
Lunds universitet STVA21
Statsvetenskapliga institutionen VT09

Handledare: Sara Kalm

Vilka problem finns det vid 

återuppbyggande av en stat efter krig?

Irak efter det andra Gulfkriget

Beris Sabotic
Jonathan Gradén



Lunds universitet STVA21
Statsvetenskapliga institutionen VT09

Handledare: Sara Kalm

Abstract

Ända sedan den USA-ledda invasionen av Irak i mars 2003 har situationen i Irak 
var orolig.  Trots  de enorma militära  och ekonomiska  resurser som koalitionen 
besitter har de inte på ett effektivt lyckats göra Irak säkert och införa en effektivt 
fungerande demokrati. Vad vi vill göra i den här uppsatsen är att ta reda på vilka 
faktorer  som  kan  underlätta  eller  försvåra  en  rekonstruktion  av  ett  land  som 
deltagit i ett krig, vilket vi gör genom att först på ett mer allmänt plan presentera 
ett antal faktorer som har vi tror har stor påverkan på just en sådan situation. I vår 
fallstudie applicerar vi sedan dessa faktorer för att se om de förekommer och har 
haft någon inverkan på situationen i Irak.

På grund av uppsatsens storlek har vi begränsat vårt urval av faktorer till de 
fem faktorer vi finner mest kapabla att förklara situationen. 

Nyckelord: Efterkrigsrekonstruktion, Irak, institutionalisering, tilltro, olja, etnisk 
splittring

Antal ord: 9 872
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1 Introduktion

1.1 Inledning

Under historiens gång har vi kunnat se prov på hur svårt det är och hur lång tid det 
kan ta att återuppbygga en stat efter krigsslut. Irak efter kriget 2003 är inget undantag: 
situationen i landet är fortfarande tämligen orolig. 

Vilka faktorer som kan underlätta eller försvåra en återuppbyggnadsprocess i Irak 
är något som vi komma söka förklara mer djupgående. Hur kan återuppbyggnad av 
Irak påverkas av att flera muslimska länder i närområden ser USA som en fiende som 
inte är där för att hjälpa det irakiska folket utan har sina egna intressen och ambitioner 
är en annan relevant aspekt som är värt att undersökas.  
Ett antagande som råder bland många människor är att USA är medverkande i Irak på 
grund av deras oljeintresse. USA har varit närvarande i landet i flera år nu men har 
inte kunnat skapa en tillfredställande samarbetsnivå eftersom de etniska grupperna i 
Irak, shia- och sunnimuslimer är djupt splittrade vilket också är en viktig faktor som 
vi kommer att undersöka och som i sin tur kan försvåra återuppbyggnad av Irak. Som 
följd av detta kommer vi även väldigt koncist gå in på några andra olika konflikter 
som baseras på etniska skillnader för att ge en tydligare bild om hur sådana konflikter 
kan  påverka  en  stat,  samt  för  att  sedan söka  relatera  om det  nu  är  möjligt  dessa 
konflikter till Irakfallet med syfte att hitta eventuella mönster. 

Att olika terrordåd samt självmordsbombare har skakat om landet under en lång 
tidsperiod  har  inneburit  oro  bland  det  irakiska  folket  är  en  annan  faktor  som vi 
kommer att gå in närmare på då det också kan leda till att återuppbyggnad av landet 
påverkas negativt. Som följd av det kommer vi att undersöka hur omvärlden, främst 
länder  i  mellanöstern,  har  agerat  på  kriget  i  Irak  samt  situationen  efter  att  kriget 
officiellt avslutades. Exempelvis har Iran som har understött muslimska milisgrupper 
i Irak och därmed bidragit till en redan spänd och instabil situation. 

USA  har  under  historiens  gång  varit  inblandat  i  flera  olika 
återuppbyggnadsprocesser som till exempel i Tyskland och Japan. 
En annan väldigt inflytelserik faktor som vi kommer att lägga fokus på är det faktum 
att Irak är ett muslimskt land som haft ett totalitärt styre under många år vilket skiljer 
sig enormt från USA; ett kapitalistiskt land med demokratiskt styre vilket kan påverka 
samarbetsnivån  mellan  inblandade  parter  angående  en  effektiv  återuppbyggnad  av 
Irak.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet  med denna uppsats  är  att  redogöra för de faktorer  som är gynnsamma och 
mindre gynnsamma för en stat under dess rekonstruktion efter ett krig. Huvudfokus 
kommer  att  vara  på  de  faktorer  som  kan  påverka  ett  land  där  den  besegrande 
fraktionen stannar kvar i landet och deltar i återuppbyggnaden, inte i de fall där den 
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besegrade parten helt ensam får stå för rekonstruktionen, något som vi återkommer till 
senare under rubriken ”avgränsning”. 

Valet av Irak som fallstudie motiveras av det faktum att landet befinner sig i en 
rekonstruktionsfas som i största mån präglas av dess ockupant. Det är därför relevant 
att veta vilka faktorer USA kunde ha påverkat för att förbättra utvecklingen i rak, och 
vi finner det intressant att ta reda på vilka de har och inte har påverkat. Det som gör 
Irak mer intressant för denna studie jämfört med exempelvis Tyskland och Japan efter 
andra världskriget eller Balkanländerna under 1990-talet är att Irakkriget genomfördes 
nästan  uteslutande  av  ett  land  (USA) utan  stor  tilltro  från  resten  av  världen  (och 
därmed  avsaknad  av  legitimitet),  motiverades  inte  (huvudsakligen)  av  en  etnisk 
konflikt  som ledde till  mänskligt  lidande, har stora etniska splittringar och besitter 
stora  naturtillgångar  (olja).  Vi  tycker  därför  att  Irak  står  ut  från de ovan nämnda 
exemplen och vi vill ta reda på om de är just dessa faktorer som är orsaken till den 
nuvarande oron i Irak. Nedan presenterar vi de två frågorna i arbetet. 

 Vilka faktorer är gynnsamma och mindre gynnsamma för ett land under dess 
rekonstruktionsfas efter ett krig? 

 Vilka av dessa faktorer var närvarande och tillika inte närvarande i Irak efter 
den USA-ledda koalitionens invasion 2003? 

1.3 Teori

Detta arbete är en teorikonsumerande studie. Vi har ingen egen formulerad teori vi 
önskar undersöka, utan första delen av arbetet fungerar som en teoriskapande del där 
vi identifierar de faktorer och teorier som på bästa sätt kan förklara utvecklingen i 
Irak. De kommer fungera som den teori vi vill pröva. När vi sedan undersöker om de 
är applicerbara på Irak kommer vi se om teorierna stämmer och om faktorer passar in 
eller ej.

Anledningen till att vi inte på förhand har en egenhändigt skapad metod är helt 
enkelt  att  vi  inte  är  auktoriteter  på området,  utan  snarare  har  en något  begränsad 
kunskap. Således väljer vi att falla tillbaka på redan författad litteratur på området. Se 
vidare rubriken 1.6 ”Avgränsning” för information om vilka teorier vi använder.

1.4 Metod

Vi har valt att använda oss av en fallstudie med Irak efter den USA-ledda invasionen 
2003 som val av fall. Som presenterats ovan kommer vi applicera de teorier vi finner i 
litteraturen på Irakfallet, för att se vilka som varit närvarande och inte närvarande och 
om  de  har  kunnat  påverka  utvecklingen  där.  Anledningen  till  att  vi  har  valt  en 
fallstudie är att vi vill ha möjligheten att fördjupa oss i ett enskilt fall, vilket vi finner 
förstärker möjligheten att hitta ett samband mellan faktorer och fallet, eftersom vi mer 
djupgående kan undersöka huruvida faktorerna verkligen hade en påverkansmöjlighet 
eller inte. 

  Eftersom den första delen av arbetet endast är redogörande för teorier betraktas 
den som teoriformulerande. I detta avsnitt skapas den teori vi kommer använda då vi 
nämner  de teorier  som kan anses ha en påverkan på efterkrigsrekonstruktion.  När 
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denna  sedan  appliceras  på  fallet  blir  studien  en  teorikonsumerande  sådan. 
Teorikonsumerande studie innebär att man undersöker ett enskilt fall (i vårt fall Irak) 
samt även att man med hjälp av existerande teorier och förklaringsfaktorer visar vad 
som hände i det fallet man undersöker. 

Vi är medvetna om att fallstudier har sina nackdelar. Vi hävdar inte att de faktorer 
och teorier som stämmer för Irakfallet är universellt applicerbara på andra länder (ens 
i liknande situationer), men genom att gå på djupet kan vi med större precision se 
vilka faktorer som är anknutna till vad på nationell nivå, vilket gör att vi kan se ett 
samband. Här är ännu en nackdel med fallstudier – vi kommer inte hävda att en metod 
är en annan överlägsen endast för att den bättre än sin motpart klarar av att förklara 
situationen  i  Irak,  men  om  vi  klarar  av  att  förknippa  den  med  vissa  nationella 
omständigheter där kommer vi kunna se just vilka faktorer som påverkas av vilka 
underliggande situationer i ett land.

1.5 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i två delar som skiljer sig på abstraktionsnivå såväl som syfte. 
Den första delen befinner sig på en hög abstraktionsnivå där vi kommer redogöra för 
vilka faktorer och teorier som påverkar förändring av stater efter krig.

Den andra delen av uppsatsen kommer vara själva fallstudien. I denna del kommer 
vi först ge en kortare presentation av situationen i Irak från den USA-ledda invasionen 
i mars 2003 fram tills idag. Därefter kommer vi att applicera de faktorer och teorier vi 
fann  i  den  första  delen  av  arbetet,  för  att  se  vilka  som  förekommer  och  inte 
förekommer i  Irak.  Vi kommer förklara  faktorernas relevans för utvecklingen i  så 
långt  som möjligt  var för sig och inte  ge en kronologisk genomgång av Irak från 
2003, eftersom detta kan orsaka en stor oreda i arbetet. Vi skall däremot nämna att 
många faktorer kan vara tveeggade – förekomsten av olja i ett land kan visserligen 
bidra med ekonomiskt  stöd,  samtidigt  som det  kan orsaka grannländer  att  försöka 
påverka  utvecklingen  i  landet  till  sin  egen  fördel.  Dessa  faktorer  kommer  att  bli 
svårare  att  sortera  in  i  en  dikotomisk  kategori  i  stil  med  ”bra  eller  dåligt”,  utan 
kommer hamna i något mellanskede. 

Avslutningsvis kommer vi ha ett kapitel där vi presenterar våra slutsatser; vilka 
faktorer som var närvarande och påverkade utvecklingen i Irak. 

1.6 Avgränsning

Denna rubrik  är  till  för  att  visa  vad  uppsatsen  inte  kommer  presentera  och  vilka 
gränser vi sätter för vår möjlighet att behandla material. Eftersom denna uppsats är 
skriven  på B-nivå  och  har  en  storleksbegränsning,  har  vi  inte  plats  att  ta  upp ett 
omåttligt antal teorier och faktorer som kan vara gynnsamma och inte gynnsamma för 
ett  land  i  en  rekonstruktionsfas.  Vi  har  således  valt  begränsa  oss  till  fem teorier: 
institutionaliseringsgrad,  tilltro  till  staten  och  dess  etablissemang,  etniska  och 
religiösa splittringar, förekomsten av naturresurser i landet och slutligen närbelägna 
länders inflytande. Anledningen till att just dessa fem blev de vi tar upp i arbetet är 
dels att många andra faktorer vi bekantat oss med (exempelvis landets geografiska 
position,  kaotiska historia eller  statsskick) kan innefattas  av de faktorer vi  valt  att 
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undersöka, dels eftersom dessa faktorer i viss utsträckning har nämnts i stora delar av 
litteraturen vi har läst, vilket leder till att vi misstänker att de har stor vikt. Ikenberry 
(2007)  talar  huvudsakligen  om  vikten  av  institutionalisering,  men  vikten  av 
naturresurser i landet och dess geografiskt strategiska position nämns också. Coyne 
och Boettkes  avhandling  behandlar  huvudsakligen  problemet  om tilltro,  men även 
institutionalisering  behandlas,  och  så  vidare.  Flera  av  dessa  faktorer  är  dessutom 
sammanflätade, vilket leder till att det känns naturligt att förklara dem.  

När det gäller  fallstudien kommer analysen inte börja förrän tiden efter  det att 
Saddamregimen  besegrats  och  kontroll  av  landet  överförts  till  USA.  Vi  kommer 
således  ta  liten  hänsyn till  omständigheter  som orsakats  av den förra  regimen,  av 
Gulfkriget eller andra historiska händelser.

1.7 Material 

Vi använder oss av teorier  och faktorer presenterade i avhandlingar,  rapporter  och 
böcker som står till vårt förfogande. För att få mer aktuella nyheter använder vi oss av 
tidningar och tidsskrifter.  Eftersom vi gör en teorikonsumerande studie kommer vi 
under teoridelen att använda oss bland annat av G. John Ikenberrys bok After Victory 
för att söka förklara betydelse av institutionalisering samt även tilltro till det allmänna 
systemet  som är så viktig för rekonstruktion av en stat.  För att exemplifiera några 
konflikter som bygger på etniska grunder som är en angelägen del av vårt arbete samt 
att tydliggöra hur framstående roll etniska skiljaktigheter utgör i ett samhälle kommer 
vi  att  ta  del  av  James  Ciments  Encycklopedia  of  Conflicts  Since  World  War  2. 
Dessutom kommer  vi  söka relatera  detta  till  vår  fallstudie  för  att  hitta  eventuella 
likheter och skillnader mellan olika konflikter som vi väljer att gå igenom samt hur 
svårt det kana vara för en stat som är djupt etniskt splittrat att skapa en stabil situation 
i landet vilket eventuellt kan påverka en återuppbyggnadsprocess. 

Det är väldigt viktigt  också att klargöra vad begreppen som etnisk grupp samt 
etnisk  konflikt  går  ut  på  därför  kommer  även  där  James  Ciments  Encycklopedia 
komma att användas.  När vi fördjupar oss i vår fallstudie, i första hand under analys 
biten kommer vi att utnyttja diverse artiklar som exempelvis The Iraq war: Learning  
from the past, adapting to the present, and planning for the future som ger oss en 
bra grund angående konflikten i landet. Förutom detta ska vi ta del av olika 
hemsidor  som  till  exempel www.economist.com där  vi  möjligtvis  kan  få 
information kring vår fallstudie som sträcker sig över olika tidsperioder. Vårt 
arbete kommer även att bygga på några olika rapporter såsom till exempel Jill 
Shanklemans, Managing natural resource wealth som resonerar kring betydelsen 
av naturresurser.  
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2 Teorier och faktorer

2.1 Tilltro till etablissemanget

Vikten av tilltro till etablissemanget något som Coyne och Boettke driver fram i sin 
avhandling ”The problem of credible commitment in reconstruction”, där de i början 
av  arbetet  skriver  att  institutionalisering,  ekonomisk  utveckling,  större 
säkerhetsprogram och så vidare är det som formellt driver fram utveckling, men att 
dessa satsningar värdelösa om inte befolkningen har någon tilltro till utvecklingen. 

Ett av de stora problemen med efterkrigsrekonstruktion är vid implementerandet 
av  det  nya  system  som  den  segrande  staten  levererar,  i  västvärldens  fall  ett 
demokratiskt system och liberala värderingar. Precis som vid andra omvälvningar och 
förändringar av ett system måste dessa vila på befolkningens tilltro för att fungera. Låt 
oss tänka oss en situation där en nytillträdd administration fattar ett antal beslut som i 
det  rådande  läget  är  lämpligt  för  ekonomisk  tillväxt.  Efterhand  som utvecklingen 
stagnerar  kan det  vara mer  fördelaktigt  för regeringen att  ändra denna policy och 
ersätta  den  med  en  annorlunda  politik  som  passar  regeringens  mål  bättre,  men 
försämrar läget för allmänheten. Det finns alltså anledning för regeringen att ändra sin 
politik när det passar dem, oavsett om det rör sig om förändringar som kan förbättra 
dess  medlemmars  maktposition  eller  den  ekonomiska  utvecklingen  i  landet.  Det 
uppenbara problemet med en sådan politik är att befolkningen inte kan förlita sig på 
systemet  och  därmed  inte  har  någon  tilltro  till  det.  När  sedan  nästa  system 
implementeras av regeringen kommer befolkningens ovilja och dåliga tilltro orsaka 
systemet att inte fungera som regeringen tänkt sig.

Detta  problem  är  tämligen  applicerbart  till  just  efterkrigsrekonstruktion.  I  en 
situation  där den segrande staten ockuperar  ett  land och har  möjligheten att  driva 
igenom sina egna förändringar och har en militär närvaro, har den svagare staten inte 
många andra val än att  rätta sig. När väl den ockuperande staten har dragit  sig ur 
landet  finns  det  inte  längre  någon  anledning  för  makthavarna  att  upprätthålla  det 
gamla systemet, utan det kan vara lämpligare för dem (kanske för att få större makt 
själva) att ersätta det gamla systemet med ett nytt och sedan fortsätta på den linjen. 
Bortsett från att detta kan försämra situationen för allmänheten blir risken att man kör 
fast i utvecklingen. När befolkningen väl insett att makthavarna har börjat ändra på 
systemet för egen vinning, finns det ingen anledning att tro att makthavarna kommer 
sluta manipulera systemet för sin egen vinning. Således finns det ingen anledning att 
tro på systemet och därmed kommer nya system inte kunna genomdrivas. I det här 
läget är det bästa makthavarna kan göra att skapa ett nytt system samtidigt som de 
signalerar att de är tillförlitliga och verkligen går in för att göra systemet tillförlitligt, 
något som är mycket  enklare sagt än gjort.  1 Ytterligare problem som uppstår vid 
avsaknad  av  tillförlitliga  problem är  skapandet  av  utbrytargrupper,  miliser  och  så 
vidare. 

1 Coyne och Boettke 2009
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2.2 Etniska splittringar

Under historiens gång har vi kunnat se prov på våldsamma konfrontationer som följd 
av  olika  etniska  splittringar  som krävt  många  människors  liv  som till  exempel  i 
Rwanda, Sudan, Nordirland samt flera andra länder.2 Den berömde tyske sociologen 
Max Weber  definierade  en etnisk grupp som människor  med en subjektiv  tro  om 
deras gemensamma härkomst. Här nedan presenterar vi några konflikter som bygger 
på etniska skillnader för att betona vikten som dessa konflikter utgör i samhället. 3

2.2.1 Bosnien/Hercegovina

Efter Jugoslaviens auktoritäre president Titos död blev de etniska skillnaderna alltmer 
uppenbara, vilket till slut ledde till upplösning av landet.4 När Bosnien erkändes som 
en  självständig  stat  av  USA  den  7  april  1993  började  de  serbiska  paramilitära 
styrkorna  omedelbart  skjuta  mot  Sarajevo  och  bombningen  av  staden  med  tunga 
artilleriet började kort därefter.  I maj 1995 inledde Nato styrkor bombningen mot 
serbiska mål. Ytterligare liknande flyganfall ledde till USA stödda fredsförhandlingar 
i Dayton, Ohio i november samma år. Den överenskommelse som uppnåddes ledde 
till  en federation av Bosnien och Hercegovina.  Likheter  mellan Bosnienkriget  och 
Irakkriget  ligger  i  att  bland  annat  båda  dessa  länder  under  historiens  gång  haft 
auktoritära ledare som höll ihop invånarna trots de tydliga etniska skillnaderna. En 
annan likhet är att det krävdes en utomstående part för att söka upprätthålla en stabil 
situation i båda länder. En väldigt viktig skillnad mellan dessa två fall enligt oss är att 
Irak  rent  geografiskt  ligger  i  ett  område  som  är  mer  konfliktdrabbat.  Iraks 
grannländer,  kanske främst  med Iran i  spetsen är inga demokratiska stater  då den 
religiösa separatismen är väldigt framstående även i dagsläget. Bosnien i sin tur är en 
stat som ligger i Europa och strävar mot det europeiska samarbetet i vilket vi ser som 
en positiv signal när det gäller upprätthållande av de demokratiska värderingarna. 5

2.2.2 Kosovo

En annan konflikt som baseras på etniska splittringar är den i Kosovo mellan serber 
(majoriteten ortodoxa) och albaner (majoriteten muslimer). I mars 1989 efter att ha 
gripit några av Kosovos ledare tvingade Slobodan Milosevic provinsens församling 
att ansluta sig till  den serbiska republiken. Tidigt år 1997 bildades motståndsgrupp 
som kallade  sig Kosovos liberala  armé (KLA), förkortning på albanska var UCK. 
KLA  blev  också  största  motståndare  till  den  serbiska  dominansen.  I  mars  1998 
började den serbiska polisen och den paramilitära styrkan att attackera byar i Kosovo 
där de misstänkte att KLA-medlemmar gömde sig, vilket ledde att många blev dödade 
- även barn och kvinnor.6  Kort därefter inledde NATO ett 78 dagars flyganfall mot 
bland annat regeringsbyggnader och olika ekonomiska mål som var inom serbisk ägo. 

2 Casseli och Coleman 2006, ss 1-3
3 Ciment 2007, s 47
4Augenbraun mfl. 1999,  s 5
5 Encyklopedia Britannica 
6 Ciment, s 878
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Som  hämnd  för  flyganfall  började  de  serbiska  styrkorna  att  driva  ut  albaner  ur 
Kosovo, vilket ledde till att flera tusen blev mördade och skadade.7  Om vi ska söka 
relatera Kosovo fallet till Irak kan vi se att en Nato intervention i Kosovo ledde till en 
början att flera albaner i Kosovo dog då serberna ville hämnas, det vill säga att NATO 
agerande hade en negativ effekt för fredskapandet. En negativ effekt kunde vi se i 
Irakfallet också då invånarna i landet protesterade mot USA:s närvaro. 

2.2.3 Afghanistan

Det civila kriget i Afghanistan startade med att Sovjet invaderade Afghanistan för att 
stödja den kommunistiska regimen som rådde i landet. Efter ett långt krig insåg Sovjet 
att  kriget  inte  skulle  kunna vinnas  och  landet  drog  tillbaka  sina  trupper  år  1989. 
Därefter  blev  Afghanistan  ett  splittrat  land  eftersom  de  islamistiska 
rebellerna/mujahiden i landet (som hade viktigt roll i kriget mot Sovjet) skiljde sig åt 
etniskt och religiöst mellan varandra. Efter att mujahideen tog över makten i landet 
efter Muhammer Njibullah utrbröt det krig mellan olika mujahideen grupper angående 
vem som skulle  ha  makten  över  Afghanistan.8 I  Afghanistan  finns  det  fyra  olika 
etniska grupper; Pashtuns, Tajiks, Uzbeks and Hazaras. I början av år 1994 bildades 
en  ny rörelse  som kallas  Talibaner  som under  senare  år  haft  en  viktig  roll  i  det 
afghanska konflikten.9 Etniska konflikter som pågått  i Afghanistan visar tydlig hur 
svårt det kan vara att uppnå en enat stat, utan alla olika etniska grupper vill ha makt 
vilket enligt oss kan leda till att konflikter uppstår. I likhet med i Irak fallet har vi 
kunnat se att religionen är av enorm betydelse för en stats uppbyggnad i vissa stater. 
Som vi tidigare nämnt har Max Weber påpekat att etnisk och religion tillhörighet är 
något som individer identifierar sig med vilket är väldigt tydligt i både Afghanistan 
och Irak fallet.

2.3 Förekomsten av naturresurser

Förekomsten  av  naturtillgångar  är  ett  tveeggat  ting  för  påverkan  av  ett  land  som 
befinner sig i en rekonstruktionsfas efter ett krig. Vid första anblick kan det tyckas 
vara  uteslutande  positivt  att  ett  land  besitter  värdefulla  tillgångar  av  exempelvis 
diamanter eller olja, men de kan dra till sig uppmärksamheten av grannländer som vill 
säkra sina egna intressen i det besegrade landet och få tillgång till deras resurser. Ett 
land utan resurser har mindre risk att bli utsatt för inblandning av sina grannländer, 
dessutom riskerar  rika  naturresurser  att  separera  inhemska  gruppers  intressen  och 
därmed försämra återuppbyggnadsprocessen och förstora risken för miliser och andra 
paramilitära  gruppers skapelse. En sådan grupp som har kontroll  över gruvor eller 
oljekällor (och därmed har ett stryptag på resurserna) har liten anledning att lägga ned 
sina vapen och integreras med staten och större anledning att fortsätta att motsätta sig 
den.10

För att förhindra att naturresurser orsakar ett sammanbrott av staten eller leder till 
andra  oönskade  negativa  konsekvenser,  är  det  viktigt  att  staten  (eventuellt  den 

7 Ciment 2007, s 879
8 Ciment 2007, s 692
9 Ciment 2007, s 695
10 Shankleman 2006
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besegrande  staten  om  denna  fortfarande  är  närvarande)  tar  kontroll  över 
naturresurserna så fort som möjligt. Detta dels för att förhindra milisgrupper från att 
få kontroll över dem, dels för att snarast möjligt kunna hantera deras inkomster. Jill 
Shankleman i sin uppsats Managing Natural Resource Wealth betonar kraftigt vikten 
av  att  kontrollera  resurserna  och  dess  utdelning  och  att  det  är  mycket  viktigt  att 
etablera ett fungerande och rättvist system kring det. Ett korrumperat system riskerar 
att inte få tilltro av befolkningen, vilket kan skapa motståndsrörelser mot den part som 
skapade  systemet  (se  rubrik  ”2.1”).  Shankleman  betonar  ytterligare  vikten  av 
naturresurser  genom  att  påpeka  att  de  måste  behandlas  tidigt  och  ordentligt  vid 
skapandet  av  ett  avtal  eller  överenskommelse  –  vilket  är  fallet  vid 
efterkrigsrekonstruktion.11 

Nedan har vi gjort en lista på de problem som följer på grund av naturresurser som 
inte hanteras på ett tillräckligt stabilt sätt, både innan och efter krig. Dessa problem 
fungerar sedan som indikatorer för att se om oljan i Irak har påverkat landet negativt.

1. Oljefälten är skadade eller i paramilitära gruppers besittning
2. Allvarliga  frågor  angående  regionalt  styre  och  självstyre  på  grund  av 

resurserna
3. Högt uppsatta människor (i exempelvis statens styre, militär, statliga företag 

etc.) har stora intressen i naturresursen.
4. Stora skulder hos regeringen då de lånade pengar för att finansiera militären, 

som i efterhand skall betalas av olja eller andra naturresurser.
5. Internationella aktörer är ovilliga att investera i den privata sektorn om landet 

inte  är  säkert  och  har  en  opålitlig  regim,  vilket  leder  till  att  statligt 
kontrollerade företag har en stor fördel. 12

2.4 Andra staters inblandning

En faktor som mer eller mindre har nämnts under alla de fyra ovanstående rubrikerna 
är  andra  staters  intressen  och  hur  de  agerar  för  att  skydda  dem.  Hela  den 
internationella politiken bygger på att stater har intressen som de agerar för att skydda 
–  problemen  uppstår  när  ett  lands  intressen  kolliderar  med  ett  annat  lands.  Den 
ultimata  situationen  är  –  enligt  vår  åsikt  –  krig,  vars  efterföljd  är 
efterkrigsrekonstruktion.  När  det  gäller  efterkrigsrekonstruktion  finns  det 
huvudsakligen två parters intressen att behandla; den besegrade och den besegrande. 
Vi har under institutionaliseringsrubriken talat om de bådas intressen av att etablera 
institutioner,  under tilltro till  etablissemanget  har vi talat  om deras intressen att  få 
folkets  tilltro,  under etniska splittringar  har vi  talat  om intresset  att  hindra etniska 
skillnader från att spräcka staten. 

Vi  har  däremot  ägnat  liten  (dock ej  obefintlig)  uppmärksamhet  åt  närliggande 
staters  intressen.  För  att  ordentligt  förstå  situationen  i  ett  land  som  genomgår 
återuppbyggnad är det viktigt att även se till andra staters intressen, se hur de kommer 
agera för att påverka situationen. Det räcker inte att se till grannstaters intressen; vissa 
länder kommer vara fokus för resten av världens uppmärksamhet, kanske än mer så 
idag än tidigare i historien med tanke på globaliseringens utbredning. Västtysklands 
återuppbyggnad  efter  andra  världskriget  påverkade  inte  bara  de  omedelbara 

11 Shankleman 2006
12 Shankleman 2006, ss 2-3
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grannstaterna  –  USA  och  Sovjetunionen  hade  intressen  i  området. 
Efterkrigsrekonstruktion  i  Bosnien,  Afghanistan  med  flera  var  också  föremål  för 
grannländernas intresse.  13 Det föreligger viss risk att denna faktor kommer blandas 
ihop med de andra, exempelvis med rubrik 2.4 angående naturresurser, då dessa inte 
sällan är av intresse för andra stater. Denna sammanflätning av problem och de oklara 
gränserna  leder  till  att  analysdelen  inte  alltid  kommer  separera  problemen  från 
varandra, utan analysera dem tillsammans.

2.5 Grad av institutionalisering

John  G  Ikenberry  menar  att  graden  av  institutionalisering  är  en  av  de  absolut 
viktigaste faktorerna för att konstruera en varaktig fred. I sin bok ”After victory – 
institutions, strategic restraint and the rebuilding of order after major wars” redogör 
han för utvecklingen efter viktiga krigs slut åren 1815, 1919, 1945 och tiden efter det 
kalla kriget. 

Idén  med  institutionalisering  bygger  på  två  premisser.  Den  första  är  att  den 
förlorande staten i en konflikt har en rädsla att den segrande staten antingen kommer 
att  dominera den besegrande staten med hjälp av sin nu överlägsna position,  eller 
fullständigt överge staten.  I båda fallen kommer situationen att  se dålig ut för den 
förlorande parten – i det första fallet finns risken att den förlorar sin autonomi och blir 
segrarens vasallstat,  i det andra finns risken att den blir dominerad av sina grannar 
eller inte har möjlighet eller resurser att själv återuppbygga sin stat. 

Den andra premissen är att  institutionalisering av att  samhälle  eller  mellan två 
stater leder till en insnävning av aktionsmöjligheter, en begränsning av maktutövande. 
En segrande stat som implementerar en institutionaliserande policy mot en besegrad 
stat förankrar sitt förhållande genom att manifestera sin roll i återuppbyggandet och 
avger sina avsikter att aktivt delta i landets rekonstruktion. På så vis har det politiskt 
sett knutit sig an till den besegrade staten. På samma gång godkänner den besegrande 
staten att det inte kan handla hur det vill utan omöjliggör effektivt sina möjlighet att 
dominera  eller  överge  den  förlorande  staten.  14 I  det  tidiga  skedet  av  en 
institutionalisering  måste  en  större  makt  ha  möjlighet  att  bevisa  att  den  kan  bli 
betrodd som ledare, kapabel att försvara det mindre landet och förtjäna det besegrade 
landets tillit. Om detta inte är fallet finns risken att institutionsskapandet faller. 15 

Bortsett  från  att  de  två  parterna  binds  ihop  genom  institutioner  och  därmed 
begränsar sina handlingsmöjligheter finns det rent utvecklingsmässiga fördelar med 
institutionaliserande.  Den  segrande  staten  har  ett  överläge  och  kan  hjälpa  den 
besegrade  staten  med  sin  återuppbyggnad  vilket  naturligtvis  beror  på  hur  mycket 
skada länderna ådrog sig och hur deras ekonomier ser ut efter kriget. Faktum är att ju 
större skillnaderna i militära,  politiska och ekonomiska resurser är mellan staterna, 
desto  större  är  sannolikheten  att  den  segrande  staten  kan  skapa  en  hållbar 
institutionalisering.  Den  mindre  statens  anledning  att  acceptera  en  sådan 
överenskommelse är dessutom större om den själv är i ett dåligt läge – om den inte 
accepterar  är  risken  stor  att  den  domineras  (av  den  segrande  staten  eller  starka 

13 Barakat 2003
14 Ikenberry 2007, ss 4-7, 17-20
15 Ikenberry 2007, ss 53-56
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grannländer) eller att den blir övergiven (vilken leder till att den går miste om hjälp av 
den starkare staten). 16 

Enligt  Ikenberry  har  demokratier  större  chans  att  etablera  mer  tillförlitliga 
institutioner  tack vare deras  öppnare och mer  transparenta  natur.  I  demokratier  är 
möjligheten att granska institutionernas innehåll och verksamheter mycket större än i 
diktaturer, där information är begränsad till vissa människor och rädslan för systemet 
är större. 

Det  är  intressant  att  notera  att  de  teorier  som  exempelvis  Ramsbotham  et  al 
presenterar  i  sin  bok  inte  passar  in  på  Ikenberrys  teorier.  Ikenberrys  teorier  kan 
sorteras upp i övergivande, dominans eller institutionalisering. En av de teorier som 
presenteras  i  Ramsbotham  är  IRW-metoden;  Intervention,  Reconstruction, 
Withdrawal, som går ut på att ett land genomför en intervention, rekonstruerar ett land 
och  sedan drar  sig  ur.  Då detta  inte  är  direkt  applicerbar  på  något  att  Ikenberrys 
teorier,  kanske man skall  se  det  som någon sorts  gråzon mellan  övergivande och 
institutionalisering, med större dragning till det första. 17 Vi kan inte hävda att någon 
av  teorierna  är  den  andra  överlägsen,  men  precis  som  andra  modeller  är  dessa 
förklaringsmodeller som kan passa in mer eller mindre väl på en situation. Trots att 
IRW-modellen  inte  strikt  talar  om institutionalisering  kommer  vi  att  nämna den i 
analysdelen för att se om den bättre eller sämre kan förklara situationen i Irak.

16 Ikenberry 2007, ss 36-50, 53-59
17 Ramsbotham et al 2005, kap 8
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3 Fallstudie/analys

3.1 Bakgrund

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 hävdade den amerikanska regeringen 
att irakiska underrättelsetjänster var inblandat i dådet samt att irakiska agenter kan ha 
haft  kontakt  med  terrornätverket  al-Qaida.  Irak  tog  avstånd  från all  inblandning i 
attentaten men fördömde inte terrorattackerna. 18

Bushadministrationen uttryckte oro över Iraks massförstörelsevapenprogram efter 
terrordåden den 11 september 2001. Kort därefter sade George Bush i ett tal i januari 
2002  att  Irak  är  en  av  ”Ondskans  axelmakter”.  Frankrikes  dåvarande  president 
Jacques Chirac betonade att med den information om massförståelsevapen man hade 
vid tidpunkten (den 10 februari 2003) skulle inte ett eventuellt krig i Irak kunna ses 
som rättfärdig.  Den 17 maj  utryckte  presidenten Bush i ett  TV-tal  att  om Saddam 
Hussein och hans söner Uday och Qusay inte lämnade Irak inom ramen av 48 timmar 
skulle resultatet bli en ”militär konflikt”. 19

Kriget började natten till  den 19 mars 2003 med attack mot en plats där USA 
misstänkte att Saddam Hussein skulle träffa ett antal irakiska tjänstemän. Den 11 april 
- det vill säga två dagar efter att den irakiska regimen fallit - utryckte president Bush 
att han skulle förklara en amerikansk seger när USA:s militära befälhavare talade om 
för honom att alla krigsmål som USA hade i Irak hade uppnåtts. Efter att den irakiska 
regimen  fallit  fanns  det  nya  mål  som  de  amerikanska  styrkorna  skulle  uppnå, 
nämligen  att  landet  skulle  fokusera  på  att  återställa  säkerheten  och  skapa  bättre 
förutsättningar för en effektiv politisk och ekonomisk återuppbyggnad av Irak. 20 

Det  var bara Storbritannien,  Polen och Australien  som erbjöd militärt  stöd till 
USA under Irakkriget. FN arbetar aktivt med att hitta styrkor från andra länder som 
skall hjälpa till med en efterkrigsrekonstruktion av landet. Hittills har följande länder 
visat intresse att delta i processen: Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Italien, 
Polen, Rumänien och Turkiet. 21 

3.2 Tilltro till etablissemanget i Irak

De första demokratiska valen på ett halvt sekel i landet hölls i januari år 2005, där 
sunniaraberna  bojkottade  valet.  I  samband  med  valet  och  på  valdagen  inträffade 
omkring  250  bombattacker.  Valdeltagandet  var  väldigt  lågt;  bara  60  %  av  de 
röstberättigande  valde  att  rösta.  Förenta  irakiska alliansen,  UIA,  och den kurdiska 
alliansen  fick  över  två  tredjedelar  av  platserna  i  det  provisoriska  parlamentet.22 

Noterbart också är att USA som har en viktig roll i Irak har pressat på väldigt hårt för 

18 SR, Sveriges radio. 19 mars 2007 
19 Copson 2003, s 3
20 Copson 2003, ss 5-6
21 A.a., ss 13-14
22 SR, Sveriges radio. 19 mars 2007
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att  det  ska  bildas  en  nationell  samlingsregering  som  även  skulle  inkludera 
sunnimuslimer.23

Att så många bombattacker inträffade under valet tid visar tydligt att en del av den 
irakiska befolkningen inte ansåg valen vare sig legitima eller rättvisa. Även olika dåd 
mellan  de  etniska  grupperna  som  har  skakat  om  landet  under  en  längre  tid  har 
troligtvis försvårat uppbyggnad av ett system som befolkningen i Irak skulle kunna 
förlita sig på. Eftersom i det läget då det inträffar olika bombattacker i landet saknar 
invånarna  en  grundläggande  säkerhet  vilket  vi  anser  behövs  om  man  ska  kunna 
åstadkomma  ett  väl  fungerande  system i  landet.  Exempelvis  får  en  del  utbildade 
invånare  i  Irak hotelsebrev  att  lämna  landet  på  grund av  politiska  falanger  vilket 
innebär att dessa människor oftast tvingas fly till andra länder som Jordanien, Syrien, 
Egypten eller något land i väst.24 Detta kan även vara en försvårande aspekt gällande 
att skapa ett trovärdigt system i landet. Så länge dessa människor inte får framföra 
sina  åsikter  och  sprida  kunskap  vidare  kommer  det  förmodligen  vara  väldigt 
komplicerat att uppnå en välfungerande systematik i landet.  

Som  vi  tidigare  nämnt  har  en  del  av  de  irakiska  invånarna  ifrågasatt  USA:s 
närvaro i landet, vissa har till och med varit öppet skeptiska vilket leder till att vissa 
människor i landet inte litar på det nya systemet som håller på att byggas upp. Vi har 
även  tidigare  under  arbetets  gång  berört  att  en  del  av  den  irakiska  befolkningen 
påpekat att USA inte är närvarande i Irak för att hjälpa landet utan för att gagna sina 
egna intressen. Under 2007 var det bara 18 % som hade någon tilltro till den USA 
ledda alliansen, bara en fjärdedel av den irakiska befolkningen uppgav att de kände 
sig säkra i sitt eget bostadskvarter samt hela 86 % av befolkningen fruktade att någon 
i  familjen  skulle  falla  offer  för  våld.25 Hela  63  % av  befolkningen  anser  att  de 
utländska soldaterna inte ska lämna landet förrän säkerhetssituationen blivit bättre och 
de irakiska myndigheterna  kan behärska läget  i  landet.26 USA och deras  styrkor  i 
landet har en avgörande roll till att skapa tilltro till systemet även om man stöter på 
visst motstånd på olika håll i landet. Inte minst om USA skapar en trygg och säker 
miljö för de irakiska invånarna i landet kan det vara bra grund för att systemet i landet 
sakta men säkert börjar fungera. Irakiernas tilltro till det allmänna systemet i landet är 
nära förknippat med institutionaliseringen i landet. För Irak gäller det att det politiska 
läget och säkerheten är stabil, basen borde skapas för en politisk kultur som är öppen 
och skapar ett pluralistiskt civilt samhälle. För att detta ska vara möjligt krävs det ett 
omfattande  internationellt  stöd.27 En  väl  fungerande  och  väl  utvecklat  grad  av 
institutionalisering i landet skulle troligtvis innebära att tilltro till systemet blir bättre. 

Vi kan alltså konstatera att det föreligger en förtroendebrist för det amerikanska 
ledarskapet i Irak och att situationen antagligen hade varit mer stabil om tilltron var 
mer förankrad.

3.3 Etniska splittringar i Irak

Tidigare har vi gått igenom några olika konflikter för att ge en överblick av vikten 
som de etniska splittringarna utgör i vårt samhälle. Först och främst är det viktigt att 

23 SR, Sveriges radio. 16 februari 2006 
24 Morin 2006, s 37 
25 SR, Sveriges radio. 19 mars 2007
26 SR, Sveriges radio. 19 mars 2007
27 Morin 2006, s 30 
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påpeka  att  under  tiden  som  Iraks  ledare  gynnade  Saddam  Hussein  mest  sin 
befolkningsgrupp, sunnimuslimerna.  Shiamuslimer och kurder som är de två andra 
stora befolkningsgrupper kom att nedtryckas.28 

Det  rådde  enorma  orättvisor  i  landet  som  byggde  på  de  etniska  skillnaderna 
mellan befolkningen vilket men trots detta har shiamuslimer och kurder inte kunnat 
göra något åt saken under många år på grund av att Saddam Husein var en så pass 
totalitär  ledare.  Efter  USA:s  invasion  år  2003 samt  efter  av  Saddamregimens  fall 
samma år ökade missnöjet hos folket mot den nya ockupationsmakten, det inträffade 
blodiga attacker som utfördes av landets ledande folkgrupper.29

Kurderna  som under  Saddams  styre  förtrycktes  enormt  mycket  började  under 
USA:s  ockupation  höja  rösten och eftersträva  en regional  autonomi.30 Följaktligen 
visar  detta  prov  på  att  de  etniska  splittringarna  påverkar  även  internationella 
förhållanden mellan olika aktörer, med andra ord kan dessa splittringar ha effekter 
utanför nationens gränser. 
   Splittringen mellan landets folkgrupper fördjupades och våldet mellan shia- och 
sunnimuslimer  blev  väldigt  omfattande.31 Våld  som  uppstår  mellan  dessa  två 
folkgrupper kan leda till att situationen i landet blir ännu mer instabil, till exempel kan 
vara svårt att etablera en regim som är accepterad av samtliga folkgrupper i landet. 
Våldet blev så genomgripande att det nästan pågick inbördeskrig i landet år 2007.32 I 
en  sådan  situation  där  man  talar  om  inbördeskrig  faller  bland  annat 
återuppbyggnadsplaner långt ner på prioriteringslistan.  Innan dess hade situationen 
redan blivit enormt spänd, framförallt mellan shia- och sunnimuslimer inte minst på 
grund  av  att  det  inträffade  bombattacker  mot  ”Guldmoskén”  som  är  ett  av 
shiamuslimers heligaste säten. 

Efter detta angrepp inträffade dagligen olika så kallade ”tit för tat”-attacker mellan 
olika folkgrupper i landet.33 Diverse bombattacker som inträffade och som fortfarande 
inträffar gör att vi bedömer att en återuppbyggnad av Irak inte är lika effektiv som den 
skulle  kunna  vara  om  det  rådde  en  lugn  situation  i  landet  där  människors 
grundläggande trygghet var säkrad. En annan effekt som är möjlig till följd av olika 
attacker som präglar landet är den att  tilltro till  USA:s kapacitet  bland de irakiska 
invånarna att kunna etablera en väl fungerande regim i landet minskar avsevärt.

Noterbart  är  att  de olika attackerna ägde rum flera  år  efter  att  kriget eller  den 
USA-ledda invasionen officiellt var avslutad men trots det har USA inte kunnat skapa 
en  effektivt  fungerande  stat.34 USA  har  en  avgörande  roll  när  det  gäller 
återuppbyggnad  i  Irak  men  detta  kan  ta  ännu  längre  tid  även  om  landet  är  en 
supermakt om man inte på ett tillfredställande sätt kan uppnå ett samarbete med det 
irakiska folket samt övertyga de att man är där för att hjälpa människorna i landet 
oavsett vilken bakgrund de har. 

Om Irak inte hade varit  så pass etniskt splittrat,  det vill  säga om det rådde en 
homogen  etnicitet  i  landet,  hade  det  förmodligen  varit  lättare  att  skapa  en  stabil 
situation  då  invånarna  troligtvis  också  hade  haft  liknade  intresse  som man  skulle 
kunna  uppnå  på  ett  enklare  sätt.  Bombattacker  hade  antagligen  inte  varit  lika 

28 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Februari 2009 
29 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Februari 2009
30Mockaitis 2007, s 22
31 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Februari 2009
32 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Februari 2009
33 Mockaitis 2007, s 44
34 Mockaitis 2007, s 48
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framträdande som de är i dagsläget samt återuppbyggnad av landet hade möjligtvis 
kunnat vara mer effektiv. 

Vår bedömning är att  konflikten  mellan de olika etniska grupperna som pågår 
under en längre tid i landet har satt sina spår eftersom på grund av det har exempelvis 
en återuppbyggnad av landet dragit ut på tiden samt har konflikten krävt många civila 
människors liv där fall angående ”Guldmosken” som vi tagit upp ovanför i texten är 
bara en av många andra olika dåd som bygger på etniska grunder. Som det ser ut idag 
har USA:s närvaro har bidragit färre etniska konflikter i landet även om det inte alltid 
varit så då många av irakiska invånare inte gillade att USA var närvarande i landet. 
De  etniska  splittringarna  i  landet  är  oerhört  viktiga  gällande  Iraks  utveckling,  i 
dagsläget  tycker  vi  att  det  har  blivit  bättre  men  vi  anser  ändå  att  det  återstår 
fortfarande mycket kvar och göra tills man motverkar problemet. 

3.4 Förekomst av naturresurser i Irak

Vi skall under denna rubrik ta reda på hur de irakiska naturtillgångarna har påverkat 
utvecklingen i Irak för att se om dess närvaro har varit en positiv eller negativ faktor. 
Under  rubriken  2.4  ”Förekomsten  av  naturresurser”  skrev  vi  vilka  faktorer  som 
indikerade en stat vars naturresurser legat dem till last eller orsakat problem. Om vi 
finner dessa i stor omfattning, drar vi slutsatsen att oljan har varit en negativ faktor. 

3.4.1 Oljefälten är skadade eller i paramilitära gruppers besittning

Som det ser ut nu har den USA-ledda koalitionen kontroll  över alla Iraks oljefält, 
vilket har varit läget sedan invasionen 2003. Ett fåtal oljekällor sattes i brand av de 
Saddam-lojala trupperna som drog sig tillbaka under krigets gång, men alla bränder 
(nio stycken) har släckts. Samtidigt har utveckling av oljefälten gått framåt och deras 
produktivitet har skjutit i höjden. Innan kriget började producerades runt 2,6 miljoner 
fat olja om dagen. Kriget medförde en nedtrappning av oljeproduktion, men i februari 
2008 producerades 2,4 miljoner fat. 35

Trots att det fortfarande finns paramilitära grupper som motsätter sig den USA-
influerade regeringen har de inte lyckats att allvarligt skada oljeproduktionen, vilket 
har  tillåtit  den  att  fortsätta  sin  utveckling.  Det  finns  fortfarande  motsättningar 
angående självstyre och tillhörigheten av oljan, men få eller inga indikationer på att 
oljeproduktionen skulle vara i fara. 36 Anledningen till att koalitionen har lyckas hålla 
oljefälten säkrade beror antagligen till stor del på att dess militära och teknologiska 
överlägsenhet tillät den att ta kontroll över dem under krigets gång. Kanske skall man 
tillskriva USA:s intresse av oljekällorna en viss faktor, som i kombination med det 
faktum att oljeministeriet också räddas undan skador kan vara ytterligare argument för 
de som hävdar att invasionen hade ekonomiska orsaker. 

3.4.2 Internationella aktörer är ovilliga att investera i den privata 
sektorn

35 Copson 2003, ss 23-24 och The Times
36 Iraq Oil Report
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Den mest attraktiva tillgången i Irak – oljan – har varit den resurs som stater har velat 
investera i. Oljan var statligt kontrollerad från mitten av 1970-talet fram till 1990-talet 
då den privatiserades. Efter invasionen 2003 var kontrollen av oljan fortfarande statlig 
under en USA-styrd regering, vars huvudmål var att återställa oljeproduktionen. Den 
nya irakiska regeringen har däremot tillkännagett att den tänker låta privata företag 
delta  på  oljemarknaden,  varpå  flera  internationella  företag  har  påpekat  att  de  är 
intresserade. 37

Vad gäller resten av marknaden är det länder som Frankrike, Turkiet och Ryssland 
som har investerat mest i Iraks privata sektor medan USA inte har varit en alls lika 
stor aktör. Detta kanske kan förklaras med det faktum att kriget varit dyrt, oljan är 
viktigare och att ekonomin är dålig, men den verkliga anledningen är (enligt tidningen 
Newser)  att  amerikanska  investerare  anser  att  situationen  är  för  bräcklig  för  att 
investera i. Det senaste året har investeringarna i Irak ökat med $500 miljoner, vilket 
inte nödvändigtvis betyder att investeringsmiljön är bra – bara att den är bättre än 
tidigare. 38

Det  verkar  således  som att  internationella  aktörer  blir  mer  intresserade  av  att 
intressera  i  Irak  än  tidigare.  Det  faktum  att  amerikanska  aktörer  drar  sig  för  att 
investera är visserligen en indikator på att investeringsmiljön inte är felfri, men den är 
på väg att bli bättre. Vår bedömning är att eftersom det innan och under kriget var 
svårt för privata investerare att investera i landet, uteblev sådana investeringar. När 
Irak nu efter kriget håller på att öppnas krävdes en viss tid för att etablera ett mer 
demokratiskt system och förändra marknaden och göra den mer tillgänglig för privata 
investerare. Med olja som den huvudsakliga tillgången (som traditionellt svarar för 
mer  än  90%  av  inkomsterna  från  handel  med  utlandet)  39 är  det  kanske  inte 
förvånansvärt att den blev föremål för de huvudsakliga investeringarna. Det verkar i 
vilket fall som helst inte som att dåligt investeringsklimat är ett problem – eller i alla 
fall inte ett som skulle vara direkt orsakat av förekomsten och fokuseringen på oljan. 

3.4.3 Stora skulder hos regeringen lånade för att finansiera militären

Med tanke  på de två förändringarna  av regeringsmakten  (från Saddam till  USA:s 
tillfälliga styre till  den nuvarande irakiska regeringen) kommer detta vara en fråga 
som kan komma att  präglas  mycket  av  historien.  Faktum är  att  Irak har  extrema 
skulder till omvärlden, dels efter kriget med Iran under 1980-talet och Gulfkriget. Det 
finns  inga  exakta  uppgifter  om hur  mycket  landet  är  skyldigt,  men 2007 uppgick 
skulderna till mellan femton eller tjugo gånger större än BNP:n (cirka $100 miljarder 
2007) eller $16 000 per capita.  40 Vissa källor hävdar att Iraks skulder kommer från 
pengar  som Saddam Hussein skapade för  att  finansiera  kriget  mot  Iran,  41 medan 
andra säger emot det. 

I vilket  fall så kan vi konstatera att Irak har åtskilliga skulder att betala,  varav 
många av dessa orsakades under Saddam Husseins styre.  2008 tecknades ett  avtal 
mellan Irak och Internationella Valutafonden (IMF), där 80% av landets skulder till 
Parisklubben  avskrevs.  42 Ytterligare  källor  hävdar  att  Irak  blev  fullständigt 

37 The Economist
38 Newser och USA Today
39 CIA – The world Factbook
40 Global Politician
41 Wikipedia
42 CIA – The world Factbook
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skuldsanerat 2003, men detta har vi inte kunnat bekräfta.43 Efter invasionen har landet 
däremot fått stora skuldesänkningar och lånar inte längre pengar för att finansiera ett 
stor militär, kan beror på att USA fortfarande har en stor militär närvaro. Frågan var 
dock huruvida regeringen har stora skulder för att finansiera militären, vilket var fallet 
under slutet av 1980-talet under kriget mot Irak. I nuläget har inte Irak stora skulder 
som skapats för att finansiera militären, vilket leder till att vi konstaterar att denna 
faktor inte är applicerbar. 

3.4.4 Högt uppsatta människor har stora intressen i naturresursen

Innan 2003 satt Saddam och Baath-partiet på toppen av styret och tog emot ofantliga 
mängder pengar från oljeförsäljningen. Efter invasionen 2003 har Iraks oljeministerie 
varit det beslutande organet vad det gäller oljan och vilka företag som får kontrakt att 
raffinera och färdigställa den. På grund av USA:s starka närvaro i landet har de haft 
väldigt mycket inflytande på den policy som ministeriet har fört sedan 2003. 44 Trots 
att det på lägre nivå föreligger korruption, föreligger det på högre nivå inte samma 
problem.  45 Vi såg under rubriken ”Institutionalisering” att demokratiska styren har 
stora fördelar framför diktaturer tack vare sin mer transparenta natur – detta skulle 
kunna vara ett  exempel  på ett  fall  där ett  demokratiskt  styre  har hållet  korruption 
borta.  Vi kan tyvärr  inte  bekräfta  denna tes bara genom ett  fall,  men möjligheten 
föreligger. 

Trots att vi inte kunde visa på ett personintresse föreligger det en annan tes som är 
värd att nämna. USA anklagas från flera håll för att ha invaderat Irak på grund av dess 
rika oljetillgångar. För att undersöka om detta är sannt är det nödvändigt att se saken 
ur ett något större perspektiv. Kritiker på området hävdar att USA i kombination med 
IMF erbjuder hjälp till länder efter despoters fall genom att bland annat efterskänka 
lån, men i utbyte  kräver att  länderna stället  om sig och inför extrem privatisering. 
Detta leder, menar kritiker, till  möjligheten för internationella (ofta USA-baserade) 
företag  att  etablera  sig  på  marknaden  och  ge  USA  tillgång  till  naturresurser.  I 
kölvattnet  av  privatiseringen  drabbas  länderna  av  arbetslöshet  och  ekonomiskt 
ofördelaktiga situationer. 46

 Kritiker menar att det är exakt detta som har skett med Irak. Landet har sagt att 
det planerar att bjuda in internationella företag för att ta hand om oljeutvinningen och 
som nämnt ovan när vi talade om skulder så har dessa efterskänkts. Vidare kan man 
nämna att många länder, exempelvis Ryssland och Kina, har uttryckt sin oro för att 
USA kommer dominera Iraks återuppbyggnad av oljeindustrin utan deras eller FN:s 
deltagande.  47 Som det är nu är förhandlingar angående vilka internationella företag 
som får agera i Irak inte avslutade, men kritikernas trend till USA:s närvaro i Irak är 
klar; man anser att USA invaderade Irak huvudsakligen för att komma åt oljan genom 
att strukturera om Iraks ekonomiskt 

Slutligen  konstaterar  vi  att  det  inte  föreligger  personliga intressen i  oljan eller 
personer som tar åt sig oproportionerligt mycket av oljeinkomsterna, men det finns 
teorier som anklagar USA:s styre för att vilja exploatera Iraks tillgångar för att göra 
något liknande på en större skala.
43 Wikipedia
44 New York Times
45 Alternet
46 Jubilee Iraq
47 Copson 2003, ss 24-26
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3.4.5 Allvarliga frågor angående regionalt styre och självstyre på 
grund av resurserna

När det gäller regionalstyre är den största frågan i Irak hur kurderna skall behandlas. 
Som vi nämnt under analysdelen angående Etniska splittringar, är intresset stort för en 
kurdisk  stat.  Det  faktum  att  områden  i  norr  som  är  dominerade  av  kurder  även 
innehåller stora oljetillgångar förvärrar bara situationen. Den irakiska oljehanteringen 
sköts av det Irakiska Oljeministeriet,  men det kurdiska regionala styret  (Kurdistan 
Regional Government,  KRG) har redan tecknat ett flertal  avtal  med internationella 
företag,  där  de  sistnämnda  tillåts  utforska  deras  områden  efter  olja  och  därefter 
utvinna  och  behandla  den.  Den iraksika  oljeministern  Hussain  al-Shahristani  sade 
nyligen (14 maj 2009) att KRG inte hade befogenhet att ingå sådana avtal. 48

Trots att vi inte har sett prov på andra etniska grupper och deras intresse att ta 
kontroll över oljetillgångarna, är detta ett bra (om än mindre uppmuntrande) exempel 
på  oljans  vikt  vad  gäller  intresset  för  regionalt  styre  från  kurdernas  sida.  Det 
föreligger en risk att oljan har sporrat kurdernas intresse att hävda sitt oavhängighet. 
Det skall dock nämnas att vi inte hävdar att detta skulle vara enda anledningen till 
deras intresse – som vi såg under rubriken Etniska splittringar i Irak har kurderna fler 
anledningar att vilja etablera sin egen stat. 

Hela bedömningen om huruvida Irak kan klassificeras som en stat som har lidit 
negativa konsekvenser av sina naturresurser är en aning tvetydig eftersom situationen 
förändrades dramatiskt efter kriget då USA tog de facto kontroll över landet. Om vi 
hade tittat på landet innan kriget 2003 bröt ut, hade vi kunnat konstatera att flera av de 
faktorer  vi  har  uppradat  var  närvarande.  Efter  invasionen  är  situationen  dock  en 
annan, de flesta faktorerna stämmer inte längre in. Således måste vi dra slutsatsen att 
oljan inte bidrar nämnvärt till den instabila situationen i Irak.

3.5 Andra staters inblandning i Irak

I vårt fall är det framförallt relevant att se hur stater som är starkt förknippade med 
Irak intresserar sig för landets efterkrigsutveckling. Relationen mellan Irak och Iran 
har  varit  besvärlig  inte  minst  har  länder  krigat  med  varandra  många  år  efter  den 
iranska revolutionen 1979. Dock kommer vi inte att fördjupa oss i hur det sett ut långt 
tillbaka i tiden utan vår fokus kommer appliceras på förhållanden mellan länder efter 
USA:s invasion av landet år 2003. 49

Det är inte bara handel med Irak som ligger i Irans intresse utan det är även av stor 
vikt för Iran att Irak förblir en svag stat. Anledningen är att Iran inte längre skulle 
behöva känna sig hotad av Irak. Som vi tidigare nämnt har situationen i Irak under 
vissa perioder varit på gränsen till inbördeskrig vilket inte ligger i Irans intresse. Ett 
eventuellt inbördes krig i Irak kan leda till en flyktingstorm till bland annat Iran, inte 
minst  många  shiamuslimer  från  Irak  skulle  förmodligen  söka  sig  dit.  Dessutom 
befinner sig både Iran och Irak i ett område som är präglat av olika krig vilket innebär 
enligt oss att en kollaps på grund av ett eventuellt inbördeskrig i Irak skulle leda till 
att  det  uppstår  konflikter  i  större  delen  av  regionen.  Dessa  faktorer  kan  vara  en 
förklaring till Irans intresse att Irak inte kollapsar, utan snarare förblir en svag stat. 50

48 Iraq Oil Report
49 Atoradi 2009, ss 13-14
50 A.a., ss 30-34
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En annan stat som har enorma intressen i Irak är Turkiet, framförallt vill landet 
omöjliggöra  att  kurder  i  norra  Irak  ska utropa  självständighet  vilket  skulle  kunna 
smitta  av  sig  till  Turkiet  där  de  turkiska  kurderna  skulle  kunna  försöka  göra  det 
samma.51 Turkiet har under flera år varit i väpnad konflikt med den kurdiska PKK-
gerillan  (motståndsrörelsen,  kurdiska  arbetarparti),  på  senare  år  har  Turkiet  även 
påstått att PKK använt sig av baser i norra Irak för att utföra attacker mot Turkiet 
vilket  ledde  till  att  år  2007  det  turkiska  parlamentet  gav  militären  klartecken  att 
forcera över gränsen i Irak för att jaga de kurdiska rebellerna.52  Kurder är för övrigt 
den största etniska statslösa folkgruppen.53 Eftersom det finns många kurder både i 
Irak och i Turkiet anser vi att en kurdisk självständighet i Irak skulle sätta press på 
Turkiet av den anledningen att en kurdisk självständighet i norra Irak möjligtvis skulle 
kunna leda att man på grund av självständigheten blir mer auktoritär än innan. Vi ser 
det som en logisk effekt att kurderna i Turkiet i sådant fall vill bli självständiga vilket 
i således skulle öppna för nya och förmodligen mer omfattande konflikter. Därför är 
vår bedömning att det lönar sig bättre för Turkiet att redan nu gå in i Irak och visa 
tydligt vad man har för tankegångar angående kurdernas strävan efter självständighet i 
norra Irak.  Att landet går så pass lång som att tränga över Iraks gräns visar prov på 
beslutsamhet kring frågan samt ligger det i deras intresse att stoppa kurdiska rebeller 
från att ens komma in i Turkiet vilket skulle annars kunna leda till  olika dåd som 
skulle  skaka  om  landet.  Handel  och  ekonomiska  relationer  med  Irak  är  en 
betydelsefull part av Turkiets Irakpolitik. Oljekriser på 1970-talet och Turkiets behöv 
av nya marknader i Mellanöstern har orsakat en förskjutning av landets handel med 
Irak.54 Att Turkiet har ekonomiskt intresse och nytta av Irak framgår tydligt av att 
exporten till Irak ökade kraftigt, till 2,6 miljarder år 2006. En förbättring ser vi också 
år 2007 då exporten till  Irak ökade till  10 miljarder US dollar vilket är en väldigt 
viktigt faktor för landets ekonomi. Dessa fakta visar att för Turkiet är det av stor vikt 
att  behålla de goda ekonomiska relationerna med Irak samt även söka förbättra de 
ännu mer. Turkiets statsskuld har ökat kraftigt under senare år samtidigt som landet 
brottas med ett stor underskott i handel med utlandet. Den ekonomiska situationen i 
Turkiet ligger inte på en tillfredställande nivå vilket betonar vikten av att utveckla det 
ekonomiska samarbetet med övriga länder, inte minst Irak.  Intressant är också faktum 
att det ligger i Turkiets intresse att avväga Irans inflytande i Irak och då framförallt 
den irakiska inrikespolitiken. Eftersom det intrycket som den irakiska befolkningen 
har är att Irans inflytande i Irak har ökat under senare och kommer att fortsätta stiga. 
Orsaken enligt oss till att Turkiet vill balansera Irans inflytande i Irak beror på Irans 
möjliga ambitioner som stormakt i regionen vilket inte skulle gynna Turkiet. Irans och 
Turkiets intresse i Irak visar också hur viktigt Irak är för regionen samt hur viktigt det 
är att man uppnår en stabil situation i landet. 55

3.6 Grad av institutionalisering i Irak

Efter den USA-ledda invasionen av Irak har vi sett ett nedmonterande av de irakiska 
inhemska  institutionerna.  Baath-partiet  har  tagits  bort  från  makten,  den  totalitära 

51 Dagens arbete 
52 Atoradi 2009, s 36 
53 A.a., s 23 
54 Atarodi 2009, s 26 
55 A.a., s 36 
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naturen har ersatts av ett demokratiskt system och mest uppenbart – Saddam Hussein 
sitter inte längre vid makten. Vi kan konstatera att koalitionen inte övergav Irak efter 
kriget,  då  deras  närvaro  fortfarande  är  stark  och  inflytandet  i  landet  likaså.  Att 
bekräfta om det har skett en institutionalisering eller en dominans av Irak från den 
ockuperande  sidan  är  däremot  svårare  att  bestämma.  Som vi  har  nämnade  under 
rubrik 3.4 har USA säkrat Iraks oljekällor och det föreligger en oro hos resten av 
världen  att  USA  själva  kommer  välja  vilka  företag  som kommer  få  tillstånd  att 
hantera oljan. Vad vi vill mena här är att detta är ett beteende som verkar vara mer 
inriktat på dominans av Irak än på ett institutionaliserande av staten och byggandet av 
en gemensam grund för samarbete. För att ytterligare understryka detta skall nämnas 
att tilltron hos irakierna till USA är låg (se rubrik 2.1) och åsikten att USA invaderade 
landet för att komma åt oljan är vitt utbredd. 

Vi vet att USA redan innan kriget började formulera planer för att rekonstruera de 
civila myndigheterna och återskapa den infrastruktur som förstörts.  56 Amerikanska 
satsningar på återuppbyggnad av infrastruktur, politiska institutioner och ett fungerade 
regelsystem är indikationer  på åtminstone ett  intresse att  återuppbygga landet.  Till 
detta kan vi lägga USA:s uppenbara avsikt att installera ett demokratiskt styre, vilket 
har lyckats. Trots att den i vissa avseenden inte fungerar optimalt (den sunniarabiska 
minoriteten bojkottade valen 2005) kan vi utläsa ett amerikanskt intresse att införa 
demokrati. 

Problemet kommer när det gäller  USA:s avsikter.  Vi vet att  USA har lagt ned 
betydande resurser på att genomföra kriget; men det leder oss inte till någon slutsats 
om  huruvida  USA  försöker  dominera,  institutionalisera  eller  överge  landet.  Det 
faktum att de återuppbygger och har stora intressen i oljefrågan och agerar för att 
tillfredställa dem tycks indikera att de inte vill överge landet (trots att man i det här 
fallet måste vara försiktig med definitionen på ”överge”). Vi har inte heller sett prov 
på några långvariga överenskommelser mellan USA och Irak som indikerar ett aktivt 
institutionsbyggande. Som vi läste i teoridelen skulle även institutionaliserande synas 
genom  ett  begränsande  av  aktionsmöjligheter,  men  den  amerikanska  militären  är 
fortfarande in kontroll av Irak och kan utföra militära operationer (trots att dessa kan 
ifrågasättas av det internationella samfundet). 

Som vi presenterat under tidigare delar av analysen finns det missnöje med USA:s 
närvaro  från  omvärlden  och  inom  Irak.  Till  detta  kan  nämnas  de  otaliga 
självmordsbombare  som har orsakat  skada i  Irak och de civila  som skadats under 
ockupationen av Irak. Om de brister som finns i Irak signalerar att USA inte klarar av 
att  institutionalisera  Irak,  finns  risken  att  den  sittande  irakiska  regeringen  aktivt 
försöker dra sig mer ur samarbetet med USA. Den irakiska ledningen är redan kritisk 
till USA:s närvaro och har länge velat att dess trupper drar sig ur Irak, vilket vi tolkar 
som en indikator på att USA:s institutionalisering (om det nu är fallet) inte har lyckats 
väl. Till detta skall nämnas att genom sitt militära agerande och dess aktioner som har 
ändrat den irakiska ekonomiska strukturen i grunden (genom massprivatiserande) inte 
signalerar  ett  restriktivt  förhållningssätt  (vilket  enligt  två  källor  är  ett  brott  mot 
Genévekonventionen,  som  förbjuder  en  ockuperande  makt  att  ändra  ett  lands 
ekonomiska struktur). 57 Således har den irakiska ledningen ingen anledning att tro att 
USA inte skulle försöka dominera dem även om en institution kom till stånd, och har 
därmed ingen anledning att acceptera en sådan de blev presenterade med ett sådant 
anbud.

56 Copson 2003, ss 22-24
57 Global policy och BNet
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Något som talar mot både en dominerande tendens från USA:s sidan, men även ett 
institutionaliserande beteende, är den kritik som riktats mot USA:s krigsplaner från 
dess egen ledning. USA:s försvarsdepartement (Department och Defense) började inte 
skapa planer för efterkrigsrekonstruktion i Irak förrän några få månader innan själva 
invasionen ägde rum och dessutom skedde detta med föga imponerande intensitet. 
Dessutom har försvarsdepartementet påpekat att det saknas experter på områden som 
agrikultur,  utbildning  etc  på  plats  i  Irak  som  kan  leda  USA:s 
återuppbyggnadsprogram. Den tidigare försvarsministern Donald Rumsfeld uttryckte 
sin vilja att vinna på slagfältet så fort som möjligt för att sedan dra sig ut. 58

Dessa faktorer talar mer för en avsikt från USA:s sida att dra sig ur och överge 
Irak  snarast  möjligt,  vilket  talar  emot  vad  vi  tidigare  har  sagt  tycks  visa  på  ett 
institutionaliserande eller dominerande agerande från USA:s sida. Således misstänker 
vi att det antingen föreligger dålig samverkan inom den amerikanska ledningen, eller 
att  inställningen  har  ändrats  under  ockupationens  gång.  Trots  att  vi  finner  dessa 
tankegångar intressanta, ligger vidare spekulation utanför uppsatsens omfång.

Detta  agerande  kan  förklaras  mycket  bättre  med  hjälp  av  IRW-modellen  som 
presenterades i Ramsbotham et al. Som vi nämnde i teoridelen gick denna modell ut 
på att ett land intervenerar, bygger upp landet och sedan drar sig ut. Vi har inte lyckats 
belägga eller bevisa vilka avsikter USA hade för invasionen av Irak, men som det ser 
ut som att USA kommer kalla hem sina militära styrkor därifrån och rekonstruktionen 
av Irak är på gång. Vi vet inte med säkerhet om USA:s avsikter var att stanna i landet 
och etablera en varaktig närvaro i syfte att fortsätta ha inflytande över utvecklingen, 
men då den irakiska ledningen har begärt att USA lämnar landet kommer beteende att 
likna just en IRW-intervention. 59

Frågan  är  alltså  om det  rör  sig  om ett  institutionaliserande  eller  dominerande 
beteende. Med tanke på att den amerikanska militären planeras att successivt dra sig 
ur landet under den närmaste tiden, är inget av alternativen direkt tillämpbart. Utan 
militär  närvaro  och  nära  knutna  institutionella  band  kommer  –  i  alla  fall  enligt 
Ikenberrys begrepp – USA inte vara i en position att dominera eller ha institutionell 
kontroll över Irak. Ramsbothams modell lämpar sig bättre för att förklara situationen, 
men eftersom vi inte kan vara helt säkra på USA:s avsikter kan vi inte heller säga om 
det var en sådan intervention de sökte uppnå.

58 West 2003, ss 55-57
59 Ramsbotham et al 2005, s 186 ff
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4 Slutsatser
För att förklara den dåliga situationen i Irak har vi nu använt fem faktorer som, vilket 
vi  skrev  i  början  av  arbetet,  har  ett  visst  samband.  Graden av  institutionalisering 
påverkar invånarnas tilltro till den ockuperande makten, vilket kan eskalera en redan 
instabil situation mellan exempelvis etniskt splittrade grupper. Vi har kunnat se att 
USA inte  har  lyckats  med (eller  haft  avsikt  att  lyckas  med)  genomförandet  av en 
institutionaliseringsprocess  mellan  Irak  och  USA.  Vi  har  visserligen  sett  att 
rekonstruktion i Irak sker i stor det tack vare USA och att de har infört demokrati, 
men  vi  har  också  sett  att  USA  har  förändrat  samhället  i  grunden  (via 
massprivatisering). Den institutionalisering som har skett har varit något bristfällig, 
och frånvaron av den kan mycket väl vara en anledning till det instabila läget, men 
knappast den enda.

De etniska splittringarna som finns i Irak fanns redan innan invasionen 2003, men 
deras rivalitet har knappast lugnats ned under det amerikanska styret. Bristen på tilltro 
för  den  USA-influerade  ledningen  har  inte  lyckats  att  på  ett  effektivt  sätt  hindra 
splittringarna från att fortsätta eller eskalera. En bättre tilltro till att amerikanerna kan 
hantera situationen och en större tilltro till etablissemanget i Irak hade hjälpt till att 
hålla de olika grupperna i schack, eller i alla fall förhindra att de motverkar varandra. 
Detta  har  USA misslyckats  med,  delvis  genom att  låta  sitt  intresse för  oljan lysa 
igenom. Den amerikanska ledningen anklagas från många håll för att ha genomfört 
massprivatisering för att själva kunna nå oljan. Som det ser ut nu får USA:s intresse 
dem att se illa ut för irakierna,  och på så vis har det varit en negativt  påverkande 
faktor för landet. Å andra sidan är det en ekonomisk tillgång, som förhoppningsvis 
kommer  att  generera  inkomster  för  regeringen,  som  den  kan  använda  i 
återuppbyggnaden. Oljan har däremot säkerligen varit ytterligare en anledning för den 
kurdiska befolkningen i  norr  att  uppnå självstyre,  men det  var  knappast  den enda 
anledningen; de andra faktorerna vi talat om spelar säkerligen också in.

Splittringen inom Irak och närvaron av amerikanska trupper är inte något som har 
gått Iran och Turkiet förbi, utan deras intressen i Irak har fått dem att agera. Vi vet att 
iranska trupper har underblåst oroligheterna i Irak, varför vi får konstatera att andra 
staters intressen har varit en negativ faktor i Irak. Vi har förstås inte betraktat alla 
länders individuella intressen i Irak, men vi vet bland annat Irans stöd till milisgrupper 
har lett till problem för landet och att västvärldens företags intressen för oljekällorna 
kritiseras av många som anser att Irak blir utnyttjat för sina oljeresurser.

Slutligen kan vi konstatera att alla de fem faktorer vi har behandlat i arbetet är 
närvarande i Irak, men föga förvånande i olika utsträckning. Men skapandet av en 
fördjupad institution,  en mer  återhållsam strategi  mot  Iraks  oljekällor  och ett  mer 
utpräglat  försök  att  få  de  irakiska  etniska  grupperna  att  jobba  tillsammans  hade 
säkerligen förbättrat situationen i Irak. Vi författare av den här uppsatsen ställer oss 
frågan vad det är som har förhindrat den USA-ledda koalitionen från att motverka 
problemen på de här områdena. Men det är en fråga för en annan uppsats.
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