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Abstract 

Genom tre samhälleliga sektorer undersöks fredsbyggnadsinsatsen i Irak från 
2003 till 2012.  De politiska, ekonomiska och sociala institutionerna, 
representerade av fria och allmänna val, privatisering respektive pressfrihet 
studeras utifrån två tongivande teorier inom fredsbyggande: Liberal peacebuilding 
och Institutionalization before liberalization.  

En idealtypsanalys genomförs för att mäta teoriernas giltighet på Iraks 
institutionella utveckling efter den amerikanskledda invasionen. 

Resultatet visar på att ingen enhetlig strategi har använts. Istället går det att 
dels observera olikartade tillvägagångssätt mellan de olika sektorerna och dels en 
förändring över tid inom de olika sektorerna. Emedan genomförandet av fria och 
allmänna val karaktäriserades av Liberal peacebuilding, sågs tydliga drag av 
Institutionalization before liberalization gällande pressfrihet. 
Privatiseringsprocessen präglades i sin tur av en förändring från det förra till det 
senare.  
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1 Inledning 

Ett tema under kursens gång i Freds- och Konfliktvetenskap har varit 
problematiken och samspelet mellan å ena sidan fredsskapande och stabilisering 
och å andra sidan demokratisering i ett post-konfliktuellt samhälle. Vi har valt att 
fördjupa oss ytterligare i detta ämne då vår uppsats kommer ta sitt avstamp i 
freds- och demokratibyggande i efterspelet av en väpnad konflikt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det råder motstridigheter om hur freds- och demokratibyggandet ska se ut i ett 
konfliktdrabbat samhälle. Utifrån detta väljer vi att göra en fallstudie där Iraks 
fredsbyggnadsprocess från 2003 och framåt undersöks. Irak väljs som 
studieobjekt då landet i enlighet med Freedom House (2012) klassificeras som not 
free, trots en massiv internationell insats i syfte att skapa demokrati. Dessutom 
utmärker sig Irak eftersom fredsbygget startades av en ockupationsmakt, snarare 
än en FN-ledd fredsbyggandeoperation.   

Då uppsatsen är en enstaka fallstudie är det enbart Iraks efterkrigsutveckling 
som vi kommer kunna uttala oss om. På så sätt strävar vi inte efter att generalisera 
våra slutsatser. Å andra sidan, skulle vårt resultat i förlängningen kunna bidra till 
ökad förståelse om fredsbyggande operationers effektivitet.   

Syftet med uppsatsen är att pröva vilken typ av fredsbyggande strategi som 
har bedrivits i Irak. 

 
Frågeställning: 

• Hur har strategin för fredsbyggande sett ut i Irak sedan 2003? 

1.2 Teoretiskt ramverk 

Vi ser vår uppsats som ett fall av freds- och demokratibyggande och således 
kommer vår teorianknytning just bestå av två teorier om fredsbyggande i post-
konfliktuella samhällen.  
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För att undersöka återuppbyggnadsprocessen i Irak med avseende på fred 
kommer vi att använda oss av två teorier för fredsbyggande: Liberal 
Peacebuilding1 respektive Institutionalization Before Liberalization2. Den 
förstnämnda får här sin relevans framför allt då den sedan 1990-talet i mer eller 
mindre utsträckning har influerat de flesta fredsbyggande insatserna runt om i 
världen oavsett vilken organisation som implementerat den (Paris, 2007: 19).  

Den senare teorin, IBL, kommer att jämställas den förstnämnda och användas 
kompletterande i analysen av empirin. Användningen av IBL kan motiveras av att 
den representerar en inflytelserik kritik på LPB. Så som namnet antyder 
förespråkar teorins upphovsman Roland Paris att stabila institutioner bör byggas 
innan den destabiliserande liberaliseringsprocessen genomförs för att freden ska 
kunna upprätthållas.  

1.3 Disposition och avgränsning 

Hittills har uppsatsens forskningsproblem introducerats. Syfte och frågeställning 
har presenterats, samt har studiens teoretiska ramverk beskrivits. I kapitel två 
kommer metodval och material att redovisas och studiens teorier framställs i 
kapitel tre. Iraks utveckling sedan 2003 skildras i kapitel fyra. I kapitel fem förs 
en analys och diskussion där LPB och IBL appliceras på våra tre empiriska 
sektorer. Avslutningsvis delges våra slutsatser i kapitel sex. 

Uppsatsen empiriska omfång kommer att vara Iraks efterkrigsutveckling från 
och med den amerikanskledda invasionens början i mars 2003 fram till idag. Detta 
innebär att det främst är den faktiska utvecklingen, snarare än aktörers motiv, som 
är av intresse. Strategi ses således i studien som ett praktiskt tillvägagångssätt och 
inte som en på förhand skriven abstrakt plan. Uppsatsen kommer vidare att 
fokusera på processer som kan sägas vara direkt drivna av fredsbyggande aktörer.  

Studien begränsas till tre empiriska sektorer för att göra undersökningen 
hanterbar. Dessa har valts ut eftersom de tillsammans utgör ett brett spektrum av 
de faktorer som är essentiella för en liberal demokrati och därmed – enligt liberal 
peace thesis – för fred. De tre mer avgränsade sektorerna kan, i en grov 
uppdelning, sägas representera samhällets politiska, ekonomiska och sociala 
institutioner: 

 

• Allmänna och fria val – kan betraktas som den faktor utan vilket en 
demokrati inte kan existera. Demokratiska val riskerar å andra sidan 
att verka destabiliserande i ett post-konfliktuellt samhälle.  

• Privatisering – en viktig del i en fri marknadsekonomi. Produktion 
baserad på värdefulla naturresurser får mycket specifika 

                                                                                                                                                   
 
1 Förkortning: LBP 
2 Förkortning: IBL 



 

 

3 

konsekvenser för samhällen och konflikt, vilka faller utanför vårt 
teoretiska ramverk. Privatisering syftar här således på överföring av 
produktionsmedel från offentligt till privat ägande, samt främjande 
av privat framför statlig produktion i sektorer andra än olja och gas.  

• Pressfrihet – kan sägas vara en viktig social institution eftersom 
massmedia har förmågan att påverka dynamiken såväl mellan olika 
samhällsgrupper som mellan staten och befolkningen, och därmed 
också risken för konflikt. Pressfrihet tolkas här inte i strikt negativa 
termer – det vill säga genom frånvaro av censur – utan även med 
avseende på faktiskt förmåga att granska makten och nå ut till 
befolkningen. Vidare inbegriper begreppet såväl etermedia som 
tryckt information. 
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2 Metod och material 

Metoden som används är en kvalitativ enstaka fallstudie (Teorell – Svensson, 
2007: 16), vilket låter oss gå på djupet i fallet (Teorell – Svensson, 2007: 82). För 
att kunna avgöra vilken strategi som har använts i Iraks fredsbygge efter 
invasionen kommer en idealtypsanalys att användas.  

Syftet är att få fram användbara aspekter av teorierna som kan appliceras på 
empirin och möjliggör på så sätt en analys av Iraks fredsbygge. Idealtyperna ses 
på så sätt som ett analysinstrument där en jämförelse kommer att ske mellan två 
polära idealtyper (Esaiasson m.fl., 2007: 158f). Den ena idealtypen utgörs av LPB 
och den andra av IBL. Idealtyperna ses som ett operationaliseringsverktyg.  

2.1 Material 

För att undersöka empirin kommer vi att använda både primär- och 
sekundärkällor. De förstnämnda handlar om lagar, FN-resolutioner och 
policydokument, vilka används för att få svar på inom vilka juridiska eller 
normativa ramverk som aktörerna kan förväntas agera utifrån och institutionerna 
påverkas utav. Det noteras dock att detta material endast kan betraktas som 
primärkällor så länge frågorna ställs på detta begränsade vis. Utifrån frågan hur 
fredsbyggandet ser ut i realiteten är dessa källor i bästa fall, och endast i viss 
utsträckning, att betrakta som sekundärkällor.  

Den största delen av empirin kommer att sökas dels i vetenskapliga artiklar, 
dels i rapporter från NGOs och statliga myndigheter – vilka samtliga är att 
betrakta som sekundärkällor. Irak är visserligen välbevakat vilket ger ett stort 
utbud av väl uppdaterade artiklar och rapporter, vilket ger källorna en närhet i tid. 
Det faktum att konflikten i olika skepnader fortfarande pågår kan ha å andra sidan 
en negativ inverkan på källornas geografiska närhet, vilket bör beaktas.  

En av de mest omfattande källorna för fredsbyggande i Irak är den 
amerikanska revisionsmyndigheten för återuppbyggnaden av Irak, förkortat 
SIGIR. Genom att ge ut kvartalsrapporter där statsbyggnadsprocessen granskas 
kontinuerligt uppnås en närhet i tid. De har dessutom tillgång till annars 
svåråtkomlig information om olika ansvariga aktörer och deras arbete i Irak. Att 
myndigheten styrs av den amerikanska staten som länge varit part i konflikten och 
dessutom ansvara för mycket av återuppbyggnaden är vid första anblick givetvis 
problematiskt. Å andra sidan är dess uppgift just att granska och därmed även 
kartlägga misslyckanden, vilket i någon mån talar för dess objektivitet. Vid 
användandet av källor som kan uppfattas som partiska i konflikten har 
triangulering ändå använts för att minimera risken för felaktig information. Även 
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om inte exakt samma uppgifter går att finna i de olika källorna, kan mer generella 
fakta i en källa stödja mer specifika i en annan. Likaledes kan olika källor uppge 
information om samma variabel men vid olika tidpunkter; genom att bedöma 
rimligheten i variabelns utveckling över tid, kan även källornas trovärdighet 
synas. 

 
 



 

 

6 

3 Teori 

I detta teorietiska avsnitt kommer vi först att presentera våra två teorier, Liberal 
peacebuilding och Institutionalization before liberalization. Därefter sker en 
operationalisering av bägge teorierna. Detta görs i syfte att finna mätbara 
operationella indikatorer som sedan kommer att användas i analysavsnittet.  

3.1 Liberalt fredsbyggande 

Dagens fredsbyggande operationer har gång på gång kommit att kallas liberal 
peacebuilding (Newman et al., 2009: 11). LPB sker i efterdyningarna av en 
väpnad konflikt och bygger på tanken om den demokratiska freden, som innebär 
att demokratiska stater inte går i krig mot varandra. Antagandet här är att 
medborgare som bor i liberaldemokratiska länder löser sina problem, 
motsättningar och konflikter med icke-våldsmässiga medel och att ett samband på 
så sätt existerar mellan konsoliderad demokrati och hållbar fred. Resultatet av 
detta samband bli att liberala demokratier, med fria marknadsekonomier, är mer 
fredliga än andra typer av regimer (Newman, 2009: 39).  

Den liberala freden sammanlänkas av tre olika komponenter; fred, demokrati 
och en fri ekonomisk marknad (Richmond, 2006: 292). Tanken med LPB är 
således att den nya freden i det post-konfliktuella samhället ska förbli hållbar, 
stärkas och konsolideras genom att samhället genomgår en liberalisering. 
Byggandet av en liberal demokrati med en fri marknadsekonomi ska förhindra 
nya konflikter och istället för våldssammandrabbningar ska en stabil och hållbar 
fred skapas (Paris, 2004: 41-44). För att detta ska kunna möjliggöras rent konkret 
måste stabila och fungerande demokratiska institutioner skapas. Statens 
konstitution och lagar bör dessutom skapas utifrån liberaldemokratiska principer 
med mänskliga och demokratiska rättigheter i fokus (Paris, 2002: 640). Genom att 
utveckla statens ekonomi samt skapa handel inom och med andra stater anser 
förespråkare för LPB att möjligheterna för en fredligare framtid ökar eftersom 
interdependes skapas (Schrodt, 2004: 292). 

Det internationella samfundet stödjer på olika sätt (åter)uppbyggandet av 
demokratin i det post-konfliktuella samhället, där projekten kan ta många olika 
former och funktioner. Skapandet och övervakning av att fria och rättvisa val hålls 
på ett fungerande vis är en funktion som det internationella samfundet kan ha. 
Andra exempel på hur det internationella samfundet stöttar en demokratisk 
utveckling i landet är; administrativa aktiviteter, biståndsgivande, uppbyggandet 
av en fri och oberoende media och utvecklandet av en demokratisk rättsapparat 
(Paris, 2002: 640).   
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Sammanfattningsvis består LPB av olika komponenter. Det post-konfliktuella 
samhället ska genomgå en demokratisering är ett av flera väsentligt element. 
Ytterligare faktorer inkluderar upprätthållandet av mänskliga rättigheter, en fri 
ekonomisk marknad samt en fungerande rättsapparat (Richmond, 2006: 292). 

3.2 Institutionalisering före liberalisering 

Institutionalization before liberalization grundar sig i en kritik av ovan beskrivna 
liberal peacebuilding och söker genom förändringar i fredsbyggandets 
tillvägagångssätt att överbrygga de problem som Paris menar uppstår till följd av 
det. Paris menar att ett förkastande av liberal peace thesis (eller ”Wilsonianism”) 
inte är ett rimligt alternativ, varför endast de aspekter som är uppenbart 
problematiska bör förändras, samtidigt som det liberaldemokratiska målet 
bibehålls (Paris, 2004: 185).  

Paris anser att det med avseende på konfliktbenägenhet finns en diametral 
skillnad mellan ett redan etablerat demokratiskt styre och en pågående 
demokratiseringsprocess (Paris, 2004: 152). Eftersom en skillnad föreligger 
mellan processen och slutmålet, bör det för det första riktas uppmärksamhet även 
mot det förstnämnda, och för det andra öppnar det för möjligheten att styra 
processen efter andra premisser än de regler som styr slutmålet, dvs. en liberal 
demokrati.  

Problemet med införandet av liberal demokrati i post-konfliktuella samhällen 
ligger enligt Paris dock inte endast i förändringsprocessen, utan står till viss del att 
finna i systemets natur. För emedan detta samhälleliga system visserligen kan 
beskrivas som fredligt, så är konflikt och konkurrens grundstenar i både demokrati 
och kapitalism (Paris, 2004: 156). Våldsamma konflikter förhindras således inte 
genom ett undanträngande av konflikten i sig, utan genom att låta dem spela ut 
med andra medel. Den fundamentala förutsättningen för att denna konkurrens ska 
kunna fungera är emellertid att den sker inom ett ”framework of institutions” 
(Paris, 2004: 159) 

Hur liberaliseringsprocessen enligt IBL ska se ut är vidare grundat i två 
viktiga antaganden om post-konfliktuella samhällen. För det första menar Paris 
(2004: 46) att den typiska frånvaron av en effektivt fungerande stat är av 
avgörande betydelse för möjligheten att implementera en liberal samhällsordning. 
Genom att utgå ifrån Hobbes naturtillstånd menar Paris att ordning måste 
upprättas i ett samhälle innan frihet är möjlig. För det andra är post-konfliktella 
samhällen generellt sett starkt polariserade och har svaga konfliktdämpande 
sociala institutioner (Paris, 2004: 168f). Dessa faktorer, vilka även kan beskrivas 
som avsaknad av ett starkt institutionellt ramverk och en redan stark benägenhet 
till konflikt, anses ytterligare förstärka demokratiseringsprocessens generellt 
destabiliserande karaktär. Denna problembeskrivning är också i enlighet med det 
tillvägagångssätt som IBL föreskriver.  

Den huvudsakliga principen för IBL är visserligen, vilket namnet avslöjar, 
blott att effektiva institutioner ska byggas innan liberalisering införs vilket 
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korresponderar med antagandet att dessa mer eller mindre saknas i de aktuella 
samhällena. Detta innebär konkreta mål i form av institutioner vilka primärt 
förväntas åstadkommas av aktivt handlande från fredsbyggande aktörer.  

Enligt IBL bör även den sociala polariseringen och konfliktbenägenheten i 
samhället minskas innan liberalisering genomförs. Här är den temporala 
dimensionen av stor vikt (Paris, 2004: 187) dvs. att tidens gång förutsätts i sig 
spela en stor roll för utvecklingen. I praktiken antas således såväl konkreta mål 
som en viss tidsåtgång behöva uppnås innan en liberalisering. Det ska dock 
påpekas att den temporala dimensionen i teorin inte har något värde i sig utan bör 
blott ses som en indirekt indikator för möjliga samhälleliga framgångar.  

3.3 Operationalisering 

En operationalisering av teorierna hjälper oss att göra de bägge teorierna, LPB 
och IBL, mätbara vilket möjliggör en efterföljande analys av Iraks 
efterkrigsutveckling. Olika indikatorer tilldelas teorierna vilket gör de båda 
mätbara.  

Vad som ska beaktas vid en operationalisering är att de operationella 
mätinstrumenten överensstämmer med teorin i syfte att uppnå hög validitet 
(Teorell – Svensson, 2007: 58f). Mätproblem som kan uppstå består dels av ett 
tidsmässigt problem och dels av hur institutionell kapacitet ska mätas. 
Validitetsproblematiken gör sig för det första gällande i det att den strikt 
temporala dimensionen inom IBL inte direkt är relevant. Eftersom tidsåtgången 
dock är direkt applicerbar på LPB, och dessutom är lätt att mäta, går det med 
avseende på IBL att använda tiden som en ”proxy-indikator”. Denna antas 
korrelera med vissa utvecklingar, även om tiden inte i sig är vad som ska mätas. 
Den andra huvudsakliga variabeln utgörs i sin tur av institutionell kapacitet. Båda 
faktorerna innebär dock mätproblem, då teorierna inte stipulerar några absoluta 
värden, utan endast relativa – dvs. snabb/långsam eller stark/svag. Därmed kan 
inte heller teoriernas indikatorer vara några absoluta värden. Dessutom finns ett 
reliabilitetsproblem i att institutionell kapacitet över huvud taget är svårt att mäta 
kvalitativt, varför mätningen (stark/svag) försvåras ytterligare. 

3.3.1 Liberalt fredsbyggande – indikatorer  

Eftersom liberal peacebuilding inte grundar sig i någon enhetlig urkund är det 
vanskligt att konkretisera vad teorin konkret förespråkar i en given situation. Vad 
som ska uppnås är förvisso tydligt, och framgår ovan, men hur och – med särskilt 
avseende på IBL – när detta ska implementeras är betydligt mer osäkert. Med 
anledning av detta kan en idealtyp av LPB inte blott konstrueras på grundvalar av 
vad teorin i sig uttrycker, utan måste även formas dels efter dess förhållande till 
IBL och dels efter hur den i praktiken har verkat. Skillnaden mellan de båda 
teorierna kan på ett översiktligt plan sägas ligga i den temporala dimensionen där 
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IBL representerar den ”långsamma” polen på skalan (Höglund, 2008: 91). Detta 
har även visat sig i praktiken under 1990-talet, då praxis för fredsbyggande 
operationer har varit att inom ett eller två år arrangera val, för att sedan snabbt 
avveckla insatsen (Reilly, 2008: 167). I enlighet med konstruktionen av två polära 
idealtyper får således LPB karaktäriseras av en ”snabb” liberalisering.  

• Snabb demokratisering – införande av fira och allmänna val  

• Snabb marknadsanpassning – privatisering  

• Förespråka mänskliga och politiska rättigheter – yttrande- och 
pressfrihet  

3.3.2 Institutionalisering före liberalisering – indikatorer  

Tidigt hållna val riskerar enligt Paris dels att icke-demokratiska aktörer kommer 
till makten, vilka får stor möjlighet att underminera de svaga demokratiska 
institutionerna, dels att spä på redan starka samhälleliga polariseringar. Två 
huvudsakliga faktorer bör därmed beaktas vid bedömningen av huruvida val bör 
hållas vid tidpunkten: karaktären på de partier som förväntas delta och den 
institutionella miljö i vilken valet ska ske. Gällande det förstnämnda bör moderata 
och demokratiska partier främjas genom att förbjuda icke-demokratiska 
partier/kandidater och låta nybildade partier få tid att organisera sig effektivt. Den 
institutionella miljön syftar i sin tur främst på etablerandet av en väl fungerande 
valkommission och högsta domstol, men även mer generellt på den juridiska såväl 
som den polisiära kapaciteten (Paris, 2004: 189f). 

En snabb och radikal marknadsanpassning av en post-konfliktuell stats 
ekonomi tenderar enligt Paris att för det första öka missförhållanden för redan 
svaga grupper och spä på inkomstskillnader inom landet, vilket ökar 
polariseringen och risken för uppblossande konflikter. För den andra bidrar det till 
ökad korruption och stärker – ekonomiskt och politiskt – de grupper som redan 
gynnats av kriget (Paris, 2004: 201). För att undvika detta stipulerar IBL att de 
juridiska institutionerna stärks, fysisk infrastruktur återuppbyggs, och system för 
ekonomisk fördelning till utsatta grupper etableras innan marknadsanpassning 
inleds (Paris, 2004: 204f.).  

En effektiv medierapportering ses förvisso som en oumbärlig del ett 
demokratiskt samhälle, varför sådan verksamhet generellt skall stödjas i 
efterkrigssituationer. Enligt IBL är det emellertid lika viktigt att begränsa 
våldsuppviglande propaganda, i syfte att minska risken för våldsamheter och 
polarisering. Därför bör fredsbyggande aktörer omedelbart etablera och 
kontrollera mediereglerande institutioner som efter hand kan föras över till lokal 
politisk administration, och på längre sikt bli självreglerande (Paris, 2004: 198). 

• Fördröjd implementering av fria och allmänna val – byggande av 
statlig kapacitet genom institutionalisering och minskad samhällelig 
polarisering innan val 

• Fördröjd marknadsanpassning – begränsad privatisering  
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• Initialt begränsande av vissa mänskliga rättigheter – yttrande- och 
pressfrihet  
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4 Irak 

4.1 Invasionens bakgrund 

Misstankar om existensen av massförstörelsevapen i Irak var den huvudsakligt 
uttalade motiveringen till att den USA-ledda koalitionen, utan en godkännande 
resolution från FN:s säkerhetsråd, invaderade landet den 20 mars 2003. Den 
inledande fasen av kriget gick relativt snabbt och med begränsade militära 
förluster (NE a). Den 16 maj 2003 proklamerade Coalition Provisional Athority3, 
med hänvisning till bland annat SC Res. 1483 (2003) från samma dag, att denna 
med omedelbar verkan ”shall exercise powers of government temporarily” (CPA 
regulation 1 sec. 1(1)). Ockupationsmyndigheten lämnade formellt över makten 
till ett irakiskt interimstyre drygt ett år senare, även om det i praktiken saknade 
kapacitet att styra landet (NE b).  

4.2 Allmänna och fria val 

Det första parlamentariska valet, som skedde efter Saddam Husseins 
tillfångatagande i december 2003, genomfördes i januari 2005. Parlamentsvalet 
ansågs av internationella observatörer som fritt samt utfört på ett korrekt sätt. 
Denna händelse sågs som ett stort steg i Iraks demokratisering (Freedom House 
a), med en ny irakisk regering och Nouri al-Maliki från Dawa-partiet som 
premiärminister som följd (Freedom House b). 

I och med valet inträffade dock flera attentat mot vallokaler med dödlig 
utgång som följd. Bojkott skedde även från den sunni-muslimska befolkningen 
vilket bidrog till ett röstningsdeltagande på 58 procent (Freedom House a).  

Det förslag som hade lagts fram om en ny irakisk konstitution godkändes 
genom en folkomröstning i oktober samma år. Även denna folkomröstning fick 
stämpeln som fri och att den hade genomförts på ett korrekt sätt (Freedom House 
a). Enligt konstitutionen från 2005 ska val hållas var fjärde år (art. 56). Kvinnor 
ska inneha 25 procent av platserna i parlamentet (art. 49). 

                                                                                                                                                   
 
3 Förkortning: CPA 
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Inför det provinsiella valet 2009 var användandet av religiösa symboler i de 
politiska kampanjerna begränsade. Sex av totalt 440 av ledamöternas platser var 
nu avsatta till kristna och andra mindre minoriteter, vilket var en förändring från 
de tidigare 15. Kvoten om 25 procent kvinnor gällde även vid detta val. 
Valdeltagandet varierade i de irakiska provinserna, mellan 50 och 75 procent av 
de röstberättigade röstade. Största vinnaren var Dawa-partiet, även om partiet i 
flera provinser behövde ingå i kollation med andra partier för att kunna ta makten. 
Provinsvalet innehåll inte den självständiga kurdiska regionen eller provinsen 
Kirkuk, utan där hölls val separat vid ett senare tillfälle (Freedom House c).  

Det senaste parlamentsvalet hölls 2010. Även denna gång betecknades valet 
som fritt och utan inrapporterat valfusk av både internationella och inhemska 
valobservatörer. Vid detta val meddelades det emellertid även om valrelaterat våld 
och dödsoffer. På grund av polarisering inom den politiska eliten dröjde det nio 
månader efter valet innan en samlingsregering kom till stånd. De rivaliserande 
politiska grupperingarna och de utdragna förhandlingarna om bildande av ny 
regering utnyttjades av rebeller i landet. Dessa använde det politiska dödläget till 
sin fördel med ökade antalet våldshandlingar mot både institutioner och religiösa 
byggnader som följd (Freedom House b).  

4.2.1 Den oberoende valkommissionen i Irak (IHEC) 

I enlighet med CPA order 92 (2004), bildades Independet Electoral Commission 
of Iraq (nu IHEC) i maj 2004 och stöttas sedan parlamentsvalet 2005 av FN. 
Medan IHEC är den myndighet med befogenheterna att överse, organisera och 
genomföra allmänna och fria val i Irak, har FN en rådgivande roll. FN stödjer 
valkommissionen genom tekniska, ekonomiska, administrativa och logistiska 
hjälpmedel. Detta har skett genom exempelvis träning och utbildning av IHEC 
och annan personal som ska arbeta med genomförande av val. Utbildningsprojekt 
har även genomförts om hur politiska kampanjer får genomföras (FN, 2012). 

Förutom organiserandet av val i Irak, har myndigheten även mandat att dels 
döma i tvister och dels godkänna det slutgiltiga valresultatet (CPA order 92, 2004, 
sec. 3, art. 3 (g,h)). 

4.3 Privatisering 

Enligt den amerikanska regeringen har återupprättandet och reformerandet av den 
irakiska ekonomin sedan 2003 varit en av tre huvudsakliga strategier för att uppnå 
seger i landet (National Security Council, 2005: 1f). Återuppbyggnaden av 
infrastruktur och kapaciteten att möta befolkningens grundläggande behov är 
enligt denna strategi nödvändig för att skapa legitimitet för det nya politiska 
styret. Vidare ska ekonomisk tillväxt, marknadsreformer och ”the promotion of 
Iraq’s private sector” tillsammans kunna bidra till fred framför allt genom 
skapandet av arbetstillfällen (National Security Council, 2005: 23). 
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På ett översiktligt plan kan två olika mekanismer för privatisering av den 
irakiska ekonomin efter 2003 observeras: direkt, genom överföring av tillgångar 
från det offentliga till det privata, och en indirekt genom övertagande av 
marknader (Abboud, 2008: 432). Det förstnämnda började implementeras redan 
ett halvår efter invasionen då CPA utfärdar order 39 (2003), vilken bland annat 
stipulerar att utländska investerare har oinskränkt rätt att äga irakiska företag och 
egendom på lika villkor som inhemska aktörer (sec. 4 (1-2)). Det blev således 
plötsligt möjligt att genom utländskt kapital privatisera Iraks över 190 SOE4 vilka 
stod för ca 650 000 arbetstillfällen (Yousif, 2006: 495) och 90 procent av den 
industriella produktionen (World Bank, 2004: 6). 

Exakt hur planerna för privatisering av dessa såg ut är något oklart, men 
baserat på uttalanden från ansvarige tjänsteman i CPA, Thomas Foley, valdes 
cirka 150 statsägda företag ut som lämpliga objekt (Abboud, 2008: 432). 
Processen avstannade dock snabbt, initialt möjligen på grund av bestämmelser i 
folkrätten rörande ockupationsmyndigheters befogenheter (Yousif, 2006: 495), 
exempelvis Genevekonventionen IV Art. 53 (1949). Andra faktorer som inhemskt 
socialt motstånd kan lika ledes ha bromsat utvecklingen, men det huvudsakliga 
och, som det skulle visa sig, långsiktiga problemet var oförmågan att attrahera 
utländskt kapital på grund av det svåra säkerhetsläget (Efird, 2010: 20). När det 
stod klart att privatiseringarna inte kunde genomföras som planerat frystes de 
aktuella företagens tillgångar och produktionen lades i malpåse – ett beslut som 
endast kunde ändras av en kommande demokratiskt vald irakisk regering (Yousif, 
2007: 50). När CPA avvecklades i mitten av 2004 var samtliga SOE antingen 
stängda eller gick på sparlåga (World Bank, 2004: 7), och ingen utleasning eller 
överföring till privat kapital hade skett (Efird, 2010: 23).  

Under samma tid pågick vad som kan betecknas som indirekt privatisering där 
utländska privata företag tog över marknader som tidigare dominerats av statliga 
dito. För det första skedde det genom ett generellt undanröjande av samtliga 
handelsrestriktioner redan i juni 2003 (CPA order 12). För det andra 
missgynnades irakiska industriföretag (av vilka lejonparten är statliga) av CPAs 
svårnavigerade upphandlingsregler (Abboud, 2008: 435). 

Slutligen kan en indirekt privatisering ses i den radikala bantningen av antalet 
statsanställda. Genom CPA order 1 respektive 2 (2003) blev ca 120 000 offentligt 
anställda (Yousif, 2007: 52), och 500 000 soldater av med jobbet (Abboud, 2008: 
430). 

Efter tillkomsten av den första irakiska regeringen 2005 och etablerandet av 
den amerikanska statliga organisationen Task Force for Business and Stability 
Operations (TFBSO) i mitten av 2006 förändrades förutsättningarna för den 
ekonomiska utvecklingen. TFSBO, vars proklamerade mål var att ”revitalize and 
stabilize Iraq’s economy and to create jobs for the Iraqi people” (TFBSO IFIS, 
2011: 1), hade en betydligt mer pragmatisk syn på privatiseringar än dess 
föregångare inom CPA (Efird, 2010: 24). Med start 2007 började TFBSO arbetet 
med att få irakiska SOEs att återuppta eller öka produktionen. Detta skedde dels 
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genom att aktivt dirigera återuppbyggnadskontrakt till irakiska företag (SIGIR, 
2008: 90), dels genom att SOEs försågs med stora mängder nytt kapital (Berteau, 
et al., 2010: 12). Samtidigt ökade den irakiska regeringen anslagen till företagen 
radikalt. I enlighet med det långsiktiga målet att privatisera verksamheterna 
(Bertau et al., 2010: 34f), stod dock privat kapital för det överlägset största 
tillskottet till SOEs (TFBSO HI 2011: 21).  

Fram till organisationens upplösning i januari 2011 hade 41 SEOs 
återupprättat produktion genom TFBSOs program (TFBSO HI 2011: 33), även 
om det råder stor osäkerhet kring i vilken utsträckning produktionsökningen har 
påverkat arbetslösheten (SIGIR, 2009: 93). Den irakiska regeringen förefaller 
fram till idag följa samma ”pragmatiska” privatiseringsstrategi, där initialt 
kapitalstöd på längre sikt förväntas locka privata investerare att samarbeta med 
SOEs genom såkallade ”public-private partnership”. På grund av politiska 
låsningar har dock inget sammanhängande juridiskt ramverk för detta 
implementerats (SIGIR, 2012: 88). 

4.4 Pressfrihet 

Pressfriheten i landet är sedan 2005 skyddad av konstitutionen (art. 38(B)), där 
staten å andra sidan också ska garantera att media inte kränker den irakiska 
allmänheten. En av de första lagarna som instiftades av CPA syftade likaledes till 
att begränsa pressfriheten. CPA order 14 (2003) förbjuder under sec. 2 art. (a-d) 
mediaorganisationer att uppvigla till: våld, upplopp och förstörelse och 
underminering av den territoriella integriteten. Mest anmärkningsvärt är dock art. 
(e) vilken förbjuder såväl propagerande för Bathpartiet som spridning av 
uttalanden i dess namn. 

Pressfrihet har förblivit problematiskt i Irak, där möjligheten att utöva en fri 
och oberoende media få utstå fortsatta påhopp, kränkningar, och våldsattacker. 
Dödande och kidnappning av journalister och andra medieanställda är fortfarande 
högst närvarande i landet (OHCHR, 2011). Pressfriheten har sedan 2003 dock 
genomgått synbara förändringar där olika former av medierapportering har ökat, 
utvecklats och diversifierats (Freedom House d). Både skriftliga publikationer 
samt tv- och radiokanaler har ökat i antal, då det i dag publiceras över 100 
publikationer antingen dagligen eller veckovis. Det finns även ett tiotal olika 
privata tv- och radiokanaler (Freedom House e).   

En majoritet av den media som finns i Irak ägs idag av privata aktörer. En stor 
del av medierna finansieras av och är lojala med olika etniska, religiösa eller 
politiska grupper (Freedom House e). Detta bidrar till en stark vinklad 
medierapportering (Freedom House f). Ockupationsmyndigheten försökte relativt 
tidigt motverka dessa tendenser genom skapandet av ett oberoende medienätverk. 
I och med CPA order 66 (2004) skapades Iraqi Media Network (IMN) (sec. 3 art. 
1) vars syfte var att i egenskap av public service-nätverk, arbeta för att överskrida 
de politiska och religiösa splittringar som fanns i landet. Förhoppningarna kom 
dock knappast att infrias. Efter parlamentsvalet 2005 där det shiitiska Dawa-
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partiet tog makten omvandlades IMN snarare till att bli något av ett 
regeringsorgan, med en vinklad religiös utgångspunkt, än att förbli det oberoende 
nätverket som var tanken vid skapandet (Gambill, 2009). 

Ytterligare ett sätt att försöka främja pressfriheten var att skapa en stark och 
oberoende institution för reglering av mediesfären. Iraqi Communications and 
Media Commission (ICMC) skapades i syfte att dels gynna pluraliteten i 
medieutbudet, dels skydda medborgarna från falsk eller uppviglande information 
(CPA order 65, 2004: 1f). Genom ett licenssystem får kommissionen makt att 
granska, och eventuellt utöva påtryckningar mot etermedia om dessa skulle brista 
i sina rutiner – särskilt i anknytning till valperioderna. Den tryckta pressen är dock 
undantagen från licenskravet, men måste följa en ”Code of ethics” i ett system 
som med tiden förväntas bli helt självreglerande (CPA order 65, 2004, sec. 5 art. 
2(g)).    

4.4.1 Den oberoende valkommissionen i Irak (IHEC) 

IHEC kommer även ha en roll som medieövervakande inför och under det 
kommande parlamentsvalet som ska hållas i april 2013. Pressfriheten i landet 
skyddas av Iraks konstitution, och valkommissionen har som uppgift att se till att 
denna lag följs även under medias bevakning av parlamentsvalet (IHEC, 2012). 

Inför det stundande valet samt efter att valresultatet har presenteras, har IHEC 
uppgiften att kontrollera att medias rapportering sker på ett neutralt och oberoende 
sätt. Inga felaktigheter eller lögner får sprids genom media. IHEC godkänner 
vidare vilka medieorganisationer som får rapportera om valet och förser sedan 
dessa med logistisk assistans under valdagen (IHEC, 2012).  
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5 Analys och diskussion 

5.1 Fria och allmänna val 

En viktig faktor i det liberala fredsbygget är att det post-konfliktuella samhället 
ska genomgå en demokratisering. Ett steg i denna utveckling kan just vara att 
befolkningen röstar i demokratiska val och där det politiska styret väljs på ett 
rättfärdigt sätt. LPB menar då att denna utveckling ska föra med sig en stabil och 
hållbar fred.  

Mot detta kan Paris tankar om att för tidigt hållna val kan öka polariseringen i 
samhället ställas. Att en allt för snabb demokratisering motarbetar en stabil fred i 
samhället istället för att bygga den. Denna utveckling är något som har varit 
närvarande i Irak sedan det första fria och allmänna valet 2005. Freden har inte 
konsoliderats i det post-konfliktuella samhället. Detta är fallet eftersom våldsbrott 
och dödande alltjämt fortsätter i landet. Istället för att hålla allmänna och fria val 
menar Paris på att stabila institutioner först ska byggas med förmåga att kunna 
hantera den följande liberaliseringen av samhället. Det valrelaterade våldet och 
den utbredda bojkottningen bör kunna tolkas som ett symtom på den samhälleliga 
polariseringen och kan därför sägas gå emot IBLs rekommendationer.  

Försökt till institutionsbygge har förvisso gjorts, inte minst gällande 
övervakning och genomförande av val. En parallell utveckling har därför kunnat 
observeras där satsningar har gjorts både gällande snabb demokratisering och 
byggandet av institutioner. Det bör dock återigen påpekas att vi utifrån vårt 
material har svårt att mäta vilken egentlig kapacitet valkommissionen har. 
Eftersom IHEC tillsattes blott dryga halvåret innan valet 2005 är det möjligt att 
den inte hann byggas upp och utvecklats på ett sådant sätt som Paris anser bör ske 
innan genomförandet av ett demokratiskt val. Som följd av detta är det osäkert om 
institutionsbyggandet kan ses som en del av en IBL-strategi.  

Av detta följer att idealtypen för LPB bättre stämmer överens med den 
politiska utvecklingen. Dels får valkommissionen rådgivning och stöttning från 
det internationella samfundet. Men vad som framförallt indikerar LPB-strategin i 
demokratiseringsprocessen är det faktum att den irakiska befolkningen knappt två 
år efter den USA-ledda invasionen, med bibehållen samhällelig polarisering, gick 
till valurnorna.  

5.2 Privatisering 
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Utifrån såväl de av USA uttalade strategierna, som de juridiska dokumenten och 
den faktiska händelseutvecklingen strax efter invasionen 2003 kan det konstateras 
att en snabb marknadsanpassning, där privatisering var en framträdande del, var 
ett prioriterat mål. Den inledande processen av indirekt privatiserig förstärktes 
ytterligare av försöken till direktprivatisering genom försäljningen av lejonparten 
av Iraks statsägda företag, vilket förvisso misslyckades. Oförmågan att privatisera 
dessa tyder vidare på att reformerna kan betraktas som extremt snabba. Dels 
implementerades dem av en myndighet som i folkrättslig mening fortfarande var 
en ockupationsmakt, varför tveksamheter rådde om utförsäljningens legalitet; dels 
indikerar oförmågan att attrahera privat kapital att säkerhetssituationen fortfarande 
var för dålig.  

Slutligen kan man notera snabbheten i rent tidsmässiga termer, då det juridiska 
ramverket för privatiseringarna var på plats inom ett halvår efter invasionen. Att 
de statliga företagen sedan i praktiken lades i malpåse efter misslyckandet med 
privatiseringarna – trots kortsiktiga negativa effekter för arbetslöshet och tillväxt – 
istället för att återupprätta produktionen understryker målmedvetenheten i den 
ursprungliga strategin.  

Eftersom privatiseringsförsöken inte bara var genomgripande utan också 
snabba – mätt i ren tidsåtgång, säkerhetsmässigt och i folkrättslig mening – kan 
man konstatera att det initiala fredsbyggandet i den aktuella sektorn på ett klart 
sätt passar in under idealtypen av LBP.    

I och med att TFSBO etableras 2006 och påbörjar sina projekt ett år senare, 
kan det dock noteras ett anmärkningsvärt skifte i såväl uttalade strategier som i 
det faktiska händelseförloppet. Prioriteringarna förändras till att främst gälla 
skapande av arbetstillfällen och försörjning, och först i andra hand ett strävande 
mot privatiseringar. Utförsäljningen sker på ett begränsat snarare än 
genomgripande sätt, och framför allt är processerna långsiktiga snarare än 
abrupta. I den senare delen av den undersökta tidsperioden – ungefär från och med 
2007 – passar privatiseringsprocessen således väl in under IBL.  

Paradoxalt nog bör alltså fredsbyggandet i Irak, med avseende på 
privatiseringar, delas in i två delar varav den första är ett tydligt exempel på LPB, 
och den andra på IBL. 

5.3 Pressfrihet 

Det har bevisligen gjorts insatser i syfte att främja mediesektorns oberoende och 
mångfald i Irak. Främst kan man se det genom etablerandet av det nya public-
service-nätverket, men till viss del även i skapandet av reglerande institutioner 
som ICMC och mediesektionen av IHEC. Det är visserligen svårt att bedöma 
deras faktiska kapacitet och oberoende, men de senare kan i vart fall i teorin ses 
som leverantörer av en infrastruktur som är nödvändig för att mediaorganisationer 
ska kunna fungera effektivt. Samtliga av dessa institutioner upprättades dessutom 
drygt ett år efter invasionen, vilket får betraktas som relativt snabbt. På det sättet 
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uppfyller förvisso fredsbygget med avseende på media kriterierna för LPBs 
idealtyp.  

Å andra sidan kan – och bör – de reglerande institutionerna även användas för 
att förhindra oönskade, presumtivt farliga eller falska yttringar, och fungerar 
därför även begränsande. Kontrollen över den tryckta pressen förväntades 
visserligen efter hand fungerar självreglerande, men på kortare sikt, och generellt 
vid valtider, gavs myndigheter stor potentiell makt över medierapporteringen. 
Mest slående med avseende på begränsningar i pressfriheten är dock den 
skyndsamt instiftade lagen CPA order 14 (2003) som förbjuder publicering av 
yttranden som påstås komma från Bathpartiet. Att en viss avsändare, snarare än en 
viss form av yttranden, blir svartlistade är uppenbart ett brott mot konventionellt 
liberala tankar om pressfrihet. Det stämmer däremot mycket väl ihop med IBL. 
Att det dessutom går att skönja en sekvensering av vilken aktör som utövar 
begränsningarna – från ockupationsmakt, till lokala myndigheter, och slutligen 
mediasektorn själv – är likaledes karaktäristiskt för IBL.  

Det går alltså att observera tydliga drag från såväl LPB som IBL i hanteringen 
av media i fredsbyggandet i Irak. När man applicerar dess idealtyper på alla 
aspekter av den empiriska sektorn, faller dock LPB bort eftersom så klara 
begränsningar har införts. Idealtypen av IBL står sig dock väl eftersom den 
innebär såväl ett stödjande av pressfrihet, som ett initialt begränsande av 
detsamma.  
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6 Slutsats – Iraks fredsbygge 

Utifrån en undersökning av våra tre empiriska sektorer har vi försökt att utröna 
hur strategin för fredsbyggandet har sett ut i Irak sedan 2003. 

Eftersom sektorerna endast är tre av många möjliga, kan inga totalt säkra 
slutsatser dras om fredsbyggandet i sin helhet – annat än att strategin inte varit 
helt och hållet enhetlig. Sektorerna har å andra sidan valts ut för att representera 
ett brett spektrum, och utgör tillsammans viktiga delar av samhällets institutioner. 
Därmed kan de även sägas utgöra väsentliga beståndsdelar av fredsbyggande i 
Irak.  

Det är rimligt att anta att de valda sektorerna har olika stor betydelse för 
byggandet av en hållbar fred i ett post-konfliktuellt samhälle. Vi kan dock inte 
bedöma deras relativa inflytande, varför de nominellt betraktas som likvärdiga för 
den fredsbyggande strategin i Irak. Slutsatsen som vi kan dra är att samtliga tre 
sektorer har uppvisat skilda tendenser med avseende på de två teorierna. Denna 
splittring i strategin bör kunna tolkas som att en sammanhängande och definitiv 
plan inte har använts i den post-konfliktuella fredsbyggande insatsen.   

I den faktiska utvecklingen på marken, som vårt forskningsproblem syftar till 
att undersöka, kan vi konstatera att det liberala fredsbyggandet på ett tydligt sätt 
avspeglas i genomförandet av allmänna och fria val. Pressfriheten karaktäriseras 
istället av institutionalisering före liberalisering. Gällande privatiseringar å sin 
sida, präglades processen först av liberalt fredsbyggande för att sen övergå till 
IBL. 
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