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Allmänt säkerhetsvakuum under Irakkriget 2003 – en effekt av modern krigföring? 
 
Irakkriget 2003 manifesterade evolutionen av den moderna krigföringen som gått emot en 
verklighet där politiska mål kan uppnås med allt mindre förband som kostar mindre resurser. De 
moderna förbanden har ändock en allt större effekt i att kunna bekämpa en motståndaren på 
slagfältet och härigenom kan de bemannas med allt färre soldater som verkar på fältet. 

Efter en intervention i en främmande stat är det av största vikt att under den första kritiska 
perioden efter sönderfallet att etablera säkerhet och stabilitet. Denna undersökning har som 
ambition att svara på huruvida modern krigföring och moderna förband bidrog till ett allmänt 
säkerhetsvakuum under Irakkriget 2003 under denna kritiska period. 

Undersökningens resultat är att förutsättningarna för ett allmänt säkerhetsvakuum fanns i 
Irak innan kriget 2003. Koalitionens förband och krigföringsmetoder var bidragande orsaker till att 
släppa loss krafter som redan skapats av den forna regimen under lång tid. 

Den övergripande slutsatsen är att det centrala vid operationen av detta slag är att 
omedelbart ha förband med tillräckligt antal soldater på fältet för att kunna etablera säkerhet och 
stabilitet i territoriet. Av detta följer också att planeringen av denna kritiska period måste göras 
innan kriget börjar och det måste finnas en vilja att satsa de resurser detta kräver. 

 
Bilaga 1: Abstract 
Bilaga 2: Karta övar Irak 
 
Nyckelord: Irak, Storbritannien, USA, allmänt säkerhetsvakuum, nödlägesfasen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan det ”Kalla kriget” tog slut och den bipolära världsordningen upplöstes 
har en rad stater fallit sönder. Under det kalla kriget understödde USA och 
Sovjetunionen ett antal svaga stater1 av geopolitiska skäl, ibland stödde de 
samma stat. Både Jugoslavien och Afghanistan är exempel på stater som 
betraktades som geostrategiskt viktiga och deras regimer erhöll ett ansenligt 
stöd utifrån. När järnridån föll existerade inte längre några geopolitiska skäl för 
detta stöd. Den kommande utvecklingen ledde till att många av dessa stater 
disintegrerades.2 

Under 1990-talet har det internationella samfundet som en följd av denna 
utveckling blivit alltmer interventionistiskt. Av de 55 fredsoperationerna FN 
har genomfört sedan 1945 har 41 påbörjats efter 1989.3 

På den politiska agendan inom Europa kan i dag skönjas en alltmer tydlig 
vilja att använda de militära maktmedlen för de sk Petersbergsuppgifterna. Den 
unipolära världsordningen och kampen mot den internationella terrorismen har 
även medfört att USA agerar alltmer aktivt på den globala arenan. Samtidigt 
pågår en doktrinär utveckling inom västvärlden där de militära stridskrafterna 
genom teknikutvecklingens möjligheter ges förutsättningar att möta ställda 
uppgifter med allt mindre och mer kvalificerade förband, en utveckling som 
kanske inte i alla avseenden möter de krav som resulterar ur den politiska 
viljan på hur de militära förbanden i första hand avses användas. 

Säkerligen kommer det senaste Irakkriget av eftervärlden skildras som en 
manifestation av den doktrinära utvecklingen mot manöverkrigföringen och 
dess odiskutabla överlägsenhet som krigföringsmetod. Den gemensamma 
uppfattningen efter detta krig kan bli att det är fullt möjligt att med mindre 
kvalificerade moderna truppstyrkor intervenera i främmande stater och störta 
oönskade regimer. Under Gulfkriget 1991 var bara sju procent av de vapen 
som användes av flygplanen precisionsvapen. Under det senaste Irakkriget var 
sextiofem procent av insatserna med flyg precisionsbekämpningar.4 
Utvecklingen av de militära stridskrafterna och dess förmågor bör ifrågasättas. 
Det är inte säkert att teknikutvecklingens möjligheter, kombinerade med de 
framsteg som görs inom den doktrinära utvecklingen, är anpassade mot att 
möta framtidens politiska krav.  

Visserligen hade koalitionen som inledningsvis huvudsakligen bestod av 
USA och Storbritannien förmåga att på ett snabbt sätt vinna de militära slagen 
under detta krig. Svårigheten är inte bara att vinna kriget utan att skapa en 
grund för att också kunna vinna freden. En långsiktig utveckling mot fred och 
stabilitet i Irak kan säkerligen ge god påverkan på utvecklingen i hela regionen. 

                                                 
1 Svaga stater är inte förknippat med militär styrka utan de stater där samhällsstyret och 
samhället i övrigt har svaga kopplingar. Se Buzan Barry, Weaver Ole and Jaap de Wilde, 
Security-A new framework for analysis, London, Lynne Rienner (1997). 
2 Dobbins James, et al, America’s Role In Nation-building, from Germany to Iraq, Arlington, 
RAND, (2003), sxiv. 
3 Ibid, sxv. 
4 Murray Williamson, Scales Robert H, Jr, The Iraq War, Cambridge Massachusetts and 
London England, The Belknap Press of Harvard University Press (2003), s72. 
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1.2 Syfte och problemformulering med hypoteser 
Under Irakkriget 2003 uppstod en allmän laglöshet i spåren efter koalitionens 
framryckning, ett allmänt säkerhetsvakuum uppstod och inga institutioner 
fanns kvar för att upprätthålla den inre säkerheten i landet. Denna studie syftar 
till att undersöka de omständigheter som bidrog till uppkomsten av ett allmänt 
säkerhetsvakuum i delar av Irak i samband med USA:s och Storbritanniens 
militära intervention 2003. Flera bidragande faktorer kan diskuteras, bl a 
Saddam Husseins totalitära regim, stor nöd i landet som ett resultat av flera års 
sanktioner, den skeptiska/antagonistiska inställningen till angriparna i delar av 
landet samt inflödet av terrorister från resten av Mellanöstern. 

Mot bakgrund av utvecklingen inom de militära stridskrafterna inom 
västvärlden och en homogenisering av de doktrinära förutsättningarna kan det 
vara av intresse att utreda huruvida även militära doktriner och militär 
planering bidrog till uppkomsten av ett allmänt säkerhetsvakuum. En politisk 
vilja att minimera antalet militära offer på den egna sidan är ett faktum i 
västvärlden bl a mot bakgrund av möjligheterna att inrikespolitisk motivera 
denna typ av operationer. På den utrikespolitiska agendan kan opinioner resas 
mot de aktörer som företar denna typ av operationer om det leder till civila 
offer och humanitärt lidande. Dessa krav ställda mot teknologiutvecklingen har 
möjliggjort en utveckling mot manöverkrigföringen. En militär seger uppnås 
genom att fokusera de militära styrkorna mot att bekämpa motståndarens vilja 
att göra motstånd. Här sätts ansträngningarna in mot motståndarens tyngdpunkt 
för att åstadkomma en systemkollaps i det angripna landet.5 

Följande hypoteser kan formuleras: 

Hypotes 1: 

Konsekvenserna av manöverkrigföring kan bli ett allmänt säkerhetsvakuum. 

Ett allmänt säkerhetsvakuum kan lättare uppstå då man inte längre för ett 
linjärt krig där fokus ligger på att erövra landområden och att bekämpa 
motståndarens stridskrafter, utan identifierar motståndarens eventuella vilja 
till motstånd och därefter slår mot detta. Härigenom kan då en 
systemkollaps uppstå då inga av de tidigare maktstrukturerna existerar som 
kan garantera ordning i landet och erövraren för ett krig där det initialt inte 
är centralt att erövra territorium och att utöva kontroll över detta. 

Hypotes 2: 

De moderna förbanden har ej förmåga att utöva kontroll över territorium vilket 
kan leda till ett allmänt säkerhetsvakuum. 

Teknikens framsteg och den doktrinära utvecklingen har möjliggjort en 
utveckling mot effektiva mekaniserade förband med hög eldkraft, vilket har 
möjliggjort att dessa kan bemannas med färre soldater. Dessa moderna 
förbands effektivitet och bekämpningsförmåga samordnas med flyg och 
andra fjärrbekämpningssystem vilket ger en hög förmåga till 

                                                 
5 För vidare studier i ämnet hänvisas till: Clausewitz Carl von, Om Kriget, Stockholm, 
Bonniers (1991) s 606. Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten 
(2002), s75ff.  
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precisionsbekämpning. Dessa förband har begränsad kapacitet för att kunna 
utöva kontroll över erövrade områden. 

Denna undersökning har som ambition att påvisa huruvida dessa 
påståenden får stöd i det senaste Irakkriget 2003. 

1.3 Avgränsningar 
Ambitionen är inte att avhandla hela processen från det att utomstående aktörer 
intervenerar intill utvecklingen har uppnått en stat i fred och stabilitet där 
mänskliga rättigheter respekteras. Hela denna process benämns normalt nation 
building. Två lyckade exempel på detta är Västtyskland och Japan efter andra 
världskriget. Detta var dock omfattande processer som tog ungefär 7 år med 
utnyttjande av alla maktmedel. Uppsatsen avgränsas till att i huvudsak 
undersöka tiden fram till slutet av maj 2003, efter det president Bush förklarade 
att alla stora krigsoperationer var över den 1 maj. Avsikten är att studera den 
kritiska tidsfas som inträffade omedelbart efter att ockupationsstyrkorna 
erövrat Basra och Bagdad och fram till att de etablerat sig som 
ockupationsstyrka.  

Undersökningen avgränsas också till att i huvudsak studera de militära 
styrkorna under denna period. Här görs också en avgränsning till att i huvudsak 
fokusera undersökningen till Bagdad och Basra. Utvecklingen under denna 
kritiska tidsfas har inte varit homogen i landet som helhet vilket innebär en 
avgränsning till hanterbara områden. Avsikten är att hantera områden med en 
viss homogenitet i utvecklingen då en studie av landet som helhet ej hade 
kunnat ge en sammantagen bild av händelseutvecklingen. 

1.4 Forskningsanknytning 
Tidigare forskning inom det som avses undersökas härrör sig huvudsakligen 
inom området nation building eller nationsbyggande. Detta begrepp kan 
kortfattat beskrivas som hela processen från det att en utomstående aktör 
bestämmer sig för att agera i en krishärd till dess att en transformation skett till 
en suverän stat byggd på demokratiska principer. Forskningen här befinner sig 
på den politiska och strategiska nivån där alla de maktmedel en aktör kan 
använda sig av vid ansträngningarna att genomföra processen avhandlas. 
Däremot finns det en del slutsatser i forskningen som kan brytas ned på den 
militärstrategisk nivå för att där kunna undersöka vilka omständigheter som 
kan bidra till att ett allmänt säkerhetsvakuum uppstår. Undersökningen görs 
främst mot bakgrund av en tidigare studie av Peter Viggo Jakobsen och en 
rapport från RAND av bland annat James Dobbins. 

Peter Viggo Jakobsen har lanserat några slutsatser i Military Forces and 
Public Security Challenges. Här delas idébildningen upp två läger, dels de som 
förespråkar att initialt agera med militära medel för att fylla det tomrum som 
uppstår då en stat fallit sönder och dels de som anser att detta inte i första hand 
är en militär fråga utan en sak som bör lösas med civila resurser.6 

RAND har i studien America´s Role In Nationbuilding, from Germany to 
Iraq fram till den 19 mars 2003 sammanfattat historiska erfarenheter av 
                                                 
6 Jakobsen Peter Viggo, “Military Forces and Public Security Challenges”, The UN and 
Regional Security: Europe and Beyond, Michael Pugh Waheguru Pal Singh Sidhu, New York, 
Lynne Rienner Publishers (2003), s1. 
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nationsbyggande från Tyskland, Japan, Somalia, Haiti, Bosnien, Kosovo och 
Afghanistan. I dessa sju fallstudier har en jämförelse gjorts av kvantitativa data 
på insatser och utveckling mot demokrati och fungerande ekonomi.7 Statistik 
som jämförts på insatssidan är, militär närvaro, polisiär närvaro, totalt 
ekonomiskt bistånd, per capita ekonomiskt bistånd, externt stöd som procent av 
nationalprodukten. De effekter av detta som studerats är antalet döda i strid 
efter konflikten, tidpunkt för val, förändringar i antalet flyktingar över tiden, 
förändringar i BNP per capita över tiden. Syftet med studien har varit att kunna 
fastställa grundregler för framgång vid nation-building och att dra slutsatser för 
framtida amerikanska militära operationer.8 

1.5 Disposition och metod 
Undersökningen genomförs som en kvalitativ textanalys av källmaterialet som 
beskriver kriget och händelser under kriget. Fokus är att bygga upp en 
beskrivning av skeendena i Basra och Bagdad för att kunna göra en 
hypotesprövning mot dessa beskrivningar. Den kvalitativa textanalysen 
genomförs av böcker, rapporter från organisationer och media där syftet är att 
med en stor bredd av källor bygga upp en händelsebeskrivning. Med hjälp av 
flera olika källors skildringar kontrolleras överensstämmelsen i olika skeenden 
och en beskrivning byggs upp där ambitionen är att presentera de faktiska 
händelserna. 

Inledningsvis kommer en teoretisk bakgrund presenteras. Syftet med 
denna del är att ur tidigare forskning härleda ett teoretiskt ramverk som stöd för 
granskning, analys och jämförelser. 

Nästa del inleds med en beskrivning av Iraks regim och dess maktbas 
före kriget, här görs också en kort presentation av koalitionens planeringsförut-
sättningar för att ge en kontext till problemet. Irakkriget 2003 beskrivs här 
översiktligt, tonvikten är att bygga upp en presentation av skeendena i Basra 
och Bagdad. Här beskrivs de militära styrkornas agerande, de konsekvenser det 
gett för utvecklingen och hur ett allmänt säkerhetsvakuum gestaltat sig. 
Granskningen av både Basra och Bagdad medger en komparation av 
utvecklingen i dessa städer och eventuella skillnader mellan amerikanska och 
brittiska styrkor för att kunna ge ett bättre stöd för senare slutsatser. 

Därefter jämförs resultatet från undersökningen av händelseutvecklingen 
i Bagdad och Basra mot de uppställda hypoteserna. De båda hypoteserna ger 
både en doktrinär och en strukturell jämförelsegrund. I samband med detta görs 
också en jämförelse mellan brittiska och amerikanska styrkor för att ge 
perspektiv till de slutsatser som dras ur jämförelsen mot hypoteserna. En 
sammanfattning ur den teoretiska bakgrunden används här som ett stöd för 
jämförelser och slutsatser. Ambitionen här är att kunna påvisa vilka 
omständigheter som bidrog till ett allmänt säkerhetsvakuum vid inledningen av 
ockupationen av Irak och i vilken omfattning de uppställda hypoteserna 
bidragit. 

                                                 
7 Dobbins James, et al, America´s Role In Nationbuilding, from Germany to Iraq, sxv. 
8 Ibid, s165. 
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1.6 Material och källkritik 
Undersökningen görs tidigt efter Irakkrigets slut och det finns svårigheter i att 
klarlägga de skeenden som varit under denna tid. Hur omfattande har olika 
företeelser varit eller har det endast varit enstaka händelser som inte kan antas 
vara generella för landet i dess helhet? Här finns svårigheter att finna ett 
tillräckligt bra och täckande källmaterial. I undersökningen hanteras detta 
genom att kombinera böcker, rapporter och uppgifter från media. 
Mediarapporterna används för att ge en beskrivning av händelser som redan är 
bekräftade i andra offentliga källor men inte utförligt beskrivna. Det är 
fortfarande svårt att finna önskvärt material från detta krig på grund av att 
dessa uppgifter säkerligen ännu hanteras konfidentiellt. Valet har varit att ändå 
göra denna undersökning då frågorna är av stort vikt och att det överväger den 
kritik som kan anföras mot undersökningen i detta hänseende. Bedömningen är 
att undersökningen genom detta förfarande har en tillräckligt god förankring 
för de slutsatser som dras. 

Ambassadör James Dobbins är chef för International Security and 
Defense Policy Center vid RAND. Han är en erfaren diplomat som har innehaft 
flera högre befattningar vid Vita Huset och Department of State under fyra 
presidenter. Senast tjänstgjorde han vid Bushadministrationen som 
diplomatiskt sändebud för Afghanistan, tidigare har Dobbins tjänstgjort som 
sändebud för Kosovo, Bosnien, Haiti och Somalia. Under uppvaknandet efter 
den 11 september tjänstgjorde han som Bushadministrationens representant för 
den Afghanska oppositionen. Han arbetade för att installera en efterträdande 
regim till Talibanregimen och representerade USA vid Bonnkonferensen. Han 
återöppnade USA:s ambassad i Kabul och representerade USA vid 
installationen av Hammid Karzai som Afghanistans nya statsöverhuvud. 

Vid RAND har Dobbins tillsammans med flera andra experter 
sammanfattat rapporten America´s Role In Nationbuildning, from Germany to 
Iraq. Rapporten bidrar med en stor del av den teoretiska anknytningen för 
denna undersökning. Dobbins breda och gedigna erfarenhet som kommer till 
uttryck i denna rapport antas bilda en god grund att dra teoretiska slutsatser för 
denna undersökning. 

De böcker om Irakkriget som undersökningen till stor del stödjer sig på 
är skrivna av amerikanska författare. Här ligger Murray och Scales The Iraq 
War samt Cordesman The Iraq War: strategy, tactics and military lessons till 
grund för det empiriska materialet.  

Dr Williamson Murray är styrelseledamot vid Institute of Defense 
Analysis. Efter tjänstgöring vid U.S. Air Force mottog han sin filisofie 
doktorstitel i militärdiplomatisk historia vid Yale. Dr Murray har undervisat 
vid Yale, vid Air, Army och Naval War College, vid U.S. Military Academy, 
Marine Corps University, London School of Economics, Smithsonian Air and 
Space Museum och Ohio State University där han är professor emeritus. För 
närvarande är han konsult vid Institute for Defense Analyses i Arlington, 
Virginia. 

Dr Robert H. Scales, Jr tjänstgjorde over 30 år i U.S. Army och 
pensionerades som generalmajor. Han ledde två enheter i Vietnam och erhöll 
Silver Star för sina handlingar under striderna vid Dong Ap Bia sommaren 
1969. Han slutade sin militära karriär som kommendant för United States Army 
War College. Scales har skrivit och undervisat i krigföring för akademiska, 
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statliga, militära och affärsgrupper i USA, Australien, Asien, Mellanöstern, 
Europa och Sydamerika. Han är författare till två böcker i militärhistoria. Han 
är en auktoritet i pågående och framtida krigföring, koncept och idéer och har 
markant påverkat den pågående moderniseringen och reformeringen av USA:s 
militära stridskrafter. Han är en frekvent kommentator och konsult för stora 
medianätverk i frågor rörande militärhistoria och försvarspolitik. Han 
förvärvade sin filiosofie doktors titel vid Duke University. 

Murray och Scales baserar sin bok på rapporter från de militära 
förbanden under kriget och intervjuer med höga företrädare från USA:s och 
Storbritanniens regeringar och militära organisationer. Utöver detta har de 
också utnyttjat mediarapporter från inbäddade journalister vid förbanden. De 
ger en bra beskrivning av händelseförloppet och även bakgrunden till kriget. 
De beskriver på ett mycket målande sätt koalitionens framgångar. Till deras 
nackdel ska anföras att koalitionens brister och svårigheter inte alls beskrivs på 
samma sätt. Detta kan också ha sin bakgrund i att denna typ av uppgifter inte 
ännu behandlas med samma öppenhet av vare sig USA eller Storbritannien. 

Anthony H. Cordesman innehar ordförandeskapet i strategi vid Center 
for Stategic and International Studies (CSIS). Han är också militäranalytiker 
för ABC News och en frekvent kommentator vid National Public Radio samt 
vid BBC. Cordesman är en författare till över 20 böcker med ett brett 
arbetsområde inom sina studier av amerikansk säkerhetspolitik, energipolitik 
och mellanösterns politik. Han har tjänstgjort som national security assistent åt 
senator John McCain vid Senate Armed Services Committee, som chef för 
intelligence assessment vid Office of the Secretary of Defense, som civil 
assistant åt deputy secretary of defence. Han har också tjänstgjort i ett antal av 
andra regeringsbefattningar inkluderande State Department och NATO:s 
internationella stab. Han har också innehaft utrikes befattningar i Libanon, 
Egypten och Iran. 

Cordesman ger också en vederhäftig och ambitiös beskrivning av 
händelseförloppet grundat till stor del på dagliga briefingar från USCENTCOM 
(United States Central Command) och dagliga kronologier på internet från 
British Ministry of Defense, samt utöver detta intervjuer med bla chairman of 
the Joint Cheifs of Staff Richard Myers. Cordesmans beskrivningar ger ett 
nästan kliniskt intryck av kriget vilket kan härledas till källorna. Här saknas 
beskrivningar av koalitionens svårigheter och tillkortakommanden även om 
förekomsten av dessa framgår. 

Utöver detta har också en brittisk rapport från British Ministry of Defense 
nyttjats för att klarlägga händelseutvecklingen. Rapporten ger en bra 
sammanfattning av de brittiska förbandens verksamhet och kan i det 
hänseendet kan antas vara vederhäftig. De svårigheter förbanden mött nämns 
också men djupare beskrivning saknas. I samband med dessa beskrivningar 
görs också redogörelser för hur förbanden försökt möta svårigheterna och vad 
som kommer att krävas i den framtida utvecklingen. Här antar rapporten en 
aning opportuna former och ger en väl optimistisk bild av möjligheterna. 

Med dessa böcker som en bas för en beskrivning av händelseförloppet 
har sedan mediarapporter använts för att ytterligare försöka tydliggöra de 
skeenden som nämnts i böcker och rapporter. Kritiken mot dessa källor är att 
de är tendensiösa och i alla stycken inte ger en heltäckande bild. Sätts dessa 
samman med materialet ur böckerna som till stor del kommer ifrån 
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koalitionens rapporter kan detta ändå ge förtydligande åt det som framträder i 
ovan nämnda böcker. I huvudsak är det svenska tidningar, dock är det så att 
media idag får sitt material från samma nyhetsförmedlare vilket antas ge en 
tillräckligt bred granskning. 

James Fallows är korrenspondent vid Atlantic Monthly och har även 
författat ett antal böcker. Fallows artikel The Fifty First State som avhandlar 
konsekvenserna av en seger i Irak har vunnit National Magazine Award 2003. 
Han har även tjänstgjort som talskrivare för Jimmy Carter under hans 
presidentskap.9 Fallows artikel används för att belysa de svårigheter som USA 
och Storbritannien stod inför vid planeringen av ett eventuellt krig mot Irak. 

1.7 Definition av centrala begrepp 
Begreppet allmänt säkerhetsvakuum kan beskrivas som det tillstånd av 
utebliven inre säkerhet som uppstår då regimen faller i en stat. Ett maktvakuum 
uppstår när tidigare makthierarkier och strukturer upphört. Staten förmår ej 
längre garantera sina medborgare en inre säkerhet, då dess maktutövning per 
definition fallit. När maktstrukturerna faller så faller också den grund varpå 
rättsväsende och polis existerar. Ett tillstånd uppstår då lag och ordning för 
medborgarna ej längre existerar, det finns ingen kvar i position att utöva den 
makt som krävs. Peter Viggo Jakobsen definierar problemet såsom att den inre 
säkerheten i en stat vilar på en säkerhetstriad som består av: polis, rättsväsende 
och ett straffsystem.10 Med allmänt säkerhetsvakuum menar Jakobsen det 
tillstånd av laglöshet och total anarki som uppstår då de tidigare 
maktstrukturerna inte förmår att upprätthålla denna säkerhetstriad, ett 
nödfallsläge har uppstått.11 

I en stat där den tidigare statsledningen har tagit sig diktatoriska uttryck 
kan resultatet av ett maktvakuum säkerligen bli än kraftfullare. Begreppet inre 
säkerhet kan också diskuteras utifrån vilket perspektiv det betraktas. Kan en 
diktatorisk regim som inte följer den rättspraxis som det internationellt kan 
anses åligga en modern stat upprätthålla en acceptabel inre säkerhet? 

En varaktig lösning kräver att förutvarande antagonister kan leva 
tillsammans i ett politiskt samhälle med adekvata försäkringar om att politiska 
dispyter kommer att lösas med fredliga medel istället för med våld. Att bara 
återupprätta ordning är inte tillräckligt, om inte uppmärksamhet också ges för 
att etablera effektiva skyddsanordningar mot missförhållanden. Rättvisa måste 
också inkluderas som ett mål annars kommer inte den allmänna säkerheten att 
bli tålig. Funktionella mekanismer krävs för att hantera missförhållanden av 
myndighetsutövningen i det allmänna säkerhetssystemet. Dessa mekanismer 
måste fungera tillräckligt väl så att inga segment i det politiska samhället 
känner sig tvingade att ta till våld igen för att demolera ett orättfärdigt 
system.12 

Allmänt säkerhetsvakuum definieras i denna undersökning som ett 
tillstånd av utebliven inre säkerhet i en stat. De maktstrukturer som har att 
                                                 
9 http://www.jamesfallows.com/about_author.htm, 20040603. 
10 Jakobsen Peter Viggo, “Military Forces and Public Security Challenges”, s3. 
11 Ibid, s5. 
12 Oakley Robert B, Dziedzic Michael J, Goldberg Eliot M, red, Policing the new World 
Disorder: Peace Operations and Public Security, Washington DC, National Defense 
University Press (1998), s510. 
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upprätthålla denna säkerhet existerar ej längre. Säkerhetstriaden bestående av 
polis, rättsväsende och straffsystem existerar inte för medborgaren vilket leder 
till att inga begränsningar finns i samhället för de former kriminalitet och 
övergrepp kan ta sig. Det är endast den enskilde individen själv som kan 
garantera sin egendom och personliga säkerhet i det sociala kaos som följer av 
detta sammanbrott. 

 
2 Teoretisk bakgrund 

2.1 De olika faserna i en fredsoperation 
Jakobsen argumenterar för en teoretisk lösning där det är essentiellt att snabbt 
fylla det maktvakuum som uppstår då en regim faller då detta annars kan 
äventyra förutsättningarna för en fredsoperation på lång sikt. Enligt dessa idéer 
har de militära styrkorna en stor roll att fylla här då de är de enda som har 
förmågan att verka i denna instabila miljö som präglas av stor osäkerhet. Att  
återuppbygga något som benämns säkerhetstriaden, bestående av polis, 
rättsväsende och straffsystem är fundamentalt. Här är det viktigt att beakta 
helheten, det räcker inte med att bara bygga upp en stor polisstyrka. När de 
kriminella inte kan dömas och sättas i fängelse kan inte detta få önskad effekt. 
Argumentationen föreslår att fredsoperationer delas in i tre faser.13 Först en fas 
- som benämns nödlägesfasen - där den intervenerande militära styrkan 
ansvarar för att återupprätta stabiliteten till en nivå där internationell- eller 
lokal polis kan fungera effektivt. När de militära styrkorna åstadkommit en 
acceptabel säkerhetsnivå inträder nästa fas – stabiliseringsfasen – då det 
primära ansvaret för lag och ordning kan överföras till FN eller lokala 
myndigheter. I stabiliseringsfasen erfordras fortfarande militära styrkor, men 
då enbart för att stödja de som har det primära ansvaret för säkerheten. 
Stabiliseringsfasen slutar då lokala myndigheter antar det fulla ansvaret för 
säkerheten. 

I nödlägesfasen är det endast militära styrkor som kan åstadkomma en 
tillräckligt stabil omgivning. Utvecklingen under denna nödlägesfas är av 
central betydelse för fredsoperationens förutsättningar på lång sikt enligt 
Jakobsen. Det åligger den intervenerande styrkan att snabbt kunna fylla det 
eventuella maktvakuum som kan uppstå då den tidigare regimen faller. 
Slutsatsen ur Jakobsens teorier blir att annars kan detta allmänna 
säkerhetsvakuum förvärras och kan leda till att hela fredsoperationen äventyras 
eller försenas. 

2.2 Vilka hotbilder kan orsaka ett allmänt säkerhetsvakuum 
I RAND:s rapport argumenteras för att jämfört med t ex Kosovo, Somalia och 
Afghanistan har Irak fördelen av att ha en stark stat kapabel att tvinga fram 
ordning i samhället. Förutom de Kurdiska autonoma zonerna, kontrollerade 
regimen inre säkerhet med polis och en rättsapparat över hela landet som 
backades upp av en stark militär styrka. På medellång sikt skulle denna apparat 
kunna nyttjas för att skapa en säker miljö för Iraks befolkning och för den nya 

                                                 
13 Jakobsen Peter Viggo, “Military Forces and Public Security Challenges”, s5. 
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regimen. På kort sikt däremot står koalitionen inför problem i att skapa en 
säker miljö som kan delas in i fyra kategorier:14 

• Expressivt våld 
• Instrumentellt våld 
• Skydd av styrkor och regim 
• Laglöshet och oroligheter 

Det expressiva våldet kan beskrivas som att utövarna troligtvis ej har 
realistiska mål och deras våld går bortom ”vanlig” kriminalitet. Två typer av 
expressivt våld kan uppträda, dels kvarvarande regimanhängare och dels från 
de som vill hämnas gamla oförrätter. Trots det snabba och massiva militära 
nederlaget för regimens styrkor kommer det att existera lojalister till regimen 
som går under jord och utför väpnat motstånd mot ockupationsstyrkorna. De 
som vill hämnas gamla oförrätter kommer säkerligen hämnas på officiella 
personer ifrån Baath-partiet, medlemmar ur hemliga polisen och informatörer 
rekryterade av säkerhetsorganisationer genom hela samhället. 

Det instrumentella våldet kan vara organiserade substatliga grupper där 
grannstater aktivt gynnar deras politiska, territoriella eller strategiska intressen, 
delvis genom våld. Utöver det organiserade användandet av politiskt våld för 
instrumentella skäl kan våld mellan olika etniska och religiösa grupper bryta ut. 
På låg nivå kan detta hanteras som vanliga oroligheter. Det kan dock bli ett 
allvarligt säkerhetshot då politiska och paramilitära organisationer orkestrerar 
detta våld av politiska skäl. 

Skydd av styrkor och regim (USA och dess allierade styrkor samt Iraks 
nya regim) krävs mot fysiska hot ifrån tre olika källor. Expressivt våld kan hota 
USA:s styrkor antingen ifrån förra regimens reaktionärer eller ifrån element ur 
Iraks befolkning. Många kan vara lättade över att den gamla regimen är störtad 
men detta dämpas av förskräckelsen över civila förluster, misslyckandet över 
att kunna kontrollera plundring och försiktighet mot utländsk ockupation. Det 
kan leda till att oavsiktliga övergrepp av brittiska eller amerikanska styrkor kan 
resa ett allmänt raseri, särskilt vid hantering av stora folkmassor. Den andra 
källan kan vara Iraks grannar som agerar genom ombud såsom Iran och Syrien 
under 1980-talet i Libanon. Både Iran och Syrien har stor erfarenhet i att 
använda terrorister. Iran kan verka genom shiiterna och Syrien genom Iraks 
militär. Den sista källan kan vara att amerikansk militär och civil närvaro kan 
utgöra en måltavla för jihadistisk terrorism. 

Laglöshet och oroligheter kan delas upp i tre lag- och ordningsfrågor. 
Den första är socialt kaos som kan medge omständigheter under vilka 
plundring, hämndlystna mord och allmänna förbrytelser kan fortsätta 
okontrollerat. Misslyckandet att bryta denna utveckling kan underminera 
trovärdigheten för brittiska och amerikanska styrkors förmåga att upprätthålla 
säkerhet. Den andra handlar om banditväsen som är inhemskt betingat i de 
flesta efterkrigsmiljöer och härrör sig ur deserteringar, sammanbrott av sociala 
strukturer och demobilisering. I Irak kan det som ofta presenteras som politiska 
uppror bättre betecknas som ett banditväsen. Den tredje handlar om vanlig 
kriminalitet, en kombination av ekonomisk nöd, socialt sammanbrott, fokus på 
säkerhet för politiker och regim och profitering på vapen har lett till relativt 
höga nivåer på kriminalitet. Det står redan klart att organiserad brottslighet är 
                                                 
14 Dobbins James, et al, America´s Role In Nationbuildning, from Germany to Iraq, s172. 
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djupt befäst i Iraks samhälle. Saddams frisläppande av ”vanliga” kriminella 
tidigt 2003 kan förvärra detta. 

2.3 Faktorer för att kunna etablera säkerhet I Irak 
RAND:s rapport argumenterar vidare för att USA och dess allierade styrkor 
kommer att dominera makrosäkerhetsmiljön medan den nya staten utvecklar en 
inhemsk säkerhets-, underrättelse-, polis- och militärstyrka, vilket måste göras 
tidigt.15 Den förra regimens militära- och säkerhetsorganisationer kommer där 
ha en stor betydelse. Här är det viktigt att först nedmontera enheter som varit 
den tidigare regimen nära och nå överenskommelser om lämplig behandling av 
personal ur dessa organisationer. Det är viktigt att etablera ett effektivt och 
trovärdigt rättssystem men polisen måste rensas och en balans behöver dras 
mellan djupa reformer och en effektiv polisstyrka.16 USA kommer säkerligen 
att bibehålla ansvar för Iraks externa säkerhet men därutöver är det nödvändigt 
att rekonstruera Iraks militära styrkor utan att de hotar sina grannar men ändå 
kan skydda Iraks intressen och territoriella integritet. 
Enligt RAND beror framgång i att uppnå en säker miljö beror på ett antal 
variabler, de sex centrala variabler som står inom koalitionens kontroll 
redovisas här:17 

1. Social och etnisk enighet är centralt, benägenheten att social och 
politisk uppdelning kan leda till våld och kriminalitet finns, Irak har en 
tradition av politiskt våld. En extern intervention kan vända på 
förhållanden mellan offer för förtryck och förtryckare. 

2. Naturen på den politiska lösningen är viktig, en mångsidig politisk 
lösning reducerar möjligheterna till våldsamheter mer än en lösning 
som är partisk i geografin eller i politiska termer. 

3. Omfattningen av demobiliseringen kan reducera sannolikheten för 
fortsatta konflikter. Ett misslyckande i demobilisering och avväpning 
kan föreviga våld och övergrepp. Det behövs en betydande utrensning, 
demobilisering och rekonstruktion av säkerhets- och 
underrättelsetjänsterna för att konfrontera externa och subversiva hot. 
Dessa ska inte innehålla högre chefer från den tidigare regimen eller 
individer ansvariga för brott mot mänskligheten. 

4. Iraks grannar kan antingen förbättra eller förvärra säkerhetsmiljön. En 
stabil regional omgivning där grannarna stödjer transformeringen hellre 
än att försöka ingripa gör det lättare att främja säkerheten. 

5. Storlek, gruppering, attityd och ledning av ockupationsstyrkan har stor 
påverkan på möjligheterna till fred. Skulle samma nivå på trupp 
användas som i Kosovo innebär det 526 000 man i Irak fram till 2005. 
Dessa måste dock kunna lösa polisiära uppgifter. Det är också viktigt 
att bibehålla en enhetlig ledning på ockupationsstyrkan och möjligheten 
att snabbt och beslutsamt agera för att hindra hämndattacker mot 
minoriteter. 

6. Den organiserade brottsligheten påverkar säkerheten. Tempot i 
upprättandet av ett effektivt rättsystem och en civil polis är centralt. 

                                                 
15 Dobbins James, et al, America´s Role In Nationbuildning, from Germany to Iraq, s178. 
16 Ibid, s178. 
17 Ibid, s197. 
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Storleken på de militära styrkorna i de olika fallstudierna har varierat 
avsevärt. I Europa fanns vid 2:a världskrigets slut 1.6 miljoner amerikanska 
soldater. I Tyskland var det vid 2:a världskrigets slut ungefär 100 soldater per 
tusen invånare. Motsvarande siffror för Kosovo var 20 soldater per tusen 
invånare.18 

2.4 Sammanfattning av teorianknytning 
Denna undersökning begränsar sig till nödlägesfasen och de maktmedel som 
första hand studeras är militära maktmedel. Det som ska studeras är hur 
koalitionens militära styrkor i inledningen av nödlägesfasen agerade för att 
fylla det maktvakuum som uppstod för att uppnå stabilitet och säkerhet och 
därigenom undvika ett allmänt säkerhetsvakuum. Initialt är av största vikt att 
bryta konsekvenserna av statens sammanbrott. Ockupationsmaktens 
trovärdighet hänger helt på detta. Resultatet av att inte lyckas bryta 
konsekvenserna av statens sammanbrott blir att ett allmänt säkerhetsvakuum 
uppstår. De militära styrkorna ska därför ha uppgiften att skapa en tillräcklig 
stabil miljö för att processen mot en återuppbyggnad av staten ska kunna gå 
vidare. 

Under nödlägesfasen kan USA och dess allierade komma att verka i en 
miljö av laglöshet och oroligheter härrörande ur det sociala kaos som uppstod 
vid den förra regimens sammanbrott. De kan bli utsatta för både ett expressivt 
våld i form av kvarvarande regimanhängare och de som vill hämnas gamla 
oförrätter kan också uppträda. Ett instrumentellt våld måste också mötas ifrån 
substatliga grupper. Skyddet av koalitionens styrkor och Iraks nya regim är här 
av yttersta vikt. 

Centralt för att kunna hantera nödlägesfasen på ett framgångsrikt sätt är 
storlek, gruppering, attityd och ledning av ockupationsstyrkan. Storleken på 
ockupationsstyrkan borde mot bakgrund av tidigare erfarenheter vara ungefär 
526 000 soldater. De militära styrkorna måste också vara av rätt slag för att 
klara av att styra utvecklingen under nödlägesfasen. Ockupationsstyrkan måste 
kunna hejda utvecklingen av en organiserad brottslighet och här snabbt påbörja 
etablering av polis, rättsväsende och straffsystem. Förmågan att demobilisera 
den förra regimens olika väpnade enheter är också av yttersta vikt då delar av 
dessa erfordras för att snabbt kunna bygga upp säkerhetstriaden. 

En medvetenhet om att undvika en social och etnisk splittring är en 
ytterligare framgångsfaktor för att reducera utveckling av våld och kriminalitet. 
Här gäller det också att inför övergången i nästa fas gå mot en politisk 
mångsidighet och undvika partiskhet av olika slag. 

 
3 Irakkriget 2003 

3.1 Irak före krigsutbrottet 

3.1.1 Saddam Husseins tyranni 
I juli 1968 tog Baath-partiet makten i Irak med entusiastiskt stöd av stora delar 
av officerskåren. Regimen leddes av Ahmad Hassan al-Bakr, en klanmedlem 
                                                 
18 Dobbins James, et al, America´s Role In Nationbuildning, from Germany to Iraq, sxvi. 
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till Saddam Hussein. Saddam tjänade som chefsadministrativ assistent åt al-
Bakr och som chef för den hemliga polisen. Saddams politiska position 
kombinerad med flit möjliggjorde att han kunde placera sina agenter och 
anhängare på kritiska platser i hela byråkratin. Sakta men säkert sträckte sig 
Saddams tentakler in i varje hörn av Irak. 1979 på minnesdagen av den tidigare 
kuppen övertygade Saddam al-Bakr att stiga åt sidan till förmån för honom 
själv. Vad som i stora delar skilde den nye presidenten från övriga medlemmar 
av Baath-partiet var hans fokus på kontroll av Irak snarare än en revolution för 
att förena den panarabiska världen.19 

Ett par dagar in på sitt presidentskap kallade Saddam till ett möte med 
över tre hundra högre ledare inom Baath-partiet. En smärtsam och fasansfull 
komplott för att störta den nya regimen och dess ledare avslöjades. En assistent 
läste upp namnen på de som anklagades för att vara inblandade och sextio 
högre partimedlemmar eskorterades ut av beväpnade vakter. Saddam erbjöd de 
icke anklagade delegaterna att delta i exekutionspatrullerna vid de avrättningar 
som skedde bara två veckor senare. Budskapet efter detta stod klart, ingen 
betraktades som fullt pålitlig i den nya regimen och ingen kunde känna sig 
säker. Ingen ifrågasatte öppet den nye presidentens idéer. Irakierna trodde att 
Saddams agenter lyssnade överallt, de verkade vara överallt och ingenstans. 
Enorma monument, statyer och porträtt restes på allmänna platser vilka 
porträtterande Saddam som den store landsfadern. Det stora politiska 
kännetecknet för Irak blev däremot en själsdödande skräck.20 

Saddam Hussein upprättade en skyddsbarriär runt regimen och i den 
processen förvandlade han Irak till en enpartistat, ett samhälle där alla känner 
sig bevakade och ingen kan anses pålitlig, barn uppmuntrades att berätta om 
sina föräldrar, lärare att informera om kollegor, industriarbetare att övervaka 
varandra. Övervakningen blev institutionaliserad och en uppskattning från sent 
1980-tal var att 2-4 miljoner irakier verkade som informatörer.21 

September 1980, mitt under Irans omvälvande revolution, beordrade 
Saddam sin armé att invadera Iran. Då kriget slutade åtta år senare hade mellan 
en halv till en miljon Iranier och Irakier dött. Iraks ekonomi hade vänts till ett 
massivt underskott. Väst såg bort då Irak använde kemiska vapen mot iranska 
soldater men även emot sina egna medborgare, kurderna i norr, mot alla 
internationella konventioner.22 

Efter Gulfkriget utmålade USA:s politiska och militära ledare att detta 
var en extraordinär framgång. Däremot hade de misslyckats att förstöra det 
Republikanska Gardet. Det blev väldigt lätt för regimen att utmåla denna 
katastrof som en seger, åtminstone för befolkningen i Irak. Nationens ledarskap 
hade stått emot USA:s militära styrka och segrat. USA uppmanade Iraks 
befolkning att resa sig och störta Saddams regim. Shiamuslimer i söder och 
kurder i norr reste sig mot regimen. Dessa rebeller fick dessvärre inget stöd av 
USA som tvekade på grund av möjligt iranskt inflytande i söder och en oro 
över långtgående åtagande i regionen. Saddam och Baath-partiet tvekade inte, 

                                                 
19 Murray Williamson, Scales Robert H Jr, The Iraq War, s26-27. 
20 Ibid, s16. 
21 Olsen John Andreas, Saddams Power Base, Oslo, Den norske Atlanterhavskomité (2003), 
s6. 
22 Murray Williamson, Scales Robert H Jr, The Iraq War, s28. 
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de vände det Republikanska Gardet mot upproren.23 Både före och efter kriget 
har USA:s politiska och militära ledare och underrättelseanalytiker varit 
oförmögna att bedöma den politiska styrkan hos Baath-partiet. Saddams 
politiska system med dess hänsynslösa kontroll var kapabel att absorbera de 
värsta nederlagen från slagfältet så länge instrumenten för tyranni fanns kvar.24 
Sedan Kuwaitkriget 1991 har Irak varit underkastade stränga sanktioner enligt 
FN:s säkerhetsråds beslut. Sanktionerna har drabbat landet hårt och bidragit till 
en försämrad ekonomi med ökad arbetslöshet och korruption.25 

Bruket av dödsstraff har varit omfattande, och under 1999 avrättades 
hundratals fångar. Det är i många fall omöjligt att avgöra huruvida 
avrättningarna skedde efter rättegång och dom eller ej. De flesta offren var 
shiamuslimer som misstänktes för regeringsfientlig verksamhet.26 Även tortyr 
och misshandel har används systematiskt i fängelser och fångläger, trots förbud 
i den irakiska grundlagen. Godtyckliga gripanden av människor som misstänkts 
för att vara politiska motståndare till regimen har också förekommit. De flesta 
gripna har varit shiamuslimer som misstänkts för samröre med islamistiska 
grupper som gått under jorden, eller helt enkelt släktingar till människor som 
myndigheterna efterlyst.27 

Saddam Husseins maktstruktur har byggt på i huvudsak fem 
överlappande källor till makt som skyddat honom och hans familj mot Iraks 
befolkning och utländsk intervention. Saddam Hussein har i allt väsentligt 
kombinerat maktinstrumenten baserade i: Baathpartiets organisation, 
statsmaktens struktur, militärmakten, stam och släktförhållanden samt 
säkerhets- och underrättelsenätverket.28 

3.1.2 Saddam Husseins militära maktbas 
Irak hade militära stridskrafter som bestod av ungefär 389 000 man, utav detta 
var 350 000 tillhörande arméstridskrafterna. De militära stridskrafterna var till 
stor del politiserade och Saddam Hussein var dess högste befälhavare. Det 
speciella republikanska gardet och republikanska gardet rapporterade direkt till 
Saddam Hussein. De militära styrkorna stod under befäl av lojalister till 
regimen. Iraks försvar var indelat i fyra regioner. 

Armén bestod av: 6 divisioner ur republikanska gardet, 4 divisioner ur 
speciella republikanska gardet samt en reguljär armé på ungefär 16 divisioner. 
De reguljära divisionerna och divisionerna ur republikanska gardet hade en 
styrka på ungefär 10 000 man. Det speciella republikanska gardet var 
organiserat i fyra brigader men bestod egentligen av specialiserade bataljoner.29 

Uppgifter tyder på att 14 divisioner var lokaliserade i norra Irak, 3 
divisioner i centrala Irak och 6 divisioner söder om An Najaf. Republikanska 
gardet hade tre divisioner i Bagdadområdet. Alla divisioner ur republikanska 
gardet var lokaliserade norr om 32:a breddgraden och fler extra divisioner ur 

                                                 
23 Murray Williamson, Scales Robert H Jr, The Iraq War, s9. 
24 Ibid, s31. 
25 ”Irak”, http://www2.amnesty.se/annual100.nsf, s1, 2003-09-25. 
26 Ibid, s3. 
27 ”Irak”, http://www2.amnesty.se/annual100.nsf, s3, 2003-09-25. 
28 Olsen John Andreas, Saddams Power Base, Oslo, s5. 
29 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, Washington 
DC, The CSIS Press (2003), s44. 
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republikanska gardet var lokaliserade runt Bagdad för att spela en stor roll 
beträffande den inre säkerheten. I södra Irak fanns 6 divisioner ur den reguljära 
armén, utöver detta fanns det tre divisioner ur det republikanska gardet i söder. 
Det speciella republikanska gardet var lokaliserade i Bagdad och hade en 
ungefärlig styrka på 15 000 man. De var i huvudsak organiserade för regimens 
försvar.30 

Fedayeen Saddam (Saddams martyrer) var en av de irreguljära styrkorna 
som bestod av i storleksordningen ungefär 15 000 till 25 000 man.31 Under 
kriget syntes dessa var nyckelelementet i de irreguljära styrkorna och de stred 
vid sidan av säkerhetstjänsten, underrättelsetjänsten och Baathpartiet. 

Iraks markstyrkor har disponerats så att den reguljära armén har varit en 
yttre sköld mot hot utifrån. Det republikanska gardet har varit en andra sköld i 
den centrala regionen och därigenom också tjänat som en buffert mellan 
reguljära armén och Bagdad. I Bagdad har det speciella republikanska gardet 
och en rad säkerhets och underrättelseorganisationer varit en tredje sköld till 
försvar. Detta är ett beskrivande exempel på Saddams makt, att dela upp och 
härska.32 

3.1.3 Säkerhetsstyrkorna 
Säkerhetstjänsten var bemannad med personer utvalda för sin lojalitet. Högre 
chefer hade djupa anknytningar till Saddam Hussein genom släktskap eller 
stamtillhörighet. Saddam Hussein hade systematisk sett till att 
säkerhetstjänstens personal kunde misstänkliggöras för brutala brott och 
därigenom bli hans medbrottslingar. Härigenom har de dragits in i en skräck 
över att om Saddam Hussein störtas kommer de att följa efter honom. Att vara 
de hatade och fruktade har tjänat två syften: det gjorde det lättare för dem att 
kontrollera landet, det gjorde dem mer beslutsamma i att skydda regimen på 
grund av rädslan för vedergällning om det irakiska folket vore fria att ta sin 
hämnd. Det fanns i stora drag ett dussin olika underrättelse och 
säkerhetsorganisationer i Irak. Saddam Hussein utövade sin makt genom en 
sofistikerad säkerhetsstruktur med ett nätverk av informatörer och en extrem 
brutalitet i hanteringen av dissidenter. Både militära och civila 
säkerhetsorganisationer har existerat. Dessa har haft olika officiella uppdrag 
men med överlappande verksamhet och en redundans i utövandet.33 
Uppskattningar finns på att 500 000 man sysselsattes i olika underrättelse, 
säkerhets och polisorganisationer. Läggs de militära styrkorna och irreguljära 
militära enheter på detta nås en siffra på upp emot 1,3 miljoner man med vapen 
i hand för regimen, i en befolkning på 23 miljoner.34 

                                                 
30 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s44-46. 
31 Pollack anger i The threatening storm: the case for invading Iraq uppgifter på att Fedayeen 
kan uppgå till 100 000 man, Olsen anger i Saddams Power Base anger uppemot 40 000 man. 
Jag väljer här att stödja mig på Cordesmans mer moderata siffror. 
32 Olsen John Andreas, Saddams Power Base, s10. 
33 “Establishing the Rule of Law in Iraq”, 
http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr104.html, s4, 2003-09-25. 
34 Pollack Kenneth M, The threatening storm: the case for invading Iraq, New York, Random 
House (2002), s116-117. 
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3.2 Planering inför ett krig mot Irak 
Ett år före krigsutbrottet fanns det ingen enad uppfattning inom USA:s State 
Department huruvida ett eventuellt krig mot Irak var en realitet. För att kunna 
möta en eventuell realisering av krigsplanerna mot Irak sattes en projektgrupp 
upp som leddes av Thomas Warrick. Projektet fick benämningen Future of 
Iraq projekt och sjutton arbetsgrupper bestående av exilirakier och 
internationella rådgivare varav huvuddelen från USA skapades. 
Arbetsgrupperna utformades för att systematiskt täcka vad som bedömdes vara 
nödvändigt för att återuppbygga en politisk och ekonomisk infrastruktur i 
landet. I maj 2002 godkände kongressen ett budgetanslag på 5 miljoner USD 
för projektgruppens studier.35 

Den 1 juni 2002, under ett examenstal vid West Point, uttalade president 
Bush den preemptiva doktrinen. Senare under sommaren inarbetades denna i 
den nationella säkerhetsstrategin, vilket gick ut på att då inte skurkstater kunde 
tyglas eller avskräckas krävdes det att de slogs ut innan de kunde attackera. 
Närhelst presidentens säkerhetsrådgivare Condolezza Rice intervjuades denna 
sommar talade hon i huvudsak om tankarna bakom denna nya policy. Vice 
president Dick Cheney talade i huvudsak om Saddam Husseins trots mot 
internationell rätt. Utrikesminister Colin Powell betonade konstant värdet av ett 
internationellt grepp på problemen och behovet av att ge FN:s 
vapeninspektörer tid att lösa sina uppgifter.36 

Projektgruppen Future of Iraq projekt lyckades inte lösa alla spänningar 
inom projektet, tre av arbetsgrupperna möttes aldrig. Projektet slutförde ändå 
ett imponerande arbete i form av en slutrapport som innehöll tretton volymer 
med rekommendationer inom olika ämnesområden. En arbetsgrupp övervägde 
den inhemska korruptionen och lade ut strategier för att kunna hantera denna. 
De irakiska deltagarna betonade flera punkter som återkom genomgående i 
arbetsgrupperna. Ett återkommande tema var det brådskande behovet av att 
rekonstruera elektricitet och vattenförsörjning så snart som möjligt efter 
regimens fall. Rekommendationer påpekade också att fungerande elektricitet 
och vattenförsörjning kunde vara avgörande för irakiernas attityd gentemot en 
ockupationsstyrka. Ett annat tema var behovet av att planera noggrant för 
hanteringen och demobiliseringen av Iraks stora militärmakt. En fungerande 
armé skulle vara nödvändig för allmän ordning och när ockupationsstyrkan väl 
drog ur var den viktig för ett nationellt försvar.37 

En annan grupp varnade för att upplösandet av en militärmakt på 
hundratusentals soldater skulle kunna skapa sociala problem. Nästa grupp 
betonade oroligheter i Irak direkt efter befrielsen. Avlägsnandet av Saddam 
Hussein kunde ge ett maktvakuum och skapa en allmän oro över Iraks 
institutioner. Det fanns också rapporter som mer explicit varnade för att 
perioden omedelbart efter ett regimskifte kan erbjuda kriminella möjligheter att 
ohämmat mörda, skövla och plundra. På kort sikt måste en ockupationsstyrka 
hindra denna oordning.38 

                                                 
35 Fallows James, “Blind into Bagdad”, The Atlantic Monthly (jan/feb 2004), s56. 
36 Ibid, s57. 
37 Ibid, s57. 
38 Ibid, s58. 
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I slutet av maj 2002 började Central Intelligence Agency (CIA) hålla en 
lång serie krigsspel för att överväga de bästa och värsta utgångar av att regimen 
i Irak störtades. Ett återkommande tema var risken för allmänna oroligheter 
efter Bagdads fall. Representanter för Defense Department var bland dem som 
deltog i de första av dessa krigsspel. När deras överordnade i Pentagon på 
Office of the Secretary of Defense (OSD) fick kännedom om dessa krigsspel 
tidigt under sommaren 2002 gavs de en reprimand och fick ej längre delta i 
dessa spel. OSD hade en central roll i den ursprungliga krigsplaneringen och de 
refererade ofta till starka riktlinjer från Rumsfeld och Wolfowitz. Deras 
missnöje med CIA var en tidig illustration av en uppfattning som växte sig 
starkare under 2002, efterkrigsplanering var ett hinder för kriget. Bedömanden 
över en efterkrigssituation innebar stora kostnader och potentiella problem och 
dessa försvagade möjligheterna att starta ett krig.39 

Den 31 juli inviterade Senate Foreign Relations Committee till 
diskussioner över fallet med ett krig mot Irak. Vid dessa diskussioner uttalade 
Rend Rahim Francke, en exilirakier som deltog i Future of Iraq projekt och 
senare blev Iraks ambassadör i USA, att den allmänna säkerheten kommer att 
bryta samman därför att det inte kommer att finnas någon fungerande polis 
eller rättssystem första dagen efter striderna avslutats. Det kommer att uppstår 
ett maktvakuum och infrastrukturen i vitala sektorer måste rekonstrueras. En 
adekvat polisstyrka måste utbildas och utrustas så snart som möjligt. Resultatet 
av dessa utfrågningar blev en betoning på vikten av säkerhet på kort sikt, på 
medellång sikt var upprätthållande av kontroll under tiden en transformering av 
suveräniteten till irakier skedde, på lång sikt stod reella åtagande och 
kostnader. Alla experter var överens om att problemen som skulle komma efter 
Bagdads fall var större än problemen som de stod inför innan kriget.40 

3.3 Översikt av Irakkriget 2003  
Kampanjen inleddes omedelbart efter midnatt den 20 mars 2003, ungefär 90 
minuter efter att USA:s ultimatum mot Saddam Hussein att lämna Irak gått 
ut.41 Koalitionens markstyrkor under kriget i Irak bestod av 130 000 soldater. 
USA:s stridande delar på marken var indelade i två kårer: 5th Corps och 1st 
Marine Expeditionary Force. 5th Corps hade tre divisioner: 3rd Infantry 
Division, 82 Airborne Division, 101st Airborne Division. 1st Marine 
Expeditionary Force bestod i sin helhet av ungefär 50-60 000 soldater på 
marken och dess bas var 1st Marine Division. Storbritannien bidrog med 1st 
Armoured Division, som hade totalt 26 000 soldater.42 

Framgången i den offensiv som inleddes mot Irak berodde till stor del på 
att den inleddes på stor bredd och i flera dimensioner samtidigt, i luften, på 
land och till sjöss samt informationsarenan. Iraks högsta ledning måste ha 
uppfattat sig angripna överallt.43 Genom hela operationen var koalitionen 
fokuserade på att nå Bagdad så snabbt som möjligt, trots att det orsakade 
problem med logistikflödet. Underenheter passerade villigt fientligt motstånd i 

                                                 
39 Fallows James, “Blind into Bagdad”, The Atlantic Monthly (jan/feb 2004), s58. 
40 Ibid, s60. 
41 Ministry of Defence UK, Operations in Iraq, First reflections. Crown Copyright (2003), s10. 
42 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s37-39. 
43 Murray, Williamson, Scales, Robert H, Jr, The Iraq War, s248. 
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hög fart, eldunderstöd och med försäkran att komptenta styrkor skulle följa 
efter och skydda deras bakre områden.44  

Kollapsen av Iraks militär kan beskrivas som orsakad av en serie av 
samordnade operationer som genomfördes samverkande. 5th Corps 
avancemang mot Bagdad genom 3rd Infantry Division som framryckte genom 
Karbalapasset, 1st Marine Division framryckte över Tigris vid An Numaniyah 
och specialförband som tillsammans med kurdiska enheter presenterade ett 
direkt och uppenbart hot mot Saddams regim från de kurdiska provinserna vid 
Mosul och Kirkuk.45 

Kriget fick ett snabbt förlopp och de större militära operationerna slutade 
den 14 april. En taleskvinna från Pentagon, Victoria Clarke, uttalade då att: 
”The regime is at its end and its leaders are either dead, surrendered, or on 
the run.” En rapport på framåtskridandet mot de mål som satts upp för kriget 
gavs också:46 

• Första målet var att eliminera Saddam Hussein och hans regim, 
Största delen av landet är nu fritt från regimens inflytande 
uttalade Clarke. 

• Andra målet var att tillfångata, döda eller att driva ut terrorister 
och terroristorganisationer som har sin tillflyktsort i Irak, Clarke 
uttalade att vid Saddam Husseins fall har terrorister förlorat sin 
största statliga sponsor. 

• Det tredje målet var att samla in underrättelser om 
terroristnätverk, Clarke uttalade att när stabiliteten återvände kom 
irakier till koalitionen med information om dessa grupper. Den 
militära underrättelsetjänsten gick igenom erövrade handlingar 
för att söka information. 

• Det fjärde och femte målet var att samla in och förstöra 
massförstörelsevapen. Beskedet gavs att en lång process 
påbörjats med att undersöka platser, söka igenom dokument och 
att uppmuntra irakier att komma fram med information. 

• Det sjätte målet var att säkra Iraks oljefält. Koalitionens styrkor 
säkrade de södra oljefälten omedelbart vid krigsutbrottet och de 
norra oljefälten var säkrade sedan en vecka tillbaka. 

• Det sjunde målet var att häva FN:s sanktioner mot Irak och att 
kunna påbörja att sända humanitärt bistånd till landet. Clarke gav 
besked om att president Bush och premiärminister Blair hade 
framfört förslag att häva sanktioner som införts efter Gulfkriget 
1991, hjälp från ett antal länder hade redan börjat flöda in i 
landet. 

• Det åttonde målet var att hjälpa det irakiska folket att etablera en 
representativ regering som inte hotar sina grannar, beskedet gavs 
att samarbete pågår med präster, klanledare och vanliga irakier. 
Ett möte var planlagd de 15 april i An Nasiryah för att diskutera 
Iraks framtid. 

 
                                                 
44 Murray, Williamson, Scales, Robert H, Jr, The Iraq War, s245. 
45 Ibid, s185. 
46 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s127. 
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Den första fasen i operationen avklingade den 16-17 april då de sista irakiska 
förbanden kapitulerade. Den 19 april började den amerikanska armén ta över 
den civila förvaltningen av Bagdad efter marinkåren. Armén har traditionellt 
haft hand om civila aspekter, sett ur ett långsiktigt perspektiv, såsom att 
återuppbygga säkerheten och säkra tillgång på vatten och el. Arméns högsta 
prioritet var att försöka få igång grundläggande funktioner för el och 
vattenförsörjning, avloppssystem, sjukvård och rättsväsende. Delar av den 
irakiska polisen återgick i tjänst och många människor återvände för första 
gången till jobbet. I centrala Bagdad uppstod det typiska trafikkaoset men 
många butiker höll fortfarande stängt.47 President Bush deklarerade i ett tal den 
1 maj 2003 att alla större krigsoperationer var över.48 

Problemen med stabilitet och säkerhet samt i nationsbyggandet började 
redan då striderna fortfarande pågick. Stora delar av de irakiska styrkorna gav 
upp men inte alla. Vapen och ammunition fanns utspritt över landet och 
substantiella kadrar av lojalister till Baathregimen fanns kvar. Iraks befolkning 
var djupt delad i sekteristiska gränser mellan sunni och shiiter. Vid sidan av 
detta fanns det etniska skiljelinjer mellan araber, kurder och turkar, utöver detta 
ett klansamhälle som ytterligare bidrog till sekulariseringen. Det fanns också 
en skiljelinje mellan anhängare till den gamla regimen och de som hade lidit 
under dess förtryck. Från början fanns även ett hot om fortsatt motstånd från 
Saddams anhängare och de som motsäger sig all västerländsk närvaro.49 

3.4 Hur kan andra aktörer påverka den inre säkerheten i Irak? 
Säkerheten i Irak påverkades också av grupper utanför Irak. Dessa aktörer 
skulle kunna vara olika religiösa grupperingar eller terroristorganisationer som 
driver en kamp mot amerikanska intressen av ideologiska eller religiösa skäl. 
På sikt kan hanteringen av detta hot försvåra övergången till en demokratiskt 
fungerande rättstat i Irak. Al-Qud-brigaden, som är den militanta grenen av 
Islamiska Jihad, gjorde ett uttalande den 31 mars om den första ankomsten av 
självmordsbombare till Bagdad. Uttalandet gjordes dagen efter att USA 
drabbats av den första självmordsattacken i en vägspärr utanför staden Najaf. 
Även den amerikanska underrättelsetjänsten meddelar att islamiska 
fundamentalister från Jemen, Palestina, och Tjetjenien anslutit sig till de 
irakiska styrkorna i striderna i staden Nasiriya. På en presskonferens i Bagdad 
söndagen den 30 mars sade den irakiske generalen Hazem al-Rawi att 4000 
frivilliga från andra arabiska länder kommit till Bagdad för att kämpa i ”det 
heliga kriget mot USA”. ”Martyroperationerna kommer att fortsätta och det är 
vår plikt att till varje pris köra ut inkräktarna”, sade al-Rawi.50 Detta kan ses 
som tydliga tecken på att koalitionen hade att möta ett instrumentellt våld som 
initierades av krafter utanför Iraks gränser. 

Senare på fredagen den 4 april hotade även informationsministern 
Muhammad Saeed Sahaf med att Irak skulle gå över till okonventionella 
metoder. Detta skulle innebära martyroperationer mot koalitionens styrkor.51 
Efter att regimens militära stridskrafter berövats sin förmåga att sätta upp ett 
                                                 
47 Svenska Dagbladet, USA:s armé tar över efter marinkåren, 20030419. 
48 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s145. 
49 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s145. 
50 Svenska Dagbladet, Frivilliga till Irak för att utföra självmordsdåd, 20030401. 
51 Dagens Nyheter, Irak hotar med okonventionella metoder, 20030404. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N Enskild uppsats FHS beteckning 19 100:2027 
ChP 02-04   
Mj Jihm Forsberg 2004-06-03 20(47) 
 
organiserat motstånd kunde detta ta sig uttryck som ett expressivt våld mot 
koalitionen, ett våld som i sin uttrycksform säkerligen var svårt att skilja från 
instrumentellt våld. 

Den öppna plundringen kan också ha sina skäl i att Irak under en längre 
tid varit ett förtryckt land i stor nöd. Då helt plötsligt den gamla regimen och 
dess förtryck är borta kan detta delvis vara en reaktion på det. Förhållandena i 
övrigt då landets ekonomi och produktionsförutsättningar –bortsett från 
oljeproduktionen - är eftersatta sedan lång tid. Detta kan vara grogrund för en 
annan typ av kriminalitet grundad på stora behov och små möjligheter, en 
kriminalitet som i det sociala kaos som uppstår kan leda till laglöshet och 
oroligheter vilket kan ta sig former vilka kan vara svåra att bryta. 

Bagdads sunnimuslimer var inte ute och jublade vid Bagdads fall 
onsdagen 9 april, de satt inne och avvaktade utvecklingen. Utvecklingen efter 
det att regimen störtats kan skadas av hämndaktioner i landet. Den 10 april 
knivhöggs en shiamuslimsk ledare Abdul Majid al-Khoi i en moské i den 
heliga staden Najaf. Khoi var son till en stor Ayatollah och hade just återvänt 
från sin exil i London. Khoi var känd som en religiös moderat och hade kunnat 
spela en stor roll i ett framtida Irak. Misstankarna efter dådet mot Khoi riktas 
framförallt mot kvarvarande grupperingar från Saddamregimen, vilka hade 
intresse av att skapa kaos.52 
I Irak ligger shia-islams heligaste platser. Därmed påverkas världens 150 
miljoner shiamuslimer starkt av kriget. I Libanon har den inflytelserike 
Mohammed Hussein Fadlallah, inspiratör för den militanta Hizbollahrörelsen, 
förkastat USA:s krig, inte för att försvara Saddams regim utan för att USA 
enligt Fadlallahs mening strävar efter att dominera den arabisk-islamska 
världen.53 Så snart regimen i Irak föll stod koalitionen inför svårigheter med att 
undvika social och etnisk sekularisering, en utveckling som skulle kunna leda 
till ytterligare våld om den ej hanterades på ett framgångsrikt sätt. 

3.5 Händelseutvecklingen i Basra 

3.5.1 Intagandet av Basra 
Britternas omedelbara uppgifter bestod i att ta halvön Al Faw och de viktiga 
oljeinstallationerna. Syftet var att förhindra irakierna från att sätta oljekällorna i 
Rumaylah i brand och att dumpa att råolja i norra delen av persiska viken vilket 
gjordes under kriget 1991. Därefter skulle de ta hamnen Umm Qasr som var 
viktig för att snabbt kunna ta in humanitär hjälp i södra Irak. Slutligen skulle de 
framrycka mot Basra och belägra denna stad för att skydda den högra flanken 
under den fortsatta offensiven mot Bagdad.54  

Två stora överraskningar drabbade britterna, den första var hur 
oförberedda irakierna egentligen var på att strida, den andra var omfattningen 
av Baathpartiets kontroll över befolkningen.55 De brittiska och amerikanska 
förväntningarna var att shiiterna i både Umm Qasr och Basra omedelbart skulle 
störta baathregimen och välkomna koalitionens styrkor som befriare. Detta 
inträffade inte, åtminstone inte i början av den förlängda belägringen av Basra. 
                                                 
52 Svenska Dagbladet, Maktkampen om Irak inledd, 20030411. 
53 Svenska Dagbladet, Iraks shiamuslimer minns sveket, 20030407. 
54 Murray Williamson, Scales Robert H Jr, The Iraq War, s132. 
55 Ibid, s138. 
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Shiiterna hade säkert sitt uppror från 1991 kvar i minnet då de inledningsvis 
uppmuntrades av USA för att sedan bli nedslagna av Saddam medan USA stod 
overksamma vid sidan.56 

Baathpartiets ledare för polis och militär i Basra var Ali Hassan Al-
Majid, känd i västerländsk press som kemiske Ali.. Majid höll befolkningen i 
söder i korta tyglar och var ansvarig inför Saddam Hussein för den södra 
regionens skydd. Han satte samman ett försvar till stor del bestående av enheter 
ur den reguljära armén i söder bestående av värnpliktiga shiiter vilka inte var 
särdeles användbara. De ur fedayeen som Saddams son Qusay hade tilldelat för 
Basras försvar var djupt fanatiska och beredda på att dö för regimen. De hade 
enbart några timmars utbildning i att avfyra en automatkarbin och ett 
raketgevär. Såväl som för Baathpartiets medlemmar förstod de vilket öde som 
väntade dem ifall regimen kollapsade. Deras roll var till stor del att hålla 
befolkningen under stark kontroll. Med dessa svaga förutsättningar hade Majid 
satt upp två mål, att hålla den shiitiska befolkningen under kontroll intill slutet 
och att dra in brittiska enheter i strider i staden.  

Det var av stor vikt att hindra irakiska styrkor från att utnyttja Basra som 
bas för attacker mot koalitionens förbindelselinjer. På fyra dagar intog brittiska 
styrkor Basras internationella flygplats, trots att de mötte betydande motstånd. 
Den ursprungliga planen krävde ej att Basra erövrades, målet var att skydda 
den högra flanken då amerikanska styrkor fortsatte offensiven mot Bagdad 
genom att undertrycka irakiskt motstånd runt staden. Läget i staden skulle 
övervakas i syfte att förhindra att de civila led.57 Basra var aldrig helt omringat 
utan lokalbefolkning kunde komma och lämna staden efter egen önskan. 

Britterna vägrade inleda sig i strider i staden innan de var förberedda. 
Inledningsvis höll de en lös avspärrning runt staden som medgav rörelser in 
och ut. Den lösare kontrollen av avspärrningen medgav att britterna kunde 
släppa in och ut agenter, prickskyttar och specialförband i staden. Irakierna 
sände ut stridsvagnar till gränsen av de brittiska enheternas kontroll för att 
därefter vända in mot staden igen i syfte att locka brittiska trupper att följa efter 
in i bebyggelsen.58 

Natten mellan den 27 och 28 april sände britterna in fler prickskyttar i 
staden och mindre enheter med Warrior stridsfordon som anföll områden i 
staden som enligt underrättelserna antogs vara fria från irakiskt motstånd. 
Målet med dessa attacker var främst psykologiskt, att varna Baathpartiets 
anhängare och fedayeen att de inte hade någon fristad, ingen plats att gömma 
sig på där britterna inte kunde nå dem. Samtidigt visade dessa attacker shiiterna 
att britterna sakta men målmedvetet gick fram mot befrielsen av staden. Målet 
var att kunna ta staden utan stora förluster på vare sig egna enheter eller 
civila.59 

I slutet av mars började britterna att skicka in snabba rädföretag i staden 
från olika platser i periferin i syfte att testa försvaret och att infiltrera 
prickskyttar djupare i staden. Dessa räder koordinerades noga med 
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57 Ministry of Defence UK, Operations in Iraq, First reflections, s11. 
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underrättelser från agenter på insidan. Prickskyttar började inte bara bekämpa 
fedayeen utan även också Baathpartiets funktionärer från insidan.60 

Tidigt i april ökade britterna trycket mot partifunktionärer i Basra genom 
räder med Warrior stridsfordon slå mot speciella platser i staden som 
underrättelsetjänsten hade pekat ut som gömställen för Baathpartiet. Det 
framstod nu som klart att britterna avsåg att döda eller tillfångata alla 
Baathpartiets medlemmar i och runt Basra. I flygblad spridda runt staden var 
budskapet till den shiitiska befolkningen att vi överger er inte denna gång, utan 
lita på oss och ha tålamod. Allt eftersom rädföretag med Warrior stridsfordon 
fortsatte in i staden ökade den shiitiska befolkningens vilja att peka ut var 
fedayeen och baathaktivister gömde sig och var de gömde vapen och 
förnödenheter.61 

När kriget inleddes slogs el- och vattenförsörjningen ut i södra Irak varav  
bland annat Basra drabbades. En vattenledning konstruerades och var komplett 
från Kuwait till Umm Qasr den 4 april och inom några dagar skulle den kunna 
vara klar in till Basra.62 Redan fredagen den 4 april började FN-personal ta sig 
in i södra Irak via Umm Qasr för att undersöka läget och bedöma behoven.63 
Personal ur Internationell Committee of the Red Cross (ICRC) hade svårt att 
röra sig i området så länge striderna fortfarande rasade.64  

Någon i Basra gav den 5 april informationer om var Majid gömde sig. 
Direkt därpå bekämpades denna byggnad med flyginsatser och koalitionens 
underrättelsetjänst trodde ett tag att Majid var död. Detta fick också stor 
inverkan på Baathpartiets kontroll över staden.65 

Den 6 april bedömdes förutsättningarna vara tillräckligt bra för att med 
kraft gå in i Basra. Anfall genomfördes från tre riktningar med Challenger II 
stridsvagnar och Warrior stridsfordon. Motstånd möttes bara i vissa fickor och 
Baathpartiets högkvarter stormades.66 Noggrann samordning minimerade 
förlusterna på båda sidor. Den initiala planen var att slå så djupt in i staden som 
möjligt för att under natten dra ur igen. Operationen gick så smidigt att 
britterna kunde konstatera att Baathpartiets system nu kollapsat. De beslutade 
att kvarstanna med enheterna inne i staden.67 Utbredd plundring 
ackompanjerade firandet av Baathpartiets sammanbrott.68 

De initiala striderna tog plats i ett fabrikskomplex där det inte fanns 
några civila, därför kunde flygunderstöd nyttjas särskilt från attackhelikoptrar. 
Operationen denna långa dag var framgångsrik varvid britterna beslöt att göra 
slut på det irakiska motståndet med ett avgörande slag, mot ett universitet som 
visade sig var ett fedayeenfäste. Universitetet försvarades av över trehundra 
fanatiker, mestadels från andra arabländer. Universitetet hade blivit en 
samlingsplats för vad som betraktades som internationella terrorister. Pass och 
andra dokument från Tunisien, Marocko, Algeriet, Syrien och andra länder i 
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64 Svenska Dagbladet, Vattenförsörjningen kollapsade i Basra, 20030322. 
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mellersta östern återfanns i spillrorna. Rensningen av universitetsområdet tog 
ungefär fyra timmar.69 Då de brittiska styrkorna intog Basra välkomnades de av 
lokalbefolkningen. Nu var shiiterna ute på gatorna, förtjust pekade de ut var 
fedayeen gömde sig och var de kunde sätta upp bakhåll mot britterna. I många 
områden deltog de även aktivt och jagade och dödade partimedlemmar och 
fedayeen. 

Dagen efter, under rensningen av de gamla delarna av Basra, drogs 
Challenger II stridsvagnar och Warrior stridsfordon ur striderna. Gatorna i 
dessa stadsdelar var för trånga. Här började en shiitisk folkmassa kasta stenar 
mot de brittiska stridsfordon då de drogs ur. En av cheferna vid stridsfordonen 
insåg omedelbart vad som hände. Han beordrade sina vagnar att stanna och 
tillsammans med all personal klev han ut. De tog av sina hjälmar och la de 
flesta av sina vapen på vagnarna och gick ut i folkmassan. Stenkastningen 
slutade direkt och människorna i folkmassan började le och klappa händerna åt 
britterna.70 

Under den 6 till 7 april etablerade britterna kontroll över större delar av 
Basra.71 Fram till den 8 april rensade de det sista motståndet i Basras äldre 
delar och styrkorna kunde övergå till att fokusera på säkerhet och 
stabiliserande åtgärder.72 Det förekom plundring de första dagarna då 
lokalbefolkningen tog tillfället i akt att demonstrera sin avsky för 
Baathregimen, men enligt brittiska rapporter återgick staden snart därefter till 
något som liknade normalt liv.73  

Den 8 april gjorde marina operationer att fartyg med humanitära 
förnödenheter från Storbritannien, Australien och Spanien kunde nå hamnen i 
Umm Qasr. Ett spanskt fartyg levererade humanitär hjälp och ett fältsjukhus till 
Umm Qasr.74 Några dagar senare hade de första konvojerna med bistånd nått 
fram till Basra. Det påstods dock inte vara akuta brister på mat. Onsdagen den 
9 april meddelade Internationell Committee of the Red Cross (ICRC) att 
reparationsarbeten pågick för att bland annat ordna vattenförsörjningen till 
Basra.75 Huvudproblemet med reparationerna av vattenledningar var en 
bristande elförsörjning.76 

Den 17 april blev en patrull utsatt för en raketattack vid en bro nära 
Basra. Patruller fann fortfarande bevis på att beväpnade dödspatruller från den 
störtade regimen fortfarande existerade men i Basra förbättrades stabilitet och 
säkerhet.77 

3.5.2 Hur har sammanbrottet av säkerheten gestaltat sig i Basra 
Manövreringen i södra Irak åstadkom en kollaps av maktstrukturerna under 
belägringen av Basra. Det största hotet mot koalitionen, särskilt mot 
förbindelselinjer och bakre områden, var från paramilitära och irreguljära 
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enheter nära associerade med Saddams regim. Dessa enheter var också 
säkerligen ansvariga för motståndet från reguljära arméenheter som slogs. 
Soldaterna i dessa reguljära enheter hade i vissa fall blivit tvingade att delta av 
hot mot dem själva och deras familjer.78 Ett problem för koalitionen var att de 
irakiska soldater som deltog i motståndet på många ställen uppträdde i civila 
kläder. Dessa grupper kan vara en blandning av reguljära soldater, det 
republikanska gardet och olika milisförband. De har i huvudsak angripit 
mindre skyddade delar av koalitionen, främst underhållsfordon och 
förbindelselinjer, detta i samband med självmordsbombare som försvårade för 
koalitionen att kunna agera och även att vinna allmänhetens förtroende.79 

I spåren efter koalitionens offensiv har upplopp och plundringar varit en 
konsekvens av kollapsen. Koalitionens styrkor har inledningsvis varit tvungna 
att säkra de tagna områdena, innan detta är gjort och det har klargjorts att de 
tagna områdena är fria från motstånd har styrkorna inte haft möjlighet att 
förhindra plundring eller ta ansvar för hjälporganisationer som vill in området.  

Från Basra kom även rapporter om mindre uppror innan britterna hade 
kontroll över staden, befolkningen hade mördat lokala ledare från Baath-
partiet. Under onsdagen den 9 april framgick att plundringar och härjningar 
började minska.80 Den första glädjen började förbytas i rädsla och 
förskräckelse över den laglösa utvecklingen. Brittiska trupper hade börjat 
fotpatrullera gatorna i större grupper för att markera närvaro och försöka 
stoppa våldsamheterna.81 

3.5.3 De brittiska styrkornas agerande 
Vid Basras fall hade britterna ungefär 7000 soldater i staden och dess 
omedelbara omgivningar. Förbanden var Royal Regiment of Fusilers, 3rd 
Battalion Parachute Regiment, Black Watch and 1st Royal Tank Regiment, 
Royal Scots Dragoon Guards och 3rd Commande Royal Marines, totalt hade 
dessa förband 80 Challenger II stridsvagnar och 100 Warrior stridsfordon i 
Basra.82 Britterna hade en komplex sammansättning av enheter med inte bara 
mekaniserade förband utan också en stor mängd soldater som i huvudsak 
verkar utanför stridsfordon av olika slag.83 Styrkan som bestod av 7000 
soldater stod då inför att skapa en säker tillvaro i en stad med nära 1,4 miljoner 
invånare.84 

De brittiska befälhavarna insåg tidigt att Baathpartiet utövade en stark 
kontroll i Basra. Här var de hjälpta av det underrättelsenätverk som MI6 hade 
etablerat i Basra under decenniet efter Gulfkriget. De hade till och med 
rekryterat en högt uppsatt militär person i Basra. Under tiden fram till kriget 
hade detta nätverk expanderat så att britterna förfogade över ett dagsaktuellt 
läge över utvecklingen i staden.85 
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Inledningsvis ställdes krav på koalitionen att skydda civila och att 
upprätthålla ordning. Detta skulle ställas emot kravet att fortsätta operationen 
för att övervinna kvarvarande motstånd från Irakiska styrkor, både reguljära 
och irreguljära. Det var viktigt att för irakierna att själva ordna polisverksamhet 
så snart som möjligt istället för att lita till koalitionens styrkor.86 Vid Basras 
fall uppstod en okontrollerad plundring som efter 6 veckor fortfarande pågick 
dock i minskande omfattning. Brigadgeneral Graham Binns, befälhavare över 
7th Armoured Brigade, förklarade att han saknade tillräckligt med trupp för att 
skydda staden utan måste prioritera vital infrastruktur. Omedelbart då de 
brittiska styrkorna kom in i staden skyddade de säkerheten vid Basras största 
sjukhus, många andra sjukhus blev dock utan skydd inledningsvis och fick 
senare visst skydd efter upprepade påtryckningar.87 

Britterna meddelade den 11 april att de ska börja återställa lag och 
ordning i Basra. De hade sedan tidigare utökat omfattningen på fotpatruller i 
Basra i ett försök att stoppa våldsamheterna.88 Den 15 april kom även 
meddelande om att markstyrkorna skulle förändras så att det blev mer inslag av 
militärpolis och ingenjörstrupper.89 Brittiska befälhavare etablerade snabbt 
kontakt med lokala ledare och assisterade i att återställa en fungerande 
polisstyrka. I Basra återupptog lokal polis den 12 april sin patrullering under 
stark övervakning av brittiska styrkor.90 Dygnet efter fanns rapporter på att 200 
frivilliga poliser startat gemensamma patruller med britterna i Basra.91 
Britterna patrullerade till fots med basker och utan hjälm, en motsvarande 
skyddsnivå som de irakiska poliserna, ett uppträdande som möjliggjorde att på 
ett bättre sätt möta lokalbefolkningen och att vinna dess förtroende. 

I mitten av maj fanns i Basra med omnejd en styrka på 480 man från 
Royal Military Police och en nyligen skapad polisstyrka bestående av 600 
irakier i Basra. Under tiden fram till juni förbättrades säkerheten på Basras 
gator men sjukhusen rapporterade upp till fem mord dagligen, företrädesvis 
genom skottskador. Bilkapningar och organiserad plundring fortsatte att plåga 
befolkningen.92 Den ständiga plundringen och laglösheten i Basra förvärrades 
av det inte fanns några möjligheter att åtala och fängsla kriminella. De som 
greps för stöld eller plundring utan våldsinslag hölls över natten och släpptes 
dagen efter med en reprimand. De som greps för våldsbrott sändes till ett 
krigsfångläger i Umm Qasr där de dock hölls avskilda från krigsfångar. 
Upprättandet av ett fungerande rättssystem låg efter ansträngningarna att sätta 
upp en polisstyrka.93 

I juli fanns det omkring 2000 irakiska poliser i arbete i Basra och en 
liknade utvecklingen skedde i de andra städerna i det brittiska området. Detta 
ledde till att Basra och Maysan provinserna tidigt blev förklarade fria av the 
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Humanitarian Operations Centre. Resultatet blev senare att många Non 
Governmental Organizations (NGO) och FN-agenturer inklusive the World 
Food Programme och the World Health Organisation permanent lokaliserades 
i Basra.94  

Samtidigt som stridsoperationerna förlöpte var ambitionen att så snart 
som möjligt få in humanitärt bistånd i ockuperade områden. Tanken var att den 
humanitära hjälpen skulle bistå i att normalisera livet i erövrade områden för 
befolkningen. Stort stöd i detta kom från kuwaitierna som förde in hjälp så 
tidigt som andra dagen efter att striderna börjat.95 Vattensystemet i Basra 
fungerade till 60% av den kapacitet som krävdes den 16 april, vilket var samma 
nivå som innan krigsutbrottet. Arbete pågick med att uppnå 100% kapacitet 
inom de kommande veckorna. Utöver detta fanns det humanitära 
organisationer som levererade dricksvatten i flaskor.96 

Britterna har haft en förmåga i förbanden att automatiskt skifta från 
krigsanpassat uppträdande på förbanden till att anlägga ett beteende mer lämpat 
för uppgifter i att återställa ordning och säkerhet. Denna förmåga att växla 
beteende utefter konfliktskalan har utvecklats under avkolonialiseringen och 
verksamheten på Nordirland. Nästan alla deras förband har också varit 
verksamma i olika operationer på Balkan och där utvecklat förmågan att skifta 
beteende utefter konfliktskalan. I Basra har detta inneburit att hantera ibland 
fientligt sinnade folksamlingar. Här har förbanden lyckats erhålla förtroende 
och utveckla samarbete.97 I södra Irak, där i huvudsak de brittiska förbanden 
opererar, kan det beskrivas som att förbanden gått över till ett annorlunda 
beteende direkt efter att områdena bedömts vara säkra.98 

Medvetenheten om vikten av att vinna lokalbefolkningens förtroende 
synes vara påtaglig i den brittiska organisationen, även upp till 
försvarsministern Geoff Hoon har uttalanden om detta skett, där de brittiska 
styrkornas fokus har varit lika stort på att vinna lokalbefolkningens hjärta som 
den militära insatsen.99 Från den brittiska sidan kom rapporter om hur de 
arbetade med att försöka stabilisera läget i erövrade områden och 
medvetenheten om detta problem synes vara påtaglig. Tecken finns också på 
ganska hårdhänt agerande för att stoppa laglösheten, den 11 april till exempel 
sköt brittiska soldater ihjäl fem bankrånare i Basra.100 Human Rights Watch 
rapporterade att i slutet av maj var säkerhetsförhållandena i Basra bättre än i 
Bagdad och andra städer under amerikansk kontroll, men befolkningen i Basra 
levde fortfarande under oro för sina liv och egendom enligt Human Rights 
Watch. 

                                                 
94 Ministry of Defence UK, Operations in Iraq, First reflections, s36. 
95 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s99. 
96 Ibid, s136. 
97 Ministry of Defence UK, Operations in Iraq, First reflections, s20, 28. 
98 Bellamy Christoffer, “How do restore order in a society like Iraq?”, The Independent, 
(20030410). 
99 Svenska Dagbladet, Amerikanska styrkor nära Bagdad, 20030403. 
100 Svenska Dagbladet, Anarki råder i Bagdad, 20030412. 
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3.5.4 Sammanfattning av operationen i Basra 
Vid kollapsen i Basra uppstod ett maktvakuum i staden. Det organiserade 
motståndet existerade inte längre. En situation av socialt kaos hade uppstått 
som ledde till upplopp, plundringsvågor och hämndaktioner.  

Expressivt våld förekom i form av hämndaktioner mot regimanhängare 
men även kvarvarande motstånd från kvarvarande element ur den forna 
regimen mot de brittiska styrkorna. Här uppstod problem att återupprätta 
säkerheten samtidigt som förbanden var tvungna att bekämpa det kvarvarande 
motståndet.  

Upptäckten av det stora antal frivilliga från andra länder vid universitetet 
i Basra kan ge misstankar om att det på sikt kan uppstå hot mot de brittiska 
styrkorna i området från aktörer utanför Irak. Detta instrumentella våld kan på 
sikt äventyra ansträngningarna att stabilisera situationen. 

Även det sociala kaos som uppstod vid Basras fall ledde till plundring 
och oroligheter. Den utveckling som det initiala kaoset startat bröts till stor del 
av de brittiska styrkorna, enligt deras egna rapporter framgår det att de började 
bekämpa detta ett par dagar efter Basras fall. Inledningsvis krävdes det att det 
kvarvarande motståndet nedkämpades och därför räckte inte styrkorna till för 
att hejda det kaos med upplopp och plundring som utbröt.  

De spontana plundringarna och upploppen har nedbringats i omfattning 
och bilden antyder att det som varit svårast att bekämpa har varit banditväsen 
och vanlig kriminalitet. Säkerligen har förändringen av de egna styrkorna och 
upprättandet av en polisstyrka bestående av irakier varit en del i bekämpningen 
av denna kriminalitet. Framgången i detta har säkerligen begränsats av att det 
inte sattes upp ett fungerande rätts- och straffsystem tidigt.  

De brittiska erfarenheterna av asymmetrisk taktik och förmågan att växla 
beteende på förbanden utefter konfliktskalan visade sig vara ovärderlig och 
bidrog i stor utsträckning till den inledande framgången i södra Irak. Förbanden 
i Basra visade prov på en förmåga att aktivt bidra till att hejda den våldsamma 
utveckling som startat. Exempel finns på befälhavare på taktisk nivå som 
agerat på eget initiativ och hejdat våldsamma utvecklingar. Det mest tydliga 
här kan vara när de drog ur sin stridsfordonsstyrka ur Basras äldre delar när 
befälhavaren över denna styrka tog en risk och med sin personal mötte 
lokalbefolkningen utan vapen och skydd. De brittiska förbandens erfarenheter 
går bortom vanlig stridsutbildning och inkluderar t ex att hantera en ibland 
fientlig befolkning i tider av stor osäkerhet och kaos.101 I Basra var det kritiskt 
att snabbt vinna förtroende och samarbete från den lokala befolkningen.102 Här 
var också den medvetenhet om dessa problem som verkar finnas på taktisk nivå 
upp till den politiska nivån viktig. 

Förbandsmassan i Basra var komplex och innehöll inte bara tungt 
mekaniserade enheter. Större delar av styrkan var lättare enheter med soldater 
som verkar till fots. Det innebär en förbandssammansättning som i sig kan 
lämpa sig att hantera säkerhet och stabilitet i urban miljö, med soldater som 
patrullerar till fots ges möjlighet att möta lokalbefolkningen och att vinna deras 
förtroende, vilket är av största vikt för att kunna återupprätta säkerheten. Ur 
källmaterialet är det svårt att göra en jämförelse på koalitionens enheter i Basra 
                                                 
101 Ministry of Defence UK, Operations in Iraq, First reflections, s28. 
102 Ibid, s28. 
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med hur stora enheter den forna regimen i Irak disponerade där. Ett rimligt 
antagande är dock att numerären på den forna regimens totala antal av soldater 
och poliser för att säkerställa stabilitet i staden vida översteg koalitionens 
samlade numerär för detta avseende. De styrkeförhållanden som rådde vid 
Basras fall ger 5 soldater per tusen invånare. 

3.6 Händelseutvecklingen i Bagdad 

3.6.1 Intagandet av Bagdad 
Den 30 mars, efter en operativ paus på två dagar, påbörjade 5th Corps en 
manöver på fem täter mot Bagdad för att säkra sina kommunikationer och att 
vilseleda irakierna om varifrån det aktuella anfallet mot Bagdad skulle 
komma.103 Enligt planen skulle 3rd Infantry Division genomföra huvudanfallet 
genom Karbalapasset. Fyra skenanfall skulle understödja detta huvudanfall där 
återstående del av 3rd Infantry Division skulle anfalla mot Eufrat och ta 
broarna mellan al Hillah och Karbala, 101st Airborne Division skulle 
genomföra två skenanfall från an Najaf till al Hillah, delar ur 101st Airborne 
Division genomföra spaning dagtid väster om Karbala. Bilden byggdes upp för 
irakierna att koalitionen framryckte mot Bagdad söder om Karbala och väster 
om Tigris för ett samlat anfall mot huvudstaden. Tanken var att Irakierna skulle 
förledas att avancera med republikanska gardet västerut från Bagdad för att 
därefter orientera förbanden i sydvästlig riktning mot vad de trodde det 
amerikanska huvudanfallet. Härigenom skulle de exponera sig för koalitionens 
luftstridskrafter då de mötte detta hot genom att koncentrera sina styrkor söder 
om Bagdad. Därigenom skapades ett stort antal mål för koalitionens 
luftstridskrafter att bekämpa innan slaget om Bagdad kunde börja.104 I samma 
stund skulle Bagdad lämnas öppet för 3rd Infantry Division anfall genom det 
trånga passet mellan Karbala och sjön Razzazah. 1st Marine Division fortsatta 
anfall genom Ad Diwaniyah söderifrån förstärkte också irakiernas bild av att 
anfallet mot Bagdad kom söderifrån. Manövern blev framgångsrik och 
samtidigt som de irakiska enheterna kunde bekämpas drogs de ifrån områdena 
där en kniptångsmanöver slutligen skulle stänga in deras huvudstad.105 Under 
koalitionens avancemang mot Bagdad var det många irakiska soldater som 
deserterade och lämnade vapen och uniform för att kunna smälta in i de lokala 
byarna.106 

De första enheterna ur 3rd Infantry Division var sent på eftermiddagen 
den 3 april vid Bagdads västra ytterområde. En enhet arrangerade sina delar i 
ett cirkelförsvar runt två korsningar precis väster om Bagdads internationella 
flygplats. Det kommande dygnet fick denna enhet slåss på egen hand vid denna 
plats. Vad som kanske inte var känt för dessa soldater var att detta måste ha 
betraktats som ett avgörande genombrott i Bagdads försvar. Irakierna satte in 
stora enheter av fedayeen för att slå mot denna enhet. De anföll i våg efter våg 
uppsuttna på de transportmedel de kunde få tag på, motorcyklar, bilar, bussar, 
lastbilar, till och med dumprar. Vid tillfällen stormade de även de amerikanska 
positionerna till fots. De sköt med raketgevär och automatkarbiner. De 
                                                 
103 Murray Williamson, Scales Robert H Jr, The Iraq War, s198. 
104 Murray Williamson, Scales Robert H Jr, The Iraq War, s224. 
105 Ibid, s199. 
106 Ibid, s226. 
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amerikanska enheterna understöddes med artilleri och granatkastare och tidigt 
morgonen därefter låg det över femhundra döda fedayeen framför de 
amerikanska ställningarna.107 

Försvaret av Bagdad bedömdes nu står inför en kollaps. Luft och 
markanfall hade gjort de flesta av republikanska gardets enheter runt Bagdad 
verkningslösa. De amerikanska underrättelserna bedömde att Irak förfogade 
över ungefär två brigader och femtontusen fedayeen vid Bagdad. För att 
påskynda kollapsen slogs en avspärrning runt Bagdads västra ytterområden. 
När avspärrningen var genomförd påbörjades intagande av Bagdads flygplats. 
På kvällen den 4 april anfölls flygplatsen och under morgonen efter var 
landningsbanorna och den internationella terminalen säkrade.108 

Vid dagsljuset genombrott den 5 april genomfördes den första räden in i 
Bagdad. En stridgrupp bestående av Abrams stridsvagnar och Bradley 
stridsfordon gjorde en rörelse i en halvbåge ifrån sydväst och utmed Tigris för 
att därefter stöta igenom regimens distrikt med ministerier, palats och parker, 
slutligen anslöt enheten till resten av 3rd Infantry Division vid Bagdads 
internationella flygplats. Irakierna blev överraskade över att amerikanerna 
kunde agera så snabbt. I början av framryckningen passerades irakiska soldater 
som satt och hängde, några åt frukost med vapnen staplade i närheten. Tio 
minuter nedför framryckningsvägen hade fedayeen samlat sig så pass mycket 
att de försökte attackera den snabbt framryckande bepansrade kolonnen med 
illa riktad eld. Några försökte rusa från byggnader till sina stridställningar. En 
del tog maskingevär eller raketgevär och stormade kolonnen, sköt vilt utan 
riktning eller logik intill att de blev bekämpade av stridsfordonen. Irakier 
stormade sedan ut i hundratal och bokstavligen bildade en linje utefter 
framryckningsvägen och verkade vänta på sin tur att dö som martyrer. Kvinnor 
och barn stod vid sidan utmed gator och på hustak och betraktade blodbadet 
med intresse. Kolonnen hade också flygunderstöd som slog ut irakiska 
positioner utmed dess framryckningsväg och irakiska fordon på bakgator. 
Räden var under eftermiddagen tillbaka vid flygplatsen.109 

Den 6 april försökte delar av den styrande eliten ta sig ut ur Bagdad 
norröver vilket var den enda kvarvarande vägen som var möjlig att fly till 
Syrien. Försöken slogs ned av amerikanska enheter.110 

Nästa räd in i Bagdad genomfördes den 7 april av en brigadstyrka som 
bestod av sjuttio Abrams stridsvagnar och sextio Bradley stridsfordon. 
Skillnaden var att denna gång skulle styrkan stanna kvar i centrala Bagdad. 
Nästan omedelbart blev de engagerade i strider med fedayeen och irreguljära 
enheter precis som vid förra räden. Skillnaden var att denna gång stred de mer 
intelligent och beslutsamt. Uppenbarligen måste den förra räden ha lärt dem 
något. De hade förberett hinder och bakhåll, hindren bestod bland annat av 
omkullvälta fordon av olika slag. Räden hade som uppgift att säkra två palats 
som omgärdades av Tigris skarpa böjning runt ett område som bestod av 
byggnader som tillhörde Saddam och hans söner. 111 Då kvällen föll 

                                                 
107 Murray, Williamson, Scales, Robert H, Jr, The Iraq War, s207. 
108 Ibid, s208. 
109 Ibid, s210. 
110 Ibid, s213. 
111 Svenska Dagbladet, Presidentplats i Bagdad erövrade, 20030407. 
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kontrollerade 3rd Infantry Division Saddams tillhåll.112 För att hålla brigaden 
inne i centrala Bagdad vid liv upprättades tre försvarspositioner för att kunna 
skydda dess underhållslinjer. Vid en av dessa var det hårda strider med 
fedayeen, senare framgick att de flesta ur fedayeen inte var irakier utan syrier. 
Av trettio krigsfångar som togs vid denna position visade sig inte mindre än 
tjugoåtta vara syrier. Då striderna var över begravdes alla döda irakier av 
lokalbefolkningen men syrierna lämnades kvar.113 Den framgångsrika 
ockupationen av centrala Bagdad över natten från den 7 april till den 8 april tog 
knäcken på det irakiska motståndet.114 

Vid en räd den 5 april fann marinkåren ett träningsläger nära Salman Pak. 
De upptäckte på platsen att lägret användes för att träna frivilliga från andra 
länder i terroristtaktik, lägret förstördes.115 Den 6 april nådde marinkårens 
spaningsenheter Diyalahfloden som rinner genom de östra förorterna till 
Bagdad. Problemet marinkåren konfronterades med här var att här hade 
irakierna lyckats förstöra broarna ordentligt vilket innebar att marinkåren 
tvingades ta brofästen och bygga egna övergångar för fortsatt framryckning 
mot centrala Bagdad.116 Då marinkåren den 8 april sakta rullade mot centrala 
Bagdad hade redan 3rd Infantry Division krossat det irakiska motståndet på 
den västra sidan om Tigris. Huvudstaden var nu fullständigt omringad, några 
kvarvarande fedayeen slogs fortfarande men den konstanta bekämpningen från 
luften och på marken hade slagit den eventuella militära förmåga de en gång 
haft.117 Under morgonen den 9 april övervägde marinkåren att sända in ett 
rädföretag i centrala Bagdad österifrån motsvarande det som 3rd Infantry 
Division gjort. Under eftermiddagen samma dag framgick det att Baathpartiets 
hela maktstruktur hade kollapsat. Marinkåren framryckte helt enkelt in i de 
centrala delarna av Bagdad österifrån, hälsade av stora samlingar av shiiter.118 
Ett område som den amerikanska marinkåren först nådde var en förort till 
Bagdad, som kallas Saddam City. Där levde två miljoner fattiga shiamuslimer 
som hälsade soldaterna med glädjetjut och blommor.119 Amerikanska 
marinkårssoldater framryckte kvarter för kvarter, från Bagdads östra delar in 
till centrum. Media rapporterade om irakier som med hjälp av amerikanska 
soldater rev en staty av Saddam Hussein, vilket var en stor symbolhandling.120 

Det ögonblick då regimen i Bagdad slutligen föll samman inträffade 
onsdagen den 9 april.121 Koalitionen slutförde en avspärrning runt Bagdads 
omgivningar och alla tillfartsvägar till Bagdad säkrades vilket innebar att 
motståndarna inte kunde föra in några förstärkningar i staden.122 

Över den 10 till 11 april påbörjade de amerikanska enheterna 
avancemanget norrut då allt organiserat motstånd i Bagdad ansågs vara 

                                                 
112 Murray Williamson, Scales Robert H Jr, The Iraq War, s214. 
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117 Ibid, s230. 
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119 Svenska Dagbladet, Här faller Saddam, 20030410. 
120 Svenska Dagbladet, Slaget vunnet – men inte kriget, 20030409. 
121 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s112. 
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utslaget. Vid denna tidpunkt var uppfattningen om hur stort motstånd de skulle 
möta norrut osäkert.123 Operationerna fortsatte i Bagdad då det fortfarande 
fanns motståndsfickor och ansträngningarna inriktades mot att uppnå stabilitet 
och säkerhet i dessa områden. I Bagdad togs också det beryktade Abu Gharib-
fängelset som visade sig vara tomt.124 Brigadgeneralen Vincent Brooks uttalade 
att rapporter om plundring i befriade områden hade börjat avta och irakierna 
hade börjat samarbeta med koalitionen i att återupprätta säkerhet och att starta 
upp kritisk infrastruktur.125 Senare den 19 april började amerikanska armén ta 
över ordningshållningen i Bagdad efter marinkårens enheter.126 

3.6.2 Hur har sammanbrottet av säkerheten i Bagdad gestaltat sig 
Direkt efter regimens kollaps fanns det knappt kvar något organiserat militärt 
motstånd. Enbart fickor av paramilitära styrkor som gjorde motstånd. Politiska 
ledare och makthavare var försvunna. Polis och soldater fanns inte längre i 
gatubilden.127  

Onsdagen den 9 april tvingades ICRC ställa in allt hjälparbete på grund 
av den kaotiska och oförutsägbara situationen. Ett rödakorsfordon besköts och 
en ur deras personal avled. Plundringsvågor böljade genom Bagdad och total 
anarki utbröt.128 Det kaos och den anarki som uppstod var farligare för 
civilbefolkningen än striderna. Allt plundrades, från blommor i Saddams 
palats, till de vita FN-bilar Hans Blix och FN:s vapeninspektörer lämnat efter 
sig. Dessa biltjuvar greps dock av amerikanska marinkårssoldater.129 Även 
sjukhus plundrades, beväpnade människor tog sig in och plundrade dem på 
utrustning.130 

Då plundringarna startade i Bagdad höll sig de amerikanska trupperna i 
huvudsak passiva. Beväpnade gäng kunde operera ostört eftersom det varken 
fanns polis eller regering. Plundrare sprang ogenerat iväg med sina byten.131 
Även museerna i Bagdad blev plundrade på sina kulturskatter.132 

ICRC meddelade den 11 april att de betvivlade att det fanns något 
sjukhus som fungerade, flera hade plundrats på sin utrustning. Lördagen den 12 
april rapporterade ICRC att vissa delar av Bagdad var säkrare än andra, men att 
läget fortfarande var instabilt. Den utbredda plundringen av framförallt 
sjukhusen och vattenförsörjningen hade påverkat hälsovården mycket 
negativt.133 Tisdagen den 15 april uppgavs att situationen förbättrats i Bagdad 
och ytterligare personal ur ICRC har återvänt till arbetet. Läget vid sjukhusen 
hade börjat inventeras och förberedelser för hjälpsändningar till dessa gjorts.134 

                                                 
123 Cordesman Anthony H, The Iraq War: strategy, tactics and military lessons, s114. 
124 Ibid, s119. 
125 Ibid, s122. 
126 Ibid, s141. 
127 Svenska Dagbladet, Här faller Saddam, 20030410. 
128 Svenska Dagbladet, Allt hjälparbete inställt i Bagdad, 20030410. 
129 Svenska Dagbladet, Slaget vunnet – men inte kriget, 20030409. 
130 Dagens Nyheter, Laglösheten kan leda till flyktingkatastrof, 20030409. 
131 Svenska Dagbladet, Anarki råder i Bagdad, 20030412. 
132 Dagens Nyheter, Kulturskatter för miljarder stulna, 20030413. 
133 “ICRC Iraq: Daily bulletin – 13 April 2003”. 
134 “ICRC Situation Report for Iraq 15 Apr”. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N Enskild uppsats FHS beteckning 19 100:2027 
ChP 02-04   
Mj Jihm Forsberg 2004-06-03 32(47) 
 
Affärsinnehavare började också beväpna sig med automatkarbiner och skjuta 
mot plundrare, det första tecknet på framväxande medborgargarden.135 

Plundrarna har varit av tre olika slag: underklassen som utarmats av flera 
års sanktioner, arbetslöshet och diskriminering, tusentals kriminella som 
släppts ur fängelser under 2002, rester av Saddam Husseins anhängare som 
fortfarande var beväpnade och organiserade.136 Då som koalitionen fortfarande 
försöker sätta upp en fungerande irakisk polisstyrka är det omöjligt att få fram 
brottsstatistik. Ett brittiskt säkerhetsföretag i Bagdad angav att kriminaliteten i 
Bagdad ökade och kidnappningar och bortrövande har blivit särskilt lukrativt. 
Uppgifter finns på att Saddam Hussein lät släppa ut runt 100 000 brottslingar 
ur fängelserna före kriget.137 Isolerade rapporter om hämndmord började dyka 
upp då civila irakier och beväpnade grupper började söka efter misstänkta 
anhängare till Saddam Hussein.138 

De brottsrelaterade dödsfallen i Irak var under maj månad ca 70-100 per 
100 000 invånare. Den lägre siffran baseras på de kroppar som förts till bårhus 
med dödliga skottskador. Den högre siffran anger en bedömning grundad på att 
många offer begravs snabbt i privat regi och aldrig hamnar i den officiella 
statistiken. Detta kan ställas mot motsvarande uppgifter för Washington DC 
där antalet brottsrelaterade dödsfall är 43 per 100 000 invånare. Denna nivå 
tenderade att öka under sommaren 2003 för att under vintern 2003/2004 nedgå 
till motsvarande nivå som under maj månad 2003.139 

3.6.3 De amerikanska styrkornas agerande 
Vid Bagdads fall opererade koalitionen med två brigadstridgrupper ur 3rd 
Infantry Division och tre regementsstridsgrupper ur 1st Marine Division i 
Bagdad, att ge en exakt siffra på hur många soldater koalitionen förfogade över 
i Bagdad under dessa kritiska dagar är svårt. Denna förbandssammansättning 
ger ändå en uppgift på ungefär 15 000 soldater,140 en uppsättning av tunga 
förband som tillfullo är mekaniserade med stridsfordon av olika slag. 

Under lördagen den 12 april infördes utegångsförbud i delar av Bagdad 
för att försöka hejda utvecklingen. Utöver detta påbörjade enheter ur 
marinkåren att patrullera gatorna.141 Några dagar senare kom rapporter från 
ICRC om att situationen i Bagdad förbättrats något utan att det på långa vägar 
ännu var tillfredställande.142  
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General Franks uttalade den 13 april att Bagdad hade uppdelats i 55-60 
sektorer och att strider kunde förväntas i 10-15 av dessa.143 Operationer 
genomfördes med att rensa och säkra dessa sektorer och den 15 april 
rapporterades en nedgång i plundring och laglöshet. De första kritiska dagarna 
fokuserade de amerikanska förbanden i huvudsak på att slå ut kvarvarande 
irakiskt motstånd. Bilden detta har givit utåt är att de amerikanska förbanden 
passivt åsett plundringar.144 Skyddet av de egna styrkorna synes vara en viktig 
parameter. För att kunna hantera fedayeen i bebyggelse användes 
pansarenheter och framförallt stridsvagnar för att slå ut bunkrar och 
tungutrustning. Lätt infanteri följde omedelbart efter pansarenheterna för att 
kunna kontroller de lamslagna resterna av det irakiska motståndet.145 När 
amerikanska förband den 11 april intog den militära underrättelsetjänstens 
byggnadskomplex på grund av att irakier strömmat dit för att leta efter 
anhöriga gjordes detta med Stridsvagnar och stridsfordon.146 3rd Infantry 
Division använde enheter med stridsvagnar och stridfordon när de utförde 
rädföretag in i Bagdad, marinkåren som framryckte in i staden österifrån gjorde 
detta med delar till fots.147 Koalitionen fann regelbundet vapengömmor och 
ammunition, ofta med hjälp av irakier.148 

Den 14 april började irakiska polisbilar eskorterade av amerikansk trupp 
att patrullera Bagdad. Omkring 2000 irakiska poliser anmälde sig för att hjälpa 
till att återupprätta ordningen. Före kriget svarade en polisstyrka på 40 000 
man för ordningen i Bagdad.149 Den 15 april rapporterade även ICRC att 
irakiska polisbilar börjar patrullera i staden och säkerheten förbättrades 
ytterligare.150 1st Marine Expeditionary Force fortsatte att isolera Bagdad 
norrut och utefter den östra sidan av staden. Operationer med att säkra sektorer 
fortsatte och den 16 april rapporterades att de genomförde gemensamma 
patruller med irakier i Bagdad.151 

Utifrån medierapportering uppdagas att inställningen i vissa amerikanska 
enheter är att de ej är en polisstyrka utan måste se till de militära behoven 
först.152 Tecknen påvisar att försöken att stabilisera situationen där verkar vara 
styrd ovanifrån. Vittnesuppgifter finns också att pansarfordon kört sönder 
portar till administrationsbyggnader och med hjälp av tolkar uppmanat 
befolkningen att ta för sig.153 Utöver detta har det förekommit uttalanden från 
amerikanska chefer till media att de måste se till militära behov i första hand 
och att de inte är en polisstyrka.154 Uppgifter förekom också på att de hade 
order att inte ingripa och vissa har också hänvisat till att detta är en kommande 
uppgift för irakiska myndigheter.155 Vid plundringen av al-Kindisjukhuset 
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förhöll sig de amerikanska soldaterna passiva och hänvisade till att de hade 
order att inte ingripa.156 I USA uttalade generalen Richard Myers att 
mediarapporterna om plundringarna är överdrivna och att förbanden inte kan 
prioritera dessa problem så länge kriget fortfarande pågår.157 

Striden om Bagdad gick snabbt och orsakade minimala civila skador.158 
Ett problem var att viktiga anläggningar och byggnader aldrig skyddades mot 
plundring vilket fick allvarliga konsekvenser.159 Anställda vid Bagdads 
vattenverk stannade vid sina arbetsplatser under kriget så att 
vattenförsörjningen inte blev avbruten. Då Bagdad föll och plundringarna 
startade tog de sina vapen och försökte skydda sina anläggningar. De försökte 
kontakta amerikanska enheter på gatorna när de passerade men hjälpen var 
otillräcklig och anläggningarna kunde inte skyddas från att plundras.160 

Koalitionen rapporterade den 18 april att sex dieseldrivna kraftverk var i 
drift i Bagdad och att i söder var Bagdads kraftverk vid Haditahdammen 
reparerat och levererade el till de omgivande samhällena.161 I media framgick 
det söndagen 19 april att Bagdad som varit utan el sedan den 4 april återfått 
elektriciteten i vissa delar.162 I juni hade elektriciteten börjat fungera längre 
perioder men försörjningen var ännu inte fullt pålitlig. En bidragande 
anledning till att det tog tid att rekonstruera elförsörjningen var frånvaron av 
säkerhet vilket begränsade möjligheterna att reparera elförsörjningsnätet.163 
Kapaciteten för vattenförsörjningen var under maj månad en fjärdedel av nivån 
före kriget för att under juni månad nå en högre nivå än före krigsutbrottet.164 

Arbetslag ur koalitionen var aktiva i diskussioner med framväxande 
lokala ledare i Bagdad och andra områden. Diskussioner hade genomförts vid 
koalitionens civil-militära operationscenter i Bagdad. Mötet täckte en rad 
ämnen, att få en del av den förra polisen åter i tjänst, vilka uniformer dessa ska 
ha för att särskilja dem som en ny polisstyrka. Möten som dessa pågick 
dagligen.165 

Den senare ordern från ockupationsmakten att upplösa Iraks militära och 
säkerhetsstyrkor mottogs med vrede av stora delar av befolkningen. Resultatet 
blev att hundratusentals unga män sattes på gatan utan några förhoppningar om 
att kunna finna ett arbete. Många befarade att dessa skulle kunna ansluta sig till 
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gangstergäng eller bilda en kärna till ett beväpnat motstånd mot 
ockupationen.166 

De amerikanska befälhavarna lyckades inte skapa allmän ordning och 
skydda vitala samhällsfunktioner under de första kritiska dagarna efter att 
striderna slutat. Här blev det möjligt för våldsamma folkhopar att plundra så 
gott som alla allmänna byggnader i Bagdad och andra städer.167 Laglösheten på 
gatorna utgjorde inte bara ett konstant hot mot laglydiga invånare och deras 
egendom utan det undertryckte också en snabb rekonstruktion av förstörd 
infrastruktur.168 

3.6.4 Sammanfattning av operationen i Bagdad 
Rädföretagen in i Bagdad åstadkom en total systemkollaps då Iraks regim 
upphörde att existera. De amerikanska enheterna var tungt mekaniserade 
förband med en hög skyddsnivå som totalt utmanövrerade irakierna. 
Operationen mot Bagdad är ett exempel på manöverkrigföring där målet med 
en systemkollaps åstadkoms utan att på ett direkt sätt konfrontera 
motståndarens stridskrafter. Resultatet av denna systemkollaps blev ett 
maktvakuum då alla samhällsstrukturer upphörde att fungera. Här uppstod 
våldsamheter och plundring i stor omfattning. 

Redan innan Bagdads fall fanns tecken som kunde indikera att aktörer 
utanför Iraks gränser initierade ett instrumentellt våld genom olika grupper. 
Den stora mängden syrier i fedayeen och träningsläger för frivilliga från andra 
länder antyder förberedelser för ett våld mot koalitionen. Detta kan förklara 
fokuseringen mot att bekämpa kvarvarande motstånd dessa inledande kritiska 
dagar vilket kunde vara motiverat av att undvika ytterligare hot längre fram. 

Det förekom också rapporter om hämndaktioner mot anhängare till den 
forna regimen, omfattningen går ej att klarlägga här men dessa expressiva 
våldsyttringar kan antas vara en del av dessa spontana våldshandlingar som 
förekommit. 

Konsekvenserna av det sociala kaos och den våldsamma utveckling som 
uppstod ledde till större skador på samhällsstrukturerna än de strider som 
föregick denna utveckling. Koalitionens styrkor var inte bemannade eller 
organiserade för att kunna ockupera urbana miljöer eller att uppnå säkerhet.169 
De former av plundring som utfördes av beväpnade gäng och var svårare att 
bekämpa kan säkerligen härledas till det banditväsen som existerade i detta 
kaos. Dessvärre har säkerligen också den stora nöd som existerat i landet varit 
något som bidragit till den organiserade kriminaliteten utvecklades. 
Utvecklingen efter Bagdads fall antyder att förutsättningar för denna 
kriminalitet varit goda. 

Beskrivningar ger också en bild där de amerikanska enheterna visat en 
ovilja att agera mot denna utveckling av våldsamheter. Under tiden det 
existerat motstånd i erövrade områden ges ett intryck av att förbanden helt har 
fokuserat på denna strid. Uttalanden förekommer om att de i första hand måste 
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se till de militära behoven. Bakom detta ligger säkerligen de amerikanska 
stridskrafternas prioritering av skyddet av de egna förbanden, ovilja att ta risker 
och förluster. En förändring av detta beteende verkar inte ha skett förrän den 
högre ledningen beordrat förbanden att hejda den våldsamma utvecklingen. Det 
kan också skönjas en omedvetenhet om dessa problem från taktisk nivå upp till 
den högre ledningen inom USA:s militära stridskrafter. Konsekvenserna av 
denna oförmåga att hejda den våldsamma utvecklingen kan härröras ur både en 
attityd och till att de förband som verkade i Bagdad i detta kritiska skeende inte 
var lämpade för denna typ av uppgifter. 

Under sammanbrott i Bagdad hade de tunga mekaniserade enheterna en 
begränsad förmåga att hejda den våldsamma utvecklingen. I Bagdad, en stad 
med ungefär 5,8 miljoner invånare,170 hade den forna regimen ungefär 45 000 
man i olika militära enheter, utöver detta fanns det 40 000 poliser i Bagdad före 
kriget. Oräknat här är de olika underrättelse och säkerhetsorganisationer som 
också verkade i staden. Säkerligen kan ett antagande göras att före kollapsen 
fanns det ungefär 100 000 man som i den forna regimens tjänst svarade för 
säkerheten på olika sätt. De amerikanska förbanden hade en ungefärlig 
numerär på 15 000 soldater under de kritiska dagarna efter regimens fall vilket 
ger mindre än 3 soldater per tusen invånare. En oerhörd uppgift för denna 
mindre styrka att upprätta säkerhet och stabilitet i en stad där en nästan 7 
gånger större styrka svarat för detta tidigare.  
 
4 Vad orsakade ett allmänt säkerhetsvakuum 

4.1 Konsekvenserna av planeringen 
Strategin måste sträcka sig längre än till att erövra huvudstaden och störta 
regimen. Redan innan operationen startar måste planen sträcka sig in i 
stabiliseringsfasen. Här framgår att alla ansvarsförhållanden inte var helt 
tydliga då regimen helt plötsligt upphörde att existera. Kännedom om landet 
som ska interveneras är centralt för denna planering. Härigenom kan försök 
göras till att förutsäga situationen efter att de primära militära målen uppnåtts. 
Koalitionen verkar till stor del överraskats av den totala kollaps som blev 
konsekvensen av regimens fall. Ockupationen av landet var säkerligen mycket 
svårare än vad USA och Storbritannien hade planerat för. Delvis var detta ett 
resultat av bedömningar att irakierna skulle se koalitionen som befriare och att 
många samhällsfunktioner skulle vara intakta samt att polisen finnas kvar, en 
konsekvens av misslyckad planering för behoven att samtidigt strida i urban 
miljö och att etablera ordning och säkerhet. Inom USA fanns innan 
krigsutbrottet en stor kunskap om tänkbara händelseutvecklingar i Irak vid ett 
eventuellt krig. Projektgruppen Future of Iraq project hade inom de olika 
arbetsgrupperna till stor del förutsett många av de händelseutvecklingar som 
blev ett resultat efter Saddam Hussein och regimens fall. Det visar sig 
dessvärre att det på den politiska nivån ej verkar ha varit möjligt att ta med alla 
tänkbara aspekter i planeringen inför ett krig mot Irak. Det hade då kunnat visa 
sig att händelseutvecklingen efter kriget skulle kräva alltför stora resurser för 
att vara möjlig att politiskt motivera. 
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4.2 Vad bidrog till att ett allmänt säkerhetsvakuum uppstod? 
Saddam Hussein och regimen har bedrivit ett diktatoriskt styre där 
befolkningen till stora delar hållits i ett skräckvälde. Iraks befolkning har under 
en lång tid varit förtryckta och när regimen föll uppenbarade sig möjligheten 
att leva ut dessa undertryckta aggressioner mot den tidigare regimen. Detta hat 
mot den fallna regimen tog sig uttryck i form av vandalisering av statliga 
institutioner och andra viktiga samhällsfunktioner. Vitala samhällsfunktioner 
och arvet efter tidigare statliga institutioner är också essentiellt för den 
kommande återuppbyggnaden av samhället. Vikten av att dämpa denna 
skadegörelse kan inte nog betonas då detta annars kan leda till än större nöd 
hos befolkningen vilket i förlängningen resulterar i fortsatt kaos och anarki. 

En grogrund för plundring och laglöshet är också den nöd som varit 
sedan länge i landet, och som ytterligare förvärrats genom kriget. Denna nöd 
kan vara en stor grogrund för kriminalitet. Här kan vikten av humanitärt 
bistånd belysas för att dämpa dessa oerhörda behov. Denna humanitära hjälp 
måste då också samordnas med operationen i övrigt. Förhållandena i övrigt då 
landets ekonomi och produktionsförutsättningar - bortsett från 
oljeproduktionen - är eftersatta sedan lång tid kan ytterligare förvärra detta 
vilket kan leda till en bättre grogrund för kriminalitet grundad på stora behov 
och små möjligheter. 

Säkerheten i Irak påverkas också av grupper utanför Irak. Dessa aktörer 
kan vara olika religiösa grupperingar eller terroristorganisationer som driver en 
kamp mot Amerikanska intressen av ideologiska eller religiösa skäl. På sikt 
kan hanteringen av detta hot försvåra övergången till en demokratiskt 
fungerande rättstat i Irak. En situation kan uppstå då koalitionsstyrkorna blir 
alltför upptagna av detta instrumentella våld mot de egna styrkorna och 
därigenom ej lyckas uppnå säkerhet och stabilitet i området. På sikt kan detta 
äventyra koalitionens trovärdighet som ockupationsmakt. 

Många av de problem som uppstod under konfliktens avbrytande och 
tidigt i stabiliseringsfasen var bortom koalitionens kontroll. De var ett resultat 
av 30 års misskötsel av Iraks regim som kvävde initiativ och förhindrade 
marknadskrafter från att verka. Iraks ekonomi var förlamad från 1982 och 
framåt på grund av kriget med Iran. Ekonomin återhämtade sig aldrig från 
kostnaderna efter Gulfkriget och från Iraks vägran att få ett slut på de 
sanktioner FN:s säkerhetsråd pålagt Irak då landet inte uppfyllt resolutionerna. 
Faktum kvarstår att många av de problem som koalitionen konfronterades med 
orsakades av misslyckandet i att garantera säkerhet och förhindra plundring 
samt att vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa kontinuerlig styrning. 
Koalitionens framgång i krigföring var inte anpassad till förmågan att avbryta 
konflikten och att stabilisera situationen mot återuppbyggnad av nationen. 
Detta var till del en fråga om styrkeförhållanden, samma strategi som var 
designad att noggrant fokusera ett anfall mot regimen erbjöd inte tillräckligt 
med personal för att samtidigt ockupera och säkra områden som koalitionen 
befriat. 

4.3 Manöverkrigföringens konsekvenser för händelseutvecklingen 
I vilken omfattning har manöverkrigföringen bidragit till att ett allmänt 
säkerhetsvakuum har uppstått? 
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Hypotes 1, konsekvenserna av manöverkrigföring kan bli ett 
allmänt säkerhetsvakuum. 
Det alltigenom mest framträdande målet för Irakkriget 2003 verkar ha 

varit att störta Saddam Hussein och regimen i Bagdad. Härigenom har en 
systemkollaps enligt manöverkrigföringens principer uppnåtts. I Irak försvann 
inte bara viljan att göra motstånd utan alla maktstrukturer kollapsade totalt. När 
dessa maktstrukturer försvann bidrog detta tillsammans med andra faktorer till 
att ett allmänt säkerhetsvakuum uppstod. Det som är särskilt anmärkningsvärt i 
Irak är att i princip alla samhällsfunktioner upphörde att existera då regimen 
föll, vilket verkar till del överraskat koalitionen. Koalitionens 
manöverkrigföring, som har haft som mål att störta denna regim, har bidragit 
till dessa förutsättningar. Däremot har inte manöverkrigföringen skapat 
förutsättningar för att detta fenomen ska uppstå. Förutsättningarna för att 
fenomenet uppstod existerade innan kriget och manöverkrigföringen bidrog till 
att denna situation uppstod. Denna totala systemkollaps har också sin bakgrund 
i hur Iraks samhälle och regim var konstituerade. Sammanbrottet av detta 
diktatoriska styre har i sig efterlämnat ett stort maktvakuum. Under detta 
maktvakuum har krafter släppts fria som orsakat detta allmänna 
säkerhetsvakuum. 

Utifrån källmaterialet går det ej med säkerhet redovisa de mål 
koalitionens styrkor hade men det kan påvisas att målet inte har varit i första 
hand att erövra territorium och att därefter direkt säkerställa egen kontroll över 
detta. Territoriet har erövrats genom att en systemkollaps åstadkoms. När inte 
målet är att erövra territorium upprätthålls inte heller någon kontroll över detta. 
Då ger det utrymme för andra att fylla det tomrum som uppstått då den tidigare 
regimens kontroll upphör att existera. Genom att tillämpa denna 
manöverkrigföring har ett fragmenterat stridsfält uppstått. Det fragmenterade 
stridsfältet kan beskrivas som att koalitionen ej har fokuserat på att erövra 
territorium och bekämpa de irakiska stridskrafterna. Fokus har varit att 
manövrera ut dessa irakiska stridskrafter och att med ett högt tempo nå Iraks 
tyngdpunkt, härigenom har det uppstått kvarvarande irakiska enheter över ytan. 
Dessa kvarvarande enheter har sedan givit en situation där koalitionen tvingats 
bekämpa detta kvarvarande motstånd i olika fickor istället för att kunna 
stabilisera miljön. 

I kölvattnet av koalitionens framryckning har detta fragmenterade 
stridsfält lett till kaos och anarki i de områden koalitionen erövrat. De första 
dagarna efter att regimens kontroll inte längre existerade har plundringen tagit 
sig stora former. För koalitionens styrkor verkar problemet initialt varit att 
regimens kontroll i det tagna området är utslagen men motståndsfickor finns 
kvar, ofta då i form av mindre enheter i civila kläder. I detta läge är det på den 
taktiska nivån svårt att gå över till en mer fredsfrämjande karaktär på lösande 
av verksamheten, då de facto striderna fortfarande pågår. Att i 
stridsintensitetsskalan övergå från strid till fredsfrämjande åtgärder kan 
innebära stora risker sett mot aktuell hotbild i området. Det som ytterligare 
komplicerar situationen är att på den operativa nivån kan de ingående taktiska 
enheterna befinna sig på olika nivåer i konfliktskalan. Skall sedan en taktisk 
enhets olika delar agera på olika sätt utifrån konfliktskalan blir operationen 
extremt komplex. Slutsatsen härvidlag är att militära förband i framtiden 
troligen måste utveckla en förmåga att pendla på konfliktskalan. Att kunna gå 
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från strid till fredsfrämjande verksamhet men också att kunna gå från 
fredsfrämjande till strid. 

Manöverkrigföringen kan beskrivas som en bidragande orsak till att ett 
allmänt säkerhetsvakuum uppstått. Detta genom att det alltigenom rådande 
målet har varit att bekämpa motståndarens tyngdpunkt som säkerligen varit 
Saddam Hussein och regimen. När därefter denna regim föll släpptes krafter 
loss som varit en konsekvens av den förra regimen. Genom det fragmenterade 
stridsfältet har också manöverkrigföringen bidragit till en miljö av kaos och 
anarki vilket gav ett allmänt säkerhetsvakuum. 

4.4 Förbandens förmåga att påverka händelseutvecklingen 
I vilken omfattning har förbandens förmåga bidragit till att ett allmänt 
säkerhetsvakuum har uppstått? 

Hypotes 2, de moderna förbanden har ej förmåga att utöva kontroll 
över territorium vilket kan leda till ett allmänt säkerhetsvakuum. 
Att uppnå säkerhet och stabilitet i erövrade områden kräver kontroll på 

marken. För att utöva denna kontroll krävs markförband som kan etablera 
närvaro över ytan. Resultatet efter detta krig påvisar att koalitionen precis har 
haft kapacitet att skydda de egna kommunikationslinjerna, förutom att nå det 
övergripande målet vilket antas varit regimen i Bagdad. Förbandsmassan har 
inte varit av rätt typ för att kunna etablera kontroll över ytan. Förbanden har 
varit mekaniserade förband där soldater till stor del verkar ifrån olika 
stridsfordon. För att fylla det maktvakuum som uppstått efter den fallna 
regimen måste inte bara territoriet i sig kontrolleras, det som måste kontrolleras 
är människorna. Dessa kan inte till fullo kontrolleras med tekniska hjälpmedel, 
detta måste utövas av soldater på marken. 

Förbandssammansättningen är en annan central punkt, de moderna 
förbanden tenderar att bli allt mer personalsvaga till förmån för kvalificerade 
materielsystem. Förbanden får en allt större förmåga att med precision 
bekämpa motståndarens stridskrafter. Görs dessutom en granskning av 
samordning av markförband med luftstridskrafter framgår detta tydligare. 
Härigenom kan mindre förband genom den effektivitet som uppnås lösa allt 
mer kvalificerade stridsuppgifter. Ett beskrivande exempel här är de rädföretag 
som genomfördes i Bagdad, vilka understöddes i stor omfattning med 
luftstridskrafter, även rädföretagen i Basra kan beskriva detta. I denna 
asymmetriska miljö som här beskrivits framgår att när konflikten går ned i 
intensitet behövs det soldater på fältet. Att etablera närvaro med soldater på 
fältet är en förutsättning för att kunna uppnå säkerhet och stabilitet. För att 
kunna vara framgångsrik i det som ska åstadkommas efter att slaget är vunnet 
gäller det att kunna vinna befolkningens förtroende. Detta kan svårligen låta sig 
göras inifrån en stridsvagn, soldater måste ut på fältet och visa närvaro, att 
skapa förtroende hos människorna genom att bland annat garantera deras 
säkerhet. 

En ytterligare möjlighet är att efter de kvalificerade markstridsförbanden 
ha en annan typ av enheter som direkt går in i de tagna områdena, lättrörliga 
infanterienheter med ytterligare utbildning för att kunna verka i denna 
asymmetriska miljö och fokusera mot att skapa säkerhet. Troligen skulle det 
vara behov av ett stort antal av dessa enheter. Detta skulle i sin tur göra hela 
operationen än mer resurskrävande, vilket dock kan ställas mot att i efterhand 
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försöka åstadkomma lag och ordning. Att i efterhand återställa lag och ordning 
kan kräva än mer resurser. 

De förband som koalitionen nyttjat under kriget har genom sin 
begränsade förmåga att etablera säkerhet och stabilitet till del bidragit till att 
detta allmänna säkerhetsvakuum uppstått. Förbanden har alltför få soldater i 
enheterna som kan verka på fältet, vilket försvårar förmågan att uppnå säkerhet 
och stabilitet. 

4.5 Skiljer sig agerandet mellan brittiska och amerikanska enheter? 
I Basra stod britterna med en mer komplex förbandsmassa än den amerikanska 
i Bagdad vid stadens fall. En skillnad här ligger i att de brittiska enheterna var 
sammansatta av förband med mer soldater som kunde agera på fältet. Här går 
ej att belägga om detta var ett resultat av en medveten planering eller ett 
resultat av tillgängliga resurser.  

Medvetenhet om vikten av att hejda den våldsamma utvecklingen är 
något som framträder. I de brittiska enheterna synes medvetenheten vara 
påtaglig från den taktiska nivån upp till den politiska nivån. De senare 
operationerna i Nordirland och på Balkan har byggt upp en kärna av erfarenhet 
som möjliggjort för de brittiska soldaterna att växla instinktivt från strid till 
fredsbevarande verksamhet med jämförbar lätthet. Detta var särskilt noterbart 
efter intagandet av Basra. I de amerikanska enheterna verkar det förhålla sig 
precis tvärtom. Att växla från att prioritera bekämpning av kvarvarande 
motstånd till att även försöka hejda den våldsamma utvecklingen verkar först 
inträffa efter att det initierats högre upp i hierarkin. Händelseutvecklingen visar 
inte att detta är något som skett med automatik på den taktiska nivån. Där ges 
också intrycket av att skyddet av de egna styrkorna på ett helt annat sätt 
prioriteras före allt annat vilket kan vara orsaken till detta. I Basra har det 
också visat sig att förbanden som verkat där har haft en förmåga att automatiskt 
skifta beteende utifrån konfliktskalan. I Bagdad har de amerikanska enheterna 
först sett till att lösa stridsuppgifter. Efter att detta gjorts synes de först på order 
övergått till att agera mot den våldsamma utvecklingen. 

Vikten av att nå befolkningens förtroende genom att med soldater visa 
närvaro på fältet och därigenom bidra till att hejda den våldsamma 
utvecklingen har varit tydlig i Basra. Det amerikanska agerandet ger inte 
samma bild lika tydligt. De amerikanska förbanden har i större omfattning 
nyttjat stridsfordon i operationerna i Bagdad efter regimens fall. Att vinna 
befolkningens förtroende blir härigenom svårare då distansen till befolkningen 
blir större. Inom de amerikanska enheterna verkar inte medvetenheten om 
vikten av detta varit närvarande. Att vinna befolkningens förtroende är centralt 
för att uppnå säkerhet och stabilitet. 

Beskrivningen av händelseutvecklingen visar att den våldsamma 
utvecklingen i Basra hejdades ett par dagar tidigare än i Bagdad. De skillnader 
som här påvisas är faktorer som bidrog till den brittiska framgången i att 
stabilisera situationen något snabbare i Basra. 

4.6 Slutsatser 
Koalitionens svårigheter att under nödlägesfasen med de militära 
stridskrafterna fylla det maktvakuum som uppstått framgår med tydlighet. 
Manöverkrigföringen bidrog till denna kollaps av samhället Irak som orsakade 
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detta maktvakuum. Framgången i att uppnå stabilitet och säkerhet var 
begränsad och konsekvenserna av regimens sammanbrott blev att ett allmänt 
säkerhetsvakuum uppstod. Ockupationsmaktens trovärdighet hos 
lokalbefolkningen påverkades säkerligen i stor utsträckning under denna 
nödlägesfas där de ej skapade en tillräcklig stabil miljö för att processen skulle 
kunna gå vidare. En konsekvens av kollapsen och manöverkrigföringen har 
också varit att Iraks militära stridskrafter till stor del har disintegrerats på det 
fragmenterade stridsfält som uppstått. Här har banditväsen uppstått som en 
följd av efterkrigsmiljön och deserteringar. 

Vid regimens fall stod också koalitionen inför ett faktum där de inte 
längre hade att hantera Irak som en enhet. Denna enhet existerade inte längre 
utan landet och regimens hade sönderfallit. Här stod koalitionen inför att 
istället hantera olika sociala och etniska grupper. När inte det maktvakuum som 
uppstått efter regimens fall ersätts av koalitionen kan det mellan dessa grupper 
och koalitionen uppstå en kamp om makten. Den bristande framgången i att 
uppnå säkerhet och stabilitet kan på sikt leda till stora svårigheter i att hantera 
dessa olika grupper under stabiliseringsfasen vilket ytterligare kan bidra till en 
våldsam utveckling. 

Vid sammanbrottet stod koalitionen inför problem med laglöshet, 
våldsamheter och oroligheter som härrörde sig ur socialt kaos vid regimens 
kollaps. Det sociala sammanbrottet har också varit en grogrund för vanlig 
kriminalitet i stor omfattning. Koalitionen hade svårigheter att hejda denna 
utveckling, vilket till stor del orsakades av att de förband som var i Irak inte var 
lämpade för denna typ av uppgifter. I Bagdad framgick detta tydligast där 
koalitionen stod med tunga mekaniserade enheter när denna utveckling 
startade, enheter som hade begränsad förmåga att verka med soldater på fältet. 
Under denna kritiska tid omedelbart efter sammanbrottet har också expressivt 
våld i form av kvarvarande regimanhängare och de som vill hämnas gamla 
oförrätter har också uppträtt. Extra tydligt framgick detta i Basra där den 
shiitiska befolkningen deltog i jakten på regimanhängare av olika slag 
omedelbart efter att staden intagits. Under hela denna nödlägesfas har 
koalitionen haft att bekämpa kvarvarande element ur den forna regimen som på 
olika sätt försökt fortsatta kampen mot ockupationen. 

Uppbyggnaden av polis, rättsväsende och straffsystem drog också ut på 
tiden, i juli 2003 hade ungefär 2000 poliser rekryterats I Bagdad, en stad som 
hade totalt 40 000 poliser innan kriget. Ockupationsstyrkan måste kunna hejda 
utvecklingen av en organiserad brottslighet och här snabbt etablera en 
fungerande polis, rättsväsende och straffsystem. Ansträngningar gjordes att 
snabbt sätta upp polisstyrkor bestående av irakier men att sätta upp ett rätts- 
och straffsystem gick inte lika fort. Detta har försvårat möjligheterna att 
begränsa den utbredda kriminalitet som existerade och som ytterligare 
förvärrades i efterkrigsmiljön. Demobiliseringen av den förra regimens olika 
väpnade enheter var inte framgångsrik. De upplöstes och ledde till situation 
med stora skaror av arbetslösa utan utsikter att finna ny försörjning inom 
lagens råmärken. Tillgången till vapen för dessa har inte varit någon 
begränsning, återkommande rapporter förkommer ifrån koalitionens styrkor om 
fynd av vapengömmor.  

Koalitionens framgångar i att uppnå en regional situation där det råder 
enighet i hur Irak ska hanteras har varit begränsade. Spår finns av ett 
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instrumentellt våld som initierats från Iraks grannar. Skyddet av koalitionens 
styrkor och Iraks nya regim är av yttersta vikt då dessa kan möta detta 
instrumentella våld. Risken kan bli att koalitionens möjligheter att uppnå 
säkerhet och stabilitet begränsas då de blir upptagna av att skydda egna styrkor 
och den nya regimen mot detta hot från substatliga grupper. Härigenom kan 
ockupationens trovärdighet reduceras av dessa substatliga grupper. 

Centralt för att kunna hantera denna nödlägesfas på ett framgångsrikt sätt 
är ockupationsstyrkans storlek. I Bagdad hade koalitionen mindre än 3 soldater 
per tusen invånare, den förra regimen hade en 7 gånger större styrka än 
koalitionen för att säkerställa ordning och stabilitet. En möjlig orsak till att det 
allmänna säkerhetsvakuum som uppstod i Basra hejdades något tidigare kan 
vara att där hade koalitionen 5 soldater per tusen invånare. Koalitionens totala 
styrka på 130 000 soldater kan också ställas mot storleken på styrkan i Kosovo. 
En jämförlig nivå i förhållande till folkmängd på styrkan i Irak skulle ha 
inneburit 526 000 soldater. Hade sedan denna styrka haft rätt attityd till den 
svåra uppgiften att etablera säkerhet och stabilitet hade detta säkerligen givit 
bättre förutsättningar att hantera situationen. 

Att med moderna förband föra manöverkrigföring vid ett krig av detta 
slag har varit bidragande orsaker till att ett allmänt säkerhetsvakuum uppstått. 
Utveckling av militära stridskrafter, doktriner och krigföring har gjort det 
möjligt att med få soldater störta en regim i ett land som Irak. Det allmänna 
säkerhetsvakuum som uppstått har emellertid sin bakgrund i Irak, det kan 
härledas till det samhälle den forna regimen och dess styre format. Kriget ledde 
till en situation då dessa förutsättningar som redan fanns i landet släpptes loss. 
Manöverkrigföringen med dessa moderna förband var bidragande orsaker till 
att denna situation uppstod. 

 
5 Sammanfattning 

Den teknologiska och doktrinära utvecklingen har gjort det möjligt att nå 
politiska mål med mindre förbandsmassor som ändå har förmågan att uppnå 
tillräcklig effektivitet för att nå seger på slagfältet. Storleken på 
förbandsmassan är centralt för att kunna hantera ett allmänt säkerhetsvakuum. 
Förbandsmassan måste vara tillräckligt stor för att kunna etablera kontroll över 
territoriet. Förmågan att kunna etablera kontroll över territoriet är fundamentalt 
för att uppnå säkerhet och stabilitet, annars kan ett allmänt säkerhetsvakuum 
uppstå. Uppstår detta allmänna säkerhetsvakuum kan svårligen processen med 
att återuppbygga landet gå vidare. 

De förband som har att upprätta denna säkerhet och stabilitet måste inte 
bara ha ett tillräckligt antal soldater. Dessa förband måste också vara av en typ 
där det finns ett stort antal soldater som kan agera på fältet. Här måste de också 
ha rätt utbildning, en utbildning som ger en förmåga att agera såväl under strid 
som under kaos och upplopp i bebyggelse. De måste ha kunskaper och förmåga 
att under detta kaos kunna stoppa våldsamheter och en laglös utveckling. Dessa 
förband måste också ha förmågan att på den taktiska nivån med automatik 
växla från strid till att hantera laglöshet och våldsamheter. Här finns säkerligen 
stora erfarenheter från de brittiska enheterna som verkade i Basra, erfarenheter 
som andra västländer kan ha stor nytta av att studera. 
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Det räcker emellertid inte bara med tillräckligt stora militära enheter. Det 
måste tidigt upprättas ett rätts- och straffsystem för att framgångsrikt kunna 
hejda en laglös utveckling. Finns inte detta blir inte systemet komplett för att 
kunna uppnå säkerhet och stabilitet. Istället kan detta leda till en miljö där 
kriminaliteten kan utvecklas ytterligare. 

Allt detta ger tillsammans en bild där resurserna för att i framtiden företa 
en motsvarande operation blir enorma vilket kan ställas mot bakgrund av de 
militära neddragningar som idag sker i de flesta europeiska länder. Kommer 
västländer tillsammans med USA i framtiden ha förmågan att sätta upp de 
resurser som all erfarenhet påvisar att en motsvarande operation kräver? Detta 
är något som kräver ett politiskt ansvar, att redan innan en operation företas 
vara beredd att avdela de resurser som krävs. Annars kan misslyckade försök 
leda till konflikthärdar med ett än större humanitärt lidande i framtiden. 

 
6 Avslutning och fortsatta studier 

Undersökningen påvisar att det vid framtida operationer, jämförbara med 
Irakkriget 2003, kommer att krävas stora förbandsmassor för att på ett 
framgångsrikt kunna sätt etablera en återuppbyggnad av nationen. Härvid kan 
det också ifrågasättas om det är realiserbart att sätta upp så stora 
förbandsmassor som krävs för ett framgångsrikt nyttjande av militära 
maktmedel för att kunna säkerställa en fredlig utveckling. Att enbart använda 
våldsmakt i syfte att i en framtida konflikthärd uppnå säkerhet och stabilitet för 
att påbörja en demokratiseringsprocess i fred bör ställas emot att använda 
tvångsmakt där alla maktmedel samordnas. Här används det militära 
maktmedlet främst som ett hot för att via regimen eller de styrande uppnå 
uppsatta mål. 

De militära doktrinerna har utvecklats mot bakgrund av högintensiv 
krigföring där fokus är att bekämpa motståndarens militära styrkor och uppnå 
segrar på slagfälten. Vid operationer likt Irakkriget 2003 gäller det inte bara att 
uppnå seger på slagfältet. Här måste en seger innebära att säkerhet och 
stabilitet uppnås för att säkerställa en utveckling mot fred. Det kan inte påstås 
att det doktrinära medvetandet inom västländernas militärmakter tillfullo 
anpassats mot dessa förutsättningar. Inför framtiden krävs en doktrinär 
utveckling för att anpassa de militära styrkorna för att kunna möta framtida 
politiska krav. Framtida politiska krav kommer säkerligen innebära att nyttja 
militära styrkor i konflikthärdar för att där uppnå förutsättningar för en fredlig 
utveckling och demokratiseringsprocess. 

I dessa konflikthärdar är det realistiskt att anta att de militära styrkorna 
kan komma att verka i ett fragmenterat stridsfält. I detta fragmenterade 
stridsfält kan en taktisk enhet med delar föra strid mot en motståndare medan 
andra delar för en kamp för att uppnå säkerhet och stabilitet. På den taktiska 
nivån krävs fortsatt utveckling inom förbanden att öka förmågan att anpassa 
agerandet utefter skiftningar i stridsintensiteten, att utveckla ett inneboende 
spontant skiftande i agerande från strid till verksamhet för att uppnå säkerhet 
och stabilitet i erövrade områden. 

Den händelseutveckling som utspelade sig i Basra och Bagdad vid 
Irakregimens fall 2003 ger ett perspektiv på vilka uppgifter de militära 
styrkorna i västländerna kan möta i framtiden. Att utveckla förmågan att möta 
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dessa uppgifter kommer säkerligen att kräva genomgripande förändringar på 
alla nivåer, från den taktiska nivån till den politiska nivån där naiviteten ger 
intryck av att vara allvarligast inför de svårigheter som ligger i dessa uppgifter.  
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Bilaga 1. Abstract 
The Iraq War 2003 was a manifestation of the evolution of the modern warfare 
that has gone towards a reality where political objects could be reached with 
smaller units that demands smaller resources. The modern military units have 
an increasingly efficiency on the battlefield to defeat the adversary and they 
could therefore be manned with a fewer number of soldiers to operate on the 
field. 

In the presence of the reconstruction of a disintegrated state during the 
first critical period after the disintegration it is of outmost importance to 
establish security and stability. This examination has the ambition to answer 
how manoeuvre warfare and modern military units contributed to the public 
security gap that occurred during this critical period of the Iraq war 2003. 

The examination resulted in that the conditions for a public security gap 
to occur existed within Iraq before the war 2003. The military units of the 
coalition and their warfare were contributing circumstances to release forces 
that already where created of the former regime in Iraq. 

The overarching conclusion is that during an operation of this kind it is 
important to have military units with enough soldiers on the field to control the 
territory and there establish security and stability. Out of this follows that the 
handle of this emergency phase must be planned before the war starts and there 
must be a will to put in the resources it demands. 
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Bilaga 2. Karta över Irak.171 
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