuppbyggnaden präglades dock av korruption och misslyckade projekt vilket gjorde att 

pengarna försvann snabbt.67 Det finns väldiga oegentligheter i det ekonomiska systemet. En 

tiondel av statens inkomster antas försvinna i korruption, bl.a. till olika milisgrupper och 

motståndsrörelser.68 

 

3.5 Kriget – i korta drag 

USA gick in i Irak med, stöd av bland annat Storbritannien, i mars 2003. Den uttalade 

anledningen var att misstankar fanns om att Irak hade massförstörelsevapen och därmed var 

ett allvarligt hot mot omvärlden. Terroristgruppen al-Qaida och dess påstådda kontakter i Irak 

var också en orsak till den amerikanska interventionen.69 

 

Tre veckor in i kriget hade den dåvarande Saddam Husseinledda regimen rasat samman och 

USA hade tagit över styret av Irak. 70 Den 1: a maj förklarade Bushadministrationen att kriget 

i sig var slut.71 Myndigheten ”Koalitionens provisoriska administration” bildades av det 

amerikanska försvarsdepartementet för att ha hand om Iraks styre. Den 22: a maj 2003 

godkändes interventionen av FN.72 

 

Tiden efter USA: s övertag av styret i Irak kom att präglas av uppror, demonstrationer och 

olika attentat.73 Motståndet mot den amerikanske interventionsmakten ökade kraftigt. Det var 

huvudsakligen Hussien-anhängare och militanta islamister, både irakiska och utländska, som 

stod för våldsaktioner mot dem som ansågs stödja den amerikanska interventionen.74 En stor 

brist i USA: s militär konstaterades då den inte hade de resurser som krävdes för att hålla en 

stabil ordning i Irak. De amerikanska soldaterna som fanns i Irak var varken utbildade eller 

förberedda på att hantera de uppror som uppstod efter regimens fall.75 Under Irakkriget har ca 

3000 amerikanska soldater dödats. Militärstyrkan i landet låg till en början på 130 000 

soldater, men enligt den nya Irakstrategin (2007) skall styrkan utökas med ca 20 000 man.76 

Det säkerhetsunderskott som uppstod i Irak var inget som den amerikanska 

                                                 
67 Länder i fickformat, Irak – ekonomi, A.a. 2007-04-29 
68 Länder i fickformat, Irak – ekonomi, A.a. 2007-04-25 
69 Irak, www.sakerhetspolitik.se 2007-04-29 
70 Länder i fickformat, Irak – krig och ockupation 2003 – 2006, A.a. 2007-04-29 
71 Irak - en lång, svår väg mot ett nytt Irak, www.sakerhetspolitik.se 2007-05-02 
72 Länder i fickformat, Irak – krig och ockupation 2003 – 2006, A.a. 2007-04-29 
73 Länder i fickformat, Irak – krig och ockupation 2003 – 2006, A.a. 2007-04-29 
74 Irak, www.sakerhetspolitik.se, 2007-04-29 
75 Diamond, L.: What went wrong in Iraq, Foreign Affairs september/october 2004 sid. 1 
76 Länder i fickformat, USA – utrikespolitik och försvar, A.a. 2007-05-02 
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ockupationsmakten hade haft med i beräkningarna. Experter på området menar att det hade 

krävts en styrka på hundratusentals man för att stabilisera Irak.77 

 

Landets politiska och religiösa ledare började under 2006 vädja till folket. Våldsamheterna 

mellan de olika folkgrupperna var tvungna att upphöra annars skulle inbördeskrig utbryta. 

Detta förändrade dock inte läget i landet och konflikterna mellan shia- och sunnimuslimerna 

eskalerade. Dessa konflikter fanns även på regeringsnivå där de olika grupperna skulle 

försöka enas. I november 2006 började massmedierna kalla situationen i Irak för ett 

inbördeskrig.78 

 

Den omstridda interventionen av Irak hade stora legitimitetsproblem då USA gick in i Irak 

utan godkännande från FN: s säkerhetsråd och utan stöd från många andra demokratiska 

länder.79 Ett stöd från FN hade kunnat förbättra irakiernas förtroende för den amerikanska 

interventionen. FN agerade i Irak under en kort tid med drog sig tillbaka efter att ha utsatts för 

olika bombdåd, där tolv FN-arbetare dödades. Den amerikanska koalitionen såg till en början 

ingen större mening med att be FN om hjälp, ett visst kontrollbehov hos den amerikanska 

ockupationsstyrkan ansågs finnas. Så sent som 2005 vände sig dock USA till FN för att få 

hjälp.80USA: s agerande ledde till att ett spänt tillstånd uppstod mellan Europa och USA men 

också i arabvärlden. USA hade gjort klart att de inte tvekade att gå in med militär i ett land 

som kunde anses vara terrorvänligt och därmed var ett hot.81  

 

Upp till trettio olika länder ställde sig positiva till att skicka fredsbevarande styrkor till Irak. 

Efter olika terrordåd minskade dock detta antal märkbart.82 USA: s intresse i Irak har minst 

sagt ifrågasatts. Speciellt de gränsande länderna till Irak har spekulerat i om det inte är 

kontrollen över oljan som USA egentligen är ute efter. Grannländerna i regionen verkar för att 

Irak skall hållas enat, men olika splittringar finns då exempelvis Iran står på shiamuslimernas 

sida och Jordanien och Saudiarabien på sunnimuslimernas.83  

 
 

                                                 
77 Fukuyama, F.: Nationbuilding – beyond Afghanistan and Iraq, The John Hopkins university press, Baltimore, 
2006 sid. 174 
78 Länder i fickformat, Irak – krig och ockupation 2003 – 2006, A.a. 2007-04-29 
79 Diamond, L.: What went wrong in Iraq, Foreign Affairs september/october 2004 sid. 6 
80 Fukuyama, F.: Nationbuilding – beyond Afghanistan and Iraq, sid. 186  
81 Länder i fickformat, USA – utrikespolitik och försvar, A.a. 2007-05-02 
82 Länder i fickformat, Irak, A.a. 2007-04-26 
83 Irak – fördjupning, http://www.sakerhetspolitik.se 2007-04-25 
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4. Irakstrategi 
 
Nedan kommer jag att redogöra för Irakstrategin från 2005. Efter detta kommer jag att 

redogöra för den nya Irakstrategin från 2007. Anledningen till belysandet av strategin från 

2005  är att strategin från 2007 är väldigt begränsad och består endast av ett fåtal sidor. Jag 

har dragit slutsatsen att den ursprungliga strategin från 2005 fortfarande är giltig, fast med de 

förändringar man visat i strategin från 2007. Det blir det som poängteras i strategin från 2007 

som kommer att behandlas tyngst då det är det som, i enlighet med mitt syfte, kommer att 

avgöra huruvida Iraks möjligheter till demokrati har påverkats.  

 

Jag anser också att det är viktigt för läsaren att få en bredare bild av strategin och genom detta 

få en ökad förståelse för strategins helhet, därav en annan anledning till att strategin från 2005 

kommer att behandlas. För att behandla Irakstrategin från 2007 så kommer jag att utgå från tre 

olika dokument: Iraqstratey review, ”Fact sheet” och George W. Bushs tal. Dessa tre bör ge 

en bred och korrekt bild av kontentan i strategin från 2007.  

 

4.1 Irakstrategin 2005 

 
 ”Our mission in Iraq is clear. We´re hunting down the terrorists. We´re helping Iraqis build 

a free nation that is an ally in the war on terror. We´re advancing freedom in the broader 

Middle East. We are removing a source of violence and instability, and laying the foundation 

of peace for our children and grandchildren” 

   - President George W. Bush 28 juni 200384 

 

Strategin från 2005, som skulle bygga fred i Irak, grundar sig i att hjälpa Irakierna att bygga 

ett nytt Irak med ett konstitutionellt, representativt styre som respekterar civila rättigheter och 

som har säkerhetsstyrkor tillgängliga som skall hålla Irak stabilt och se till att landet inte blir 

en fristad för terrorister.85 

 

I strategin från 2005 uttrycks en medvetenhet om att den ultimata freden/vinsten inte kommer 

att uppstå genom att fienden ger upp eller genom en speciell händelse. Den måste ske gradvis 

                                                 
84 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 3 
85 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 7 f 



 31 

i olika steg. Detta illustreras genom att tre olika delmål satts upp: mål på kort sikt, mellan och 

lång sikt.86  

 

På kort sikt skall Irak vara ett land som gör framsteg gällande demokratiska institutioner. 

Landet skall ha en säkerhetsstyrka, kunna hantera sin ekonomiska situation genom nya 

reformer och bekämpa terrorismen. På mellansikt skall Irak vara ledanden i kampen mot 

terrorismen. Ett konstitutionellt styre skall vara på plats. På lång sikt skall terrorismen vara 

bekämpad. Irak kommer att vara ett demokratiskt land som är enat, stabilt och säkert. Landet 

skall också vara en del i den globala kampen mot terrorismen.87 

 

Det poängteras i strategin från 2005 varför det är av vikt att USA går vinnande ur Irak, hur 

detta skulle påverka USA: s intressen positivt vid vinst och negativ vid förlust.88 En vinst 

skulle enligt USA betyda att de på många sätt blir ett säkrare och starkare land. Detta då de 

berövat terroristerna på en fristad där de hade kunnat planera eventuella attacker på USA, nu 

skulle terroristerna vara tvungna att fly. En vinst skulle bevisa att frihet är starkare än våld och 

hat. Det skulle innebära att USA: s trovärdighet bibehölls och att både vänner och fiender runt 

omkring i världen fick se att USA: s makt är att räkna med.89  

 

Vid en förlust skulle en fristad för terroristerna uppstå. Irak skulle bli en ”failed state” vilket 

skulle påverka hela Mellanöstern negativt. Detta skulle medföra att stora risker för USA: s 

säkerhet och välstånd.90 

 

De fiender som pekas ut i strategin är ”rejectionister”, Saddam Hussiens efterföljare och 

terrorister med anknytning till al-Qaida. ”Rejectionisterna” är den grupp som är störst och till 

stor del består av sunni-araber som motsatt sig den demokratiska utvecklingen. Den 

amerikanska regeringen gjorde i strategin en bedömning att denna grupp så småningom skulle 

börja stödja den demokratiska processen som pågår i Irak. Saddams efterföljare motsätter sig 

också det demokratiska styre som den amerikanska regeringen vill etablera. Bedömningen 

den amerikanska regeringen gjorde gällande denna fiende i strategin 2005 var att denna grupp 

förmodligen inte skulle kunna omvändas till att börja tro på ett demokratiskt styre. Istället 

                                                 
86 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 3 
87 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 3 
88 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 4 
89 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 4 f 
90 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 5 
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skulle man marginalisera denna grupp till den punkt då de kan besegras av Irakiska styrkor. 

Den sista fienden, al-Qaida, må vara den minsta till antal men den farligaste. De står 

ansvariga för de attentat där flest människor mist sina liv. I strategin uttrycks att denna fiende 

kan man inte vinna över, den måste besegras genom att antingen döda den eller tillfångata 

den.91  

 

Även de extremt religiösa shiiterna och de kriminella tas upp som eventuella hot mot 

demokratin i Irak. Dessa hot menas dock den irakiska styrkan klara av själva.92  

4.1.1 Politik, Säkerhet och Ekonomi 

För att kunna uppnå fred är strategin inriktad på tre olika fält som prioriteras: politik, säkerhet 

och ekonomi.93 

 

Den politiska linjen innebär att USA skall jobba för att bygga upp ett nationellt stöd för det 

demokratiska styret. Den politiska strategin grundar sig i tre slagord: Isolera, Engagera och 

Bygga och baseras på sex påståenden.  

 

• Irakierna föredrar att leva i frihet före att leva under tyranniskt styre. 

• De irakier som är kritiskt inställda till den demokratiska processen kommer med tiden att 

omvändas. 

• För att demokrati skall uppstå krävs inte bara val utan också transparens och effektiva 

institutioner. 

• Federalism anses vara en nödvändighet för att ett enat land skall uppstå. 

• Ett intresse som delas av både irakierna och hela regionen är att Irak förblir enat. 

• Irak behöver stöd från regionen och omvärlden för att lyckas.94  

 

Hålla de som eventuellt kan vinnas över till den demokratiska sidan isolerade från fienden 

och deras falska propaganda. Irak skall engagera dem som står utanför den politiska 

processen och ge dem som är villiga att lämna våldet en chans att bli deltagande i fredsarbetet. 

                                                 
91 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 6 f 
92 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 6 
93 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 14 
94 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 14 
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För att skydda den irakiska befolkningens intressen och integrera Irak i det internationella 

samfundet krävs det att Irak bygger stabila, effektiva nationella institutioner. 95   

 

Säkerhet är den andra linjen som lyfts fram i Irakstrategin från 2005. Den linje är uppbyggd 

på samma sätt som den politiska då tre slagord presenteras: Frigöra, Hålla och Bygga och man 

utgår från sex påstående.  

• Fienden kommer inte att kunna vinna över Koalitionen eller Iraks säkerhetsstyrka. De 

kan endast vinna om vi ger upp. 

• Amerikanska trupper skall stanna i landet tills uppdraget är klart. 

• Framväxten av den politiska linjen i landet kommer klargöra vilka grupper som är för 

eller emot det nya Irak och därmed vilka grupper som måste bekämpas genom att 

tillfångatas, åtalas eller dödas. 

• Iraks säkerhetsstyrka kommer att tränas, utbildas och utrustas så att de kan bilda en 

armé och en poliskår som sedan kan hålla ordningen i Irak. 

• Regional inblandning och infiltration skall kontrolleras och/eller neutraliseras 

• Det kommer att vara Irak själva som i det långa loppet måste klara av att bibehålla 

säkerheten i landet och eliminera eventuella hot.96 

 

USA skall i enlighet med strategin 2005 hjälpa Irak att återfå säkerheten genom att frigöra 

områden från fiendens kontroll, detta genom att anfalla, döda och tillfångata fienden och 

därmed ta ifrån den möjligheten att få en fristad. De skall hjälpa till att hålla Irak fritt från 

fiendens kontroll genom att säkerhetsställa att landet styrs av en fredlig irakisk regering. En 

irakisk säkerhetsstryka skall även byggas upp tillsammans med lokala institutioner, 

rättsäkerhet och ett civilt samhälle.97 

 

Ekonomi är den tredje linjen som den amerikanska regeringen har valt att fokusera på i 

Irakstrategin från 2005. De tre slagorden man använder sig av är: Återställa, Reformera och 

Bygga. Även här utgår den amerikanska regeringen från sex påståenden.  

• Irak har förmågan att bli ett land som är självförsörjande. 

• Det är i allas intresse att Irak blir fritt och välmående. En välfungerande Irak kan 

sprida ekonomisk aktivitet i andra delar av regionen. 

                                                 
95 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 8 
96 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid 18 f 
97 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 8 
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•  En ökad ekonomisk aktivitet i Irak skulle leda till att fler i den irakiska befolkningen 

skulle få ta del av ekonomin. Detta skulle underminera fienden som tidigare tagit sig 

an de utsatta och påverkat dem negativt. 

• En förbättrad ekonomi kommer att ge en utsatt generation möjligheten till 

initiativtagande och entreprenörskap. 

• Irak skulle med en stabil ekonomi kunna bli en del av det internationella ekonomiska 

samarbetet. 

• Irak behöver stöd från omvärlden för att kunna utveckla ett ekonomiskt system som är 

stabilt. 98 

 

För att kunna uppnå de ekonomiska målen skall USA hjälpa Irak med att återställa 

infrastrukturen, reformera den irakiska ekonomin som tidigare formats av krig, diktatorer 

och sanktioner och bygga upp institutionernas kapacitet så att infrastrukturen kan bevaras, gå 

med i det ekonomiska internationella samfundet och förbättra välfärden för befolkningen i 

Irak.99 

 

4.1.2 De åtta pelarna 

Sammanfattningsvis summeras strategin i åtta stycken pelare. Dessa menas ge en 

övergripande bild över strategin. 

1. Bekämpa terrorismen 

2. Utveckla Irak till att bli tryggt och säkert. 

3. Hjälpa irakierna forma ett ”national compact for democratic government”. 

4. Hjälpa irakierna med att ge regeringen kapacitet så att de kan erbjuda grundläggande 

tjänster till befolkningen. 

5. Hjälpa irakierna stärka sin ekonomi 

6. Hjälpa irakierna stärka rättsäkerheten och förespråka civila rättigheter 

7. Förbättra det internationella stödet för Irak 

8. Stärka offentlig förståelse för koalitionens arbete och slå ner upproren100 

 

Under varje pelare finns instruktioner, uppdrag och uppgifter som delats ut till militären och 

de civila arbetarna i Irak. Dessa är dock till stor del hemlighetsstämplade.101 

                                                 
98 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 22 
99 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 9 
100 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 25 
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4.2 Irakstrategin 2007 

George W. Bush uttalade den 10: e januari 2007 att en ny strategi för USA: s fortsatta 

agerande i Irak var ett måste. Den nya strategin har utformats av George W. Bushs nationella 

säkerhetsteam, militära befälhavare och diplomater. Kongressen konsulterades inför strategin 

och rekommendationer har tagits i beaktande från ”the Iraq study group”. Det som enhälligt 

kunde konstateras var att ett misslyckande i Irak skulle ha förödande konsekvenser för USA 

och att det inte finns någon magisk formel för fred i Irak.102 The National Security Council 

uttalade nedanstående i Irakstrategin från 2007: 

 

”Failure in Iraq would have disastrous consequences for the United State, the region, and 

our allies”
103

 

      

Den nya Irakstrategin som presenterades den 10: e januari 2007 har samma huvudsakliga mål 

som den tidigare från 2005.104  

 

”Our strategic goal in Iraq remains the same: A unified democratic federal Iraq that can 

govern itself, defend itself and sustain itself, and is an ally in the War on Terror”
105 

 

En tydlig förändring som uttrycks i den nya strategin är att irakierna skall styra sin egen 

utveckling och att USA skall figurera som ett stöd där det behövs.106 Den nya Irakstrategin tar 

upp åtta stycken riktlinjer för hur USA skall agera och hur deras roll i det framtida arbetet 

med Irak kommer att se ut.  

 

• Bekämpa al-Qaida och deras anhängare för att säkerhetsställa att Irak inte förvandlas 

till en fristad för terrorister. 

• Stödja irakierna i deras kamp mot våldet i Bagdad. 

• Säkra det irakiska territoriet genom att begränsa Irans och Syriens aktiviteter i landet. 

• Befästa demokratin genom att bilda starka, demokratiska institutioner, detta för att 

förhindra en eventuell tillbakagång till det tyranniska styre som en gång var. 

• Med ledning av den irakiska regeringen skall förutsättningar skapas för ett enat Irak. 
                                                                                                                                                         
101 National security council, National strategy for victory in Iraq, 2005 sid. 25 f 
102 G, W. Bush, President´s adress to the Nation 10 januari, 2007 
103 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 1 
104 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 8 
105 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 8 
106 Fact sheet sid. 1, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html 
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• Den irakiska säkerhetsstyrkan skall stärkas och en övergång av ansvaret för säkerheten 

skall göras till den irakiska regeringen. 

• Den irakiska ekonomin skall stärkas, bl.a. genom att utöka oljeexporten. 

• Jobba för ett ökat stöd till den irakiska regimen, hos de närliggande länder men också 

hos omvärlden. 107 

 

De största strategiska förändringarna är att irakierna nu själva ska leda sin utveckling och 

USA: s skall fungera som ett stöd. Det skall ligga på irakiernas ansvar huruvida Iraks framtid 

blir lyckad eller inte. USA huvuduppdrag blir att arbeta med frågor som har med Iraks 

säkerhet att göra. USA skall hjälpa irakierna med att upprätthålla säkerheten i landet, med 

koncentration på huvudstaden Bagdad. 108 

 

I den nya strategin från 2007 tas ett nytt hot upp: de negativa influenserna från grannländerna 

Iran och Syrien.109Ansträngningar bör göras för att få dessa att lämna landet.110 

 

I den tidigare strategin var det Sunni-baserade hot som ansågs vara den största utmaningen. I 

den nya strategin pekas våldsamma extremister ut som den största utmaningen. I strategin från 

2005 trodde man att en god politisk utveckling skulle leda till att dämpa upproren i landet.111 

 

”Political progress will help defuse the insurgency and dampen levels of violence”
112

 

 

Detta har bevisats varit felaktigt och man är nu medveten om att den politiska och 

ekonomiska utvecklingen inte är lika med en förbättrad säkerhet i landet.113  

 

”While political progress, ecnonomic gains, and security are interwined, political and 

economic progress are unelikely absent a basic level of security”
114

 

 

                                                 
107 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 8 
108 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 9 
109 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 4 
110 Fact sheet – region,  http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
111 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 7 
112 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 7 
113 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 7 
114National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 7 
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I den gamla strategin påstods att de närliggande länderna skulle finna det i sitt bästa intresse 

att stödja stabiliseringen av Irak. Det har dock visat sig att många länder i regionen dragit sig 

för att stödja den nya irakiska regeringen. Inte heller påståendet om att ett enat Irak skulle 

ligga i de flesta irakiers intresse tycks i dag stämma. Den nya strategin belyser också det 

faktum att samtal med upprorsmakare inte nödvändigtvis leder till förbättrad säkerhet, vilket 

man tidigare trott. Ett konstaterande att den irakiska säkerhetsstyrkan inte själva är redo att ta 

sig an Iraks säkerhet görs också.115  

 

I den nya strategin poängteras att en anledning till att de amerikanska och irakiska trupperna 

misslyckats med att återupprätta säkerheten i Bagdad var att trupperna inte var tillräckligt 

stora. Trupperna hade också alldeles för stora begränsningar i deras handlingsutrymme. För 

att kunna lyckas med att skapa säkerhet i Irak krävs en ökad militär insats. Därför skall den 

amerikanska regeringen skicka ytterliga ca 20000 soldater till Irak för att tillsammans med de 

irakiska trupperna skydda den irakiska befolkningen och återupprätta säkerheten, detta med 

koncentration till Bagdad. Det som nu skall vara en avgörande skillnad är att trupperna 

kommer att ha större handlingsutrymme. 116 

 

Säkerhet, politik och ekonomi tas upp igen som viktiga linjer i uppbyggandet av ett stabilt 

Irak. En förändring som gjorts är att den amerikanska regeringen visar en klar uppdelning 

mellan vad som ligger på Iraks bord och vad som är USA: s uppgifter.117  

4.2.1 Politik, Ekonomi och säkerhet 

Det som lyfts fram i den politiska linjen är att irakierna nu bör reformera kabinetten, 

förverkliga de löften man gett och ge den irakiska säkerhetsstyrkan tillsammans med 

koalitionen större handlingsutrymme gällande bekämpandet av extremister. Alla irakiska 

ledare skall aktivt stödja en försoning av Irak.118 

 

Den amerikanska koalitionen skall stödja de politiker som kämpar för att slå ner de 

extremistiska makterna i landet. De skall även jobba för ett partnerskap mellan grupperna 

                                                 
115 National security council, Highlights of the Iraq strategy review, 2007 sid. 7 
116 G, W. Bush, President´s address to the nation, 10.e januari 2007 
117 Fact sheet,  http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
118 Fact sheet – key elements of the new approach: Political, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
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sunni, shia och kurderna.119 Tillsammans blir målet att skapa ett partnerskap mellan alla parter 

där klarhet finns angående ansvar och förväntningar. Rättssäkerheten skall stärkas och 

korruptionen måste bekämpas.120  

 

I det ekonomiska fältet handlar det till största delen om att fördela resurserna rätt. Irakierna 

måste få tillgång till ekonomisk hjälp. Olika program skall startas så att nya jobb kan skapas. 

De största ekonomiska satsningarna skall prioriteras till de områden där det är relativt säkert. 

Koalitionens uppgift blir bl.a. att hjälpa irakierna med de områden som inte har lika stora 

chanser som andra att bygga upp en stark ekonomisk kapacitet. 121 

 

Säkerhetsaspekten är den punkt som utvecklats mest och som uppmärksammats mest. Irak 

skall här erkänna det faktum att alla politiska partier är skyldiga att slå ett slag för att bekämpa 

våldet mellan landets olika befolkningsgrupper. De måste aktivt jobba för att kontrollen av 

Bagdad skall återfås. De militära trupperna skall vara stora och inte utsättas för politiska 

påtryckningar. Säkerheten måste öka i hela Irak, vilket betyder att säkerhetsstyrkorna måste 

finnas över hela landet. 122 

 

Den amerikanska positionen blir här att hjälpa irakierna återupprätta befolkningens säkerhet, 

detta genom att sätta in större militära trupper och civila resurser. Det måste finnas en 

medvetenhet hos den amerikanska koalitionen att för att några betydelsefulla politiska 

framgångar skall kunna ske, så måste befolkningen ha en viss grad av säkerhet. Koalitionen 

skall också stödja de grupper som är villiga att hjälpa till med att bekämpa 

terroristorganisationen al-Qaida.123 

 

Tillsammans skall Irak och den amerikanska koalitionen utföra motattacker mot de grupper 

som utgör ett hot. Aktionerna skall stärkas mot ”death squad networks”. De skall också främja 

                                                 
119 Fact sheet – key elemtents of the new approach: Political, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
120 Fact sheet – key elements of the new approach: Economic, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
121 Fact sheet – key elements of the new approach: Economic, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
122 Fact sheet – key elements of the new approach: Security, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
123 Fact sheet – key elements of the new approach: Security, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
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övergången till ett större irakiskt ansvar och ägarskap och förbättra den irakiska 

säkerhetsstyrkans kapacitet.124  

 

En ny punkt har utvecklats i den nya Irakstrategin; regionalt. Under denna punkt poängteras 

det hur viktig regionen är och hur Irak bör engagera staterna runt omkring sig. Koalitionens 

ansvar blir under denna punkt att få bort de aktiviteter ur landet som görs av Syrien och Iran. 

De skall också jobba för ett ökat stöd för Iraks nya regering i regionen. Tillsammans skall 

USA och Irak försöka få FN att aktivera sig i landet. 125 

 

4.3 Bushs tal till nationen  

 
”The most realistic way to protect the american people is to provide a hopeful alternative to 

the hateful ideology of the enemy by advancing liberty across a troubled region” 

 
    George W. Bush 10/1 2007126 
 
Säkerheten är det som ligger i fokus i den nya strategin, särskilt i huvudstaden Bagdad där det 

mesta av våldet sker. När den nya Irakstrategin presenterades förklarade George W. Bush en 

av anledningarna till varför den nya strategin skulle fungera bättre. I det tidigare skedet av 

Irakkriget var antalet trupper begränsat och när ett område väl hade säkrats var trupperna 

tvungna att gå vidare till nästa område. När detta skedde kunde våldet återvända till området 

igen, utan att några trupper fanns där för att göra motstånd och beskydda befolkningen. I den 

nya strategin skall alltså fler trupper sättas in, detta då de kan hålla områdena som blivit 

säkrade istället för att behöva förflytta sig vidare.127  

 

George W. Bush uttalade att detta med tiden kommer att betyda att irakiska trupper kommer 

att få tag på mördare, terrordåden kommer att minska och ett ökat förtroende kommer att 

uppstå i Bagdad då irakiernas liv kommer att förbättras. Befolkningen kommer att få ett 

förtroende för sina ledare.128  

                                                 
124 Fact sheet – key elements of the new approach: Security, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
125 Fact sheet – key elements of the new approach: Regional, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070110-3.html, 
126 Bush, G. W.: President´s address to the nation, 10.e januari 2007 
127 Bush, G. W.: President´s address to the nation, 10.e januari 2007 
128 Bush, G. W.: President´s address to the nation, 10.e januari 2007 
 



 40 

4.4 Sammanfattning 

Båda strategierna grundar sig i samma utgångspunkt: Att bygga ett konstitutionellt 

representativt styre där de civila rättigheterna respekteras och där det finns säkerhetsstyrkor 

tillgängliga för att hålla Irak stabilt och som ser till att landet inte blir en fristad för terrorister. 

 

Fokus ligger på att bekämpa terrorismen och att Irak skall kunna bli en partner till USA i 

kriget mot terrorn. En stor betoning ligger också på USA och hur de skulle påverkas negativt 

vid en misslyckande i Irak.  

 

I den nya strategin från 2007 ges USA en mer passiv roll där de skall vara stödjande i många 

fall. Vikten av att Irak skall äga och forma sin egen utveckling betonas. Det poängteras i 

strategin vilka misstag som gjorts i strategin från 2005 och hur man i den nya strategin från 

2007 skall förändra detta. Den nya strategin är mer inriktad på ett ökat säkerhetstillstånd i 

landet, därav skall en ökad militär insats från USA: s sida göras. Militärens handlingsutrymme 

skall även utökas för att bästa effekt skall kunna uppnås. Med lärdom från den gamla strategin 

har USA insett att en ökad ansträngning krävs. USA kommer också att fokusera mer på Iraks 

grannländer. 

 

Våldet mellan olika befolkningsgrupper i Irak uppmärksammas i båda strategierna. Ansvaret 

att förhindra detta våld läggs i irakiernas händer.  

 

I strategin från 2005 gjordes en rad med antaganden som det inte fanns några större belägg för 

och därmed begicks en hel del misstag, misstag som den nya strategin ska försöka att rätt till.  
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5 Analys 
 
För att komma fram till ett svar på min övergripande forskningsfråga kommer jag i detta 

kapitel att analysera Irakstrategin från 2007 utifrån mina operationaliseringar (avsnitt 2.5). 

Genom detta kommer jag förhoppningsvis att komma fram till hur den nya Irakstrategin 

kommer att påverka Iraks möjligheter att bli en demokrati. Nedan börjar jag med att gå 

igenom de förutsättningar som jag valt ut och hur dessa behandlats i Irakstrategin.  

Utifrån detta kommer jag sedan att försöka svara på mina forskningsfrågor: 

1) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande de förutsättningar som forskare 

menar förbättrar möjligheterna till ett lands demokratiutveckling i den nya 

Irakstrategin? 

2) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande forskarnas förutsättningar i relation 

till Iraks förutsättningar för demokrati i sin strategi? 

Under varje förutsättning kommer jag att redovisa vad jag kommer fram till i en tabell, detta 

för att underlätta för läsaren. Detta kommer sedan att sammanställas och presenteras i en 

tabell (avsnitt 5.2) för att göra det hela mer överskådligt.  

5.1 Förutsättningar för demokrati i Irakstrategin från 2007  

 1) Tidigare demokratiskt styre 

Forskare menar att förutsättningarna för att lyckas med ett nationsbyggande ökar kraftigt om 

målnationen har erfarenhet av ett tidigare demokratiskt styre, detta då landet har haft en 

maktutövare med begränsad makt och en fungerande rättssäkerhet. Iraks historia är präglad av 

icke-demokrati där diktatorn Saddam Hussein har haft hela makten. I Irakstrategin tas inte 

denna punkt upp över huvud taget. Jag anser att en medvetenhet hos den amerikanska 

regeringen självklart har funnits på ett plan då ett av målen med interventionen var att avsätta 

diktatorn, dock hur tidigare konstitutionellt styre påverkar ett land i ett nationsbyggande 

verkar inte vara något som den amerikanska regeringen valt att belysa. Det blir väldigt svårt 

att urskilja huruvida denna punkt varit med i tanken då strategin formades men jag anser att 

om man hade haft detta i beaktande så borde det ha klargjorts på grund av dess vikt. Enligt 

min bedömning av empirin verkar det som den amerikanska regeringen inte riktigt förstått 

vikten av denna punkt. Detta påstående grundar jag i det faktum att de politiska institutionerna 

och regeringen väldigt snabbt fick ta över makten från den amerikanska koalitionen. Utan 

någon som helst erfarenhet av ett konstitutionellt styre kan en sådan övergång vara svår och 

bör därför alltså inte skyndas fram. Utifrån detta kommer jag alltså fram till att den 
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amerikanske regeringen inte har tagit i beaktande forskares förutsättningar för demokrati och 

därmed inte heller Iraks förutsättningar för demokrati. 

 

Tabell 5.1 ”Tidigare demokratiskt styre” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Tidigare demokratiskt styre 
 

 x    x  

 

 

 2) Klyftor i befolkningen/homogenitet 

Om den nationella identiteten i ett land är stark, om den etniska homogeniteten är stor och om 

det finns en viss grad av socioekonomisk jämlikhet så förbättras ett lands förutsättningar 

positivt vid ett nationsbyggande, detta menar i alla fall forskare. Iraks befolkning är väldigt 

heterogen där de olika befolkningsgrupperna skiljer sig kraftigt gällande åsikter och tro. 

Landets befolkning består av 77 procent araber, 19 procent kurder och fyra procent 

turkmener, assyrier och perser. De religiösa tillhörigheterna skiljer sig mycket då 60 procent 

tillhör shia, 37 procent sunni och tre procent är kristna. Detta har i sin tur lett till att landet 

präglas av mycket våldsamheter mellan dessa olika grupper. Detta är något som den 

amerikanska regeringen tar upp i strategin som ett stort problem i dagsläget. Det är mycket av 

detta våld som gör att landet är så pass osäkert som det är i nuläget. Den amerikanska 

regeringen har tagit Iraks heterogenitet i beaktande vid utformandet av den nya strategin. 

Dock är det något som de tagit avstånd från att själva finna en lösning på, ansvaret läggs hos 

irakierna. Även om jag kan se hur viktigt det är för att ett land skall äga sin egen utveckling så 

ser jag här en problematik med att lämna ett av de största problemen i irakiernas händer. 

Huruvida uppkomsten av detta våld var något som den amerikanska regeringen tog i 

beaktande vid startpunkten av kriget kan dock ifrågasättas. En medvetenhet om att dessa 

problem kunde uppstå verkar inte ha funnits. Utifrån detta kommer jag fram till att den 

amerikanska regeringen har beaktat forskares förutsättningar för demokrati då Iraks 

heterogenitet togs i beaktande vid utformandet av strategin. Dock anser jag det oklart 

huruvida den amerikanska regeringen har beaktad förutsättningarna i Irak, då de lämnat detta 

ansvarsområde helt i irakiernas händer.  
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Tabell 5.2 ”Homogenitet” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Homogenitet 
 

x      x 

 

3) Statens kapacitet/institutioner 

Att målnationen har statlig kapacitet är av vikt då detta medför att det finns disciplin inom 

militären, byråkratin och domarkåren. Forskare menar att dessa är viktiga för att ett land skall 

kunna fungera. Att landet har fungerande institutioner är också viktigt då dessa är av vikt för 

att en demokrati skall kunna utvecklas. Situationen i Irak var vid USA: s ingång väldigt 

korrupt och den statliga kapaciteten kan anses ha varit väldigt låg. I Irakstrategin belyses 

vikten av att ha fungerande demokratiska institutioner. Detta är något som införts i Irak och 

val till regering och parlament har genomförts. Dock verkar inte de institutioner som finns 

fungera på ett demokratiskt sätt. Huruvida den amerikanska regeringen är medveten om de 

politiska institutionernas brister är oklart. Kortfattat uttrycks en begäran i Irakstrategin om att 

kabinetten bör reformeras, mer än detta belyses inte. I strategin understryks det ofta hur den 

irakiska säkerhetsstyrkan skall byggas upp och stabiliseras, även bekämpandet av 

korruptionen och vikten av att bygga upp rättssäkerheten i landet poängteras.  

 

Då den amerikanske regeringen poängterar vikten av fungerande institutioner, rättsäkerhet 

och militär så anser jag att de tagit i beaktande forskares förutsättningar för demokrati. Den 

amerikanska regeringen gör dock inga tydliga uttryck för hur detta skall bli verklighet i Irak. 

Att krysset hamnar på oklart utifrån Iraks förutsättningar för demokrati beror på att den 

amerikanska regeringen ändå gör uttryck för att kabinetten bör reformeras vilket betyder att 

man ser till den situationen som råder i Irak. 

 

Tabell 5.3 ”Statens kapacitet” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Statens kapacitet 
 

x      x 
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4) Intresse hos interventionsmakten/målnationen 

Forskare menar att för att ett nationsbyggande skall fungera bra är det viktigt att målnationens 

intressen stämmer överens med interventionsmakten. Detta intresse bör alltså vara klargjort. 

Av vikt är också att samhället i målnationen känner samstämmighet med detta. Även intresset 

hos andra aktörer som FN, NATO eller EU, kan anses vara viktiga vid nationsbyggande. Alla 

bör alltså sträva mot samma mål. Huruvida Irak och USA strävar efter samma mål kan 

ifrågasättas. Självklart finns en tanke om ett fredligt demokratiskt Irak som båda länderna vill 

ska bli verklighet, dock är det det som är målet med interventionen och kanske inte det 

intresse som driver den amerikanska interventionsmakten. Grannländerna runt omkring Irak 

har diskuterat huruvida USA: s intervention i grunden bottnar i en vilja att ta makten över 

oljan. Detta är dock spekulationer från deras sida.  

 

Den amerikanska regeringen poängterar att mycket av deras agerande och vikten av att detta 

nationsbyggande lyckas beror på att man vill bevara USA: s säkerhet. De menar att det skulle 

bli förödande konsekvenser för USA om de inte lyckas utveckla demokrati i Irak. 

Bekämpandet av terrorismen är också en huvudpunkt som kan anses vara ett intresse som står 

lite högre upp än andra punkter i strategin. Hur Irak ser på dessa intressen som drivande för 

interventionen finns det inget uttryck för, varken om den irakiska befolkningen känner samma 

intresse för att beskydda USA: s säkerhet och därmed ha det som högsta prioritet att se till att 

Irak inte blir en fristad för terrorister eller om landet har andra intressen som prioriteras högre 

och därmed står i konflikt med USA: s intressen. Jag skulle vilja påstå att det inte är Irak som 

står i centrum för denna intervention, utan USA och vad USA har för intressen. Detta kan 

vara en av orsakerna till det konfliktfyllda tillstånd som råder i Irak. Det finns ett motstånd 

mot USA, man anser inte att de agerar för Iraks bästa. Att irakierna känner ett förtroende för 

USA och dess agerande bör enligt min teoriram vara en av grundstenarna för att 

nationsbyggandet skall kunna utvecklas och gå framåt. En konsekvens av att så inte är fallet 

kan ses i just de bombdåd och olika attacker som präglar landet. Utifrån detta klassar jag det 

som att den amerikanska regeringen har tagit forskares förutsättningar för demokrati i 

beaktande, men inte de irakiska förutsättningarna. 
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Tabell 5.4 ”Intresse hos interventionsmakten och målnationen” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Intresse hos 
interventionsmakten och 
målnationen 
 

x     x  

 

 

5) Ekonomi 

Om ett land tidigare haft ett modernt ekonomiskt system så lär återuppbyggandet av 

ekonomin underlättas. En väl fungerande, stark ekonomi är en av de grundläggande faktorer 

som behövs för att ett land skall kunna utvecklas. Många forskare drar paralleller mellan 

ekonomi och utbildning, grad av medvetenhet hos befolkningen, tillit etc.  

 

Iraks förutsättningar för en stark ekonomi är väldigt stora då landet har de näst största 

oljetillgångarna i världen. Dock har alla krig som Irak varit inblandade i medfört en 

försämring av ekonomin och landet har tidigare fått hjälp av FN för att befolkningen skulle ha 

möjlighet att överleva. Efter USA: s intåg i landet förbättrades inte ekonomin då bl.a. 

infrastrukturen, jordbrukssektorn och landets företag så gott som var förstörda, ur funktion 

och konkursställda.  

 

I Irakstrategin görs uttryck för den ekonomiska situationen då den amerikanska regeringen 

menar att den skall stärkas bl.a. genom att utöka oljeexporten. Det poängteras att de 

ekonomiska resurserna måste fördelas rätt och att irakierna skall få tillgång till ekonomisk 

hjälp. Strategin utelämnar dock hur det ekonomiska systemet skall stabiliseras. Fokus läggs 

som sagt på fördelning och dylikt när det egentligen borde vara det ekonomiska systemet som 

skall prioriteras. Jag menar att det kan vara svårt att stärka en ekonomi om den grundläggande 

uppbyggnaden av det ekonomiska systemet brister. I enlighet med ovanstående ser jag en 

medvetenhet hos den amerikanska regeringen angående vikten av ett stabilt ekonomiskt 

system. Dock visar Irakstrategin på en bristande vetskap om hur ett sådant system skulle 

kunna byggas upp utifrån Iraks förutsättningar. Därför anser jag att forskares förutsättningar 

för demokrati har beaktats, men inte Iraks. 
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Tabell 5.5 ”Ekonomi” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Ekonomi 
 

x     x  

 

6) Civilt samhälle 

Vikten av att ha ett civilt samhälle grundar sig i att samhället tillsammans skall kunna verka i 

en sfär mellan familjen och staten. Forskare menar att möjligheten att påverka t.ex. den 

politiska ordningen är det som gör det civila samhället så viktigt. Det menas dock att någon 

form av liberalisering bör ha tagit form i landet för att det civila samhället skall ha någon 

genomslagskraft.  

 

Detta är något som inte behandlas alls i Irakstrategin. Jag antar att denna punkt inte är något 

som anses vara av högsta prioritet. Ändock borde vikten av ett civilt samhälle poängteras då 

detta är en stor del av ett fungerande demokratiskt samhälle. Utifrån detta menar jag att 

varken forskares eller Iraks förutsättningar för demokrati har beaktats gällande det civila 

samhället. 

 

Tabell 5.6 ”Civilt samhälle” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Civilt samhälle 
 

 x    x  

 

 

7) ”Ansträngning” (tid/resurser) 

En av de faktorer som poängteras vara en av de viktigaste, enligt forskare, är den ansträngning 

som interventionsmakten lägger ner på målnationen. Interventionsmakten måste lägga ner 

mycket tid och resurser för att nationsbyggandet skall bli lyckat. En hög grad av input bör 

leda till en hög grad av output (demokratiska institutioner, ekonomisk tillväxt). Hur mycket 

pengar interventionsmakten väljer att lägga och hur många trupper de väljer att skicka spelar 

alltså stor roll för hur utgången av nationsbyggandet skall sluta. Interventionsmakten bör 

också stanna i målnationen en längre tid - ett tidigt lämnade garanterar oftast ett misslyckad 

nationsbyggande.  
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Tiden efter intervention av Irak har varit allt annat än lugn. Olika uppror, attentat och 

demonstrationer har präglat Irak. Motståndet mot USA har ökat och en stor brist i den 

amerikanska militären har konstaterats, detta då den inte hade de resurser som krävdes för att 

hålla ordning i Irak. I den nya strategin har detta varit en av huvudpunkterna, att återinföra 

säkerheten i landet, att stabilisera Irak med Bagdad i fokus. För att kunna uppnå detta skall 

den amerikanska regeringen skicka ytterligare ca 20 000 soldater till landet som tillsammans 

med de irakiska styrkorna skall jobba för att skydda befolkningen. Trupperna kommer inte 

heller att vara lika begränsade som förut utan deras handlingsutrymme skall breddas. Frågan 

är om den amerikanska regeringen här har tagit i beaktande det faktum att deras trupper i det 

tidigare stadiet saknade den utbildning som krävdes för att deras agerande skulle göra någon 

positiv verkan. Att bara skicka in trupper utan att dessa har någon som helst förmåga att 

bedöma situationer eller verka för ett fredligare tillstånd kan anses något förhastat. I enlighet 

med ovanstående kan jag konstatera att både forskares och Iraks förutsättningar för demokrati 

har beaktats. 

 

Tabell 5.7 ”Ansträngning” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Ansträngning (tid/resurser) 
 

x    x   

 

8) Stöd från omvärlden 

Forskare menar att om interventionsmakten får stöd från omvärlden är detta mycket positivt. 

Fler är med och delar på ansvaret och målnationen kan känna större trygghet i interventionen. 

Att ha FN, NATO eller EU som stöd vid en intervention kan endast anses positivt. När USA 

gick in i Irak så gjordes detta således utan godkännande från FN: s säkerhetsråd. Insatsen var 

därmed inte legitim. Stödet från FN uteblev alltså under en tid. Tillslut godkändes i alla fall 

den amerikanska regeringens agerande och FN började agera för fred i landet. Dessa aktioner 

har dock varit små och forskare anser att ett större stöd från FN hade varit positivt för att 

kunna komma framåt med utvecklingen av ett demokratiskt fredligt Irak. Många 

demokratiska länder ställde sig också negativa till den amerikanska interventionen av Irak.   
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I strategin görs få uttryck för att få ett förbättrat stöd från omvärlden, detta då strategin är 

fokuserad på Irak. Huruvida detta är problematiskt eller inte kan ifrågasättas. I strategin görs 

uttryck för att både USA och Irak aktivt ska jobba för att FN ska engagera sig mer i Irak. 

Detta är som sagt mycket positivt då ett större stöd från FN skulle kunna hjälpa till att bilda 

ett fredligare tillstånd i Irak. FN är en stor resurskälla med kompetent personal, som kan 

användas. FN: s insatser kan också anses extra viktiga då många människor i Irak känner sig 

skeptiska till den amerikanska interventionen och dess egentliga syfte. Med FN på USA: s 

sida så kanske denna oro hos många skulle lägga sig. Utifrån ovanstående kan jag konstatera 

att den amerikanska regeringen har tagit forskares förutsättningar för demokrati i beaktande. 

Detta grundar jag på att den amerikanska regeringen gör uttryck för en medvetenhet gällande 

vikten av stöd från omvärlden. Anledningen till att jag anser det vara oklart huruvida Iraks 

förutsättningar tagits i beaktande beror på att inget direkt uttryck görs för hur detta stöd skall 

fås från omvärlden. Det poängteras dock att både USA och Irak aktivt skall jobba för ett ökat 

stöd från FN. 

 

Tabell 5.8 ”Stöd från omvärlden” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Stöd från omvärlden 
 

x      x 

 

9) Angränsande länder 

Grannländerna i målnationens region kan, enligt forskare, komma att spela en avgörande roll 

för hur nationsbyggandet kommer att utvecklas. Om länderna i regionen är negativt inställda 

till den process som pågår i målnationen så kommer detta med stor sannolikhet att stävja 

nationsbyggande. Interventionsmakten bör alltså aktivt jobba för att grannländerna till 

målnationen skall stödja den utvecklingsprocess som pågår. Regionen kring Irak kan anses 

var negativt inställda till den amerikanske interventionen. Spekulationer kring huruvida USA 

är där för att gynna sina egna intressen och få ett grepp om oljan förs. En misstro gällande 

USA finns alltså. Även en splittring i regionen finns då vissa länder stödjer shiamuslimerna 

och vissa sunnimuslimerna i Irak.  

 

Regionen får ett mycket större utrymme i strategin från 2007. I den nya Irakstrategin uttrycks 

en medvetenhet från den amerikanska regeringens sida om vikten av att de gränsande 
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länderna är stödjande för nationsbyggandeprocessen som pågår i Irak. Ett aktivt arbete skall 

göras för att få ett ökat stöd från de närliggande länderna. Det poängteras också hur de ska 

jobba för att grannländer som har negativ inverkan på Irak skall förflytta sina aktiviteter ut 

från Irak. Utifrån detta anser jag att den amerikanska regeringen har tagit både forskares 

förutsättningar för demokrati och Iraks förutsättningar för demokrati i beaktande. Detta då 

angränsande länders betydelse poängteras och mer specifikt visar den amerikanska regeringen 

en medvetenhet om Iraks situation. 

 

Tabell 5.9 ”Angränsande länder” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Angränsande länder 
 

x    x   

 

10) Militärens storlek 

Forskare menar att interventionsmaktens militära insats är en grundläggande faktor för att 

målnationen skall kunna stabiliseras. Ett samband mellan styrkornas storlek och risknivån i 

landet finns: Om styrkorna är stora till antal så sjunker risknivån i landet.  

 

I den nya strategin fokuseras det väldigt mycket på säkerheten och därmed också på militären. 

USA skall, som sagt, i enlighet med den nya strategin skicka fler trupper till Irak för att uppnå 

ett säkrare och stabilare Irak. Fokus ligger också, som tidigare nämnts, på att bygga upp en 

stabil säkerhetsstryka i Irak som i framtiden själva kan ha hand om säkerhetsarbetet. Utifrån 

detta anser jag att den amerikanska regeringen har tagit i beaktande både forskares och Iraks 

förutsättningar för demokrati. 

 

Tabell 5.10 ”Militär” 

Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Militärens storlek 
 

x    x   

 
 
 



 50 

5.2Sammanfattning 

Utifrån min analys så kommer jag nu att svara på mina frågeställningar. Detta sammanställs 

nedan i tabell 5.11. 

 

1) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande de förutsättningar som forskare 

menar förbättrar möjligheterna till ett lands demokratiutveckling i den nya 

Irakstrategin? 

2) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande forskarnas förutsättningar i relation 

till Iraks förutsättningar för demokrati i sin strategi? 

 

 
Tabell 5.11 ”Analysresultat av förutsättningar för demokrati” 
 
Har USA tagit i beaktande:   1)Forskares förutsättningar       2) Iraks förutsättningar 
                                                        för demokrati?       för demokrati 
 Ja Nej Oklart  Ja Nej Oklart 

Tidigare demokratiskt styre 
 

 x    x  

Homogenitet 
 

x      x 

Statens kapacitet 
 

x      x 

Intresse hos 
interventionsmakten och 
målnationen 
 

x     x  

Ekonomi 
 

x     x  

Civilt samhälle 
 

 x    x  

Ansträngning (tid/resurser) 
 

x    x   

Stöd från omvärlden 
 

x      x 

Angränsande länder 
 

x    x   

Militärens storlek 
 

x    x   

6. Slutsatser och avslutande diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att redovisa mina slutsatser. Jag kommer genom detta att svara på 

min övergripande forskningsfråga: I vilken grad kommer den amerikanska regeringens nya 

Irakstrategi att påverka Iraks möjligheter att bli en demokrati, sett utifrån min analysram om 
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förutsättningar för nationsbyggande? Efter mina slutsatsdragningar kommer jag att föra en 

avslutande diskussion kring Irakstrategin och Iraks framtid, men också en mer allmän 

diskussion kring påtvingad demokrati 

6.1 Slutsats 

Den amerikanska regeringens Irakstrategi kan anses ha så väl positiva inslag som stora brister 

gällande beaktandet av forskares förutsättningar och de irakiska förutsättningarna för att 

kunna bli en demokrati. Utifrån min första frågeställning 1) Har den amerikanska regeringen 

tagit i beaktande de förutsättningar som forskare menar förbättrar möjligheterna till ett lands 

demokratiutveckling i den nya Irakstrategin? har jag kommit fram till följande:  

 

Den amerikanska regeringen har i väldigt stor mån tagit i beaktande de förutsättningar som 

forskare menar förbättrar möjligheterna för ett lands demokratiutveckling. Av de tio 

förutsättningarna som behandlats i denna uppsats har jag kommat fram till att åtta av tio 

förutsättningar har beaktats i strategin. De förutsättningar som inte beaktas är: tidigare 

demokratiskt styre och civilt samhälle. De förutsättningar som har beaktats är: homogenitet, 

statens kapacitet, intresse hos interventionsmakten och målnationen, ekonomi, ansträngning, 

stöd från omvärlden, gränsande länder och militärens storlek. 

 

Utifrån min andra frågeställning 2) Har den amerikanska regeringen tagit i beaktande 

forskarnas förutsättningar i relation till Iraks förutsättningar för demokrati i sin strategi? har 

jag kommit fram till följande: 

 

Irakstrategin har väldigt stora brister gällande beaktandet av forskares förutsättningar i 

relation till Iraks förutsättningar. Av de tio förutsättningar som behandlats har jag kommit 

fram till att endast tre av Iraks förutsättningar har tagits i beaktande: Ansträngning, gränsande 

länder och militärens storlek. Tre stycken av förutsättningarna har konstaterats vara oklara: 

homogenitet, statens kapacitet och stöd från omvärlden. Fyra av förutsättningarna har inte 

tagits i beaktande: tidigare demokratiskt styre, intresse hos interventionsmakten och 

målnationen, ekonomi och civilt samhälle.  

 

I vilken grad kommer då den amerikanska regeringens nya Irakstrategi att påverka Iraks 

möjligheter att bli en demokrati, sett utifrån min analysram om förutsättningar för 

nationsbyggande? För att klargöra detta på bästa sätt kommer jag, i enlighet med mitt ja- och 
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nejresonemang i avsnitt 2.5 ställa upp svaren på mina tio förutsättningar, i graden av 

betydelse. Jag kommer att kategorisera dessa från 1 till 4 där 1 är nej-nej och 4 är ja-ja. Jag 

kommer att börja med att redogöra för de frågor där svaren på mina frågeställningar blivit nej-

nej, vi kan kalla denna kategori 1 – stora problem. Dessa två förutsättningar har inte tagits i 

beaktande i den nya Irakstrategin, vilket gör dessa punkter väldigt problematiska. 

 

• Tidigare demokratiskt styre  

• Civilt samhälle 

 

För att gå vidare till kategori två – relativt stora problem, så kommer jag här att redogöra för 

de frågor som fått svaret ja-nej. Den amerikanska regeringen har tagit dessa punkter i 

beaktande i enlighet med vad forskare säger, men inte i enlighet med de förutsättningar som 

finns i Irak. 

  

• Intresse hos interventionsmakten och målnationen 

• Ekonomi  

 

I kategori tre – ganska bra, så kan vi se de förutsättningar som fått svaren ja-oklart. Dessa 

förutsättningar har tagits i beaktande i strategin i enlighet med vad forskare säger. Iraks 

förutsättningar gällande dessa punkter har i viss mån beaktats men inte fullt ut och kan 

därmed klassas som oklara. 

 

• Homogenitet  

• Statens kapacitet 

• Stöd från omvärlden 

 

I kategori fyra – Bra, kan vi se de förutsättningar som fått svaren ja-ja på mina 

frågeställningar. Dessa tre punkter är de som den amerikanska regeringen lyckats bäst med i 

Irakstrategin. Dessa har tagits i beaktande gällande båda mina frågeställningar.   

 

• Ansträngning 

• Gränsande länder 

• Militärens storlek 
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Utifrån ovanstående resultat kan den amerikanska regeringens Irakstrategi anses vara både 

positiv och negativ, svaren är splittrade. Den amerikanska regeringen har som tidigare nämnts 

tagit i beaktande de flesta förutsättningar som forskare menar är viktiga vid ett 

nationsbyggande, dock har de till stor del inte tagit i beaktande de förutsättningar som finns i 

Irak. Det är just detta som, enligt mig, kommer att försvåra den amerikanska regeringens 

chanser att kunna påverka Iraks möjligheter till att bli en demokrati.  

6.2 Avslutande reflektion/diskussion 

Huruvida den amerikanska regeringens strategi kommer att kunna påverka Iraks möjligheter 

till att bli en demokrati kan alltså anses vara en väldigt svår fråga att svara på. 

Förutsättningarna är alla olika värda. Kanske kan ett civilt samhälle och dess vikt prioriteras 

bort tills man fått ordning på att de demokratiska grundvärdena, men är inte ett civilt samhälle 

en del av detta? Förutsättningarnas värde kan alltså bollas fram och tillbaka oändliga gånger, 

det är en svår diskussion.  

 

 Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida den amerikanska regeringens nya 

Irakstrategi kommer att ha någon förbättrad inverkan på Iraks förutsättningar att bygga en 

nation och utvecklas till att bli en demokrati. Ett syfte som alltså fokuserar på Irakstrategin, 

inte på USA som land eller om det var rätt eller fel av USA att gå in i Irak. Självklart kan 

diskussioner kring detta också föras i detta sammanhang, men det har inte varit syftet med 

min uppsats, att säga om USA gjort rätt eller fel.  

 

En problematik som gör att resultatet av min uppsats kan och förmodligen kommer att 

ifrågasättas är det faktum att jag inte fått tillgång till hela Irakstrategin vilket kan betyda att 

olika moment helt enkelt finns med, men som jag inte vet om, eftersom de inte är officiella, 

och därmed inte tagit i beaktande då jag fastställt mina slutsatser. Hur skeptiskt jag än ställer 

mig till att det faktiskt skulle kunna vara så, så utesluter det inte risken. Jag anser ändå att de 

punkter som finns med i dokumenten som jag använt mig av har varit de primära och det är 

ändå de här dokumenten som man valt att visa utåt, som den amerikanska regeringen gett 

folket en chans att se.  

 

En annan diskussion som går att föra i efterhand är hur mitt teoretiska ramverk har 

hjälpt/stjälpt mig. Jag tror att mina olika teorier kring nationsbyggande har hjälpt mig väldigt 
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mycket i min uppsats då de har varit väldigt inriktade på ett sådant nationsbyggande som den 

amerikanska regeringen håller på med. Irak har till och med behandlats i dessa teorier av 

forskarna. Min slutsats speglas självklart av de val jag gjort av de olika förutsättningarna och 

om jag valt andra förutsättningar så skulle således resultatet säkerligen ha blivit annorlunda. 

Spännande vore att se hur resultatet skulle förändras om antalet förutsättningar breddades. Det 

fanns en faktor som inte behandlades i dessa teorier och som jag därmed valt att utesluta i min 

uppsats: det faktum att Irak är ett land med islam som religion. Att ta in huruvida 

svårigheterna att bilda en demokrati med islam som religion är något jag ansett varit alldeles 

för komplext för denna uppsats och detta är inte heller mitt syfte. Detta är ett exempel på hur 

man utifrån min forskning skulle kunna gå vidare och bygga upp ny forskning. Vi kan se 

exempel på forskning som M. Steven Fish har gjort angående demokrati och islam (Islam and 

Authoritarianism) där han drar slutsatsen att det är kvinnors ställning och möjlighet till 

påverkan som är den avgörande faktorn, inte religion. Det vore spännande att utifrån detta 

göra en vidare studie från mina slutsatser och Fishs angående situationen i Irak. Ett annat 

exempel på framtida forskning, men utgångspunkt från mina slutsatser, är att göra en 

jämförande studie med ett annat land som genomgår en liknande nationsbyggandeprocess. 

Detta skulle medföra en möjlighet till att kunna dra mer generaliserbara slutsatser.  

 

Det jag har kommit fram till i min uppsats kan anses vara lite otydligt. Kommer Irak påverkas 

positivt av strategin? Kommer de påverkas negativt? Mycket av det som den amerikanska 

regeringen kommit fram till i den nya strategin är sådant de tagit lärdom av från strategin 

2005. De har helt enkelt rättat till många av de misstag som gjordes i början av 

interventionen. Det faktum att den amerikanska regeringen nu skickar in mer militär och ökar 

deras handlingsutrymme är ett tecken på detta. Dock frågar jag mig huruvida detta inte är för 

sent, denna utökning hade behövts redan 2003. Kanske kommer denna utökning av militär 

öka den grad av motstånd som faktiskt finns mot USA och därmed kommer ett stabilare 

tillstånd inte att infinna sig. Förhoppningsvis kommer strategin att påverka Irak positivt, men 

ett sådant svar går inte att ge med någon som helst säkerhet. Läget i Irak är väldigt instabilt. 

Hur länge denna strategi kommer vara den amerikanska regeringens utgångspunkt är något 

man kan fråga sig. År 2008 är det presidentval i USA och påtryckningarna är stora på att USA 

ska ut ur Irak. Kanske kommer en ny strategi komma då, som ger riktlinjer i hur USA ska 

kunna lämna landet utan att detta medför förödande konsekvenser. Huruvida denna 

intervention kommer bli ett lyckat försök till nationsbyggande och resultera i en stabil 

demokrati är något som endast framtiden kan förtälja.  
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Påtvingad demokratis historia har, som tidigare nämnts, inte varit den ljusaste. Forskare 

genom tiderna har både ställt sig positiva och negativa till påtvingad demokrati. 

Förutsättningarna i målnationen lär, enligt forskare, vara väldigt viktiga vid ett 

nationsbyggande. Detta då aktörerna på den politiska arenan, i målnationen, måste tro på 

styrelseformen demokrati, att det är rätt för deras land. Forskare menar också att landet måste 

vara moget för ett demokratiskt styre och att utan en fungerande stat kan demokrati inte 

utvecklas. Dessa faktorer som forskare belyser grundar sig i målnationen och deras 

inställning, institutioner och erfarenheter. Vi kan alltså se i den nya Irakstrategin hur den 

amerikanska regeringen börjar närma sig en förståelse utav vikten av målnationens 

förutsättningar. Förhoppningsvis kan detta nationsbyggande leda till en framtida demokrati i 

Irak, men vägen dit är fortfarande lång. 
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