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Abstract 

Interventionerna i Irak och Afghanistan lyckades på relativt kort tid störta de 

gamla regimerna. Den efterföljande återuppbyggnadsfasen var i båda fallen på 

förhand stipulerad i den överordnade strategin. En prioriterad del av denna 

återuppbyggnad var reformeringen/organiseringen av ländernas interna 

säkerhetssektorer. Denna uppsats rör sig inom denna problematik och belyser 

försöken att skapa nya, enhetliga nationella arméer i de båda länderna samt de 

DDR-processer som implementerats, relaterat till säkerhetsläget i respektive land 

och sammankopplat med en traditionell diskussion om arméns roll som 

samhällsinstitution. Uppsatsens resultat ger tillhanda ett antal kritiska 

säkerhetsrelaterade aspekter som påverkat armébyggandet och DDR-processen. 

Den finner bland annat att de bägge ländernas processer på liknande sätt påverkats 

av säkerhetsläget, och att DDR-processerna svarat illa mot de huvudteman som 

sammanställts av Bryden och Hänggi, vars teorier legat till grund för uppsatsens 

undersökning av DDR-åtagandena i länderna. 

 

Nyckelord: Afghanistan, Irak, Disarmement Demobilization Reintegration, 

Security Sector Reform, Armébyggande. 

Antal ord: 9.233 
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1 Inledning 

År 2001 intervenerade USA i det pågående inbördeskriget mellan talibanregimen 

och, vad som i väst kommit att kallas, Norra alliansen. Målen med interventionen 

var att angripa träningsläger drivna av al-Qaida, och militära installationer 

tillhörandes den talibanregim som upplåtit sitt territorium som bas för dessa 

träningsläger. Efter att talibanregimen störtats och en ny övergångsregim etablerats 

påbörjades ett omfattande stabiliserande arbete i landet, kallat ”post-taliban 

reconstruction”.1 Två år senare genomfördes en militär aktion med liknande 

strategiska mål mot Irak. I både Afghanistan och Irak lyckades man på relativt kort 

tid störta den gamla regimen. Den efterföljande återuppbyggnadsfasen var i båda 

fallen på förhand stipulerad i den överordnade strategin. En prioriterad del av denna 

återuppbyggnad var reformeringen/organiseringen av ländernas interna 

säkerhetssektorer. Denna uppsats kommer att behandla denna reformering, utan att 

för den sakens skull göra anspråk på att förklara skeenden eller processer för 

dynamiska och komplicerade för att rymmas inom ramarna för en B-uppsats. 

Snarare kommer undersökningen att fokuseras mot skapandet av Afghanistans 

och Iraks respektive arméer och DDR-processer. På detta sätt behandlar vår 

uppsats ett tydligt avgränsat exempel på institutionsbyggande i nya demokratier 

och postkonfliktuella samhällen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att beskriva en ”process i processen”. Genom att 

studera uppbyggnaden av Afghanistans och Iraks nationella arméer samt de därtill 

överordnade DDR-processerna så hoppas vi bidra med en grundläggande 

förståelse för dessa processers komplexitet och parametrar.  

Målet är att visa på hur byggandet av arméer som institutioner går till i 

moderna återuppbyggnadsprocesser. Denna fråga rör sig inom ett komplext 

skeende, ofta kallat SSR (Security Sector Reform). Vår undersökning kommer 

alltså att avgränsas till att behandla en del av denna process; nämligen 

(åter)uppbyggandet av arméerna relaterat till övergripande försök att skapa ett 

våldsmonopol för dessa arméer, genom demobilisering, avväpning och integrering 

av kombattanter. Genom att studera uppbyggnadsprocessen för nationella arméer 

                                                                                                                                                         

 
1
 Martel, William C., Victory in war: Foundations of modern military policy, (Cambridge 

university Press, 2007) s. 231-232. 
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hoppas vi även kunna visa på synen på armén som institution på 2000-talet, och 

vilka funktioner den förväntas fylla. För detta syfte kommer vi att tillhandahålla 

en kortare historiefilosofisk bakgrund till synen på staten och dess våldsmonopol. 

Det komparativa inslaget i studien syftar till att belysa variationer i de 

bakomliggande faktorerna som kan tänkas påverka processen. Vår förhoppning är 

att detta skall tillhandahålla en fingervisning om potentiella försvårande och 

underlättande aspekter. 

För dessa syften har vi uppställt följande frågeställningar: 

  

 Hur påverkas uppbyggnaderna av arméerna av säkerhetsläget i 

respektive land? 

 För vilket ändamål skapas arméerna? 

 Hur svarar DDR-processerna i respektive land mot Bryden och 

Hänggis fyra huvudelement för reformering av säkerhetssektorn? 

1.2 Teori, metod och material 

Vi har valt att använda oss av en komparativ flerfallstudie där fallen är valda efter 

”mest lika”-principen. 

Afghanistan och Irak är på många sätt unika fall; här finns en närhet i tid, 

liknande aktörer (på båda sidor av konflikten) samt liknande målsättningar. Även 

om det finns tidigare exempel på rekonstruktion/uppbyggnad av ett lands väpnade 

styrkor, så kan våra båda exempel tjäna som ett sorts aktuella och moderna 

vägvisare för synen på säkerhet, ”post-war reconstruction” och demokratiska 

institutioner. Genom att på ett tydligt och genomgående sätt ställa de båda 

exemplen och processerna mot varandra hoppas vi kunna fånga upp kritiska 

element och tydligare se bakomliggande faktorer som avgör processernas 

genomförande och eventuella framgång.  

Vårt teoretiska ramverk har två syften. För det första så kommer vi att 

beskriva temat ur ett historiefilosofiskt perspektiv. Detta skall underlätta vår 

förståelse för dels syftet med de väpnade styrkornas roll som demokratisk 

institution, och dels den målbild som kan tänkas styra processen; vad skall 

arméerna användas till och för vilket syfte utbildas de? De tankar som bistått 

undersökningen är Max Webers om statens våldsmonopol, Charles Tillys teorier 

kring ”coercion and state formation” samt Carolyn Nordstroms mer handgripliga 

betraktelser kring institutionaliserad våldsanvändning. Utöver att förse oss med 

målbilder för uppbyggnaden och utbildningen av arméerna så är det vår 

förhoppning att dessa dessutom skall möjliggöra ett djupare perspektiv kring den 

motsättning som obönhörligen riskerar att uppstå mellan att skapa en institution 

vars syfte är våldsutövning, men avhålla den ifrån att utöva detta våld förutom 

under vissa givna premisser.  

För det andra så kommer vi att använda oss av Bryden och Hänggis teorier 

kring Security Sector Reform. Även om vi kommer att avgränsa vår studie härvid 
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till att behandla DDR – som alltså kan ses som en ”process inom processen” – så 

menar vi att teorin är relevant även för en mer avgränsad studie. Bryden och 

Hänggis ställer bland annat upp fyra huvudteman för reformerandet av 

säkerhetssektorer. Dessa fyra teman kommer ligga till grund för vår analys av 

respektive lands DDR-process. 

Eftersom vi, som tidigare konstaterats, ämnar studera en pågående process så 

består vårt material primärt av vetenskapliga artiklar. Vi har tillgodogjort oss 

relevant material från bägge fallen. Vad gäller Afghanistan så använder vi oss 

även av en förstahandskälla; Bonnfördraget. Det medför alltid ett visst mått av 

osäkerhet att studera en pågående process. Särskilt av sådan dynamisk karaktär 

som återuppbyggnadsarbetet i Afghanistan och Irak. Överlag bedömer vi dock 

våra källor vara pålitliga. Dels för att de är av sådan kvantitet att uppgifter kan 

dubbelkollas, dels för att de i vissa fall även är ögonvittnesskildringar inifrån 

processen. Det kan vara värt att poängtera att det finns en betydande analytisk 

blindfläck gällandes konflikten i Afghanistan; den förefaller framförallt uppstå då 

västerländska akademiker skall ge sig i kast med att förklara upprorsrörelsens 

sammansättning och organisering.
2
 Vi kommer därför avhålla oss ifrån att 

använda epitetet ”talibaner” för att beskriva den revitaliserade upprorsrörelsen i 

Afghanistan.  

1.3 Disposition 

Uppsatsens undersökningsdel kommer att inledas med en teoretisk diskussion 

kring våldsmonopol och arméns roll i det moderna samhället. Efter detta kommer 

Bryden och Hänggis teori, som ligger till grund för undersökningen av respektive 

lands DDR-processer, att presenteras.  

Fallstudierna kommer att presenteras tematiskt i separata kapitel; först 

Afghanistan och sedan Irak. Här kommer vi att ge en kortare introduktion till de 

händelser som ledde fram till uppbyggnaden av arméerna och implementeringarna 

av DDR-processerna. Fallstudierna kommer följas av ett sammanfattande kapitel 

som syftar till att förtydliga undersökningens komparativa inslag samt dess 

kopplingar till det teoretiska ramverket.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
2
 Karlsson, Erik (2009) Drag och motdrag: Strategisk interaktion i Afghanistan 2001-2007. Lund 

University Publications, s. 5-7.  
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1.4 Förkortningar och begrepp 

Vi kommer i det närmaste att förklara diverse begrepp och förkortningar som 

fortlöpande förekommer i texten och som det inte är helt självklart att alla känner 

till. 

 

ANA – ”Afghan National Army”, den reguljära armé som just nu är under 

uppbyggnad och utbildning i Afghanistan. 

ANBP – ”Afghan New Beginnings Programmen” är ett FN-program etablerat 

2003 med syftet att bistå den afghanska regeringen med avväpning, 

demobilisering och integration av forna kombattanter. 

AMF – ”Afghan Military Force” är benämningen på de milisgrupper och 

forna Norra Alliansen-soldater som sedermera försökte integreras till ANA.  

ATA – ”Afghan Transitional Administration”, den afghanska 

övergångsregering som etablerades i och med Bonnfördraget 2001.  

CPA – ”Coalition Provisional Authority”, den transitionsregering som följde 

på invasionen av Irak och var verksam 21 april 2003 och 28 juni 2004. 

DDR – ”Disarmement, demobilization, Reintegration”, är en strategi för 

fredsbevarande insatser som syftar till att avväpna, demobilisera och, till 

civilsamhället, integrera kombattanter. 

ISAF – ”International Security Assistance Force”, Natoledd militär säkerhets- 

och utvecklingsmission i Afghanistan, grundad av FN:s säkerhetsråd i enlighet 

med rekommendationer ur Bonnfördraget år 2001.  

OEF – ”Operation Enduring Freedom”, är den, från amerikanskt 

regeringshåll, officiella beteckningen på de militära operationerna mot Irak och 

Afghanistan. Är skiljd från ISAF. 

ORHA – ”Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance” är 

föregångaren till CPA i Irak.  

SSR – ”Security Sector Reform”, är ett sammanfattande uttryck för 

reformeringen av ett postkonfliktuellt, och/eller nyligen demokratiserat, samhälles 

säkerhetsfunktioner. Omfattar, utöver den militära sektorn, även polis- och 

rättsväsende.  

UNDP – ”United Nations Development Programme” är ett globalt 

utvecklingsprogram som i Afghanistan ledde ANBP:s DDR-åtaganden.      
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2 Det teoretiska ramverket 

Vi skall närmast beskriva det teoretiska ramverket som ligger till grund för 

uppsatsens vidare analyser.   

Den teoretiska grunden för denna uppsats kan förstås som två ingångar till 

samma fråga. Vi kommer för det första att presentera en historiefilosofisk 

bakgrund till frågan. De författare vars tankar ligger till grund för detta avsnitt är 

Max Weber, Charles Tilly och Carolyn Nordstrom. För det andra kommer vi att 

presentera Bryden och Hänggis teorier kring SSR. Dessa teorier kommer sedan 

ligga till grund för undersökningen av respektive lands DDR-processer. Detta 

låter sig, enligt oss, göras eftersom DDR-processen kan ses som en integrerad del 

av en vidare reform av säkerhetssektorn. Teorins utformning medger också, som 

vi skall komma att se, att begreppen interrelateras.   

2.1 Samhället och våldet 

Max Webers tankar om staten och dess våldsanvändning framlades under den 

tyska revolutionen, 1918-1919.  

Webers syn var i stort sett realistisk; Om inga sociala institutioner med 

förmågan att använda våld existerar, så skulle staten som koncept upphöra och ett 

anarkiskt tillstånd uppstå.
3
 Weber menade inte att våld är det enda, eller ens det 

normala, ändamålet med staten. Men förmågan till våldsanvändning är ett medel 

specifikt förbehållet för staten. Weber definierar rentav staten som ”[…]a human 

community  that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of 

physical force within a given territory”.
4
 Territorium, menar Weber vidare, är ett 

av statens attribut. Staten skall alltså vara den enda källan för våldsutövning. 

Weber uttrycker detta som ett sorts historiskt faktum som gäller för alla politiska 

och administrativa enheter som föregått statssystemet, och han menar vidare att 

statens existens beror på att de ”dominerade” måste ”lyda” auktoriteten som 

utgörs av den rådande makten.  

En mer modern diskussion förs av Carolyn Nordstrom som väcker den, för vår 

tid, så självklara tanken om statens ”rättfärdighet” kopplat till dess presumtiva 

                                                                                                                                                         

 
3
 Weber, Max, ”Politics as a Vocation” 1919, 

http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/weber/lecture/politics_vocation.html, (Åtkommen 

091207, kl. 12:34). 
4
 Weber, Max, ”Politics as a Vocation”, 1919.  

http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/weber/lecture/politics_vocation.html
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våldsutövning. Hon påpekar att människor helt enkelt inte bara ”dödar eller inte 

dödar” och ”torterar eller inte torterar”; 

 
A vast and complicated set of beliefs and values must be in place to determine (and 

justify) who may and may not be killed, how they may be harmed, by whom, and 

under what conditions. These are all supported and sanctioned by strong appeals to 

ethics, morals, obligations, and duties.
5
  

 

Nordstrom diskuterar den starka gräns som traditionellt dras mellan det legala 

och statens verksamhet, och det illegala och icke-statliga. Hon menar att mycket 

av statens själva existensberättigande ligger i dess försök att hålla staten ”frisk” 

från de illegala och icke-statliga element som ständigt utmanar den.
6
 Men hon 

problematiserar samtidigt militärens roll i nyligen demokratiserade länder. Med 

Latinamerika som exempel pekar hon på länken mellan ländernas polisbrutalitet 

och den form av militära övergrepp som institutionaliserades under de 

militärdiktaturer som föregick demokratiseringsprocessen; nya former av våld 

följer med i flytten mot demokrati. När regeringen förändras tenderar gamla 

militära ledare att flytta med.
7
 Detta är endast några av de problem som kan följa 

på ett system där militärens roll varit eller är stark; där militären är en maktfaktor i 

sig.  

Charles Tilly rör sig kring frågan om kriget, kapitalet och statsformeringar. 

Hans idéer om de europeiska staternas framväxt och tvångsmedel är värda att ta i 

beaktande när vi ska problematisera våldsanvändning även i moderna stater. Han 

menar att våldet utanför den statliga sfären kraftigt har minskat sedan det 

förstatligats. Han erkänner att förklaringen till dels förvisso kan ligga i 

mentalitetsförändringar över tid och dylikt, men att en avgörande skillnad är 

staternas tendens att övervaka, kontrollera och monopolisera våldet.
8
 Europeiska 

stater byggde upp egna, skräckinjagande, tvångsmedel och förnekade därmed 

civilsamhället tillgången till dessa medel; det blev olagligt, impopulärt och 

opraktiskt för medborgare att bära vapen. Denna avväpning av civilbefolkningen 

skedde i flera små steg; från beslagtagande av vapen efter nedslagna uppror och 

förbjudande av dueller, till kontroll över produktionen av vapen. Man förbjöd 

privata arméer och har fått det att framstå som normalt att beväpnade statliga 

agenter agerar mot obeväpnade undersåtar/medborgare. Tillys tankar kan 

sammanfattas i meningen; krig vävde samman det europeiska nätverket av 

nationalstater, och förberedelserna för dessa krig skapade interna strukturer inom 

staterna.
9
 

Kopplat till Nordstroms resonerande kring militären som maktfaktor, så 

belyser Tilly problematiken schematiskt. Vad Tilly kallar ”military control”, alltså 

                                                                                                                                                         

 
5
 Nordstrom, Carolyn (2004), Shadows of war: Violence, power, and international profiteering in 

the twenty-first century, University of California Press, s. 154. 
6
 Nordstrom, Carolyn, Shadows of war, s. 114. 

7
 Nordstrom, Carolyn, Shadows of war, s. 152, 154.  

8
 Tilly, Charles (1992), Coercion, Capital, and European States: AD 990-1992, Blackwell 

Publishing, s. 68-69. 
9
 Tilly, Charles, Coercion, Capital, and European States, s. 76.  
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när det militära inflytandet över samhället är starkt, uppstår när följande 

nyckelpunkter existerar: politiska nyckelpositioner innehavs av militära officerare, 

förekomsten av undantagstillstånd, utomrättslig auktoritet utövad av 

säkerhetsstyrkor (eller motsvarande) och brist på central politisk kontroll över 

landets väpnade styrkor eller ockupation av främmande makt. Termen ”militär 

kontroll” kan omfatta många olika styrelseskick, men det finns en korrelation 

mellan fenomenet och avkolonialisering.
10

 Hur tar då militären kontrollen? I 

tredje världen förekommer, enligt Tilly, detta ofta i samband med att tre 

huvudsakliga möjligheter uppstår: För det första när civilt dominerade 

institutioner misslyckas så pass ofta att militären per automatik tar över. För det 

andra tenderar det att inträffa när oproportionellt stort stöd till landets militärmakt 

kommer utifrån. Slutligen bidrar en avsaknad av förhandling kring- och 

begränsning av militären (som är standard i väst) kombinerat med ett stort militärt 

stöd utifrån, till inhemsk militär hegemoni.
11

  

   

2.2 DDR inom säkerhetskontexten – i teorin 

Konceptet Security Sector Reform har utvecklats sedan slutet av 1990-talet och 

har sedan dess i allt större omfattning format internationella program och policys 

för utveckling, säkerhetssamarbete, demokratifrämjande och fredsfrämjande 

insatser. Inom FN-diskursen ses processen alltmer som nyckeln till lyckade 

fredsbyggande insatser.
12

 

Det finns ingen generellt accepterad syn på vad som utgör ett lands 

säkerhetssektor, men Bryden och Hänggi menar det finns en traditionell och en 

breddad syn på begreppet. Den traditionella representerar en statscentrerad syn på 

säkerhet och behandlar statens monopol på utövandet av tvingande våld.
13

 

Således, menar man, kan säkerhetssektorn ses som en komponent av den 

offentliga sektorn, ansvarig för intern och extern säkerhet. Säkerhetssektorn är 

dock, inte ens i den traditionella bemärkelsen, begränsad till militära aspekter utan 

omfattar allt från polis- och rättsväsende till tullverksamhet och underrättelse- och 

säkerhetstjänster. Dessa definitioner av säkerhet ger begreppet en normativ 

dimension i bemärkelsen att den förespråkar demokratisk kontroll över statens 

säkerhetsapparat.
14

 På detta sätt svarar definitionen mot det alltmer breddade 

säkerhetsbegreppet och erkänner mänsklig säkerhet – snarare än enbart statlig 

säkerhet – som en vital del. Synen på säkerhet som något som är begränsat till 

                                                                                                                                                         

 
10

 Tilly, Charles, Coercion, Capital, and European States, s. 211. 
11

 Tilly, Charles, Coercion, Capital, and European States, s. 218.  
12

 Bryden, Alan-Hänggi, Heiner (2004) “Reforming and Reconstructing the Security Sector”, 

Center for democratic control of armed forces, s. 23. 
13

 Bryden, Alan-Hänggi, Heiner “Reforming and Reconstructing the Security Sector”, s. 25. 
14

 Bryden, Alan-Hänggi, Heiner “Reforming and Reconstructing the Security Sector”, s. 25. 
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statliga institutioner står dock långt ifrån verkligheten i många länder – både i 

etablerade demokratier, utvecklingsländer, post-auktoritära och postkonfliktuella 

stater. Icke-statliga väpnade grupperingar, civilsamhället och andra icke-statliga 

aktörer spelar ofta en betydande roll gällandes både upprätthållandet och 

undergrävandet av statens säkerhet.
15

 

Bryden och Hänggi skiljer på Security Sector Reform och Security Sector 

Reconstruction. Det senare, menar man, är vad som oftast behöver implementeras 

i postkonfliktuella samhällen och behöver då vara mer fokuserad på att ta hand 

om arven från tidigare stridigheter. Några av de mest vitala verksamheterna härvid 

menar man är 

 
[…]armed non-state groups that need to be disbanded or integrated into new 

force structures; oversized armed forces that need to be downsized; former 

combatants (including child soldiers) that need to be disarmed, demobilised and 

reintegrated; surplus weapons that need to be removed; landmines and unexploded 

ordnance that need to be cleared; transitional legal regimes that need to be 

implemented; large numbers of perpetrators that need to be prosecuted[…]
16

 

 

Enligt Bryden och Hänggi så har relativt få fullskaliga SSR-program i 

postkonfliktuella sammanhang hittills implementerats, men en rad aktiviteter som 

faller inom dess ramar har åtagits – däribland DDR.  

Bryden och Hänggi ställer upp fyra huvudteman som man menar är läxor lärda 

från tidigare arbeten i postkonfliktuella samhällen. Den första aspekten kallar man 

framing conditions och handlar om en medvetenhet om bakomliggande variabler i 

den rådande samhällsstrukturen som kan tänkas påverka processen. Härvid kan 

nämnas till exempel politiska och socioekonomiska aspekter men även själva 

konfliktens attribut; längd, typ och genomslag.
17

 Den andra aspekten involvement 

of external actors är en kontext som omfattar den utländska närvarons attribut; 

dess rättfärdighet, dess uthållighet och politiska målmedvetenhet. De potentiellt 

negativa effekterna av utländsk närvaro måste också tas i beaktande. Enligt 

Bryden och Hänggi riskerar man alltid att skapa en beroendekultur som i 

förlängningen gör målstaten inkapabel till att stå på egna ben, och man 

förespråkar därför att de ”exit strategies” som det så ofta talas om behöver ersättas 

av ”transfer strategies” – alltså strategier för hur och när ansvarsöverlämningen 

egentligen skall ske.
18

 Local ownership of the process belyser vikten av lokala 

aktörers inblandning i processen. Det fjärde och sista temat sequencing of 

activities handlar om att reformeringen av säkerhetssektorer måste gå hand i hand 

med en bredare demokratisk transformation av landets politiska och juridiska 

system. Styrelseaspekten av reformen av säkerhetssektorn binder samman militära 

säkerhetsfrågor (till exempel DDR) med politiska frågor (till exempel 
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 Bryden, Alan-Hänggi, Heiner “Reforming and Reconstructing the Security Sector”, s. 26. 
16

 Bryden, Alan-Hänggi, Heiner “Reforming and Reconstructing the Security Sector”, s. 33.  
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 Bryden, Alan-Hänggi, Heiner “Reforming and Reconstructing the Security Sector”, s. 34. 
18

 Bryden, Alan-Hänggi, Heiner “Reforming and Reconstructing the Security Sector”, s. 36-37.  
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bekämpandet av icke-statliga väpnade grupper) och sociala frågor (till exempel 

rättvisa).
19
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3 Afghanistan 

Vi skall i denna del av undersökningen studera uppbyggnadsprocessen av den 

Afghanska nationella armén (ANA) utifrån de frågeställningar som formulerats. 

Inledningsvis kommer en kort bakgrund till processen att ges. Huvuddragen i 

arbetet med att skapa denna nya institution kommer sedan att presenteras, följt av 

en genomgång av kritiska faktorer för etablerandet av ANA. Till sist skall landets 

DDR-process belysas utifrån Bryden och Hänggis fyra huvudteman. 

 

3.1 Bakgrund 

Det långa och utdragna Mujaheddin-motståndet mot den sovjetiska 

ockupationsmakten (1979-1992) fick förödande konsekvenser för den afghanska 

statens resurser och förmågor. Efter Sovjetunionens återtåg från landet 1988-1989 

saknade den nationella armén, som tränats och utbildats av Sovjet, resurser och 

enighet och vittrade slutligen bort efter att Najibullahs regering fallit 1992.
20

  

Mujaheddinregimen i Kabul (1992-1996) och den efterkommande 

Talibanregimen förlitade sig på sina respektive miliser för inhemsk säkerhet. Tre 

veckor efter terrordåden den 11 september 2001 beordrade George W. Bush 

amerikanska styrkor att intervenera i det pågående inbördeskriget i Afghanistan. 

Målen med operationen, som skulle få namnet Enduring Freedom och som 

officiellt pågår än idag, var att angripa träningsläger nyttjade av al-Qaida samt 

militära installationer tillhörandes den talibanregim som upplåtit sitt territorium 

för dessa träningsläger. 

Talibanerna hade vid denna tidpunkt utövat exekutiv makt över landet sedan 

1996, men det är rimligt att poängtera att denna maktutövning var begränsad och 

knappast kan kallas suverän. Det pågående inbördeskriget med, vad vi i väst 

kommit att kalla, Norra Alliansen innebar att landet fortfarande var instabilt och 

delat. 

3.2   Bonnavtalet 
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Etablerandet av demokratiska institutioner i Afghanistan stipulerades i det så 

kallade ”Bonnavtalet” i december 2001. Avtalet slog bland annat fast införandet 

av en övergångsregering i landet i väntan på att allmänna val skulle hållas samt 

drog upp riktlinjer för omvandlingen och reorganiseringen av landets 

säkerhetssektor.
21

 

Det kan för tydlighetens skull vara relevant att härvid återge den exakta 

formuleringen för de avsnitt av avtalet som behandlar frågan om etablerandet av 

nya väpnade styrkor. Här dras för första gången de riktlinjer upp som skall gälla 

för skapandet av den nya institutionen. I artikel V formuleras kontexten för den 

kommande DDR-processen: 

  
Upon the official transfer of power, all mujahidin, Afghan armed forces and 

armed groups in the country shall come under the command and control of the 

Interim Authority, and be reorganized according to the requirements of the new 

Afghan security and armed forces.
22

 

 

I samma artikel stipuleras även att övergångsregimen skall agera i enlighet med 

grundläggande internationella regimer gällandes mänskliga rättigheter och 

humanitär lagstiftning, samt samarbeta med världssamfundet i dess kamp mot 

terrorism, droger och organiserad brottslighet. 

I avtalets första annex behandlas de internationella styrkornas roll i landet. 

Deltagarna i de FN-ledda förhandlingarna erkänner att ansvaret för att skapa 

säkerhet och upprätthålla lag och ordning i Afghanistan vilar på afghanerna själva. 

Annexet säger vidare att 

 
With this objective in mind, the participants request the assistance of the 

international community in helping the new Afghan authorities in the establishment 

and training of new Afghan security and armed forces.
23

 

 

Mötets deltagare uppmanar därefter, med hänvisning till den tid som ovanstående 

process förväntas ta, Säkerhetsrådet att överväga auktoriseringen av en 

internationell styrka med FN-mandat till landet. En begäran som alltså sedermera 

bifölls.  

Vitala säkerhetsfrågor diskuteras även i Annex III som huvudsakligen består 

av diverse förfrågningar från mötets deltagare riktade till FN. Man begär bland 

annat att FN och det internationella samfundet vidtar nödvändiga åtgärder 

syftandes till att garantera Afghanistans nationella suveränitet, territoriella 

integritet och nationella enighet samt icke-inblandning av främmande makt. Man 

uppmanar även FN att tillsammans med övergångsregimen vidta åtgärder för att 

understödja integrationen av Mujaheddin till de nya afghanska väpnade styrkorna. 

                                                                                                                                                         

 
21

 “Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of 

Permanent Government Institutions” (http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-

agree.htm),  artikel I “General provisions”. 
22
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Permanent Government Institutions”, artikel V “Final Provisions”. 
23

 “Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of 

Permanent Government Institutions”, Annex I “International Security Force”. 

http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/afghan-agree.htm
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Detta motiverat av den positiva roll dessa traditionellt spelat för skyddet av 

Afghanistans självständighet och befolkningens värdighet.
24

  

3.3 Afghan National Army 

Den 2 december 2002, under ett möte i Bonn med representanter för FN och 

donatorländer, utgav Hamid Karzai ett dekret för etablerandet av ANA. Dekretet 

deklarerade att USA skulle vara ”lead nation” för rekonstruktionen av den 

nationella armén och att Japan skulle vara det huvudsakliga donatorlandet härvid, 

med ansvar för förberedandet av ett omfattande DDR-program riktat mot diverse 

milisgrupper.
25

 Dekretet förespråkade en multietnisk armé omfattandes c:a 70.000 

man rekryterade på frivillig basis. Amerikanska specialförband hade dock 

påbörjat utbildning av afghanska soldater i maj 2002.
26

 

3.3.1 Förmågor 

Redan från början uppstod dock oenigheter om arméns storlek. USA och ISAF 

förespråkade skapandet av en mindre styrka av inte mer än 50.000 man, medan 

det afghanska försvarsministeriet ville ha en betydligt högre numerär.
27

  

Det är tänkbart att denna oenighet grundade sig i olika uppfattningar om 

ANA:s roll. Antonio Giustozzi hävdar att ANA redan från början slets mellan två 

konkurrerande roller; vissa ville skapa en mindre ”hjälpande” styrka (auxiliary) 

vars främsta uppgift skulle vara att bistå västs styrkor i kampen mot den 

revitaliserade upprorsrörelsen, och andra önskade en central/nationell armé 

kapabel att upprätthålla den afghanska regeringens våldsmonopol och tjäna dess 

in- och utrikespolitiska mål. Denna osäkerhet kring arméns roll inverkade negativt 

på ANA:s förmåga att agera som en effektiv enhet i striderna mot 

upprorsrörelsen.
28

 Men, hävdar Chandra, det är också tänkbart att detta varit 

förödande för ANA som institution. Trots att det existerar ett konsensus om vikten 

av starka statliga institutioner i Afghanistan så finns en tendens i väst att söka 

kortsiktiga lösningar på de problem som det ökande våldet och den tilltagande 

militarismen utgör, något som varit förödande för försöken att integrera ANA i 
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den överordnade statsbyggnadsprocessen; det existerar en utbredd osäkerhet om 

relationerna mellan ANA och den afghanska regeringen.
29

  

Slitningarna mellan ANA:s båda roller kan skönjas genom 

utbildningsprocessen. Exempelvis så konstaterar Giustozzi att ingen luftvärns- 

eller pansarbekämpningsutbildning ägt rum, att aspekter såsom kommunikation 

och logistik har negligerats och 2006 skiftade dessutom utbildningens fokus ”från 

kvantitet till kvalitet” och man reducerade kraftigt antalet soldater som skulle 

utbildas. Dessa aspekter, menar Giustozzi, understryker bilden av ett ANA som 

primärt utbildas för att bekämpa den revitaliserade upprorsrörelsen, på bekostnad 

av dess förmågor att upprätthålla landets territoriella integritet och fungera som en 

nationell armé.
30

 Å andra sidan kan västs ovilja att skapa en stor armé vara 

grundad på farhågor att en sådan skulle kunna underminera den civila afghanska 

regeringens auktoritet, något som Chandra också belyser. ANA:s förmåga att 

utföra operationer på egen hand begränsas också av det stora fokuset på 

utbildandet av stridande trupp i förhållande till en uppbyggnad av 

ledningsförmågor. Huvudmålet med utbildningsprocessen var att så snabbt som 

möjligt få in ANA i striden mot upprorsrörelsen.
31

 

Under ”Afghanistan Compact”, uppföljaren till Bonnavtalet, år 2006 

formulerades en delvis ny målbild som skulle vara uppfylld till 2010. ANA skulle 

vara en nationellt respekterad, professionell och etniskt balanserad styrka som är 

demokratiskt ansvariga samt organiserade, utrustade och utbildade för att möta 

landets säkerhetsbehov.
32

 Frågan om ANA:s storlek hamnade återigen på bordet 

när man från amerikanskt håll, och över huvudet på afghanerna själva, 

proklamerade ytterligare nedskärningar av arméns numerär. Anledningarna var 

strikt ekonomiska. Måhända som ett svar på kritiken mot beslutet lät USA 

meddela att Afghanistan skulle hamna under det ”amerikanska 

säkerhetsparaplyet” – det vill säga att man från amerikanskt håll åtog sig att 

skydda landet från externa hot. Oavsett detta menade många inom det afghanska 

försvarsdepartementet att regeringen inte kan förväntas säkra landet med färre än 

150.000 soldater.
33

 

 

3.3.2 Incitament, rekrytering och etnicitet 

Ansvaret för utbildningen av ANA föll på den nybildade Task Force Phoenix. Det 

uttalade målet med verksamheten, som formulerades av det afghanska 

försvarsministeriet, var ett ANA som skulle  

 

                                                                                                                                                         

 
29

 Chandra, Vishal, Making of the New Afghan National Army, s. 65.  
30

 Giustozzi, Antonio (2007), Auxiliary Force or National Army?, s. 55-56. 
31

 Hodes, Cyrus-Sedra, Mark, The search for security in Post-Taliban Afghanistan, s. 55. 
32

 Hodes, Cyrus-Sedra, Mark, The search for security in Post-Taliban Afghanistan, s. 55. 
33

 Hodes, Cyrus-Sedra, Mark, The search for security in Post-Taliban Afghanistan, s. 55. 



 

 14 

[…] strongly and serious avoid political, factional, group, ethnic and other 

discriminatory tendencies […] conforming to modern standards and principles 

practiced in coalition and democratic countries.”
34

 

 

Splittringar inom armén skulle alltså undvikas och en västerländsk och 

demokratisk värdegrund genomsyra verksamheten. Det är rimligt att påstå att just 

dessa aspekter skulle utgöra några av huvudproblemen för den nya institutionen. 

Respekt för mänskliga rättigheter var något som tidigt inkorporerades i 

utbildningen av ANA, men som varit svårt att få att fungera i praktiken. Giustozzi 

menar att så fort trupperna blev pressade i landets södra delar, så föreföll denna 

värdegrundsutbildning glömmas bort. Övergrepp mot civila som misstänks stödja 

upprorsrörelsen har rapporterats och västerländska soldater har vid upprepade 

tillfällen fått ingripa för att stoppa summariska avrättningar av fångar.
35

   

Afghanistans starka stam- och etnicitetskaraktär har generellt utgjort ett hinder 

för skapandet av statliga och nationella institutioner.
36

 Människors lojaliteter 

tenderar att ligga hos klaner, stammar och etniska grupper och stå över nationella 

aspekter. Detta problem har accentuerats av försöken att skapa en nationell armé. 

Redan året efter ANA:s formella bildande uppstod problem som stammade från 

etnisk obalans; ANA bestod av en oproportionerligt stor del Tadzjiker, en mycket 

begränsad andel Pashtuner och en än mer begränsad andel Hazarer, Uzbeker och 

Turkomen. Detta, menar Hodes och Sedra, uppmuntrade soldater till att desertera. 

Rekryteringen från andra grupper än Tadzjiker försvårades och dessa gruppers 

underrepresentation förhindrade skapandet av ett nationellt etos och kåranda inom 

armén. 2003 införs därför ett kvotsystem och 2006 hade fördelningen jämnats ut – 

men minoritetsgrupper, särskilt Hazarer, fortsatte att klaga över 

underrepresentation.
37

 De etniska spänningarna inom ANA fick också 

konsekvenser gällandes styrkornas uppträdande och förmåga att agera korrekt 

gentemot befolkningen och lokala auktoriteter efter att de deployerats.
38

 

I april 2007 hade ungefär 35.000 afghanska soldater utbildats av västerländska 

trupper, men problemen bestod. Det huvudsakliga osäkerhetsmomentet var den 

fortsatta och accelererande desertionsgraden. Olika förklaringar till att andelen 

deserterande soldater fortsatte att öka framläggs av källorna. Chandra menar att då 

upprorsrörelsen vann momentum så ökade helt sonika risken för soldaterna i ANA 

och att detta kan förstås som en primär faktor bakom att andelen deserterande 

soldater varit så hög som upp till 30 %.
39

 Hodes och Sedra understryker den 

etniska splittringen inom institutionen som en avgörande drivkraft. Giustozzi 

menar dock att deserteringen inte förefaller vara varken etniskt betingad eller 

politiskt motiverad; ingen etnisk grupp deserterade mer än någon annan och 

nästan ingen ANA-soldat gick över till motståndarsidan. Snarare, menar han, är 

det ett överhängande problem att soldaterna som rekryteras drivs av ekonomiska 
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incitament, vilket tydligt exemplifieras genom att soldaterna i större utsträckning 

stannade på sina poster efter att lönerna ökade.
40

 

3.4 DDR inom säkerhetskontexten 

Förutsättningarna för en lyckad SSR- och DDR-process i Afghanistan var från 

början problematiska. Efter 20 år av i det närmaste obruten krigföring var landets 

infrastruktur slagen i spillror. Över fem miljoner människor var displacerade och 

landet svämmade över av landminor och vapen.
41

 

USA hade vid interventionens början förlitat sig starkt på de miliser som 

samlats under namnet Norra Alliansen. Detta, kombinerat med dessa 

”mujaheddinmilisers” deltagande vid Bonnkonferensen (se sid 11), stadgfäste 

dem som en maktfaktor i den nya demokratiska staten Afghanistan. Dessa miliser, 

som kom att refereras till som Afghan Military Force (AMF), skulle föras under 

Försvarsministeriets kontroll och hållas sysselsatta för att inte utgöra ett 

säkerhetsproblem för staten genom att dras in i strider mot varandra. Effekten blev 

dock att dessa åtgärder skänkte legitimitet till miliser vars medlemmars primära 

lojaliteter låg hos lokala ledare snarare än hos den centrala regeringen. 

   I enlighet med Bonnavtalet och presidentdekretet av 2002 inleddes en 

omfattande DDR-process i Afghanistan, under FN:s och Japans ledning, i oktober 

2003. Processen var inlemmat i ett större SSR-program med ett mandat för tre år, 

och syftade främst till att demobilisera de milisgrupper som utgjorde AMF.
42

 

Ansvaret för planering och implementering av programmet ålades ANBP – ett 

program som implementerades inom ramarna för FN:s utvecklingsprogram 

(UNDP). Den övergripande SSR-ambitionen var dessutom i sin tur uppdelad 

mellan olika kontingenter: USA ansvarade för utbildandet av ANA, Tyskland för 

uppbyggnaden av polisväsendet, Italien för rättsystemet och Storbritannien för 

kampen mot narkotikan.  

DDR-programmet täckte i stort sett endast de norra och västra delarna av 

landet och målet var att avväpna 100.000 milismän (dessa vapen skulle sedan 

överföras till ANA)
43

. Vid programmets avslutande hävdades att drygt 60.000 

AMF-medlemmar avväpnats, att drygt 50.000 av dessa hade valt någon av 

reintegrationsmöjligheterna som framlagts men att endast 1,28 % valde 

möjligheten att gå med i ANA. Chandra menar att ANA:s begränsade möjligheter 

att upprätthålla säkerheten i landet avskräckte många från att ingå i DDR-

processen, och att stora mängder funktionella vapen därför gömts undan.
44
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Den inledande uppfattningen att krigsherrar, lokala starke män och stammar 

på ett smidigt sätt skulle kunna integreras till den pånyttfödda afghanska staten 

kom tidigt på skam. Trots att utländska militärkontingenter kunde garantera 

regeringens överlevnad, kunde de inte bidra till att expandera dess auktoritet till 

de mer eller mindre avlägsna provinserna som ofta kontrollerades av grupper av 

icke-statliga aktörer. Vidare hade lokalbefolkningen svårt att skilja på 

rekryteringen till ANA och den motsvarande verksamhet som, de djupt 

impopulära, AMF utfört på lokal nivå.
45

 Innan DDR-processens mandat upphörde 

så implementerades även ett program syftandes till att upplösa illegala beväpnade 

grupper – DIAG (Disbandment of Illegal Armed Groups). Till skillnad från DDR 

så understöddes DIAG av ISAF och EU. Det övergripande fokuset låg på forna 

AMF-medlemmar som av olika anledningar inte deltagit i DDR-processen. 

Överlag så har oförmågan att skapa säkerhet i hela Afghanistan haft en mycket 

negativ inverkan på DDR-processens framgångsmöjligheter, och i förlängningen 

också på hela reformeringen av säkerhetssektorn. Det prekära säkerhetsläget har 

gjort att det primära fokuset legat på de militära reformerna – den del av 

processen som dragit överlägset mest resurser – och hela SSR-åtagandet har, 

enligt Hodes och Sedra, utvecklats till ett ”träna- och utrusta”-program enligt 

samma principer som under det kalla kriget.
46
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4 Irak 

I denna del ämnar vi att undersöka fallet Irak utifrån våra frågställningar. Fokus 

kommer att ligga på olika aspekter på uppbyggnaden av NIA efter invasionen 

samt på DDR-processen. 

. 

4.1 Kort historisk bakgrund 

Beläget i civilisationens vagga har Irak alltid varit en maktfaktor i mellanöstern. 

Det nuvarande Iraks historia tar sin början 1958 då monarkin avskaffades i en 

militärkupp och republik infördes. 1979 tog Saddam Hussein makten över det 

styrande Baath-partiet. 1980-talets krig mot Iran var en ekonomisk katastrof och 

1990 invaderade Irak den rika oljestaten Kuwait. FN reagerade med att skicka en 

militär koalitionsstyrka, ledd av USA, för att driva ut Irak ur Kuwait och återställa 

ordningen i regionen. Efter kriget gick Irak med på omfattande avväpning och gav 

medgivande till utländska vapeninspektörer i landet. När inspektörerna inte fick 

önskat tillträde svarade omvärlden med ekonomiska sanktioner. Sanktionerna slog 

hårt mot landet, men Saddam gav ej vika, och den 20 mars 2003 anföll en 

koalition, ledd av USA, landet då man hävdade att Irak hade, eller höll på att 

producera, massförstörelsevapen.  

Före ockupationen av Irak 2003 var den irakiska reguljära armén den största i 

mellanöstern. Trots att Saddam använde den för att förtrycka shiamuslimer och 

kurder har den traditionellt sett varit en av landets mest respekterade institutioner 

med ett rykte om sig att vara relativt neutral och en beskyddare av nationen.
47

  

Före invasionen av Irak hade koalitionen planer på hur landet skulle styras och 

återuppbyggas efter att kriget var vunnet. Koalitionstrupperna stötte snabbt på 

problem och deras ”shock and awe”-bemötande mot det irakiska folket spädde på 

motvilligheten.
48

 Problemen med att skapa ordning och säkerhet kom att prägla 

ockupationsmakternas arbete. 

4.2 Coalition Provisional Authority 
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Office for Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA) var föregångaren 

till CPA. ORHA strukturerades för att kunna styra under tiden Iraks civila 

regering byggdes upp. Man trodde då att den civila administrationen skulle vara 

kvar och att den amerikanska ockupationen skulle bli kortvarig och inriktad på att 

ta itu med krigsrelaterad förstörelse.
49

 Två månader efter invasionen ersattes 

ORHA med CPA. CPA höll den verkställande, lagstiftande och dömande makten 

under tiden som landets nya regering byggdes upp. Administrationen verkade 

mellan april 2003 och juni 2004. Koalitionsstyrkorna stod efter Saddams fall från 

makten inför tre fundamentala utmaningar: 

 Tillhandahålla direkt säkerhet för det irakiska folket. 

 Leda Irak på vägen mot ett öppnare, mer humant och demokratiskt 

samhälle. 

 Reformera Iraks stängda och döende ekonomi.
50

 

 

Koalitionsstyrkornas militära gren hade det primära ansvaret för den första 

uppgiften och CPA för de två senare. L. Paul Bremer tog över ansvaret för CPA 

från den pensionerade armégenerallöjtnanten Jay Garner i maj 2003. Trots stora 

befogenheter hade han fortfarande inte någon direkt maktbefogenhet över de 98 % 

av alla amerikaner i Irak som var under militärt befäl. De flesta befattningshavare 

och tjänstemän hade övergivit sina kontor som i sin tur blivit plundrade på allt av 

värde. Den irakiska armén hade, likt polisen, till stora delar deserterat.
51

 

De första stora stegen Bremer kungjorde för Iraks framtid var en upprensning 

bland de 30.000 medlemmar av Baath-partiet som innehade statliga tjänster och 

en upplösning av den irakiska nationella armén.
52

 Orderna motiverades med att 

det inte fanns något riktigt alternativ till att få bort de som styrt och få ett tydligt 

brott med den gamla regimen. Innan kriget gjorde amerikanska 

utrikesdepartementet en studie om Iraks framtid där de irakiska deltagarna 

hävdade att man var tvungen att få bort Baath-anhängarna från makten för att 

försäkra sig om att det inte skulle bli kvar något av Baath-idelogin i samhället. 

Av-Baathiseringen av politiken fick stort stöd av majoriteten av det irakiska folket 

då många hade varit oroliga för att USA planerade att återinföra en sorts 

”Saddamism utan Saddam”.
53

 Även myndigheterna välkomnade policyn, och trots 

en viss oro hos CPA ledde inte processen till en kollaps av det irakiska styret. 
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Beslutet att upplösa armén var noga övervägt av medlemmar av det militära 

toppskiktet i Pentagon.
54 

 

Hotbilden under slutet av CPA:s styre visade på ett tvåfrontskrig mot både 

shiamilis och sunnimuslimska upprorsmän. Under våren 2004 hade CPA 

fokuserat på att neutralisera shiamilisernas ledares makt, men i och med Fallujah-

incidenten, där sunnimuslimska upprorsmän sköt ihjäl fyra beväpnade amerikaner, 

krävde Washington vedergällning och insisterade på att staden skulle säkras. Den 

amerikanska marinkåren bildade då, utanför ramarna för CPA, en brigad med 

soldater och officerare från den gamla armén. Användningen av dessa soldater 

från Saddams gamla armé orsakade stora protester och var nära att fälla den nya 

civila ledningen.
55

 Målet med brigaden var att skapa säkerhet i Fallujah, och gripa 

dem som överfallit de fyra amerikanerna. Resultatet blev ett fiasko då delar av 

brigaden deserterade och gjorde gemensam sak med upprorsmännen, samtidigt 

som de lyfte lön från amerikanska militären. I september samma år upplöstes 

enheten. Följden av striderna i Fallujah blev att man retade upp både shia- och 

sunnimuslimer och oroligheterna som följde ledde till att medlemmar av Iraks 

styrande råd hotade att avgå och FN med att avbryta sitt arbete med att skapa en 

övergångsregering. Washington valde då att avbryta insatserna.  

Under slutmånaderna av sitt styre lyckades CPA utveckla ett program för 

avväpning av flera av de shiamuslimska miliserna. Planerna sattes aldrig i verket 

då Washington inte var villiga att frigöra tillräckligt med ekonomiska och militära 

resurser. Istället blev avväpningen ett problem för övergångsregeringen som tog 

över efter CPA.
56

 

4.3 New Iraqi Army 

Vid tiden för koalitionens intåg i Bagdad i april 2003 var den irakiska armén de 

facto upplöst, men det dröjde till efter Bremers anländande i maj 2003 då CPA 

utfärdade ”order nummer 2” - upplösandet av den irakiska armén - en order som 

de jure upplöste den.
57

 Planen som funnits innan invasionen på att använda den 

slagna irakiska armén som en apparat för att hålla upp ordningen fallerade kapitalt 

då det inte fanns några organiserade militärenheter kvar.
58
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Majoriteten av soldaterna i Saddams värnpliktsarmé var unga shiamuslimer; 

officerarna var till stor del sunnimuslimer. De värnpliktiga hade behandlats illa av 

sina befäl och deserterade i hundratusental så snart de fick chansen. Då många 

inte kände någon lojalitet till armén och var fattiga plundrade de vid krigsslutet 

sina förläggningar på allt av värde. Koalitionen insåg att dessa värnpliktiga aldrig 

skulle återvända till sina tidigare befäl efter hur de behandlats, och då 

förläggningarna var oanvändbara skulle de vara tvungna att bygga upp en ny armé 

från grunden. Ytterligare argument mot att återkalla den tidigare armén var att den 

under lång tid hade stridigt mot den kurdiska minoriteten och efter Gulfkriget 

förföljt och mördat hundratusentals shiamuslimer under det uppror som följt på 

kriget. Tillsammans utgör Kurder och Shia-muslimer runt 80 % av Iraks 

befolkning och gruppernas representanter gjorde det klart för CPA att ett beslut 

om ett återinkallande av den gamla armén skulle vara kontraproduktivt med 

hänsyn till målet att befria Irak från Saddam Hussein. Kurderna tog det ett steg 

längre och hävdade att de skulle utträda ur nationen Irak om den reguljära armén 

återkallades. Man drog därför slutsatsen att ett återkallande av den irakiska armén 

skulle medföra omfattande instabilitet i landet.
59

  

Maktlöshet, oförmågan till försörjning och förnedring ledde till att armén, som 

tidigare varit staten Iraks äldsta och mest respekterade institution, blev en viktig 

rekryteringsbas för upprorsmän.
60

 

Vid början av återuppbyggnaden av armén fokuserade CPA på att NIA främst 

skulle tränas som en lätt infanteristyrka om 40.000 man för att möta externa hot.
61

 

Ansvarsområdena skulle främst vara gränsövervakning, säkrandet av vägar och 

infrastruktur, och röjandet av minor och oexploderad ammunition.
62

 Dess 

övergripande syfte var att upprätthålla fred och stabilitet. Styrkan fick dock tidigt 

problem med dålig träning och låga lönenivåer och hade följaktligen svårt att anta 

den aktiva och effektiva roll som eftersöktes. Den amerikanska administrationen i 

Iraks vision för NIA var att den skulle vara strängt defensivt orienterad och tydligt 

skild från den civilt kontrollerade polisen. Vidare skulle den nya armén spegla 

Iraks skillnader i religion, etnisk och geografisk mångfald, vara opolitisk, och 

följa civila lagar. 

 När det blev klart att det var de interna hoten som var mest kritiska agerade 

CPA och de amerikanska ledarna i Washington långsamt och hade problem med 

att lägga om fokus på träningen. När de amerikanska förlusterna ökade, ökade 

även pressen på CPA från Washington att till varje pris byta ut de amerikanska 

soldaterna mot lokala säkerhetsstyrkor oavsett kvalitet.
63

 Följden blev att ett ökat 
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antal lokala kombattanter av låg utbildningskvalitet fick en mer framträdande roll. 

Dessa styrkor, som även de utbildades i tron att de skulle verka mot externa hot, 

visade sig vara odugliga första gången de användes i upprorsbekämpande 

operationer.  

Samtidigt som beslutet att upplösa armén togs, beslutades det att polisen 

skulle få finnas kvar i sin nuvarande form. Ingen av institutionerna fungerade bra 

efter besluten. Skillnaden var att armén, även om det tog tid, med tid kom att bli 

en förhållandevis pålitlig institution, medan polisen under flera år orsakade 

oroligheter. Erfarenheterna av skillnaderna i beslutstagandet visar på att CPA:s 

beslut i sig kanske inte var fel, men att misslyckandet istället låg i oförmågan att 

reformera och bygga om institutionerna inom rimlig tid. Under 2004 tog den 

amerikanska armén över ansvaret för återuppbyggandet och reformeringen av 

både NIA och polisen. Resultatet blev till en början marginellt bättre – numerären 

ökade, men kvaliteten förblev låg.
64

 

Etnicitet är en viktig faktor när man ser till skapandet av NIA. Traditionellt 

har armén letts av sunnimuslimer. När NIA skapades ville man att shiamuslimer 

och kurder skulle få en större roll. Detta ledde till misstro bland sunnimuslimer. 

Kurdiska enheter är motvilliga att integreras, har egna militärakademier och 

vägrar att tjäna armén utanför kurdiskdominerat område.
65

  

4.4 DDR inom säkerhetskontexten 

 

Förutsättningarna för en lyckad DDR-process var gynnsamma i landet. Irak hade 

efter Saddam Husseins styre erfarenheter av en stark centralmakt och 

förhållandevis god ekonomi med rika naturtillgångar. Vidare var infrastrukturen 

relativt utvecklad, det fanns en fungerande byråkratiapparat, en tjänstesektor och 

ett utbildat humankapital.
66

  

Trots de goda förutsättningarna fungerade det i praktiken sämre. I och med 

upplösandet av armén stod så många som en miljon irakiska män utan 

försörjningsmöjligheter, inga pengar, och med inga andra yrkeskunskaper än att 

hantera en spade och ett vapen.
67

 Detta säkerhetsvakuum tillsammans med den 

goda tillgången på SALW (Small Arms and Light Weapons) ledde till att den 

organiserade brottsligheten kunde frodas. Under 2005 beräknades det att 80 % av 

våldet kunde tillskrivas dessa grupperingar. Denna typ av brottslighet, där drog- 
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och vapensmuggling, utpressning och olaga beskattning av lokalbefolkningen 

förekom, hade inte funnits under Saddams styre utan växte fram under en väldigt 

kort period efter att den USA-ledda ockupationen inletts.
68

 

Så tidigt som december 2003 fanns en SSR-plan (The Security Sector 

Syncronisation and Development Matrix) som specificerade tidsramen januari 

2004 till december 2006 för aktiviteter. Huvudmålet var att föra över ansvaret för 

säkerheten till den nya irakiska regeringen genom en ”irakifieringsprocess”. Trots 

planen var ansträngningarna halvhjärtade och till och med kontraproduktiva. När 

säkerhetssituationen förvärrades under 2004 blev det tydligt att den lokala 

säkerhetsorganisationen saknade de resurser den behövde. Problemen med tydliga 

mandat tillsammans med otillräcklig träning, dålig utrustning och uteblivna löner, 

ledde till att delar av NIA förklarade sig neutrala, och ibland till och med slogs på 

fiendens sida, i konflikten med upprorsmän.
69

  

I juni 2004 utannonserades det att 60 % av irakiska milisers medlemmar skulle 

integreras in i den reguljära armén.
70

 Resten skulle tränas till civila yrken. Men på 

grund av politisk turbulens inom samhället och det allmänna säkerhetsläget dröjde 

det innan planen implementerades.  

Då de flesta sunni- och shiamuslimska upprorsmän till stor del lever inom sina 

egna områden kom demobiliseringsfasen av DDR-processen till stor del att handla 

om registrering och rådgivning. Alpas Özerdem tar upp att en DDR-process utan 

direkt avväpning som krav i Irak skulle vara kontroversiell, men skulle 

förmodligen skapa bättre förutsättningar för inte fastna i ett politiskt dödläge.
71

 En 

mer omfattande avväpning skulle senare genomföras i steg, där man till slut har 

neutraliserat miliserna.  
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5 Sammanfattning 

Vi skall i denna del av uppsatsen sammanfatta och jämföra de bägge processer 

som beskrivits i undersökningsdelen ovan. Kapitlet är uppdelat enligt de två 

huvudteman vi arbetat efter; armébyggandet och DDR-processerna. Under 

rubriken ”armébyggande” kommer de två första frågeställningarna för uppsatsen 

att besvaras. Under rubriken ”DDR-processen” kommer resultaten att presenteras 

utifrån Bryden och Hänggis fyra huvudteman och den sista frågeställningen 

därmed besvaras.  

5.1 Armébyggandet 

Säkerhetsläget i de båda länderna har kantats av inre stridigheter och 

uppbyggandet av respektive lands arméer har i olika grad påverkats av detta. 

I Afghanistan har den revitaliserade upprorsrörelsens aktiviteter haft stor 

påverkan på upprättandet av ANA. Det är till exempel tänkbart att dessa haft en 

negativ inverkan på möjligheterna att få de nyrekryterade soldaterna att inte 

desertera. Men framförallt förefaller det som att det prekära säkerhetsläget fört 

med sig ett betydande osäkerhetsmoment gällandes arméns syften och uppgifter.  

Som Giustozzi påpekat så har en betydande diskrepans uppstått mellan den 

afghanska regeringen och de västerländska kontingenternas åsikter om styrkans 

storlek. Detta skulle kunna tyda på att det i väst finns en utbredd vilja att skapa en 

skräddarsydd styrka uppsatt i syfte att bekämpa upprorsrörelsen, medan man från 

afghanskt håll hellre talar om den kvantitet av soldater som behövs för att säkra 

landets territoriella integritet, som var fallet efter ”Afghanistan Compact” år 2006. 

Oenigheten utmynnade rentav i att USA ådrog sig att garantera Afghanistans 

säkerhet från externa hot. I Irak desintigrerades den primära motståndaren – den 

irakiska armén – tidigt. NIA skapades och tränades inledningsvis främst för att 

möta externa hot. Efterhand skulle det dock visa sig att det primära hotet var 

internt och att det skulle bli svårt att ställa om utbildningen av armén för att möta 

detta hot. I takt med att säkerhetsläget i landet förvärrades så ökade pressen från 

den amerikanska ledningen att ersätta de amerikanska soldaterna med lokala 

säkerhetsstyrkor – oavsett dessa styrkors kvalitet. 

Både Afghanistan och Iraks arméer har präglats av de konflikttendenser som 

finns inom respektive lands etniska sammansättning. I Afghanistan har konflikter 

inom armén uppstått gällandes dess påstådda etniska obalans, något som också 

fått konsekvenser för styrkans operativa förmåga i vissa områden. Inom den 

irakiska armén hade sunnimuslimer traditionellt innehaft de flesta högre 

befattningarna. De shiamuslimska och kurdiska rekryterna hade ofta behandlats 
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illa av sina sunnimuslimska överordnade, vilket ledde till krav från dessa att få ett 

ökat inflytande över NIA något som ledde till misstro från Sunnimuslimernas 

sida.  

Sammanfattningsvis så förefaller det som att de bägge arméerna ursprungligen 

skapades för samma syften; att agera som enhetliga nationella arméer kapabla att 

upprätthålla ett våldsmonopol. Säkerhetsläget i länderna har dock lett till mer eller 

mindre offentligt uttalade omprioriteringar och fokuset skiftats mot den inre 

säkerheten, i takt med att våldsamheterna inom landet accelererade.  

5.2 DDR-processerna  

Bryden och Hänggis huvudteman för reformeringen av länders säkerhetssektorer 

har legat till grund för vår undersökning av DDR-processerna i Afghanistan och 

Irak.  

Vad man tydligt kan se, utifrån Bryden och Hänggis tankar kring behovet av 

”framing condition” (alltså att se till målstaternas bakomliggande variablerna som 

kan tänkas påverka processerna) är att förutsättningarna för lyckade reformeringar 

av säkerhetssektorn var bättre i Irak än i Afghanistan. Bryden och Hänggis menar 

att man inom denna aspekt, förutom politiska och socioekonomiska 

förutsättningar, måste se till konfliktens attribut (längd, typ och genomslag). Det 

är enligt oss, utifrån detta, rimligt att påpeka att det i Irak vanns en tydligare 

militär seger, medan våldet i Afghanistan inte upphörde efter att talibanregimen 

drivits från makten. Förutsättningarna i Afghanistan komplicerades ytterligare av 

den roll som diverse milisgrupper (inom Norra Alliansen) spelade under den 

inledande interventionen och som gav dem en särställning i Bonnavtalet, och 

gjorde dem till AMF. Bryden och Hänggis tankar om säkerhet som något som inte 

begränsas till statliga institutioner, utan även måste omfatta icke-statliga väpnade 

grupperingar och andra samhällsgrupper som kan tänkas ha en upprätthållande 

eller undergrävande påverkan på landets säkerhet ställs här på sin spets. Och i 

ljuset av detta är det ej orimligt att påstå att AMF:s roll för Afghanistans säkerhet 

var av negativ karaktär då dessa grupper, som sagt, gavs en viss legitimitet 

samtidigt som de förhöll sig lojala mot lokala ledare snarare än den centrala 

regeringen. Även problemen med lokala krigsherrar var ett tidigt och väl 

institutionaliserat problem i Afghanistan, medan detta problem, i Irak, snarare 

uppstod efter att CPA:a beslutat att upplösa den irakiska armén. 

Bryden och Hänggis andra huvudtema är ”involvement of external actors” och 

här ställs frågan om ANA:s ”dubbla roller” på sin spets. Det kan förefalla som 

rimligt att utbilda armén för att möta de hot som för tillfället är mest akuta för 

statens överlevnad – d.v.s. upprorsrörelsen. Men som Bryden och Hänggi 

poängterar så finns en risk att det skapas en beroendekultur i landet. Vi vågar, 

utifrån våra resultat från undersökningsdelen, påstå att detta idag redan är en 

realitet i Afghanistan – regeringens överlevnad är beroende av de västerländska 

styrkorna – och att utbildandet av ANA som en i första hand understödjande anti-

upprorsstyrka går emot Bryden och Hänggis tankar om att man snarare bör tala i 
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termer av en ”transfer strategy” än en ”exit strategy”. I fallet Irak grundas 

beroendet snarare i att den reguljära armén var de facto upplöst efter den militära 

segern. CPA:s politiska målmedvetenhet och beslutsamhet att skapa ordning 

gjorde att man var tvungen att bygga en ny säkerhetsstyrka från grunden. 

Vad gäller den lokala kontrollen över processen – Bryden och Hänggis tredje 

huvudtema – så kan man i fallet Afghanistan konstatera att den inhemska 

kontrollen över DDR-processen var mycket begränsad; den planerades och 

implementerades av ANBP inom ramarna för UNDP. Vad gäller Irak så kan man 

tydligt se att CPA vid skapandet av NIA, tog stor hänsyn till tidigare åsidosatta 

gruppers intressen, men att processen alltså på det stora hela saknade lokal 

styrning. 

Det sista huvudtemat är ”sequencing activities”, som alltså handlar om att 

reformeringen av säkerhetssektorn måste gå hand i hand med en bredare 

demokratisk transformering av landets politiska och juridiska system. I fallet 

Afghanistan tyder DDR-processens distinkta åtskillnad från övriga 

säkerhetsgenererande aspekter på att så inte var fallet. Olika kontingenter hade 

olika ansvarsområden och den militära delen av säkerhetsarbetet drog överlägset 

mest resurser och utvecklades efterhand till ett ”träna och utrusta”-program. Värt 

att notera är att utbildningen av afghanska soldater hade påbörjats redan innan 

övergångsregeringen var på plats – en tydlig indikation på att processen inte gick 

hand i hand med en bredare transformering, utan snarare kan ses som en enskild 

process. I Irak fanns det tidigt ett omfattande SSR-program som syftade till att 

föra över makten till lokala ledare i en ”irakifieringsprocess”. Trots goda 

intentioner, var ansträngningarna inte tillräckliga och under 2004 då 

säkerhetsläget försämrades visade det sig tydligt att den lokala 

säkerhetsorganisationen saknade behövliga resurser, vilket tyder på att förloppen 

inte integrerats med varandra i tillräcklig utsträckning. Vidare visar erfarenheterna 

av olikheterna i CPA:s agerande i frågan om upplösandet av armén, samtidigt som 

polisväsendet bibehölls, på att det förmodligen inte var besluten i sig som var 

felaktiga. Utan att problemen troligare låg i misslyckandet med att reformera och 

bygga om institutioner inom en rimlig tidsram.  

5.3 Avslutande diskussion  

Vi har i denna uppsats beskrivit en del av de mycket komplicerade 

säkerhetsaspekterna i Afghanistan och Irak. Vårt fokus har legat på byggandet av 

de nya nationella arméerna ANA och NIA samt på de DDR-processer som dessa 

varit en del av. 

Den övergripande frågan är oändligt mycket mer komplex än vad vi ämnat 

undersöka och en del analytiska blindfläckar uppstår obönhörligen då så pass 

komplexa, och dessutom pågående, skeenden skall undersökas. Man kan tänka sig 

ett flertal angreppsätt på problematiken. Vidare forskning bör till exempel 

ytterligare problematisera moderna arméers roll som samhällsfunktion. Som 

delvis kan utläsas av vårt teoretiska ramverk så har betydande förändringar skett 
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inom detta område bara under de senaste tio-tjugo åren. Ett breddat 

säkerhetsbegrepp och nya parametrar för vad som anses utgöra en ”militär seger” 

behöver tas i beaktande om vi till fullo skall kunna förstå denna förändrade roll. 

Vidare behöver de civil-militära relationerna som kännetecknar dessa konflikter 

ytterligare problematiseras. Vad gäller SSR- och DDR-processerna så behövs en 

tydlig utvärderingsstruktur över vad som utgör en lyckad och en misslyckad 

insats. Det är möjligt att sådana kommer att kunna tillhandahållas av de bägge 

processerna i Afghanistan och Irak med tiden. 
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