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Abstract  
 

This study examines the conclusions made by Roland Paris in his case study of fourteen major 

post-war reconstruction efforts following the end of the Cold War, and applies them to the 

current reconstruction process in post-war Iraq. Paris found a common denominator of the 

fourteen cases – a belief that a rapid liberalization process, turning war-torn states into liberal 

market democracies, would foster sustainable peace. Paris calls this belief “Wilsonianism” 

after Woodrow Wilson, who was one of the first advocates of it. However, as it turned out this 

immediate liberalization generated a number of destabilizing side-effects, which endangered 

the very peace such policies were designed to strengthen.  

     Thus, the aim of this study is: to try whether the developments in Iraq after 1 May 2003 

correspond with Paris’ conclusion from his study of peacebuilding operations during the 

1990:s, that a rapid liberalization process endangers the very peace it is expected to bring 

about. 

     Even though I had some difficulties separating the involvement of the American-led 

coalition as an invading power as opposed to the power behind the liberalization process, I 

found Paris’ conclusion to be well in accordance with how the post-war reconstruction effort 

of Iraq has developed.            
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1. Introduktion  
 

“At least we’re getting the kind of experience we need for the next war.”1 

 

Även om Allen Dulles yttrade dessa ord för mer än ett halvt sekel sedan, kan man väl hoppas 

att ironin inte gått förlorad. Mellan åren 1946 och 2003 utkämpade 25 av världens stater fyra 

eller fler internationella krig. Tre av dessa stater – USA, Frankrike och Storbritannien – nådde 

16, 19 respektive 21 utkämpade krig under detta halvsekel2. Även om både medel och motiv 

för krigföring förändras i takt med utveckling och globalisering ter det sig ytterst otänkbart att 

kriget som utrikespolitiskt påtrycksmedel kommer att försvinna, hur ohyggliga 

konsekvenserna än kan vara. Dock finns mycket att upptäcka när det gäller att begränsa 

krigets verkningar för civilbefolkning, och förbättra den utsatta statens förutsättningar för en 

snabb och effektiv postkonfliktuell rekonstruktion. Kort sagt, det minsta man kan begära av 

människan är att hon använder de erfarenheter hon förvärvat - inför nästa krig. 

 

Den 20 mars 2003 inledde Amerikanska stridskrafter en attack mot Irak (härefter Irakkriget), 

stöttade av bland annat Storbritannien och Australien, men utan uttalat stöd från FN:s 

säkerhetsråd.3 Det som föranledde attacken var främst det förändrade amerikanska 

säkerhetsläget efter terrordåden den 11 september 2001, Iraks (påstådda) stöd till olika 

terroristorganisationer och dess mångåriga satsning på massförstörelsevapen.4   

     De direkta stridigheterna blev tämligen kortvariga då den USA-ledda koalitionen nådde 

nyckelstäder såsom Baghdad och hamnstaden Basra i söder förhållandevis snabbt. Det 

samlade irakiska motståndet bröt därmed samman och amerikanska stridsvagnar rullade på 

gatorna i huvudstaden redan efter 3 veckor.5 Denna framgång fick den amerikanske 

presidenten George W Bush att i ett tal ombord på hangarfartyget USS Abraham Lincoln 

utanför Californias kust den 1 maj 2003 förkunna: 

  
”Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States  

 and our allies have prevailed. (Applause.) And now our coalition is engaged in  

 securing and reconstructing that country. (…) The transition from dictatorship to 

                                                 
1. Allen W. Dulles, amerikansk underrättelseexpert och CIA-chef mellan 1952 och 1961, då han tvingades avgå 
efter CIA:s inblandning i fiaskot vid grisbuktsinvasionen. 
2 http://www.humansecurityreport.info/figures/Figure1.3.pdf  
3 Barakat, 2005:572 
4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=626097&i_sect_id=626097&i_word=irakkriget&i_history=2 
5 Pollack, 2006:4 
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 democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our 

 work is done. Then we will leave, and we will leave behind a free Iraq. (Applause.)6   
 

Idag, nästan fem år senare, finns den USA-ledda koalitionens trupper fortfarande kvar i 

landet. Osäkerheten på gatorna är stor med nya militära och civila dödsoffer kontinuerligt 

rapporterade. Dödsiffran för amerikansk militär närmar sig 4000 och verkar dessutom närmast 

stiga år för år7. Kort sagt, den övergång från sluten diktatur till fungerande och fredlig 

demokrati som George W Bush föreställt sig kan hittills inte anses ha lyckats.  

     Detta misslyckande har till allra största del i den internationella debatten tillskrivits 

amerikanska planeringsmisstag, felunderrättelser och samarbetssvårigheter både 

internationellt, nationellt och ”på marken” i Irak.8 Jag ifrågasätter dock att detta skulle vara 

den enda, eller ens största, anledningen. I denna studie vill jag istället söka eventuella problem 

hos det teoretiska ramverk med tillhörande fastlagda förändringsrutiner som hittills – 

anmärkningsvärt nog - styrt alla större postkonfliktuella rekonstruktionsförsök. Dessa 

rekonstruktionsuppdrag har nämligen, som vi skall se i kapitel två nedan, inte sällan 

misslyckats med sin föresats att skapa en hållbar fred.  

     Trots att området är förhållandevis nytt och outforskat finns kritiker till denna gängse 

modell för postkonfliktuell rekonstruktion. En sådan kritiker är den amerikanske statsvetaren 

Roland Paris, vars fallstudie över fjorton större postkonfliktuella rekonstruktionsförsök under 

1990-talet blottlagt allvarliga och återkommande problem hos den vedertagna modellen. Jag 

är intresserad av att undersöka huruvida samma typ av problem som Paris fann hos sina 

studieobjekt även uppträder under rekonstruktionsarbetet i Irak. Om så är fallet skulle detta 

kunna tyda på att allvarligare och snarast systematiska fel i rekonstruktionsarbetets avsikter 

och genomförande plågar dagens återuppbyggnad av det irakiska samhället – problem som 

kan komma att kräva helt andra åtgärder än planeringsförändringar och förbättrat samarbete. 

Således kommer Paris’ slutsatser från de fjorton fallen av postkonfliktuell rekonstruktion att 

prövas mot situationen i Irak så som den tett sig sedan George W Bushs ”mission 

accomplished”-tal i maj 2003.      

     I ett vidare perspektiv kan uppsatsens resultat även vara användbart vid framtida 

demokratiserings-, statsbyggnads- och rekonstruktionsprocesser i andra stater än Irak, främst 

då de Mellanösternstater med liknande förutsättningar från kulturella, historiska, inrikes- och 

utrikespolitiska erfarenheter. Att undersöka effektiviteten hos pågående 
                                                 
6  Vita Husets officiella hemsida: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html 
7 http://icasualties.org/oif/ 
8 Se till exempel Pollack, 2006 och Taras, 2006 
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rekonstruktionsuppdrag måste dessutom ses som ett avgörande steg i det internationella 

samfundets utveckling till att bättre bemöta de säkerhetsrisker vi återkommande ställs inför i 

dagens globaliserade samhälle, vilket inte minst är viktigt för nyttjandet av våra samlade 

erfarenheter – inför nästa krig.  

 

Notera: Begreppet ’postkonfliktuell rekonstruktion’ är min egen översättning av termen ”post-

war reconstruction” varmed menas uppgiften att förebygga risken för återkommande 

våldsamheter efter krigsslut samt säkerställa en självupprätthållande fred, exempelvis genom 

(åter-) etablerandet av ett fungerande politiskt system och återställandet av viktiga 

samhälleliga tjänster.9 Jag har valt att använda termen ”postkonfliktuell” trots att en konflikt 

naturligtvis inte behöver vara våldsam eller signalera ett krigstillstånd, dels för att jag anser att 

slutsatserna av denna undersökning kan vara användbara även i lägen då staten i fråga inte 

nödvändigtvis uttryckligt befunnit sig i krig, dels av rent språkliga skäl då jag funnit det svårt 

att korrekt översätta termen ”post-war”.  

     Paris har i sin bok istället valt att tala om ”peace building” (ungefär ”fredsbygge”)10, vilket 

dock i Paris fall i stort sett innefattar det samma som ”postkonfliktuell rekonstruktion” och 

kan alltså användas om samma företeelse när det gäller hans teori. Begreppsförvirringen inom 

detta område tycks mig för övrigt var ganska stor, vilket säkert har att göra med att de 

verkliga förhållanden som dessa begrepp försöker fånga sällan är klara och entydiga.11       

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Ramsbotham, 2005:185ff  
10 Paris, 2004 
11 Se vidare diskussion om begreppens innebörd under kapitel 2.1. 
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2. Teori  
 

I följande kapitel läggs fundamenten till studien fast, genom en presentation av den 

postkonfliktuella rekonstruktionen som företeelse, samt den kritik mot dess utförande och 

resultat som framlagts av Roland Paris. Därefter presenteras de förslag på lösningar för att 

undgå rekonstruktionsproblemen som Paris ger genom explicita policy-förslag. En kort 

summering av teorikapitlet följer, och som avslutning preciseras uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

    

2.1 Att ”bygga” fred: utvecklingen efter murens fall 
 

2.1.1 Definition: postkonfliktuell rekonstruktion/fredsbygge 

Postkonfliktuell rekonstruktion och fredsbygge ger oss konflikthantering i det sköra tillstånd 

en stat befinner sig i när ett krig avslutats men freden ännu inte är säkrad. Uppgiften är 

framförallt att förhindra återfall i våldsamheter och säkra en självupprätthållande fred.12 Här 

finns återigen plats för lite begreppsutredning vad gäller skillnaden mellan ”postkonfliktuell 

rekonstruktion” och ”fredsbygge”, åtminstone inom ramen för vad som behandlas i denna 

uppsats.  

     Enligt mitt sätt att använda begreppen spänner ”fredsbygge” över ett vidare fält av åtgärder 

och ofta över en längre tidsperiod än ”postkonfliktuell rekonstruktion” – det senare kan 

snarast sägas vara en underavdelning till det förstnämnda. När en stat övergår från krig till 

fred måste detta förändringsarbete generellt sätt ske på olika nivåer av samhället, och under 

olika tidsspann. De mer direkta åtgärderna så som avväpnande av tidigare stridande parter, 

återförande av flyktingar och etablering av fungerande politiska institutioner innefattar 

förändringar på gräsrotsnivå likväl som i den högsta politiska ledningen, men får ses som 

relativt kortsiktigt arbete, medan mer genomgripande sociala förändringar såsom skapandet av 

en demokratisk ”kultur” och sammanförandet av människor från olika grupper som åtskilts 

genom krig och konflikter ofta tar betydligt längre tid i anspråk13. Enligt min definition för 

denna uppsats räkning kan allt det ovan nämnda räknas som fredsbyggande åtgärder, medan 

endast etablerandet av fungerande politiska institutioner innebär postkonfliktuell 

rekonstruktion. Politiska institutioner utgör därmed - tillsammans med det ekonomiska, 

                                                 
12 Ramsbotham, 2005:185, detta är även den definition som FN:s Generalsekreterare Kofi Annan och Boutros 
Boutros-Gahli har använt.  
13 Ramsbotham, 2005:186 
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polisiära samt judiciella systemet - arbetsområdet för postkonfliktuell rekonstruktion. Nedan 

följer en redogörelse för framväxten av fredsbygget som företeelse – därefter kommer 

återstoden av denna studie att ägnas åt det smalare begreppet postkonfliktuell rekonstruktion. 

 

2.1.2 Fredsbevarande uppdrag med smala mandat 

Fredsbygge enligt ovan nämnda definition är som tidigare nämnts en relativt ny företeelse, 

som blev en del av området konflikthantering i samband med kalla krigets slut i början av 

1990-talet. Under kalla kriget hade istället främst ”fredsbevarande” (peacekeeping) uppdrag 

genomförts, i regi av FN men med tillåtelse från samtliga stridande parter. De fredsbevarande 

styrkorna var endast lätt beväpnade och hade som regel till uppgift att till exempel övervaka 

vapenvilor eller att patrullera neutrala zoner mellan tidigare stridande parter.14  

     De fredsbevarande styrkorna hade med andra ord mycket begränsade militära 

befogenheter, men även – och kanske än viktigare – mycket begränsade politiska dito. Under 

den första större fredsbevarande operationen i Egypten 1956, efter invasionen av 

Storbritannien, Frankrike och Israel, deklarerade FN-styrkans mandat klart och tydligt att 

denna skulle avstå från någon form av aktivitet av politisk karaktär i värdlandet.15 I en efter-

rapport två år senare upprepade FN:s dåvarande Generalsekreterare Dag Hammarskjöld denna 

viktiga princip som en nyckel till uppdragets framgång: 
 

”Any future peacekeeping operations (…) ’must be separate and distinct  

from activities by national authorities,’ and must limit their role to addressing  

the ‘external [that is, international] aspects of the political situation,’ or else 

‘United Nations might run the risk of getting involved in differences with local 

authorities or [the] public or in internal conflicts which would be highly  

detrimental to the effectiveness of the operation.’”16 

          

     Det fanns flera anledningar till att de fredsbevarande styrkorna ville hålla sig ifrån intern 

politik. För det första förbjöd FN-stadgan uttryckligt organisationen att intervenera i en stats 

inre angelägenheter, för det andra skulle en sådan intervention kräva en djupare inblandning 

av de internationella styrkorna än parterna var villiga att acceptera, och för det tredje gav 

säkerhetsläget i världen där USA och Sovjetunionen stod mot varandra, att beslut var svåra att 

fatta i FN:s Säkerhetsråd om de på något sätt berörde områden som någon sida ansåg som 

                                                 
14 Paris, 2004:13f 
15 ibid 
16 Från “Report of the Secretary General: Summary Study of the Experience Derived from the Establishment and 
Operation of the Force” 9 oktober, 1958 (UN doc. A/3943), citerad I Paris, 2004:14 
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strategiskt viktiga. Dessutom, även i lägen där inget särskilt strategiskt intresse fanns gjorde 

de ideologiska skillnaderna mellan de olika blocken det omöjligt för FN att främja någon 

särskild modell för statens styre, då den ena sidan med USA i spetsen framhöll liberal 

demokrati och marknadsekonomi, medan Sovjetblocket valde en mer statsstyrd ekonomi och 

ett kommunistiskt styre.17  

 

2.1.3 Förändrade förhållanden skapar förändrat förhållningssätt 

I samband med kalla krigets upphörande i slutet av 1980- och början av 1990-talet skedde 

dramatiska förändringar i det världspolitiska läget. Interna konflikter som legat vilande under 

trycket från de två supermakterna blossade upp på många ställen runt om i världen, med svåra 

humanitära och strategiska förluster som följd. I kölvattnet av förödande inbördeskrig, 

kollapsande stater, folkmord och etnisk rensning kom 90% av krigens offer att vara civila, 

jämfört med 10% i början av 1900-talet.18 Dessutom skapade dessa interna våldsamheter 

tillsammans med den tilltagande globaliseringen ett allvarligt hot mot regional och global 

säkerhet genom massiva flyktingströmmar, spridning av interna konflikter till närliggande 

stater och internationell terrorism.  

     Då spänningarna mellan Väst- och Östblocken löstes upp, var ingen längre beredd att 

upprätthålla samma nivåer av militär och ekonomisk assistans till allierade stater och andra, 

strategiskt viktiga, områden. Detta, tillsammans med det tilltagande hotet mot den globala 

säkerheten samt ett flertal uppblossande humanitära kriser skapade en efterfrågan på en ny typ 

av multilaterala fredsfrämjande operationer. FN, vars säkerhetsråd nu lösts från mycket av 

kalla krigets dödlägen var beredd att tillhandahålla dessa, tillsammans med stöd från andra 

internationella organisationer så som EU, NATO, OSCE (Organization for Security and 

Cooperation in Europe), Bretton Woods-institutionerna (IMF och Världsbanken) och andra 

NGOs. Resultatet av dessa förändringar var en skarp uppgång i antalet FN-ledda uppdrag med 

fredsfrämjande syfte. Under åren 1989 – 1999 lanserade FN 33 fredsfrämjande operationer, 

att jämföra med 15 under de fyra tidigare decennierna av dess existens.  

      Vissa av dessa hade karaktären av tidigare fredsbevarande uppdrag, medan andra krävde 

mer långtgående mandat och kom att kallas ”fredsbyggande”. Det första uppdraget med denna 

karaktär kan sägas vara United Nations Transitional Assistence Group – UNTAG:s uppdrag i 

Namibia 198919, där FN-styrkan gavs uppdraget att bland annat övervaka den lokala polisens 

                                                 
17 Paris, 2004:15 
18 Ibid, s 1 
19 Tex Paris, 2004:17 och Ramsbotham, 2005:189 
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agerande, avväpna inbördeskrigets tidigare stridande parter samt övervaka och assistera vid 

landets första demokratiska val. Detta uppdrag gick alltså på många sätt långt bortom FN-

styrkors tidigare funktioner, bland annat genom att upphäva begränsningen om inblandning i 

en stats interna politiska angelägenheter. Under följande år kom flera liknande fredsbyggande 

operationer att lanseras; i Kambodja tog FN-styrkorna tillfälligt över hela statens 

administration; i Bosnien och Somalia gav Säkerhetsrådet mandat för mer långtgående 

våldsanvändning än vad som tidigare varit möjligt – kort sagt, fredsbygge hade blivit en 

vedertagen modell för att främja en självupprätthållande fred i konfliktdrabbade stater.20                   

   

2.1.4 Liberal likriktning 

Enligt Paris var ett av de mest anmärkningsvärda kännetecknen hos samtliga fredsbyggande 

insatser i hans studie på fall under 1990-talet att de eftersträvade samma modell för hur en 

fungerande stat bör vara uppbyggd, och även följde samma strategi för att åstadkomma detta, 

nämligen: demokratisering och marknadsanpassning. Den typiska ”formeln” för fredsbygge i 

en krigshärjad stat inkluderade förberedelse för, och administrerande av demokratiska val; 

omvandlingen av tidigare stridande fraktioner till politiska partier; skapandet av nationella 

konstitutioner med tydligt uttryckta medborgerliga rättigheter till bland annat yttrande- och 

tryckfrihet; utbildning och träning av polis- och justitiemakt till en anpassning till liberal 

demokrati; uppmuntran till utveckling av ett marknadsekonomiskt system genom eliminering 

av handelshinder både inom och över statens gränser; samt stimulering av privat företagande 

vid sidan av ett reducerat statligt ekonomiskt inflytande.21  

     Ett annat mycket anmärkningsvärt karaktärsdrag hos dessa operationer var den tonvikt som 

lades vid en snabb demokratisering och marknadsanpassning. Planeringen för det första 

demokratiska valet startade omedelbart vid varje fredsbyggande uppdrag som Paris studerade. 

Om man bortser från de enstaka fall där staten i fråga föll tillbaka i våldsamma konflikter 

innan de första valen kunde hållas, hölls de första demokratiska valen inom tre år från 

uppdragets början. Samma tendens fanns när det gällde den ekonomiska sektorn, där 

genomgripande program för marknadsanpassning av den inhemska ekonomin initierades 

direkt.22             

 

 

                                                 
20 Paris, 2004:17ff & 135-136, Ramsbotham, 2005:188ff 
21 Paris, 2004:19 
22 Ibid.  
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2.1.5 Den liberala demokratins seger 

Den prägel av demokratisering och marknadsanpassning som varit karaktäristiskt för 1990-

talets fredsbyggande operationer stämde väl överens med den allmänna politiska och 

ekonomiska riktning som större delen av världens stater kommit att ta efter kalla krigets 

slut23. Få analytiker hade kunnat förutse Sovjetunionens och dess förespråkade 

kommuniststyres snabba kollaps, eller den liberalistiska ”övervikt” som blev resultatet när

den ideologiska vågskålen så plötsligt miste kommunismens tyngd. I mitten av 1990-ta

61% av världens länder demokratiska val, jämfört med 41% ett decennium tidigare.

”demokrati-boom”, tillsammans med upplösningen av dess största utmanare fick det 

internationella samfundet att från många håll hävda den liberala demokratins seger.

 

let höll 

 Denna 

                                                

24 Noteras 

bör dock att jag i denna uppsats inte är ute efter att kommentera sanningshalten i ovanstående 

påstående, endast tydliggöra det allmänna stämningsläget.  

     Tillsammans med den liberala demokratins framfart kom även marknadsekonomin att 

sprida sig efter kalla krigets slut. Harvard-ekonomen Jeffrey Sachs observerade att nästan hela 

världen hade infört marknadsekonomins grundläggande element vid mitten av 1990-talet.25 

   

2.2 Paris kritik; Wilsonism och den liberala fredsteorin  
 

2.2.1 Vad Paris fann 

Roland Paris är Assistant Professor i statsvetenskap och internationella relationer vid 

University of Colorado at Boulder, Colorado, USA. År 2004 utkom hans bok At Wars End – 

Building Peace After Civil Conflict, i vilken han presenterar resultatet av en fallstudie över 

alla större postkonfliktuella rekonstruktionsförsök av stater drabbade av inbördeskrig mellan 

åren 1989 och 1999. Dessa operationer var fjorton till antalet: Namibia (1989), Nicaragua 

(1989), Angola (1991), Kambodja (1991), El Salvador (1991), Moçambique (1992), Liberia 

(1993), Rwanda (1993), Bosnien (1995), Kroatien (1995), Guatemala (1997), Östtimor 

(1999), Kosovo (1999) och Sierra Leone (1999).26  

     Som vi tidigare slagit fast var principen om snabb demokratisering och 

marknadsanpassning rådande vid försök till rehabilitering av inbördeskrigsdrabbade stater 

under 1990-talet. Den underliggande övertygelsen var visserligen inte allmänt uttalad, men 

därmed ändå klar: att främja liberalisering av en stats politiska och ekonomiska sfär skulle 
 

23 Detta skall ses om en allmän inriktning, mycket generell men tydlig.  
24 Paris, 2004:20ff 
25 Ibid. 
26 Paris, 2004:3 
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skapa förutsättningar för en stabil och hållbar fred.27 Denna övertygelse blev tydlig för Paris 

då hans 14 fall av fredsbyggande operationer trots många slående olikheter ändå visade upp 

denna gemensamma nämnare.  

     Den grundläggande tanken med liberalisering som motgift till inbördeskrig, var att genom 

demokratisering flytta konflikter från slagfältet till plenisalarna, och genom 

marknadsanpassning skapa en hållbar ekonomisk tillväxt som god grogrund för fred. Denna 

ansats visade sig dock i Paris’ studier vara något problematisk. Om en fredsbyggande 

operation skall anses framgångsrik i de fall då återfall i storskaliga våldsutbrott kunde 

undvikas, får de flesta fredsbyggande operationer under 1990-talet anses lyckosamma (bara 

tre stater har återfallit i storskaliga våldsutbrott: Angola, Rwanda och Liberia). Men, om man 

å andra sidan väljer att mäta framgång i om freden som uppnåtts kan anses 

självupprätthållande, det vill säga om tillståndet av fred kommer att upprätthållas långt efter 

att uppdraget avslutats, förändras bilden till det sämre. Endast två fall, Namibia och Kroatien, 

kan under dessa premisser anses framgångsrika. Genom sin studie fann Paris istället att de 

internationella ansträngningar som gjorts att rekonstruera krigshärjade stater i de flesta fall 

oavsiktligt förvärrat säkerhetssituationen, genom att blåsa liv i sociala spänningar eller till 

och med återskapa de förhållanden som från början utlöst inbördeskriget.28             

 

2.2.2 Den liberala fredsteorin  

Uppfattningen att demokratisering och marknadsanpassning – vad Paris med ett ord kallar 

liberalisering – skulle främja fred och välstånd är på intet sätt ny eller främmande. Tvärtom 

finns en stor samling empiriskt forskningsmaterial som – åtminstone delvis - styrker detta 

påstående. Samlade under den så kallade liberala fredsteorin, finns empiriska iakttagelser från 

John Locke till nutid som hävdar att väletablerade demokratiska marknadsekonomier tenderar 

att vara mer fredliga både internt och i förbindelse med andra stater29.30  

     Vad som däremot också verkar gälla, är att övergången från inbördeskrig eller allvarlig 

intern konflikt till väletablerad demokratisk marknadsekonomi har potential att medföra stora 

problem. Att initiera en övergång till demokrati och marknadsekonomi medför en förändring 

av samhället till förmån för större (fredlig) politisk och ekonomisk konkurrens, vilket är en 

viktig del av det liberala samhället, men knappast lätt att hantera när de statliga institutionerna 

                                                 
27 Paris, 2004:5ff 
28 ibid 
29 Huruvida den liberala fredsteorin enligt Paris är helt synonym med den kanske mer välkända demokratiska 
fredsteorin, framgår inte av Paris’ bok, dock uppfattar jag de två som syftande på samma fenomen.   
30 Paris, 2004:40ff 
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blivit försvagade av allvarliga inre våldsamheter och sociala brytningar. Liberalisering 

initierad i ett läge där staten i fråga just kommit ur ett inbördeskrig där starka sociala 

brytningar varit framträdande, ger dåliga förutsättningar att hantera demokratisk och 

ekonomisk konkurrens inom befintliga institutioner och samhällsstrukturer. Paris kritiserar 

alltså inte fredsbyggarnas önskan att omvandla krigshärjade stater till marknadsekonomier, 

utan de metoder som användes:31 

   
” The desire to turn war-torn states into stable market democracies was not  

the problem; rather, the methods they used to effect this change, including  

their failure to anticipate and forestall the destabilizing effects of  

liberalization, proved to be the Achilles’ heel of peacebuilding.”32 

 

2.2.3 ”Wilsonism” 

Övertygelsen att demokratisering och marknadsanpassning gynnar fred i krigshärjade stater 

har Paris valt att kalla ”Wilsonianism”33 efter Woodrow Wilson, USA:s tjugoåttonde 

president som ansåg att liberalism var nyckeln till fred och säkerhet i både inrikes- och 

utrikespolitik. Jag har valt att använda en ”försvenskad” variant: ”Wilsonism”.  

     Wilson insisterade på att det enda sättet att skapa och upprätthålla fred i Europa efter första 

världskriget var att frigöra de folkgrupper som levde under ett auktoritärt styre och öppna upp 

det utrikespolitiska beslutsfattandet för folklig insyn och granskning. De fredsbyggande 

operationerna under 1990-talet återinförde Wilsons tro på liberalisering som metod för att 

skapa fred, men precis som Wilsonismen visade sig en aning överoptimistisk i Central- och 

Östeuropa efter första världskriget, så tyder Paris’ studier på att den också var överoptimistisk 

efter kalla kriget. Paris poängterar noga att han inte tillbakavisar den Wilsoniska strategin för 

statsbygge i sin helhet, då vi med stöd av den liberala fredsteorin kan påstå att väletablerade 

marknadsekonomier generellt är fredliga, utan att han endast är ute efter svagheterna i den 

version av Wilsonismen som inspirerade fredsbygget under 1990-talet. Han vill med stöd av 

resultatet från sin fallstudie därför utarbeta en metod för att nå det Wilsoniska målet utan att 

äventyra den fred som fredsbygget är tänkt att konsolidera.34      

 

 

                                                 
31 Paris, 2004:6 
32 Ibid. 
33 Till exempel Paris, 2004:41f 
34 Paris, 2004:7 
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2.3 IBL – Institutionalization Before Liberalization 
 

2.3.1 Problemet med den försvinnande Leviathan 

Paris identifierar tidigt ett problem hos den liberala fredsteorin i relation till fredsbygge i 

allmänhet och postkonfliktuell rekonstruktion i synnerhet: den tenderar att förutsätta 

existensen av en fungerande stat som utgångspunkt. Vare sig styrelseformen är demokratisk 

eller auktoritär, eller det ekonomiska systemet är marknads- eller statsstyrt, undersöks 

statsskicket i förhållande till graden av fred generellt med bas i stabila och väletablerade 

samhällen. Denna utgångspunkt erbjuder dock lite i form av förståelse för fredsbyggandets 

utmaningar, då de stater som står i fokus sällan (eller aldrig) har några funktionella statliga 

institutioner eller maktkanaler. I stället tvingas fredsbyggarna försöka skapa fungerande 

institutionella lösningar ur ett tillstånd som ofta närmar sig anarki.35  

     Detta anarkiska tillstånd spelar dock en viktig roll hos de tidiga liberala 

upplysningsfilosoferna. Thomas Hobbes beskriver i sitt främsta verk Leviathan från 1651, ett 

anarkiskt tillstånd där våld och osäkerhet råder, ur vilket människan skulle komma att forma 

ett samhälle under en auktoritär individ eller grupp – Leviathan. Detta samhälle skulle sedan 

fungera som ett skydd mot farorna i den anarkiska ”naturstaten”. Senare filosofer såsom John 

Locke, Adam Smith, Immanuel Kant och James Mill motsatte sig visserligen den auktoritära 

natur som Hobbes tillät Leviathan att anta, men utgick liksom Hobbes ofta från någon form av 

naturstat ur vilken ett fredligt samhälle skulle uppstå. De ansåg alltså att inomstatlig fred 

förutsatte fungerande statliga institutioner som var kapabla att tillhandhålla nödvändigt skydd 

och service. Paris menar att dagens liberala fredsteoretiker tenderar att ignorera frågan om 

huruvida fungerande statliga institutioner finns eller inte, och därmed inte uppmärksamma 

distinktionen mellan liberalism och liberalisering.36         

    

2.3.2 Wilsonismens svaghet: varför snabb liberalisering kan vara kontraproduktivt 

Även om vi antar att den liberala fredsteorin har rätt i att väletablerade och stabila liberala 

stater är fredligare både internt och i sina förehavanden med andra stater, besitter både 

demokrati och marknadsekonomi ett viktigt grunddrag: båda systemen uppmuntrar till 

konflikt (som här används i sin fredliga bemärkelse), de till och med kräver det för att fungera 

optimalt. Ett demokratiskt system frodas genom att motstridande intressen stöts och blöts på 

en öppen arena, där oppositionella krafter vinner och förlorar sympatier. På så sätt underlättar 
                                                 
35 Paris, 2004:46ff 
36 Ibid.  
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ett demokratiskt system förlikning mellan dessa intressen genom fredliga debatter och 

kompromisser. I detta ligger en fundamental paradox inom demokratin, vilken använder den 

politiska oenigheten – konflikten – för att minska intensiteten i samma konflikt. På liknande 

sätt blomstrar det kapitalistiska marknadssystemet genom konkurrens mellan individer och 

företag som bidrar till effektivitet och större välstånd för hela samhället.37  

     Det är dock inte så att konkurrensen inom vare sig det demokratiska eller det 

marknadsekonomiska systemet är helt självreglerande. Ett ramverk av institutioner krävs för 

att kanalisera samhällsdebatten till politiska beslut, för att lösa tvister och för att skapa och 

upprätthålla regler för systemens nyttjande. I en stat som saknar en tradition av ”fredlig 

konflikt”, det vill säga med en historia av starka sociala motsättningar, och institutioner som 

saknar kapacitet att tillgodose befolkningens behov, kan våld lätt uppstå om ytterligare 

konkurrens stimuleras och uppmuntras.38  

     Paris nämner fem så kallade ”pathologies” (betyder ”patologier” eller ”sjukligheter” – jag 

har dock valt att kalla dem oönskade följder) som kan uppstå när en stat genomgår en 

liberaliseringsprocess utifrån och som sådana kan äventyra själva processen, eller allvarligt 

hota inre fred och säkerhet. Den första av dessa är ett osunt civilt samhälle (”bad civil 

society”)39, som innebär att den i normala fall så sunda plattformen mellan medborgarnas 

privata sfär och staten, där politiska beslut debatteras samtidigt som befolkningen utbildas att 

tillämpa fredliga kompromisser, istället för att bilda nätverk över gränserna för sociala klyftor 

och på så sätt minska spänningar i samhället, tillåts använda denna arena till att fördjupa 

klyftorna. Organisationer som predikar intolerans och hat, särskilt om det är riktat mot en 

speciell grupp eller företeelse i samhället, använder den civila plattformen för att motverka 

demokratins fredsbyggande syfte och skapar istället grogrund för fördomar och extremism. 

En hög kvantitet av civila samhällsorganisationer, vilket kan bli resultatet när en 

liberaliseringsprocess genomförs snabbt, främjar alltså inte nödvändigtvis pluralism, balans 

eller demokrati – snarare krävs en hög kvalitet hos desamma.40   

     Den andra oönskade följden av liberaliseringsprocessen kallar Paris problemet med etniska 

entreprenörer (”ethnic entrepreneurs”). Detta beskriver opportunistiska ledarfigurer som 

manipulerar liberaliseringsprocessens förändrade utgångslägen, och utnyttjar den skepticism 

gentemot andra etniska grupper som kan uppstå i en sådan process. ”Entreprenörerna” 

exploaterar misstron mellan grupper som ett medel för att bygga politiskt stöd för sig själva, 
                                                 
37 Paris, 2004:157f 
38 Ibid, s. 159 
39 Notera att översättningarna av dessa fem är mina egna  
40 Paris, 2004:160f 
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genom att spela på människors rädsla för okända gruppers inflytande i det ”nya” samhället. 

Denna typ av ”entreprenörskap” tenderar att se politiska partier formas efter existerande 

samhälleliga skiljelinjer och är ofta destruktivt, då exkludering av somliga grupper tenderar 

att göra dessa till fiender. En särskilt stor risk för detta fenomen kan ses i fattiga stater, där 

befolkningen saknar kunnande och medel för effektivt politiskt deltagande, och där statliga 

institutioner, politiska partier och media är otillräckligt etablerade genom 

liberaliseringsprocessen.41  

     Paris’ tredje oönskade följd från liberaliseringsprocessen kallar han: val som brännpunkter 

för skadlig konkurrens (”elections as focal points for harmful competition”). På liknande sätt 

som de etniska entreprenörerna skapar destruktiva politiska klyftor genom socialt 

främlingskap, kan ett demokratiskt val användas som katalysator för destruktiv konkurrens 

mellan politiska fraktioner. Meningen är, som vi tidigare sett, att ett val skall hjälpa till att 

kanalisera samhälleliga konflikter genom fredliga, centrala institutioner, men ibland blir valet 

istället en polariserande kraft som förvärrar dessa konflikter och försvagar landets 

demokratiska prospekt.42   

     Sabotörer och misslyckade övergångar (”saboteurs and failed transitions”) är den fjärde 

kategorin av oönskade följder, där vi nu nått till en punkt nyligen efter ett genomfört, 

demokratiskt val i en övergångsstat (en stat som befinner sig mitt i en liberaliseringsprocess 

på väg mot ett demokratiskt styre). Precis som etniska entreprenörer kan skada ett skört 

demokratiskt system före ett val, kan demokratiskt valda ledare sabotera samma system så 

snart de blivit valda genom att till exempel med hot och våld undertrycka oppositionen och 

kuva sina politiska motståndare. Därmed är det möjligt att upprätthålla en yttre bild av 

fungerande demokrati, medan staten i praktiken styrs av en liten grupp eller en enskild 

individ. Faran med denna typ av sabotage är inte enbart en överhängande risk för förnyat våld, 

utan även att befolkningen som utsätts för denna typ av ”falsk” demokrati tappar förtroendet 

även för den ”äkta varan” och därmed viljan att, så att säga, försöka igen.43   

     Den femte och sista kategorin problem är den ekonomiska liberaliseringens faror (”the 

dangers of economic liberalization”), vilket relaterar till de så kallade structural adjustment- 

programmen som medföljer som en typ av ”säkerhet” till de lån Bretton Woods- 

institutionerna erbjuder de allra flesta utvecklingsländer. Programmen initierades under 1980-

talet och är tänkta att skapa förutsättningar för en övergång till marknadsekonomi. Generellt 

                                                 
41 Paris, 2004:162ff 
42 Ibid.  
43 Ibid.  
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fordras att mottagarländerna genomför ett antal institutionella och ekonomiska former såsom 

privatisering av statligt ägda företag; eliminering eller stark reducering av statssubventioner 

och andra statliga åtgärder som kan verka snedvridande på marknaden; avregleringar och en 

allmän nedskärning av statens utgifter vilket ofta innebär att ett stort antal tjänster inom den 

offentliga sektorn försvinner.  

     Sedan dessa program infördes har deras effekt debatterats hårt, och medan de positiva 

effekterna av marknadsekonomi på lång sikt knappast kan ifrågasättas är de kortsiktiga 

kostnaderna för mottagarlandet ofta stora. De grupper som förlitat sig på statsunderstöd av 

olika former står ofta utan försörjning, och en privat sektor som kan ta över de tidigare 

statsägda företagen är ofta inte tillräcklig för att klara försörjningen av varor och tjänster. 

Skillnaderna mellan olika samhällsklasser tenderar även att öka, vilket i sin tur antänder 

politiska och sociala konflikter, osäkerhet och våld.44                                

 

2.3.3 IBL – modifierad Wilsonism 

Som en möjlig åtgärd för att undvika Wilsonismens fallgropar, föreslår Paris en delvis ny 

ansats till fredsbyggande i allmänhet och postkonfliktuell rekonstruktion i synnerhet. Denna 

kan ses som en form av ”modifierad” Wilsonism, där det övergripande målet, att genomföra 

en liberaliseringsprocess syftande till att skapa demokrati och marknadsekonomi fortfarande 

ligger fast, men där tekniken för själva övergången förändras. Istället för att starta med 

antagandet att liberalisering gynnar och utvecklar fred i stater som precis kommit ur en 

allvarlig konflikt, borde vi anta att liberalisering till sin natur är en konfliktframkallande och 

stormig process som i sig själv är kapabel att äventyra en bräcklig fred och därmed förmörka 

utsikterna för demokrati. Vad Paris föreslår är att konstruera fundamenten för de politiska och 

ekonomiska institutionerna innan konkurrenskrävande demokratiska val eller 

marknadsekonomiska program inleds, som en ”stötdämpare” till de omvälvningar som 

samhället i fråga står inför. Han kallar detta Institutionalization Before Liberalization (IBL)45  

     Enligt IBL är det viktigaste under perioden omedelbart efter en allvarlig konflikt politisk 

stabilitet och effektiv administration av området, inte politiskt uppror eller ekonomiska 

omvälvningar som riskerar att förvärra de sociala spänningarna. Paris menar därför att 

fredsbyggarna bör begränsa den politiska och ekonomiska friheten kortsiktigt, för att skapa 

förutsättningar för en säkrare övergång till demokrati och en mer hållbar fred långsiktigt. Han 

ger sex konkreta förslag på åtgärder: vänta med att hålla val tills betingelserna är de rätta, 

                                                 
44 Paris, 2004:162ff  
45 Ibid. s.179 
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konstruera valsystem som belönar moderata tendenser (istället för extremistiska), främja ett 

sunt civilt samhälle, kontrollera hat-propaganda, inför konfliktreducerande ekonomisk politik 

och slutligen den gemensamma nämnaren: rekonstruera effektiva statliga institutioner.46 47 

                     

2.3.4 Summering: viktiga begrepp och för denna studie grundläggande element 

* fredsbyggande åtgärder: åtgärder som syftar till att förhindra återfall i våldsamheter och 

säkra en självupprätthållande fred 

* postkonfliktuell rekonstruktion: en del av det fredsbyggande arbetet där rekonstruktion av 

politiska institutioner tillsammans med det ekonomiska, polisiära samt judiciella systemet står 

i fokus. 

* liberalisering: anpassningen till demokratiskt styre och marknadsekonomi.     

* Wilsonism eller den Wilsoniska hypotesen: övertygelsen att omvandlingen av en krigshärjad 

stat till demokratisk marknadsekonomi främjar utvecklingen av en självupprätthållande fred.  

* Paris hypotes: en snabb övergång från inbördeskrig eller allvarlig intern konflikt till 

väletablerad demokratisk marknadsekonomi har potential att medföra problem som kan 

äventyra fredsprospekten. 

* liberaliseringsprocessens fem potentiella oönskade följder: 

 – ett osunt civilt samhälle 

 – etniska entreprenörer 

 – val som brännpunkter för skadlig konkurrens 

 – sabotörer och misslyckade övergångar 

 – den ekonomiska liberaliseringens faror 

* Institutionalization Before Liberalization (IBL): Paris förslag på policy-åtgärder för 

övergången till demokrati och marknadsekonomi. Innefattar sex ”stötdämpare” för att 

motverka den instabilitet som uppstår vid en liberaliseringsprocess: 

 – vänta med att hålla val tills betingelserna är de rätta 

 – konstruera valsystem som belönar moderata tendenser  

 – främja ett sunt civilt samhälle   

 – kontrollera hat-propaganda 

 – inför konfliktreducerande ekonomisk politik 

 – rekonstruera effektiva statliga institutioner 

                                                 
46 Paris, 2004:187f 
47 Tyvärr finns inte utrymme att inom ramarna för denna uppsats ytterligare utveckla dessa policy-förslag. Den 
nyfikne hänvisas till Paris 2004.   
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2.4 Syfte 
Resterande del av denna uppsats kommer att ägnas åt att applicera slutsatserna från Paris’ 

fallstudie på läget i Irak efter Irakkriget 2003. Jag ämnar undersöka huruvida Irak går igenom 

samma liberaliseringsprocess som de stater Paris undersökt, och i så fall huruvida denna 

process skapar liknande destabiliserande sidoeffekter som kan äventyra utsikterna för 

långsiktig fred i landet. Mot ovanstående bakgrund blir syftet med denna studie:   

 

          Att pröva huruvida utvecklingen i Irak efter 1 maj 2003 överensstämmer  

          med Paris’ slutsats från hans studie av fredsbyggande operationer under  

          1990-talet: att en snabb liberaliseringsprocess av det postkonfliktuella  

          samhället äventyrar den självupprätthållande fred som den väntas framkalla. 

 

 

2.5 Frågeställningar  
1. Har den Wilsoniska hypotesen – att en hastig liberaliseringsprocess skapar en 

självupprätthållande fred i stater som upplevt allvarliga interna våldsamheter och krig - varit 

styrande i rekonstruktionen av Irak efter Irakkriget 2003?  

 

Om så är fallet: 

 

2. Förvärrar processen spänningar inom samhället på ett sätt som äventyrar förutsättningarna 

för en självupprätthållande fred, det vill säga: motarbetar Wilsonismen sitt eget syfte? 

 

3. Förekommer någon av de fem oönskade följderna från liberaliseringsprocessen på något 

märkbart sätt i Irak?  

 

Frågorna kommer att besvaras i tur och ordning i kapitel 5, utifrån de slutsatser som kan dras 

från det empiriska materialet (se diskussion om val av frågor och material i kapitel fyra 

nedan). 
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3. Tidigare forskning 

 

I inledningen till sin bok ”At Wars End – Building Peace After Civil Conflict” beskriver Paris 

den internationella satsningen på fredsbyggande åtgärder efter kalla kriget som ett enormt 

experiment i social ingenjörskonst, med syfte att skapa gynnsamma förhållanden för varaktig 

fred i stater som just kommit ur en krigssituation.48 I samband med initierandet av denna nya 

form av fredsfrämjande operationer skapades också ett helt nytt område inom freds- och 

konfliktforskningen, och mängden litteratur rörande fredsbygge och postkonfliktuell 

rekonstruktion har blomstrat i takt med att det internationella engagemanget fortsatt.  

     Emellertid, menar Paris, har mycket få forskare och debattörer granskat de underliggande 

antagandena och övertygelserna som legat till grund för de fredsbyggande operationernas 

utformning, mål och genomförande. Specifika operationers svagheter och styrkor har 

visserligen utvärderats relativt noggrant och uttömmande, men de teoretiska och 

begreppsmässiga grunderna på vilka fredsbyggandet som sådant vilar, har rönt litet intresse.49 

Med tanke på den vikt de fredsbyggande åtgärderna har (eller skulle kunna ha) för att 

konsolidera fred i en alltmer globaliserad internationell kontext, och de konsekvenser 

misslyckande med desamma riskerar att få för internationell likaväl som regional och lokal 

säkerhet, borde en utveckling av effektiviteten i dessa operationer premieras.  

     Forskare som trots allt beaktar de underliggande antagandena för fredsbyggande arbete är 

till exempel Barnett et al (2007), som diskuterar och analyserar aktörer aktiva i fredsbyggande 

insatser. Här diskuteras skillnader i hur dessa aktörer operationaliserar sina mandat för 

fredsbygge, samt även hur den konceptuella grunden skiljer sig mellan dem. Även Lipson 

(2007) diskuterar teoretiska och konceptuella grunder för fredsfrämjande arbete, främst 

genom en organisationsteoretisk analys av FN:s arbete på området.   

 

Medan Paris endast intresserar sig för postkonfliktuell rekonstruktion av 

inbördeskrigsdrabbade stater, finns det andra som anser att fler typer av postkonfliktuella 

situationer bör inkluderas i samma analysgrupp. Ramsbotham et al (2005) delar till exempel 

in alla fredsbyggande uppdrag där en yttre makt intervenerat med syfte att rekonstruera det 

krigsdrabbade samhället i fem olika kategorier: assistans vid före detta koloniers övergång till 

självständighet (Namibia och Östtimor); understöd för demokratiskt valda regeringar eller 

demokratier i kris (Haiti och Sierra Leone); postkonfliktuell fredsbevarande assistans (till 
                                                 
48 Paris, 2004:4 
49 Ibid.  
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exempel Angola, Rwanda, Bosnien och Liberia); humanitär intervention (Bosnien, Somalia, 

Kosovo och möjligen Sudan) och till sist bemötandet av uppfattade hot mot nationell och 

internationell säkerhet, inkluderande internationell terrorism (Afghanistan och Irak).50 Här 

görs alltså samma bedömning som jag gjort för denna uppsats räkning, att oavsett aktör eller 

den bakomliggande problematiken bör varje uppdrag med fredsbyggande syfte granskas och 

analyseras med jämförbara instrument och ramar. Genom att dela upp operationerna i 

kategorier enligt deras individuella karaktär, tillåter denna ansats ett bredare förhållningssätt 

och samtidigt en mer inklusiv effektivitetsanalys. De olika typerna av insatser kan utvärderas 

och jämföras inom kategorin för att identifiera de effektivaste verktygen under ett rådande 

förhållande, medan jämförelser mellan de olika kategorierna kan belysa ”svårighetsgraden” 

hos en specifik typ av insats. Enligt Ramsbotham et als analys av framgången hos operationer 

i de specifika kategorierna tenderar graden av lyckade insatser nämligen minska när vi rör oss 

från den första kategorin till den sista.51   

     Vad som däremot saknas i Ramsbotham et als analys av postkonfliktuella rekonstruktioner 

är det fokus på de teoretiska och begreppsmässiga grunderna till de fredbyggande insatserna 

som diskuterades ovan.  

 

När det gäller utvärderingar, analyser och kritik mot Irakkriget och efterföljande 

rekonstruktionsarbete finns åsikter från ett brett spektrum av områden, från kvinnors 

rättigheter (Benjamin, 2004), via Iraks ekonomiska situation (till exempel Mahdi, 2007), till 

amerikanska taktiska misstag och misslyckanden i rekonstruktionsprocessen (till exempel 

Pollack, 2006 och Taras, 2006).  

     Vad som däremot verkar saknas även här är en analys av de underliggande antagandena 

och teoretiska ramarna för rekonstruktionsprocessen. Genom att använda Paris’ teoretiska 

redskap och Ramsbotham et als inklusivitet i min analys av den postkonfliktuella 

rekonstruktionen av Irak, hoppas jag kunna tillföra ett nytt och intressant element både till 

debatten om situationen i Irak och till den vidare debatten av fredsbygge som effektivt 

verktyg för främjandet av internationell säkerhet.  

 

 

                                  

                                                 
50 Ramsbotham, 2005:189, se även Barakat, 2005, för en liknande inblick i den nya typ av utmaningar som 
postkonfliktuellt arbete med syfte att bemöta internationella hot genom att förändra den styrande regimen utgör. 
51 Ramsbotham, 2005:191 
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4. Metod och material 
 

Följande kapitel syftar till att skapa en för uppsatsen hög grad av intersubjektivitet genom att 

redogöra för metod- och materialval, och diskutera potentiella problem hos desamma. Sålunda 

presenteras studiens grundantagande, de studieobjekt och frågeställningar som styr 

undersökningen och teorins operativa användning, följd av en redogörelse för den empiriska 

undersökningens genomförande. Kapitlet avslutas med en diskussion om materialval och 

källkritik.   

 

4.1 Metod 
 

4.1.1 Angående studiens grundantagande: varför självupprätthållande fred?  

Grunden i allt arbete som har för avsikt att förändra ett dåligt utgångsläge (till exempel ett 

krigstillstånd) till ett bättre läge (i det här fallet fred), är att vara överens om målet för detta 

arbete. Jag har genomgående hävdat i denna uppsats att målet för alla typer av fredsbyggande 

arbete är en självupprätthållande fred, det vill säga ett tillstånd av fred som staten själv har 

förmågan att upprätthålla långt efter att fredsbyggarna lämnat landet.  

     Jag har åtminstone tre viktiga anledningar att använda denna definition. För det första 

anser jag helt enkelt personligen att en självupprätthållande fred är det enda alternativet värt 

att sträva efter under devisen ”skall man göra något så skall man göra det ordentligt”, med 

tanke på de resurser och de mänskliga uppoffringar som krävs för en sådan typ av operation – 

därmed inte sagt att det är fel att försöka även i svårare fall. Den andra anledningen är att 

denna typ av stabil fred även är FN:s (den största organisatören av fredsbyggande uppdrag) 

definition av målet för fredsbyggande arbete, vilket till exempel framgår av tidigare 

Generalsekreteraren Boutros-Ghalis policydokument An Agenda for Peace från 1992 - en 

milstolpe i FN:s fredsfrämjande arbete: 
 

“post-conflict peace-building - action to identify and support structures which  

will tend to strengthen and solidify peace in order to avoid a relapse into conflict.”52 

 

För det tredje är detta också den utgångspunkt Paris har antagit i sin studie av fredsbyggande 

arbete. Eftersom min studie avser att pröva hållbarheten hos hans slutsatser är det lämpligt att 

använda samma utgångspunkt i det här fallet. 
                                                 
52 Boutros-Ghali, 1992 stycke 21.  
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4.1.2 Valet av Irak som studieobjekt 

Irakkriget skiljer sig på flera sätt från Paris’ fallstudieobjekt vilket försvårar analysen, men 

gör den i mitt tycke även intressantare. Att pröva en existerande teori i ett en annorlunda 

kontext kan förhoppningsvis både öka förståelsen för de kausala mekanismer som styr (eller 

inte styr) teorin, och samtidigt tillföra kunskap till den nya kontexten. 

     Som jag ser det finns det två mycket stora skillnader mellan Irakkriget och de fjorton 

fallstudierna. Den första är att Irakkriget inte är något inbördeskrig, vilket var fallet hos de 

andra fjorton. Detta faktum skulle kunna förändra förutsättningarna för teorins applicerbarhet 

om landets nuvarande tillstånd helt och hållet är en direkt reaktion av den främmande 

invasionen, och inte har någon koppling till inhemska förhållanden. Emellertid finns många 

likheter mellan de inhemska förhållandena i Irak före den invasionen av den USA-ledda 

koalitionen, och de fjorton inbördeskrigsdrabbade stater som Paris studerat. Bland annat har 

Irak en bakgrund av utländsk invasion och förmyndarskap, diktatoriskt styre och starka 

etniska grupperingar.53 En yttre invasion har därför potential att öppna en Pandoras ask av 

inhemska motsättningar som mycket väl överensstämmer med situationen i många av Paris’ 

fjorton fall. Det största problemet för denna studies räkning blir följaktligen att separera de 

direkta följderna av den utländska invasionen, med de inhemska problem som uppstått genom 

den eventuella liberaliseringsprocessen. Detta är förstås omöjligt att göra helt 

tillfredsställande, men kommer att beaktas i analysen.         

     Den andra stora skillnaden är att det inte är någon FN-ledd fredsstyrka som hanterar den 

postkonfliktuella rekonstruktionen av Irak, utan den invaderande makten själv.54 Detta är 

problematiskt då fredstyrkan saknar det mått av neutralitet som en multilateral FN-stödd 

fredsstyrka åtnjuter, och alltså – endast i egenskap av att befinna sig i landet – utgör en 

säkerhetsrisk i sig själv. Återigen är det alltså viktigt att separera USA som invaderande makt 

med USA som fredsbyggande makt. Det är dock på sin plats att återknyta till de 

fredsbevarande insatsernas utveckling mot allt bredare mandat för politisk och militär 

inblandning. En FN-ledd fredsstyrka hade knappast haft mycket mindre befogenheter i det 

fredsbyggande arbetet än den USA-ledda koalitionen har, varför jag ser skillnaden som mer 

symbolisk än praktisk, om än viktig att beakta. För övrigt ser jag fallet Irak som relativt 

representativt för andra stater i regionen, där Afghanistan är det talande exemplet. Kanske är 

                                                 
53 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____1099.aspx, skrivet av Ulf Hagman, Utrikespolitiska 
Institutet.  
54 Visserligen ser sig USA inte som någon “invaderande” makt, utan snarare som en “liberaliserande” makt (I 
bemärkelsen frigivande från auktoritärt förtryck). Med hänsyn till att en krigsförklaring utropats har jag dock 
valt att se USA som ”invaderande”.   
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vi på väg mot en utveckling där fler och fler demokratiseringsprocesser initieras av 

främmande makter, i vilket fall denna studie kan fungera om en utveckling av Paris’ teori och 

som sådan vara lämplig vid försiktiga generaliseringar.   

 

4.1.3 Teorins användning  

Paris’ teori består som jag ser det av två delar: den första delen rymmer slutsatsen att alla 

fredsbyggande operationer under 1990-talet styrts av Wilsonismens övertygelse att en hastig 

liberaliseringsprocess främjar utvecklingen av en självupprätthållande fred, samt 

ifrågasättandet av metoderna för denna liberaliseringsprocess. Utifrån resultatet av sina 

fallstudier formulerar sedan Paris hypotesen att en snabb liberaliseringsprocess av det 

postkonfliktuella samhället äventyrar den självupprätthållande fred som den väntas framkalla, 

vilket sker genom de fem oönskade följderna. Den andra delen av teorin består av ett förslag 

på hur detta dilemma kan undvikas, genom den så kallade IBL-strategin – Institutionalization 

Before Liberalization. Paris hävdar här att man genom att konstruera fundamenten för 

effektiva politiska och ekonomiska institutioner innan omfattande liberaliserande reformer 

inleds, bör kunna skapa ”konflikt-dämpande” kvaliteter i samhället, och på så sätt öka 

chanserna för en lyckosam process som kan ske gradvis och leda till en stabil och hållbar 

fred.55 För denna uppsats har jag valt att fokusera på den första delen av Paris’ teori, då denna 

är möjlig att undersöka genom att studera tillgängligt empiriskt material, medan den andra 

delen än så länge är till största delen oprövad i verkliga rekonstruktionsfall. Den första delen 

får dessutom ses som grunden varpå den andra vilar och därför faller sig valet naturligt.   

 

De teoretiska antaganden jag tagit fasta på och ämnar undersöka är alltså följande: 

  

* den postkonfliktuella rekonstruktionen styrs av Wilsonismen 

 * Wilsonismen motarbetar sitt eget syfte 

 * syftet motarbetas genom de fem oönskade följderna 

 

Utifrån dessa tre teoretiska antaganden har uppsatsens syfte och frågeställningar härletts, vilka 

sedan studerats utifrån det empiriska materialet.   

 

 

                                                 
55 Paris, 2004:235 
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4.1.4 Operativ definition av syfte       

Som angivits ovan är syftet med denna uppsats att pröva huruvida utvecklingen i Irak efter 1 

maj 2003 överensstämmer med Paris slutsats från hans studie av fredsbyggande operationer 

under 1990-talet: att en snabb liberaliseringsprocess av det postkonfliktuella samhället 

äventyrar den självupprätthållande fred som den väntas framkalla. I praktiken kräver detta 

några närmare definitioner: 

     Med liberaliseringsprocess menar jag den utifrån styrda övergången till demokrati och 

marknadsekonomi, till exempel genom genomförandet av fria och allmänna val, 

omvandlingen av tidigare stridande fraktioner till politiska partier; skapandet av nationella 

konstitutioner med tydligt uttryckta medborgerliga rättigheter till bland annat yttrande- och 

tryckfrihet; utbildning och träning av polis- och justitiemakt till en anpassning till liberal 

demokrati; uppmuntran till utveckling av ett marknadsekonomiskt system genom eliminering 

av handelshinder både inom och över statens gränser; samt stimulering av privat företagande 

vid sidan av ett reducerat statligt ekonomiskt inflytande, enligt den typiska ”formeln” för 

fredsbygge i en krigshärjad stat som presenterades i 2.1.4.  

     Med snabb liberaliseringsprocess menas betydande förändringar (såsom demokratiska val) 

som genomförs inom tre år. Jag har valt denna tid eftersom också Paris definierade en snabb 

liberalisering på detta sätt.56  

     Att äventyra den självupprätthållande freden innebär för den här studiens räkning att 

säkerhetsläget inte har förbättrats, eller att läget har försämrats – det senare ger naturligtvis en 

starkare slutsats. 

     Jag är medveten om att definitionerna fortfarande är relativt öppna, vilket varit ett 

medvetet val från min sida. Det finns till exempel så många definitioner av demokrati och 

marknadsekonomi att jag skulle riskera att utelämna någon för Iraks del betydande 

komponent, om jag låste mig vid en alltför snäv definition. På detta sätt riskerar jag 

visserligen att min slutsats blir vag, men om jag å andra sidan hade valt smalare definitioner 

hade risken funnits att den blivit direkt missvisande.    

  

4.1.5 Valet av frågeställningar 

De tre frågeställningarna varpå den empiriska analysen vilar, har valts för att på ett så korrekt 

sätt som möjligt nå uppsatsen syfte. Frågorna har härletts direkt ur de tre teoretiska 

antagandena i 4.1.3 så att fråga ett motsvarar en undersökning av det första påståendets 

                                                 
56 Paris, 2004:19 
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överensstämmelse i mitt specifika fall, fråga två motsvarar det andra påståendet och så vidare. 

På detta sätt hoppas jag kunna skapa en logisk koppling från teori till syfte och 

frågeställningar.  

     Den första frågan lägger grunden till analysen genom att slå fast huruvida 

rekonstruktionsarbetet i Irak styrs av Wilsonismen eller inte. Jag ämnar undersöka 

förekomsten av en snabb liberaliseringsprocess enligt definitionerna i 4.1.4 ovan. Då resten av 

uppsatsen bygger på denna fråga anser jag den oundgänglig.  

     Den andra frågan syftar till att undersöka om Wilsonismen verkligen motarbetar sitt eget 

syfte, i enlighet med det andra antagandet. Denna fråga är betydligt mer öppen än den första, 

vilket var ett medvetet val. Då jag är intresserad av att fånga ett mer allmänt säkerhetspolitiskt 

”stämningsläge” i landet, huruvida prospekten för en självupprätthållande fred äventyras 

genom liberaliseringsprocessen, ville jag lämna öppet för en bredare diskussion utifrån det 

empiriska materialet. Icke desto mindre har jag baserat frågan på vissa riktlinjer som legat till 

grund för Paris’ fallstudieanalyser, vilka därmed är anpassade till de förhållanden som råder i 

inbördeskrigsdrabbade stater. Dessa riktlinjer har jag sedan förändrat så pass att de passar mitt 

syfte, och därefter använt dem som grund till att utvärdera den Wilsoniska hypotesen.    

     Paris’ riktlinjer säger att om den Wilsoniska hypotesen (en snabb liberaliseringsprocess 

skapar en självupprätthållande fred) är sann, borde en postkonfliktuell liberaliseringsprocess 

allra minst: a) inte orsaka återkommande stridigheter; b) inte förvärra existerande 

förhållanden som tidigare lett till stridigheter inom värdstaten; och c) inte skapa nya 

omständigheter inom värdstaten som sannolikt kommer leda till nya stridigheter.57 Med 

beaktande av skillnaderna mellan att undersöka inbördeskrigsdrabbade stater och stater som 

invaderats av en främmande makt måste riktlinje b förändras, eftersom tidigare stridigheter 

inom staten inte förekommit. För att skapa en så likvärdig analys som möjligt har jag dock i 

övrigt försökt behålla a och c likvärdiga. Mina riktlinjer för att analysera fråga två säger 

således att Wilsonismen kan anses motarbeta sitt eget syfte i Irak om: 

 

a) återkommande stridigheter uppstått 

b) säkerhetsläget i landet har tenderat att förvärras över tid, på grund av 

inhemska oförrätter som uppstått under liberaliseringsprocessen och inte 

kunnat lösas inom dess ramar.  

                                                 
57 Paris, 2004:57, min egen översättning 
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c) nya omständigheter inom värdstaten uppstått som sannolikt kommer leda till 

nya stridigheter.  

      

Dessa riktlinjer är menade att ge analysen av fråga två en viss struktur, men kommer ändå ses 

som relativt flytande och är inte ömsesidigt uteslutande.     

     Fråga tre är tänkt att hjälpa till att fastställa om de försämringar av säkerhetsläget som 

eventuellt upptäckts i analysen av fråga två verkligen beror på liberaliseringsprocessen och 

inte på andra faktorer, som till exempel USA:s militära offensiver. Min tanke är att om någon 

av liberaliseringsprocessens oönskade följder förekommer i Irak kan det anses stärka 

argumenten för att dessa fallgropar i liberaliseringsprocessen även kan uppträda i länder som 

utsatts för en yttre invasion, samt att dessa problem kan äventyra en rekonstruktionsprocess. 

Ju fler av dessa oönskade följder jag upptäcker, desto starkare blir naturligtvis argumentet. 

Man bör dock vara uppmärksam på att de oönskade följderna uppträtt under studier av 

inbördeskrigsdrabbade stater, och att en eventuell total frånvaro av dessa därför inte 

nödvändigtvis motsäger den vidare hypotesen att Wilsonismen äventyrar en 

självupprätthållande fred. Ett osunt civilt samhälle, etniska entreprenörer, val som 

brännpunkter för skadlig konkurrens, sabotörer och misslyckade övergångar och den 

ekonomiska liberaliseringens faror är trots allt skadliga biverkningar som uppträtt efter en 

initierad liberaliseringsprocess, och knappast mer än en beskrivning av misslyckandets form. 

Som jag ser det är det fortfarande fullt möjligt att en liberaliseringsprocess kan motverka sitt 

eget syfte även utan att dessa specifika symptom uppstår, särskilt när denna process 

genomförs i en ny kontext med potentiellt nya former av oönskade följder.                  

 

4.1.6 Metod för empirisk studie 

Karaktären hos mitt forsningsproblem har gjort att jag valt att utforma denna studie som en 

teoriprövande fallstudie, då den avser att pröva giltigheten hos Paris’ slutsats även vid ett 

vidgat användningsområde. Eftersom forskningsområdet är relativt nytt och outforskat finns 

vad jag vet inga klara, mot varandra stående, teorier eller hypoteser, eller för den delen flera 

liknande fall som till exempel kunnat användas vid en jämförande studie. Istället har jag valt 

att knyta an till Paris’ tidigare forskningsresultat som jag anser tillräckligt tydliga för att 

bygga vidare på. Att fokusera på en teoretisk utgångspunkt och ett specifikt fall ger möjlighet 

till en djupare analys som kan ta större hänsyn till individuella faktorer och inhemska 

förhållanden som kan vara svåra att återge vid till exempel kvantitativa studier.  
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     Vid en kvalitativ studie som denna är det empiriska materialet och analysen av detsamma 

avgörande för slutsatsens tyngd. Eftersom jag inte har några kvantitativa mätningar att basera 

min analys på beror resultatet på min individuella bedömning av det empiriska materialet. 

Detta kan naturligtvis vara en svaghet, då sådana bedömningar aldrig kan vara helt fria från 

påverkan av personliga grundföreställningar. För att motverka detta har jag så långt som 

möjligt använt specifika kriterier för att besvara mina frågeställningar (se 4.1.5 ovan), samt 

försökt iaktta största möjliga objektivitet.     

 

 

4.2 Material  
 

4.2.1 Materialval 

Då Paris’ synsätt ligger till grund för den teoretiska diskussionen i uppsatsen, hämtas 

materialet till denna följaktligen från Paris’ bok, med vissa referenser till andra publikationer 

(för fullständig lista se referenser). Materialet till avsnittet om tidigare forskning på området 

har hämtats främst från artiklar i vetenskapliga tidskrifter, vilket jag ansåg vara det bästa sättet 

att hitta lättillgänglig och uppdaterad information. Nackdelen är förstås att 

forskningsansträngningen bakom en artikel troligtvis är mindre än om mer omfattade 

publikationer använts, men min bedömning var att uppsatsens begränsning i tid och omfång 

inte tillät alltför djupa analyser. Eftersom forskningsområdet dessutom är relativt nytt, är 

tillgången dålig på uppdaterad forskning i bokform. Artiklarna har hämtats med hjälp av 

databasen Academic Search Elite.   

     Även för den empiriska forskningen har artiklar använts, dock tillsammans med 

webbaserade källor på grund av dessas egenskap av relativt uppdaterad och lättåtkomlig 

information. Då mitt studieområde kräver relativt mycket empiriskt material, och då jag var 

intresserad av att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt genom att verifiera fakta 

mot fler än en källa, kändes Internet som ett bra komplement till övrigt material.  

          

4.2.2 Källkritik 

De artiklar jag använt kommer från vetenskapliga tidskrifter vars innehåll granskats. 

Naturligtvis bör man ha i åtanke att artiklar inte endast publiceras för att presentera nya rön, 

utan att författaren även kan ha för avsikt att väcka debatt och så att säga ”tar i lite i 

överkant”, vilket jag försökt ge akt på i min analys.  
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     Vid användning av Internet som källa finns alltid risken för felaktig information. Jag har 

försökt att så långt som möjligt använda mig av källor jag bedömer som pålitliga, till exempel 

stora, välkända organisationer vars information kontinuerligt används i akademiska kretsar. 

När mina uppgifter varit osäkra har jag försökt verifiera dem genom minst två källor, och där 

det inte varit möjligt har jag angett detta specifikt.  

     Något jag upptäckte i min analys var att de flesta av källorna utgick från ett ”västligt” 

tänkande, eller hade anknytning till organisationer eller personer med västerländsk grund. 

Detta kan vara ett potentiellt problem då jag är ute efter att finna så korrekt information med 

så lite ”vinkling” som möjligt. Emellertid innehåller denna studie genomgående kritik mot 

den västerländska liberaliseringsprocessens genomförande (vilket även är fallet i många av de 

”västerländska” källorna), vilket ag anser bör göra källornas västerländska inriktning mindre 

styrande.      

 

 

4.3 Sammanfattning: Den empiriska analysens ramar 

 

* grundläggande teoretiska antaganden: 

 * den postkonfliktuella rekonstruktionen styrs av Wilsonismen 

 * Wilsonismen motarbetar sitt eget syfte 

 * syftet motarbetas genom de fem oönskade följderna 

 

* Fråga 1. Har den Wilsoniska hypotesen – att en hastig liberaliseringsprocess skapar en 

självupprätthållande fred i stater som upplevt allvarliga interna våldsamheter och krig - varit 

styrande i rekonstruktionen av Irak efter Irakkriget 2003?  

 

– Undersöks genom genomförandet av fria och allmänna val, omvandlingen av tidigare 

stridande fraktioner till politiska partier; skapandet av nationella konstitutioner med tydligt 

uttryckta medborgerliga rättigheter till bland annat yttrande- och tryckfrihet; utbildning och 

träning av polis- och justitiemakt till en anpassning till liberal demokrati; uppmuntran till 

utveckling av ett marknadsekonomiskt system genom eliminering av handelshinder både 

inom och över statens gränser; samt stimulering av privat företagande vid sidan av ett 

reducerat statligt ekonomiskt inflytande, inom en period av tre år. 
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* Fråga 2. Förvärrar processen spänningar inom samhället på ett sätt som äventyrar 

förutsättningarna för en självupprätthållande fred, det vill säga: motarbetar Wilsonismen sitt 

eget syfte? 

 

 – Wilsonismen kommer att anses motarbeta sitt eget syfte om:  

a) återkommande stridigheter uppstått 

b) säkerhetsläget i landet har tenderat att förvärras över tid, på grund av 

inhemska oförrätter som uppstått under liberaliseringsprocessen och inte kunnat 

lösas inom dess ramar.  

c) nya omständigheter inom värdstaten uppstått som sannolikt kommer leda till 

nya stridigheter.  

 

Notera: Dessa riktlinjer är menade att ge analysen av fråga två en viss struktur, men kommer 

ändå ses som relativt flytande och är inte ömsesidigt uteslutande.  

 

* Fråga 3. Förekommer någon av de fem oönskade följderna från liberaliseringsprocessen på 

något märkbart sätt i Irak?  

 

– Dessa är: a) Ett osunt civilt samhälle 

b) Etniska entreprenörer  

c) Val som brännpunkter för skadlig konkurrens  

d) Sabotörer och misslyckade övergångar  

e) Den ekonomiska liberaliseringens faror 

 

 

5. Analys  
 

5.1 Fråga 1. Har den Wilsoniska hypotesen styrt rekonstruktionsarbetet?  

Hela rekonstruktionsarbetet av Irak har fokuserats på att efter avsättandet av Saddam Hussein, 

omedelbart inleda en liberaliseringsprocess med syfte att snabbt få landet på fötter både 

politiskt och ekonomiskt.58 I april 2003 steg en amerikanskledd administrationsenhet, 

                                                 
58 Barakat, 2005:577, även Pollack, 2006:7 
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Coalition Provisional Authority (CPA)59 in för att tillfälligt ta över landets styre. Denna 

upplöstes redan i juni 2004 till förmån för installationen av en irakisk interimsregering med 

amerikanska sympatier.60  

     Det första valet i demokratisk anda hölls i januari 2005 med relativt omfattande 

valdeltagande, även om delar av civilbefolkningen hindrades eller avstod från att rösta. 

Väljarna skulle utse representanter i en konstituerande församling, en slags folkrepresentation 

bildad för att stifta en ny grundlag. Iraks nya konstitution antogs sedan under 2005. Detta 

skedde inte utan problem, då de största etniska och religiösa grupperna – Shia-muslimer 

(cirka 60%), Sunni-muslimer (cirka 25%) och Kurder (cirka 15%) – uppvisade mycket olika 

åsikter om landets framtid.61  

     Påföljande demokratiska val kom att hållas i december 2005, och utsåg ledamöter till det 

nya irakiska parlamentet.62 En nationell enighetsregering formades i maj 2006, vilken i breda 

drag är representativ för det irakiska folket. De irakiska partierna och de styrande organen är 

oftast sekterisk uppbyggda, och nyckelpersoner tenderar att agera i sitt sekteriska intresse 

istället för att tänka på staten som helhet. Irakiska ministerier saknar ofta kapacitet att styra 

effektivt.63  

     En ny irakisk armé och polismakt formades och började tränas under CPA:s överinseende. 

Armén har gjort stora framsteg mot att utvecklas till en pålitlig nationell säkerhetsstyrka, men 

allvarliga problem kvarstår vad gäller sekteriska lojaliteter hos de anställda, brister i 

ledarskapskompetens, brist på utrustning och dålig uppslutning av anställda. Den irakiska 

polisen lyder under inrikesministeriet och har substantiella problem med korruption, 

otillräckliga resurser för brottsbekämpning och -utredning, samt sekteriska lojaliteter.64  

     Från början av kriget i mars 2003, har åsikten hos den USA-ledda koalitionen varit att den 

irakiska ekonomin varit i stort behov av en omfattande och hastig liberalisering och 

privatisering. Denna åsikt har grundats på antagandena att den privata sektorn varit allvarligt 

inskränkt på grund av omfattande statligt ägande, att detta statliga ägande i sin tur plågats av 

oförbätterligt krånglig byråkrati och korruption, och att landet varit i behov av utländskt 

kapitalinflöde. Senare har det även ansetts att sönderfallet av det tidigare mycket 

centraliserade politiska systemet gjort det omöjligt att införa en genomgående och 

                                                 
59 Taras, 2006:40 
60 Barakat, 2005:581 
61 Taras, 2006:41, 47  
62 Ibid.  
63 Baker, 2006:12f 
64 Ibid, s 8-11 
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sammanhängande förändring av det ekonomiska systemet, varpå en liberalisering av 

marknaden setts som nödvändigt.65   

     Irak har goda tillgångar från främst olja och jordbruk. IMF-mål finns uppsatta för 

ekonomins liberalisering vilket lett till en markant minskning av statssubventioner, 

privatisering av tidigare offentliga bolag och lyfta tariffer på utländska varor.66 Dock har 

tillväxten visats sig bli lägre än beräknat, inflationen är hög och investeringsklimat för 

utländska direktinvesteringar har visats sig vara blekt. Av arbetslösheten råder vitt skilda 

uppskattningar - mellan 20 % och 60 % - och många irakier ser inga påtagliga förbättringar i 

sin dagliga ekonomi.67  

     Således, trots uppenbara problem med implementeringen av liberaliseringspolicyn, råder 

ingen tvekan om att Irak inom en period av tre år hade en legitim demokratisk konstitution, 

demokratiska val hade hållits och en regering hade formats. En irakisk armé och polismakt 

hade satts samman för den demokratiska statens ändamål, och en ekonomisk 

liberaliseringsprocess hade initierats. Följaktligen anser jag mig kunna dra slutsatsen att den 

Wilsoniska hypotesen styrt rekonstruktionsarbetet.      

 

5.2 Fråga 2. Motarbetar Wilsonismen sitt eget syfte? 

Trots relativa framgångar med skapandet av ett demokratiskt system, har attackerna mot 

amerikanska, koalitions- och irakiska trupper inte upphört, tvärtom har de tenderat att öka. 

Enligt uppgifter från 2006 var det totala antalet attacker i oktober 2006 i genomsnitt 180 per 

dag, jämfört med 70 per dag i januari 2006. Detta kan jämföras med antalet attacker under 

oktober 2003 – i genomsnitt 15 per dag.68 Attacker mot civilbefolkning var fyra gånger högre 

i oktober 2006 än i januari - ungefär 3000 civila irakier dödades varje månad under den värsta 

perioden 2006.69 En stor majoritet av de amerikanska förlusterna har också inträffat efter det 

officiella krigsslutet.70 Siffrorna skiljer sig en del mellan olika källor, dock är ökningen av 

antalet attacker genomgående hög. 

     Det amerikanska konceptet för att implementera den snabba liberaliseringen var att 

utradera alla spår av den styrande regimen under Hussein, vilket innebar alla med anknytning 

till det så kallade Baath-partiet. I praktiken kom därmed i stort sett alla viktiga (och 

fungerande) institutioner att berövas viktiga personalresurser, för att tillåta den amerikanska 
                                                 
65 Mahdi, 2007:1 
66 Benjamin, 2004:22 & Baker, 2006:22f 
67 Baker, 2006:22ff, även Benjamin, 2004:21 
68 Eland, 2005:41 
69 Baker, 2006:3 
70 Ibid, s 40 
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koalitionen att ”börja om från början”. Denna policy kom på så sätt snarare att invalidisera 

den statliga administrationen utan att för den skull göra sig av med inflytandet från de allra 

högsta inom Baath-partiet. Dessa individer hade nämligen tillräckliga kontaktnät för att snart 

återkomma till styrande positioner i företag och NGO:s – vissa blev till och med enligt en 

källa återanställda inom CPA.71  

     Kanske det mest förödande beslutet var den omedelbara nedrustningen av den ”baathiska”, 

irakiska armén, vilket lämnade tiotusentals människor arbetslösa, och samhället utan sitt 

främsta beskydd under liberaliseringsprocessen. Tanken var återigen att snabbt göra sig av 

med illojalitet och skadligt inflytande från den gamla regimen. Dock blev följden av detta 

beslut en hastig kollaps av lag och ordning, vilket först ledde till utspridd plundring och 

brottslighet, och senare även till återkommande stridigheter mellan koalitions- och 

motståndstrupper. I förlängningen fick detta motstånd koalitionstrupperna att lämna 

civilbefolkningen snarast oskyddad i sin iver att bekämpa rebellerna, vilket kom att skapa en 

efterfrågan på privata ”säkerhetslösningar” i form av inhyrda före detta irakiska soldater, 

kontrakterad säkerhetspersonal och kriminella gäng – en ny och förödande utveckling.72  

     I vakuumet efter Husseins regim tilläts således en rebellrörelse att växa fram, samtidigt 

som den organiserade brottsligheten vann mark. Utvecklingen av statliga institutioner med 

kapacitet att tillhandahålla nödvändiga varor och tjänster såsom dricksvatten, renhållning, 

elektricitet och en ekonomi kapabel att generera arbetstillfällen, avstannade på grund av 

säkerhetsproblemen och den ekonomiska liberaliseringspolicy som implementerats.73          

     Under de komplicerade förhållanden som råder mellan de olika etniska grupperingarna i 

Irak (en närmare diskussion angående detta ligger tyvärr utanför denna uppsats’ omfång), har 

en sorts ”lågintensivt” inbördeskrig utvecklats.74 Den intressanta frågan för denna studies 

räkning är förstås om detta ”inbördeskrig” är en direkt följd av den amerikanska 

invasionsmaktens närvaro i landet – en åsikt som skulle stödjas av tanken att gamla etniska 

oförrätter så att säga legat och pyrt under det starka, auktoritära trycket av Husseins regim, 

och på grund av regimens fall åter blossat upp. Denna analys blir dock snarast felaktig om 

man istället väljer att utgå från till exempel Ray Taras’ uppfattning, att det irakiska samhället 

visserligen varit delat i etniska och religiösa grupper förut, men att landet ändå varit en 

relativt framgångsrik multikulturell och till och med kosmopolitisk, sekulär stat. Islam har 

visserligen även varit Iraks officiella religion, men religiös undervisning har alltid varit 
                                                 
71 Barakat, 2005:579f 
72 Ibid. , även Pollack, 2006:4 
73 Pollack, 2006:5, även Baker, 2006:20f och Benjamin, 2004:21 
74 Till exempel Taras, 2006:42 
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kontrollerad.75 Enligt detta synsätt kan man inte på god grund påstå att det funnits något 

historiskt hat eller tradition av fientlighet mellan de etniska grupperingarna. Detta i sin tur 

torde tyda på att de nuvarande inre stridigheterna är ett direkt resultat av de ändrade 

förhållandena i statens styre som skapats genom implementeringen av 

liberaliseringsprocessens policys.  

     När det gäller huruvida nya omständigheter uppstått inom landet, som på sikt skulle kunna 

leda till nya stridigheter, är det återigen en fråga om vad som orsakats av USA:s inflytande 

som invaderande makt, och vad som följer av rekonstruktionsprocessen. Förändringar i 

sammansättningen av de styrande institutionerna som på sikt kan skapa problem, skulle kunna 

tillskrivas demokratiseringsprocessen. Främst märks en maktförskjutning från sunni-, till en 

övervägande majoritet av shia-muslimer i de styrande församlingarna, vilket kan ses som en 

naturlig följd av demokratiska val i en stat med övervägande shia-majoritet. Kvinnor har 

dessutom fått en mer undanskymd roll både i politiken och i samhället i stort, något som 

skulle kunna tillskrivas shia-majoritetens generellt sett mer rigida religiösa tolkning76.  

     Emellertid har denna maktförskjutning enligt flera källor hela tiden ingått i den 

amerikanska planen för att strypa den gamla regimens inflytande över landet, och USA har 

kontinuerligt backat upp shia-kandidater då dessa generellt sett haft en mindre nationalistisk 

syn. USA har dessutom utnyttjat sin invaderande makt till att välja shia-kandidater till viktiga 

poster när liberaliseringsprocessen påbörjades och val ännu inte hade hållits. På så sätt kom 

dessa kandidater att hamna i förgrunden vid senare konstitutions- och regeringsbildande.77                  

Huruvida de förändrade förhållandena beror på USA som invaderande eller liberaliserande 

makt är således svårt att avgöra. Dock anser jag mig kunna hävda med stöd av det ökande 

våldet, de potentiella problem som den nya maktfördelningen kan utgöra då de statliga 

institutionerna är kraftigt försvagade, och de svåra förhållanden som på grund av detta råder i 

det irakiska samhället, att det Wilsoniska tänkandet åtminstone inte ha underlättat 

transitionen, troligen även motarbetat den.          

 

5.3 Fråga 3. Förekommer någon av de fem oönskade följderna? 

Som jag nämnt tidigare har dessa oönskade följder uppmärksammats vid 

rekonstruktionsarbete av stater med en något annorlunda bakgrund och krigserfarenheter än 

Irak. Därför anser jag det ytterst intressant att spår av dessa faktiskt kan skönjas även i det 

                                                 
75 Taras, 2006:41 
76 Benjamin, 2004:22 
77 Till exempel Taras, 2006:46ff och Barakat, 2005:581 
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irakiska samhället., vilket ytterligare stärker min hypotes att Wilsonismen motarbetar sitt syfte 

även i Irak.  

     När det gäller ett osunt civilt samhälle, där den civila arenan mellan det privata och det 

offentliga används för att fördjupa samhälleliga klyftor, framhärdar vissa bedömare 

visserligen att demokratiseringsprocessen skapat mer demokratisk frihet, men andra påpekar 

att denna arena i många fall används för att stärka gruppidentiteter med exkluderande 

intressen. Chatham House, ett respekterat brittisk forskningsinstitut säger till exempel: 
 

”grass roots power is currently in the hands of those groups which assert  

themselves according to their communal identity”78 

 

Detta behöver naturligtvis inte vara något stort problem, så länge skiljaktigheter kan lösas 

inom de demokratiska institutionerna, men med tanke på det rådande säkerhetsläget och de 

centrala institutionernas svaghet förtjänar detta förhållande att uppmärksammas.   

     Etniska entreprenörer och val som brännpunkter för skadlig konkurrens kan inte anses 

förekomma i Irak. Dessa två är mer vanliga i fattiga stater där befolkningen är outbildad och 

saknar tillgång till upplysande medier, vilket inte är tillämpligt i detta fall. Visserligen har 

starkt ifrågasatta ledare avancerat genom de demokratiska valen, men detta ser jag mer som 

ett resultat av en amerikansk invasionsstrategi (se även 5.2 ovan). 

     Huruvida sabotörer och misslyckade övergångar är applicerbart på fallet Irak är ännu för 

tidigt att säga säkert. Det finns en osäkerhet bland bedömare huruvida de valda shia-ledarna 

kommer att hålla fast vid de nya demokratiska spelreglerna, eller om en mer islamistisk regim 

kan komma att bli aktuell.79 Hittills har motståndet varit för starkt såväl från amerikanskt som 

kurdiskt och sunni-muslimsk håll – det återstår att se om detta motstånd håller.   

     Den snabba privatiseringen av statliga bolag och industrier får hittills sägas ha haft en 

förödande inverkan på landets ekonomi och arbetslöshetssiffror, då de utländska investerare 

som bjudits del av kakan hittills avskräckts på grund av säkerhetssituationen i landet. Det 

faktum att tarifferna på utländska varor lyfts, har även det haft en negativ inverkan på så sätt 

att den inhemska, irakiska affärsverksamheten skadats.80 Den höga arbetslösheten 

tillsammans med den de statliga institutionernas dåliga kapacitet att erbjuda civilbefolkningen 

säkerhet och livsnödvändiga varor och tjänster, samverkar i hög grad till att minska tilliten till 

                                                 
78 Citerad i Eland, 2005:48 
79 Eland, 2005:48 
80 Benjamin, 2004:22 
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den nya regeringen. Detta i sin tur förvärrar säkerhetssituationen i landet ytterligare genom att 

fler och fler väljer att ansluta sig till olika typer av rebellrörelser och brottslighet.      

                                                

 

 

 

6. Slutsatser  
 

”The Iraqi people have a democratically elected government, yet it is not adequately  

advancing national reconciliation, providing basic security, or delivering  

essential services. Pessimism is pervasive.”81 (Baker xiv) 

 

Citatet är en av de inledande kommentarerna i Baker och Hamiltons rapport inför den 

amerikanska kongressen om läget i Irak 2006. Visserligen har säkerhetsläget i landet 

förbättrats något under de senaste månaderna, men ovanstående verkar trots allt vara den 

ledande allmänna uppfattningen. Frågan som följer blir naturligtvis varför. Varför gick inte 

rekonstruktionsarbetet av Irak som det var tänkt? Var det planeringsmisstag och 

samarbetssvårigheter som sänkte skeppet eller fanns det andra förklaringar?  

     Jag har i denna uppsats framlagt en möjlig sådan förklaring: Roland Paris’ idé om att alla 

postkonfliktuella rekonstruktioner styrs av den Wilsoniska hypotesen - att en snabb 

liberalisering leder till stabil och självupprätthållande fred - men att denna process även 

tenderar att motarbeta sitt eget syfte genom att förvärra spänningar i samhället innan effektiva 

statliga institutioner skapats med kapacitet att behandla dessa spänningar fredligt.  

     Den första slutsatsen jag kunnat dra med övertygande stöd från det empiriska materialet är 

att rekonstruktionsarbetet i Irak faktiskt styrdes av den Wilsoniska övertygelsen. Därefter kan 

jag med stöd av fakta från olika källor slå fast att säkerhetsläget i landet har tenderat att 

förvärras över tid, genom en uppgång av antalet attacker mot säkerhetsstyrkorna, samt en 

allmänt förvärrad säkerhetssituation. Återkommande stridigheter har förekommit, dock 

snarare i form av en ”lågintensiv” väpnad konflikt mellan olika grupperingar i samhället, än 

ett uttalat inbördeskrig.  

     Hur mycket av landets interna problem som skapats genom liberaliseringsprocessen, och 

inte genom invasionen av den främmande makten är omöjligt att säga med säkerhet, och beror 

mycket på hur situationens i landet bedömts ha sett ut innan krigets utbrott. Dock vill jag dra 

slutsatsen att motståndsrörelsen visserligen motarbetar en invaderande makt, men att 
 

81 Baker, 2006:xiv 
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problemen som uppstått som en direkt följd av liberaliseringsprocessens misslyckande med att 

skapa kapabla statliga institutioner helt klart försvårar situationen i landet. Därmed anser jag 

att Wilsonismen faktiskt motarbetar sitt eget syfte, även om det är svårt att avgöra hur stark 

denna slutsats är. Det faktum att vissa spår av de oönskade följderna kunnat skönjas i det 

Irakiska fallet får ses som stärkande av denna slutsats.  

     I sina fallstudier upptäckte Paris en vit fläck i forskningen om den liberala fredsteorin, i 

form av den försvinnande Leviathan. Genom denna uppsats anser jag mig ha visat att hans 

slutsatser även är tillämplig på fallet Irak, även om det troligtvis behövs mer forskning på 

området för att skapa en starkare slutsats. Därmed anser jag även att mitt syfte, att pröva 

huruvida utvecklingen i Irak efter 1 maj 2003 överensstämmer med Paris’ slutsats från hans 

studie av fredsbyggande operationer under 1990-talet: att en snabb liberaliseringsprocess av 

det postkonfliktuella samhället äventyrar den självupprätthållande fred som den väntas 

framkalla, är uppfyllt.   

     I ett vidare perspektiv hoppas jag att slutsatserna från denna uppsats kan användas som 

grund för ytterligare forskning inom området för den postkonfliktuella rekonstruktionen. Fler 

stater med liknande utgångsläge som Irak är, eller kommer kanske att vara, i behov av 

liknande insatser i framtiden. Jag hoppas att de ansvariga i det läget ger akt på de 

policyrekommendationer Paris ger för att motverka problemen med en alltför snabb 

liberaliseringsprocess.  

     Den Wilsoniska hypotesens ”fader”, Woodrow Wilson, uttryckte en gång en önskan: 
 

”to make the world safe for democracy”82 

 

Det verkar dock som att denna önskan genom årens lopp förändrats från att göra världen säker 

för demokrati, till att göra den säker genom demokrati. Kanske är det nu dags att ta honom 

mer på orden? 

 

 
 
 

 

 

 

                                                 
82 Citerad i Paris, 2004:41 
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