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ABSTRACT: 

Counterinsurgency (COIN) has made a comeback during the early 21-century since the majority of 

western countries have been involved in peace enforcement in the middle-east. Since its comeback 

the concept of COIN have been wildly debated but also undergone some chances since its early 

days, today the majority of COIN theories claims that the local population is the key to winning a 

COIN campaign. If you gain their trust the insurgency will lose their support and recruiting base, 

this is the reason why collateral damage resulting in in civilian deaths are contra-productive, it 

creates more insurgents. This is the incitement to further examine how civilian deaths occur and 

can be avoided during COIN campaigns. 

This essay studies the American COIN campaign in Iraq between 2004 and 2009 and aims to 

investigate whether there is a trilemma-like relationship between the key goals of COIN: 

protecting civilians, protecting one’s own forces and neutralizing the enemy. Each different goal 

has been operationalized to something measurable – death statistics. The yearly death toll for 

coalition troops, Iraqi civilians and insurgents provide the empirical material necessary to answer 

the question if the main goals can be achieved at the same time or if it’s impossible.  

The essay is broken down into two parts, the first examines whether an actual people-centric 

COIN strategy saves civilian lives or if it’s all just in theory. The second part examines the 

relationship between the key goals. 

The result in this essay shows that a people-centric COIN strategy, as the one employed by 

General Petraeus in Iraq during operation Iraqi freedom, actually saves civilian lives. But it also 

establishes that the key goals can’t be achieved at the same time and that each strategy will come 

with a consequence.  
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1. Inledning 

Med flertalet lågintensiva konflikter under 2000-talet har termen ”COIN” eller 

”counterinsurgency” (engelska för upprorsbekämpning) gjort ett återtåg i västvärldens 

militära doktriner. Framförallt har USA genom sina militära interventioner i Irak och 

Afghanistan insett att COIN behöver moderniseras för att kunna implementeras i dagsläget, 

detta eftersom ämnet inte hade diskuterats eller utvecklats sedan slutet på 1970-talet.1 

De tillvägagångsätt och reglementen för upprorsbekämpning som användes senast under 

Vietnamkrigen insåg den amerikanska militären hade fallit i kollektiv glömska. Därför blev 

2000-talet en språngbräda för en ny våg av COIN teorier som används i olika omfattning till 

grund för doktriner, strategier och reglementen. I och med dessa konflikters långvarighet och i 

flera stycken omdebatterade utgång har COIN som koncept fått mycket kritik, men har också 

blivit ett utav de viktigaste problemen inom modern krigföring.2 

1.1 Problemformulering 

De flesta teorier om upprorsbekämpning i den nya vågen är befolkning fokuserade vilket 

innebär att huvudmålet är att vinna befolkningens förtroende och stöd. 

Då upprorsmakaren använder civilbefolkningen som försörjnings- och rekryteringsbas syftar 

kriget till att vinna befolkningens förtroende från motståndaren och på så sätt göra denne 

sårbar för upprorsbekämparens styrkor. Enligt dessa befolkningscentrerade teorier är våld mot 

civila kontraproduktivt då det istället ökar stödet för upprorsmakaren och gör denne 

otillgänglig för upprorbekämparen.3 

Att balansera den civila befolkningens säkerhet med andra militära mål har visat sig vara en 

svårlöst ekvation. Senast genomförde USA ett strategibyte i både Irak och Afghanistan under 

2000-talets mitt, då från en strategi som syftade till att skydda den egna truppen till en som 

skyddade civilbefolkningen. Den amerikanska ledning påstod att den överbeskyddande 

strategin hade lett till ett fler antal dödsfall bland den Irakiska och Afghanska befolkningen 

vilket hade varit kontra-produktivt. Detta strategibyte som innebar att risken för 

civilbefolkningen markant minskade visade sig öka risken för den amerikanska truppen 

istället då man såg fler amerikanska dödsoffer efter strategibytet.4  

Detta visar på en insikt om något som har börjat diskuteras i litteraturen om 

upprorsbekämpning - att det kanske finns en inbyggd motsättning som gör att det inte går att 

genomföra upprorsbekämpning utan konsekvenser. Denna nya aspekt av upprorsbekämpning 

öppnar för frågan om det överhuvudtaget går att uppnå målsättningar som att skydda den 

civila befolkningen och skydda den egna truppen samtidigt inom ramen för en COIN 

operation? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för hur risken för tredje part påverkas i relation till 

andra mål i inom strategier för upprorsbekämpning. Den övergripande frågeställningen som 

avses besvaras lyder –  

”I vilken utsträckning kan skyddet av civilbefolkningen, skyddet av den egna truppen och 

striden mot motståndaren uppnås samtidigt inom ramen för en COIN operation?”  

                                                           
1 N. Rekkedal, Insurgency and counter-Insurgency: A presentation of Concepts and Problems, Stockholm, 

Försvarshögskolan, 2006, s. 324–425. 
2 D. Fitzgerald, Learning to forget: US Army counterinsurgency doctrine and practice from Vietnam to Iraq, 

Stanford, Stanford University Press, 2013, s. 203–211.  
3 Rekkedal, “Insurgency and counter-Insurgency: A presentation of Concepts and Problems”, s. 32 –324. 
4 L .Zambernardi, “Counterinsurgency’s impossible trilemma”, The Washington Quarterly, vol. 33, nr. 3, 2010, 

s. 27 – 28. 
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1.3 Forskningsläge 

1.3.1 Modern upprorsbekämpning 

David Kilcullen författare till ”the three pillars of counterinsurgency” är en utav de mest 

inflytelserika samtida COIN teoretikerna, vilket är anledningen till hans arbete här nämns i 

denna undersökning. Genom sin roll i det amerikanska försvarsdepartementets anti-terrorist 

filial var Kilcullen en utav de drivande individerna, tillsammans med aktuella befälhavare, 

bakom strategibytet i både Irak och Afghanistan.5 I sin ovan nämnda artikel menar Kilcullen 

att det övergripande målet för upprorsbekämpning är kontroll över befolkningen som skapas 

genom tre lika viktiga medel: 

 Säkerhet - militär och polis används för att skapa en säker omgivning för 

civilbefolkningen vilket skapar förutsättningar för understående punkter.  

 Politik – återbygga värdnationens statliga apparatur och återställa statens legitimitet.  

 Ekonomi – ekonomiskt stöd till värdnationen för återbyggnadsprojekt av 

samhällsstruktur och militär. 

Dessa tre medel, eller ”pelare” som de benämns i artikeln, vilar på en grund av information. 

Kilcullen menar att hela konceptet utgår ifrån en ständig informationskampanj eftersom varje 

handling som görs av upprorsbekämparen sänder ett budskap och det budskapet måste vara 

enat. 6 

Kilcullen är bara en utav flera samtida COIN teoretiker men det råder ingen tvekan om att han 

är en utav de mest inflytelserika, särskilt inom den amerikanska debatten. Vilket är viktigt 

eftersom hans teorier styrker argumentet om att moderna teorier huvudsakligen är 

befolkningsfokuserade. Dock gör Kilcullen inte någon ansats till att förklara hur 

upprorsbekämparen skyddar den civila befolkningen eller hur det skall ske i förhållande till 

andra militära mål. Givet att det inte är författarens ambition visar det dock på en lucka i 

förståelsen kring hur civila dödsoffer påverkas av valda strategier och hur dessa kan undvikas.   

1.3.2 Civila dödsoffer 

Lisa Hultman gör i sin artikel ”COIN and civilian collaterals: patterns of violence in 

Afghanistan, 2004–2009” en ansats att beskriva när och hur tredje part kommer till skada 

under upprorsbekämpning. Författaren för fram två argument:  

 Att civila skador är en oönskad biprodukt vid strid som en följd av exempelvis 

svårigheter att skilja på motståndare och civila eller att underrättelser är otillräckliga. 

 Att civila skadas i attacker som är avsiktligt urskillningslösa för att kortsiktigt 

reducera upprorsmakarnas stöd.7 

Genom att undersöka statistik från strider i Afghanistan mellan upprorsbekämpare och 

upprorsmakare kommer författaren fram till att civila dödssiffror ökar när striden går dåligt 

för upprorsbekämparen. Detta beror på att egna förluster får upprorsmakaren att kompensera 

genom att utföra urskillningslösa attacker för att ge tillbaka.8 

Författaren relaterar tidigt i artikeln till upprorsbekämpning som ett trilemma och förklarar att 

undersökningen tittar på förhållandet till civila dödsoffer i en situation där 

                                                           
5 T. Rid och T. Keaney, Understanding counterinsurgency: doctrine, operations, and challenges, London, 

Routledge, 2010, s. 61. 
6 D. Kilcullen, “Three Pillars of Counterinsurgency”, framförd vid U.S Government 

Counterinsurgency Conference, Washington D.C, 2006-09-28, s. 4-6, 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/uscoin/3pillars_of_counterinsurgency.pdf, (hämtad 2015-05-10). 
7 L. Hultman, “COIN and civilian collaterals: patterns of violence in Afghanistan, 2004 – 2009”, Small Wars & 

Insurgencies, vol. 23, nr. 2, 2012, s. 247-249. 
8 Ibid, s. 258 – 259. 
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upprorsbekämparen har valt att fokusera sin strategi mot att skydda egna och att nedkämpa 

motståndaren, vilket enligt teorin kommer att leda till civila dödsoffer.9 

Thomas W. Smith undersöker relationen mellan force protection och civila dödsoffer i sin 

artikel ”Protecting civilians… or soldiers? Humanitarian law and the economy of risk in 

Iraq”. Författaren argumenterar för att flexibla insatsregler som en produkt av ett force 

protection mindset leder till fler civila dödsoffer eftersom soldaterna låts öppna eld på vagare 

grunder. Med kriget i Irak som bakgrund förklarar Smith att amerikanska beslutsfattare insåg 

att det måste ske en förändring, civilbefolkningen måste skyddas eftersom de är nyckeln till 

att vinna kriget mot upprorsmakarna, vilket ledde till den strategiska förändring som 

beskrivits tidigare.10   

Antalet civila dödsoffer sjönk efter 2006 när den nya befolkningscentrerade COIN doktrinen 

trädde i kraft, vilket bl.a. innebar mer restriktiva insatsregler för att skona civilbefolkningen.  

Då den amerikanska armén fortsatte att utföra offensiva operationer efter strategibytet menar 

Smith att det uppstod en obalans mellan skyddet av civila, skyddet av egna och den offensiva 

ansatsen vilket liknar argumentet om ett trilemma. Baksidan på myntet som Smith beskriver 

blev givetvis ett närmst obefintligt force protection vilket ledde till en ökad risk för den egna 

truppen.11 

The Rand corporation har också diskuterat civila dödsoffer i undersökningen ”An argument 

for documenting casualites: violence against Iraqi civilians 2006” som skapades för att ge 

underlag åt amerikanska försvarsmyndigheten i debatten kring COIN och dess utveckling 

2008. Där undersöks just dödsstatistiken bland civila i Irak under 2006 och hur den kan 

användas för att förstå varför civila kommer till skada under militära operationer. Detta i ett 

försök till att argumentera för att den irakiska staten skall dokumentera civila dödsoffer vilket 

inte skedde tidigare.  

Anledningen till att The Rand Corporation ville att den irakiska staten skulle genomföra 

denna sortens dokumentation var för att de data som fanns tillgänglig när undersökningen 

gjordes kom från media vilket innebar att informationen inte var tillräckligt detaljerad för att 

analysera enskilda fall.  

En utav de slutsatser som dras är således att den information som fanns tillgänglig, statistik 

sammanställd av mediala rapporter, endast duger till att utröna trender över längre tider. 

Författarna kommer då med ett antal rekommendationer för att skapa ett bättre ramverk för 

insamlingen av sådana data som bland annat innebär rapportering av incidenter i detalj, att 

samlingen och sammanställningen sker öppet för transparens i processen och att insamlingen 

sker från flera källor. 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att moderna COIN teorier som influerat 

det amerikanska strategibytet i Irak och Afghanistan är befolkningsfokuserade. Dock finns 

ingen fullständig förståelse för hur civila dödsoffer undviks men debatten lutar mot att det 

råder ett förhållande mellan skyddet av civila, skyddet av den egna truppen och kriget med 

motståndaren. Särskilt debatteras USAs agerande under upprorsbekämpning i Irak och 

Afghanistan och att de tvingats välja mellan att antingen skydda egna eller skydda 

civilbefolkningen, där kontentan är att de båda målen är oförenliga. 

Vidare framförs argumentet att statistik över civila dödsoffer kan utgöra en god empirisk 

grund för att vidare undersöka huruvida strategier påverkar risken för tredje part.  

  

                                                           
9 Ibid, s. 248. 
10 T. Smith, “Protecting Civilians… or Soldiers? Humanitarian Law and the Economy of Risk in Iraq”, 

International studies and perspectives, vol. 9, nr. 2, 2008, s. 148–151. 
11 Ibid, s. 160 – 161. 
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2. Teori 

2.1 Upprorsbekämpningens omöjliga trilemma 

Det teoretiska ramverket för den här undersökningen utgår ifrån en förklaringsmodell över 

hur olika mål inom upprorsbekämpning kan stå i motsättning till varandra. Den användes av 

dess författare för att förklara varför den initiala COIN strategin i Irak och Afghanistan led av 

stora civila förluster och varför strategibytet som gjordes innebar att risken överfördes till den 

egna truppen.  

Lorenzo Zambernardis utgångspunkt i artikeln ”Counterinsurgency’s impossible trilemma” är 

att upprorsbekämparen har tre stycken huvudsakliga mål: 

1) Att minimera eller förhindra att den egna truppen kommer till skada under 

upprorsbekämpningen.  

2) Att kunna skilja mellan kombattanter och icke-kombattanter och på så sätt minimera 

eller förhindra civila skador. 

3) Att fysiskt nedkämpa upprorsmakarnas styrkor.  

Författaren föreslår därefter att det i en irreguljär konflikt är omöjligt att uppnå samtliga tre 

mål simultant under en rimlig tidsram, eftersom målen på olika sätt motverkar varandra. De 

bildar vad Zambernardi kallar ett ”trilemma”. 

Exempelvis, om huvudmålet är att nedkämpa motståndarens styrkor och samtidigt minimera 

egna förluster innebär det att upprorsbekämparen kommer föra en rå och offensiv strategi och 

förlitar sig på sitt teknologiska och numerära överläge för att nå dessa mål. En sådan strategi 

innebär då ett större användande av tunga vapen så som artilleri och stridsflyg – vapensystem 

som dödar urskillningslöst, vilket innebär en markant ökad risk för tredje part. 

I och med detta förhållande kommer den stat som bedriver upprorsbekämpning behöva ta 

hänsyn till detta trilemma och välja två av tre mål och utveckla en strategi som kan uppnå 

dem, medan det tredje får komma i andra hand.12 

Utifrån att upprorsbekämparen bygger sin strategi baserat på två av de tre målen finns tre 

olika kombinationer med tillika tre olika konsekvenser. Nedan beskrivs dessa och namnges 

utifrån vilken konsekvens de innebär, dvs. vilket av huvudmålen som bortprioriteras. 

Anledningen till detta är att respektive nackdel senare i denna undersökning kommer vara den 

faktor som mäts för att avgöra vilken av dessa strategier som används.  

1) Offra egna – Upprorsbekämparen fokuserar på att nedkämpa motståndarens styrkor 

men samtidigt skydda den civila befolkningen, detta leder till att den egna truppen 

utsätts för ökad risk. Västerländska stater har svårt att motivera förlorade soldater med 

militära framgångar i en post-Vietnam och Korea era. Ett alltför stort antal förlorade 

soldater kan i förlängningen betyda att den egna befolkningens stöd för kriget minskar. 

2) Offra civila – Upprorsbekämparen fokuserar på att nedkämpa motståndarens styrkor 

och samtidigt skydda den egna truppen, detta leder till att risken för tredje part ökar. 

Zambernardi föreslår att det är särskilt svårt i ett irreguljärt krig att skilja mellan 

kombattanter och icke-kombattanter då civila och upprorsmakare lever samlat och ofta 

är svåra att skilja på. För västerländska demokratier i dagens samhälle är dödandet av 

civila inte försvarbart av humanitära skäl och ett skoningslöst krig där civila far illa 

påverkar hemmaopinionen. Att skada icke-kombattanter är dessutom kontraproduktivt 

eftersom det vänder de civila mot upprorsbekämparen och skapar på så sätt nya 

upprorsmakare.  

3) Skona motståndaren – Upprorsbekämparen fokuserar på att både skydda egna och 

motståndaren vilket lämnar denne oförmögen att möta motståndaren. Detta kan 

innebära att staten genom politiska överenskommelser försöker få upprorsmännen att 

lägga ner sina vapen, eller att på politisk väg undergräva upprorsmakarna till den 

                                                           
12 Zambernardi, “Counterinsurgency’s impossible trilemma”, s. 22. 
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nivån att de ger upp. Detta innebär givetvis ett extremt långvarigt engagemang, om det 

över huvud taget är möjligt. Zambernardi föreslår också att en förhandling med 

motståndaren är svår för dagens demokratier då de oftast demoniserar motståndaren 

och finner på så sätt inga diplomatiska lösningar.13 

Zambernardis teori är en förklaringsmodell och föreslår inte hur upprorsbekämpning skall 

bedrivas utan belyser snarare de problem som finns med COIN teorier som inte tar hänsyn till 

att dessa mål inte kan uppnås samtidigt. 

Som beskrivet tidigare belyser Zambernardi modellen i sin artikel genom att beskriva 

amerikansk COIN doktrin under 2000-talet och hur den förändrades utifrån tilemmat, detta 

med krigen i Irak och Afghanistan som exempel. Den amerikanska doktrinen hade tidigt i 

insatserna ett huvudfokus mot att nedkämpa det fysiska motståndet samt att skydda den egna 

truppen. Detta på grund av att politikerna såg sambandet mellan höga förlustsiffror och en 

ökande negativ hemmaopinion vilket hade påverkat krigen i Korea och Vietnam kraftigt. På 

politisk väg var detta något som inte fick upprepas, varpå en överbeskyddande strategi var 

lösningen. Strategier av denna typ kallades för ”force protection”, att nå militära mål med 

minimala förluster.      

För att nå dessa minimala förluster blir användandet av bombflyg, attackhelikoptrar och 

artilleri några av de få medel som kan nedkämpa motståndaren och samtidigt skydda den egna 

truppen. Dessa vapentyper ökar givetvis risken för tredje part och det är nu det omöjliga 

trilemmat träder in, varje strid med motståndaren skapar onödig sidoverkan och de civila 

dödsoffren ökar.    

Eftersom civila dödsoffer är kontraproduktivt i den irreguljära konflikten förändrades 

strategin från USAs sida till en mer befolkningsfokuserad strategi varpå trilemmat åter igen 

visar sig – denna gång genom att dödssiffrorna ökar bland den egna truppen. Eftersom den 

nya strategin fokuserade på att nedkämpa motståndaren och samtidigt skydda 

civilbefolkningen fick upprorsbekämparna bli betydligt mer restriktiv i sitt våldsanvändande 

vilket innebar att den egna risken ökade.14  

Utifrån modellen och Zambernardis diskussion om att dessa faktorer ingår i ett trilemma 

innebär detta att strategin i Irak har varierat mellan att offra civila till att offra egna, givet 

trilemmats natur skall således faktorn för att nedkämpa motståndaren varit konstant. 

2.2 Teorins roll i denna undersökning   

Zambernardi bygger sin diskussion genom att förklara förändringen i uttalade strategier 

genom sitt trilemma, detta gör argumentet lättöverskådligt och övertygande vilket är en 

fördel, men det är också teorins största svaghet. Problematiken ligger i att Zambernardi inte 

definierar något utav begreppen särskilt tydligt. I artikeln insinueras att antalet egna dödsoffer 

respektive civila dödsoffer är variabler som kan mätas för att avgöra om strategin är 

egenbeskyddande respektive civilbeskyddande.15 Den tredje faktorn, att ”nedkämpa det 

fysiska motståndet” är inte vidare beskrivet och kanske ännu viktigare – är det mätbart?  

För att pröva om dessa faktorer faktiskt utgör ett trilemma, och på så sätt pröva teorin, måste 

en undersökning göras med statistiskt material som grund. Ett statistiskt material kan i detta 

fall visa vad som hände, inte vad som sägs hände – bara för att en uttalad civilbeskyddande 

strategi användes behöver inte det betyda att färre civila dog. Att granska fallet Irak med hjälp 

av Zambernardis modell blir således relevant, stämmer inte statistiken överens med de 

uttalade strategier man hade faller argumentet för ett trilemma. 

 

                                                           
13 Ibid, s. 23–24. 
14 Ibid, s. 26–27. 
15 Ibid, s. 27–28. 
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3. Metod 

3.1 En fallstudie 

Då det övergripande syftet i denna undersökning nås genom att undersöka ett fall av 

upprorsbekämpning för att pröva om Zambernardis teori om ett trilemma stämmer, faller 

undersökningen inom ramen för en fallstudie. 

Utgångspunkten för en fallstudie är att undersökningen koncentreras till ett eller ett fåtal fall i 

syfte att kunna göra en djupdykning i dessa fall och på så sätt upptäcka saker som inte skulle 

upptäckas vid en mer ytlig forskningsmetod. Målsättningen för en sådan detaljstudie är 

således att belysa vad som kan generaliseras utifrån dessa upptäckter och på så sätt dra 

slutsatser om mycket genom att undersöka något litet.16 

Då en fallstudie ämnar undersöka ett eller flera fall i dess helhet med en hög detaljupplösning 

ger tillvägagångsättet goda möjligheter till att upptäcka hur olika delar i fallen förhåller sig till 

och påverkar varandra. Detta medför att fallstudier är ett bra tillvägagångsätt för att reda ut 

komplexa relationer och processer. 

I denna undersökning står ett fall i centrum med aspirationen att undersöka det på djupet för 

att reda ut relationen mellan civila dödsoffer och strategier för upprorsbekämpning. Genom att 

bevisa eller motbevisa att denna relation ser ut på samma sätt som teorin är beskriven kan 

samma relation antas gälla för andra fall av upprorsbekämpning, på så sätt generaliseras 

resultaten från ett fall till att säga något om många fall. En sådan fallstudie utmärks av ett 

deduktivt logiskt förhållningsätt, där slutsatser härleds från givna premisser – vilket betyder 

att forskaren skall kunna förutsäga vissa resultat förutsatt att teorin håller.17  

Vidare kan denna undersökning benämnas som en teoriprövande fallstudie, detta eftersom det 

är just teorin som prövas för att tjäna det övergripande syftet. Här skall valet av fallet baseras 

på dess relevans för teorin som skall prövas. Detta för att fallet måste innehålla den 

information som är speciellt signifikant för att pröva den valda teorin. Hur fall valet har gjorts 

utifrån signifikant information kopplat mot teorin redogörs för senare under överskriften 

design.  

Fallstudiers karaktär som beskrivet ovan medför att metoden passar bra för småskaliga 

forskningsprojekt då den begränsar undersökningen till en eller ett fåtal undersökningsplatser 

eller undersökningsmaterial. Detta gynnar särskilt detta forskningsprojekt eftersom det sker 

under en begränsad tid med begränsade medel.18  

Nackdelen med fallstudier som metod är baksidan av dess styrka – att resultatet skall 

generaliseras utifrån ett eller ett fåtal fall. För att en sådan generalisering skall vara trovärdig 

måste fallstudien vara representativ för fall av samma typ och på så sätt undvika att resultaten 

är unika för just detta specifika fall och kringliggande omständigheter. Det står för forskaren 

att övertyga läsaren om studiens trovärdighet genom att i sin rapport redovisa kännetecken 

som identifierats för att utgöra grunden för en jämförelse. Självklart måste läsaren då också ha 

tillgång till den nödvändiga informationen för att kunna göra denna bedömning.19 

En diskussion kring generaliseringen av resultatet i den här undersökningen görs under kapitel 

5 avslutning. 

3.2 Design  

I denna undersökning kommer den USA ledda koalitionens upprorsbekämpning i Irak under 

åren 2004 – 2009 att undersökas, detta då perioden innehåller signifikanta data för att pröva 

COIN trilemmat som teori. Perioden är signifikant då den erbjuder en insyn i 

                                                           
16 M. Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2 uppl, 

Lund, Studentlitteratur, 2009, s. 59 - 60.  
17 Ibid, s. 65. 
18 Ibid, s. 71. 
19 Ibid, s. 72. 
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upprorsbekämpning där den uttalade strategin har genomgått en förändring under insatsens 

gång. Förändringen har varit ett skifte mellan en strategi som fokuserar på att skydda den 

egna truppen till en strategi som syftat till att skydda den civila befolkningen. Perioden visar 

således en förändring som är värdefull att studera när man förhållandet mellan dessa faktorer 

undersöks.20 

Den USA-ledda koalitionen befann sig i Irak mellan 2003 och 2011 men eftersom denna 

uppsats avser att undersöka just upprorsbekämpning avgränsas perioden till 2004 - 2009.  

2003 var året då USA invaderade Iraq varpå konflikten var regelrätt reguljär, vilket innebär att 

taktik, strategi och statistiskt underlag inte är jämförbar med perioden upprorsbekämpningen 

genomfördes. Likaså markerar 2009 sista året upprorsbekämpning genomfördes fullt ut innan 

man 2010 officiellt upphörde att utföra stridsuppdrag och påbörjade processen att lämna 

Irak.21 

Statistiskt material som indikerar på förändringar i strategin utifrån de tre tidigare diskuterade 

målen – att skydda civilbefolkningen, att skydda den egna truppen och att nedkämpa 

motståndaren, kommer att samlas från perioden. För att detta skall var möjligt givet teorins 

generella nivå kommer en operationalisering att göras för att finna vad som är relevant att 

mäta för att undersöka förhållandet mellan dessa huvudmål. Därefter kommer uppsatsens 

analys ske i två steg: 

1. I det första steget kommer statistiskt material avseende civila dödsoffer analyseras i syfte 

att undersöka huruvida uttalade strategier under perioden faktiskt påverkar risken för 

civilbefolkningen. Detta kommer att visa om en civilbeskyddande strategi skonar civila i 

en större utsträckning än en egenfokuserad strategi, vilket kommer att ge underlag för den 

fortsatta diskussionen.  

2. I det andra steget kommer det statistiska materialet avseende civila, den egna truppen och 

motståndaren analyseras för att undersöka sambandet mellan de tre. Detta syftar till att 

undersöka huruvida COIN strategin i Irak mellan 2004 – 2009 förändrades i enlighet med 

teorin, dvs. faktorn för att nedkämpa motståndaren var konstant medan fokus skiftade 

mellan att skydda egna och civilbefolkningen. 

3.3 Operationalisering 

På grund av förklaringsmodellens generella natur krävs en operationalisering av respektive 

mål för att kunna identifiera vilka faktorer som indikerar att strategin exempelvis fokuserar på 

ett egenskydd. Genomgående för samtliga tre operationaliseringar är att faktorn ”antal 

skadade” inte räknas med i undersökningen. Detta beror på att det inte går att säga huruvida 

en viss skada spelar roll för ett visst utfall då skadans art inte går att undersöka i varje 

specifikt fall. Då det rör sig om tusentals skador inom samtliga kategorier finns det inte tid 

inom ramen för den här forskningen att undersöka det. Exempelvis sammanstrålar statistiken 

för allvarligt skadade amerikanska soldater med den för lindrigt skadade. Om en soldat blir 

hemskickad till följd av en allvarlig skada sänks stridsvärdet för den enheten denne tillhör, 

medan en soldat som blir lindrigt skadad kan stanna kvar i sin enhet vilket inte innebär några 

förändringar i längden. Eftersom sambandet mellan skadans art och vad den har för effekt är 

den samma för både civila, den egna truppen och för motståndaren argumenterar författaren 

till den här uppsatsen för att det inte påverkar studien så länge skador bortses från inom 

samtliga kategorier.22 

                                                           
20 B. Pirnie, Counterinsurgency in Iraq (2003 –2006), Santa Monica, RAND Corporation, 2008, s. 35 – 37. 

Tillgänglig: eBook Academic Subscription Collection, (hämtad 2015-04-15).   
21 Ibid, s. 9 – 10. 
22 U.S. Department of Defense, Casualty Status, http://www.defense.gov/news/casualty.pdf, 2015, (hämtad 

2015-04-20). 

http://www.defense.gov/news/casualty.pdf
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3.3.1 Civila 

I Zambernardis diskussion om upprorsbekämpningens huvudmål använder han uttalade 

strategier för att avgöra exempelvis huruvida en viss strategi syftar till att skydda 

civilbefolkningen eller om den är mer utpräglad egenfokuserad. Men han gör också en ansats 

till att använda statistik för att belägga sina argument vilket visar sig när han visar på en 

ökning bland antalet döda i Afghanistan efter att USA bytt till en befolkningscentrerad 

strategi. Detta visar på att dödssiffror i olika kategorier kan vara lämpliga mått för att avgöra 

hur en strategi lutar i trilemmat.23  

Skyddet av civila är en utav huvudmålen för upprorsbekämpning eftersom den civila 

befolkningen utgör upprorsmakarnas rekryteringsbas, logistikbas och fungerar också som dess 

skydd. Att vinna civilbefolkningens stöd får till följd att stödet för upproret minskar. Av 

samma anledning är det direkt kontraproduktivt att fjärma civilbefolkningen från 

upprorsbekämparen genom att på något sätt skada dem, vilket istället ökar stödet för 

upproret.24 Detta talar för att statistik över antalet civila dödsoffer visar på vilken ambition 

upprorsbekämparen har att skydda civilbefolkningen, vilket kan mätas genom att studera ett 

fall över en längre tid där ambitionen uttalat förändras. Således borde också antalet civila 

dödsoffer förändras. 

Enligt den ideella organisationen ”Iraq body count” som för statistik över antalet civila 

dödsoffer kategoriseras våldet mot civila utifrån vem som var vållande - koalitionsstyrkorna, 

irakiska regeringsstyrkor eller anti-irakiska styrkor.25  

Antalet civila dödsoffer orsakade av koalitionsstyrkorna skall undersökas då sambandet till 

koalitionens COIN doktrin är uppenbar. Samtidigt måste även statistiken avseende dödsoffer 

orsakade av irakiska regeringsstyrkor undersökas då ett nära samarbete mellan koalitionen 

och de irakiska styrkorna har varit högt prioriterat under hela perioden. Ett nära samarbete 

innebär i detta fall att de nationella styrkorna deltar i samtliga COIN operationer i den 

kapacitet som är möjlig. På detta sätt påverkas även denna statistik av rådande COIN doktrin 

och måste därför också undersökas.26 

RAND visar i sin rapport om COIN i Irak mellan 2003 och 2006 en lista över hur den militära 

styrkan har disponerats och vilka sorters uppgifter de har löst. Där framgår det att skydda 

civilbefolkningen innebär ett antal underuppgifter, dessa är att skydda civila ledare, politiker 

och andra nyckelfigurer samt skydda befolkningscentra och samlingsplatser. Detta innebär att 

statistik över civila dödsoffer orsakade av anti-irakiska styrkor bör undersökas då de också 

påverkas av COIN doktrinen. Dessa anti-irakiska styrkor innefattar alla individer som brukar 

icke legitimt våld, således organiserade guerillor som strider mot regeringen och 

ockupationen, terroristorganisationer som Al-Qaeda men också kriminella gäng.27 

Operationaliseringen för att avgöra huruvida en strategi ämnar skydda civila innebär att 

mäta antalet civila dödsoffer. Detta specifikt under perioden 2004 – 2009 och då orsakade av 

både den USA-ledda koalitionen, irakiska regeringsstyrkor samt anti-irakiska styrkor 

sammanlagt.  

3.3.2 Egna 

Vad gäller förmågan till att skydda den egna truppen talar Zambernardi om uttrycket ”force 

protection”. Force protection är en militär term som avser de samordnade åtgärder genom 

vilka hot och risker för den egna styrkan motverkas och begränsas i syfte att skapa rörelse- 

och handlingsfrihet i operationsområdet.28 Gränsen mellan åtgärder som syftar till att skydda 

                                                           
23 Zambernardi, “Counterinsurgency’s impossible trilemma”, s. 29. 
24 Rekkedal, “Insurgency and counter-Insurgency: A presentation of Concepts and Problems”, s. 321 – 324. 
25Iraq Body Count, Database, https://www.iraqbodycount.org/database/, 2015, (hämtad 2015-05-10). 
26 Pirnie, Counterinsurgency in Iraq (2003 –2006), s.80 – 83. 
27 Ibid, s79 
28 M. Clegg, “Force protection and society”, Defense & Security Analysis, vol. 28, nr. 2, 2012, s. 132. 

https://www.iraqbodycount.org/database/
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egen trupp och de som syftar till att nedkämpa motståndaren är inte alltid tydlig. Exempelvis 

är skyddsutrustning som kroppsskydd och hjälm till för att fysiskt skydda soldaten och 

påverkar inte motståndaren i någon större utsträckning än att dennes vapen får sämre verkan 

mot den skyddade truppen. Fotpatruller i motståndarens områden däremot, som syftar till att 

begränsa motståndarens handlingsfrihet, skapar också ett säkrare operationsområde. På detta 

sätt är force protection inte bara vissa aktiviteter, åtgärder eller specifik utrustning utan ett 

tankesätt som genomsyrar all militär aktivitet.29  

Detta innebär att force protection är en svår faktor att mäta och jämföra. Det närmaste 

mätbara värdet blir som Zambernardi också var inne på, att mäta antalet egna dödsoffer. Här 

blir endast egna dödsoffer som orsakats utav motståndaren relevanta då dödsoffer till följd av 

olyckor som inte är stridsrelaterade ger en statistisk missvisning då dessa händer oavsett 

graden av force protection. 

Med tanke på det nära samarbetet mellan irakiska regeringsstyrkor och den USA-ledda 

koalitionen blir också dödsoffer bland de irakiska styrkorna relevanta då de påverkas av 

samma force protection strategi. 

Operationaliseringen för att avgöra huruvida en strategi ämnar skydda den egna truppen 

innebär att mäta antalet dödsoffer i den USA-ledda koalitionen och de irakiska 

regeringsstyrkorna. Detta specifikt under perioden 2004 – 2009 och då endast dödsoffer till 

följd av strid med anti-irakiska styrkor. 

3.3.3 Motståndaren 

I Zambernardis diskussion om diskuteras inte hur en strategi som fokuserar på att nedkämpa 

motståndaren kan mätas. Detta är problematiskt eftersom det innebär att Zambernardi inte har 

gjort någon ansats att förklara hur teorin kan prövas utifrån just den aspekten. 

Om målet är den fysiska förstöringen av motståndarens styrkor, dvs. att försätta den ur 

stridbart skick, kan det argumenteras för att det finns två kategorier – antalet dödade 

motståndare och antalet gripna motståndare. Dessa är två kategorier där individerna i fråga 

hindras från att delta i upproret fortsättningsvis. Dock kan det även argumenteras för att 

antalet gripna motståndare inte är ett pålitligt värde då statistiken inte visar hur många som 

sedermera blir släppta för att kunna återuppta motståndet, således kommer inte antalet gripna 

ge något analytiskt värde och därför inte räknas med i denna undersökning. 

Operationaliseringen för att avgöra huruvida en strategi ämnar nedkämpa motståndaren 

innebär att mäta antalet dödade bland de anti-irakiska styrkorna. Detta specifikt under 

perioden 2004 – 2009. 

3.4 Källkritik 

I denna uppsats hämtas stora mängder statistiskt material från diverse ideella organisationer, 

statliga myndigheter och nyhetsbyråer på internet. Detta beror på att informationen som 

eftersöks normalt sätt rapporteras av statliga myndigheter, i detta fall exempelvis amerikanska 

eller irakiska myndigheter som avlägger rapporter efter strider inom ramen för kriget i Irak. 

Källmaterialet kan också utgöras av mediala rapporterar som beskriver samma incidenter från 

kriget likväl som att de publicerar sammanställningar av dessa rapporter för att skapa en 

överskådlighet för allmänheten i samband med en pågående debatt. 

Denna undersökning förlitar sig på att hämta detta statistiska material från elektroniska källor 

eftersom det varken finns tid eller resurser inom ramen för denna undersökning att undersöka 

de tusentals incident- och medierapporter som utgör primärkällor. 

Det statistiska materialet som har sammanställts i den här undersökningen har sin källa i: 

 Ideella organisationer som över tid samlar in och presenterar statistik över dödsoffer 

från hjälporganisationer, statliga myndigheter och media 

                                                           
29 Ibid, s. 133.  
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 Mediala rapporter som presenterar statistik över dödsoffer från militära rapporter 

I den här uppsatsen ämnar författaren att kritiskt granska källmaterialet efter fyra källkritiska 

regler – äkthet, oberoende, samtidighet och tendens som sedan vägs samman för att göra en 

samlad bedömning av trovärdigheten i källmaterialet.  

3.4.1 Äkthet 

För att källmaterialet skall innehålla uppgifter som forskaren kan använda som källor måste 

källmaterialet vara äkta, dvs. inte vara förfalskat eller på något sätt planterat i sammanhanget. 

Traditionellt avgörs äktheten genom att undersöka källmaterialet i sin fysiska form för att 

avgöra om det är en förfalskning. Detta är emellertid inte genomförbart eftersom 

källmaterialet i den här uppsatsen utgörs av elektroniska källor, istället får äktheten avgöras 

genom att analysera innehållet eftersom det är just det som oftast först avslöjar om att ett 

källmaterial inte är äkta.30 Analysen av källmaterialet görs genom en bedömning av 

källmaterialets trovärdighet under rubrikerna nedan. 

3.4.2 Oberoende 

Att källmaterialet är oberoende innebär att påståenden i källmaterialet kan bekräftas av en 

eller fler oberoende källor, vilket ökar trovärdigheten eftersom källorna inte har påverkats av 

varandra. Oberoende kan också nås genom att undersöka primärkällor, detta eftersom 

primärkällor återberättar ett händelseförlopp de varit med om medan sekundärkällor 

återberättar primärkällans berättelse. Återberättandet skapar i sig ett led av osäkerheter 

eftersom information lätt kan förändras då sekundärkällan kan låtas färgas av sina egna 

värderingar eller missuppfattningar.31 

Allt material som behandlar civila dödsoffer i undersökningen är tagna från projektet Iraq 

body count (IBC) vilket är en ideell organisation som sammanställer och presenterar just 

denna statistik. Statistik som presenteras på deras hemsida sammanställs genom att jämföra 

olika medierapporter om incidenter som lett till civila dödsoffer, eller rapporter om civila 

kroppar som hittas, vilket korsundersöks och kompletteras med statistik från sjukhus, icke-

statliga organisationer och statliga instanser.32 

På ett liknande sätt sammanställer projektet iCasualties statistik över koalitionens dödsoffer i 

Iraq och Afghanistan. Informationen samlas från officiella pressmeddelanden från bland annat 

Amerikanska och brittiska försvarsmyndigheter, alltså information som är öppen och 

rapporteras av myndigheter. 33 

Dessa två källor är exempel på sekundärkällor som samlar information från olika primärkällor 

som är oberoende. Visserligen kan information förändras mellan primär och sekundärkällan 

men eftersom respektive organisation endast presenterar dokumenterade dödsfall och 

genomför en sammanvägning när det finns flera källor som säger olika saker anser författaren 

till den här uppsatsen att trovärdigheten ökar. 

3.4.3 Samtidighet 

Samtidighet innebär att risken för minnesfel och efterkonstruktioner som inverkar på 

källmaterialets trovärdighet minskas om dokumentationen av en händelse sker närliggande i 

tid till att händelsen eller händelseförloppet utspelar sig.34 

                                                           
30 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson och L. Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, 4 uppl, Stockholm, Norstedts juridik, 2012, s. 317-318. 
31 Ibid, s. 318 -320. 
32 Iraq Body Count, Methods, https://www.iraqbodycount.org/about/methods/3, 2015, (hämtad 2015-05-10). 
33 M. Basu, “As a hobby, he counts the war dead”, CNN, reportage, 2009-09-30, 

http://edition.cnn.com/2009/US/11/30/keeper.of.death/index.html, (hämtad 2015-04-25). 
34 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad, s. 320-321. 

https://www.iraqbodycount.org/about/methods/3
http://edition.cnn.com/2009/US/11/30/keeper.of.death/index.html
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Eftersom källmaterialet består av sammanställningar från många olika statliga, militära och 

mediala rapporter är samtidigheten svår att kontrollera eftersom den då måste kontrolleras i 

varje enskilt fall. En sådan djupgående kontroll ryms inte inom ramen för denna undersökning 

och faller på en brist av tid och resurser. 

3.4.4 Tendens 

Tendens är i vilken mån källmaterialet är avsiktligt förändrat för att exempelvis tjäna källans 

agenda. Informationen blir således en oprecis beskrivning av ett verkligt händelseförlopp 

vilket gör informationen mindre tillförlitlig.35   

Då IBC är ett projekt som härstammar från organisationer med en tydlig politisk ställning mot 

krig skulle det kunna innebära att organisationen väljer att presentera felaktig statistik för att 

styrka den egna agendan. IBC har ett incidentregister över samtliga incidenter som ligger till 

grund för statistiken som presenteras, vilket skapar en fullständig transparens i samlings och 

sammanställningsprocessen. Författaren till den här uppsatsen påstår att en sådan transparens 

om inte omöjliggör åtminstone försvårar ett tendentiöst förhållningsätt. 

The guardian publicerade den sammanställning över dödsstatistik rapporterat av den USA-

ledda koalitionen i Irak som ligger till grund för antalet nedkämpade motståndare. 

Rapporterna tillhör den så kallade ”SIGACTS”-databasen, vilket står för ”significant actions”, 

signifikanta händelser. Databasen är ett krav ställt på den amerikanska militären att 

dokumentera samtliga dödsoffer militära eller civila till följd av militärt våld.36 Då det är den 

amerikanska militären som dokumenterar dessa offer kan informationen i vissa fall kan vara 

tendentiös, särskilt i situationer där distinktionen mellan kombattanter och icke-kombattanter 

inte har varit solklar. Detta kan leda till att civila dödsoffer rapporteras som nedkämpade 

kombattanter. Detta är emellertid inte heller något som kan kontrolleras i varje enskilt fall 

inom ramen för den här undersökningen och kommer troligtvis leda till att statistiken över 

antalet nedkämpade motståndare inte är exakt.    

3.4.5 Sammanvägning 

Författaren av denna undersökning har inte funnit forskning eller debatter som utger varken 

IBC, iCasualties, The Guardian eller SIGACTS för att tillhandahålla information som inte är 

tillförlitlig. Snarare har exempelvis IBC utgjort det empiriska underlaget i tre framstående 

peer reviewed akademiska tidskrifter mellan 2009 och 2011. Den första publicerades i New 

England Journal of Medicine, den andra i PLOS medicine och den tredje i The Lancet.37 

Oavsett källmaterialets förtjänster måste hänsyn tas till att källmaterialet består utav 

andrahandskällor och att förutsättningarna för den här undersökningen inte medger en 

detaljerad undersökning av primärkällorna, deras samtidighet och i vissa fall tendens. 

Författaren till den här undersökningen anser att implikationen av detta är att statistiken som 

sammanställs i den här undersökningen inte är exakt. Detta innebär att slutsatser inte kan 

byggas utifrån marginella statistiska skillnader, dock anses källornas tillförlitlighet tillräckliga 

                                                           
35 Ibid, s321 - 323 
36 S. Rogers, “Iraq Body Count report: how many died and who was responsible?”, The Guardian, Artikel, 2012- 

01-03, http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jan/03/iraq-body-count-report-data, ( hämtad 2015-05-

03). 
37 M. Hicks, H. Dardagan, G. Serdán, P. Bagnall, J. Sloboda och M. Spagat, “The Weapons That Kill Civilians 

— Deaths of Children and Noncombatants in Iraq, 2003–2008”, New England Journal of Medicine, vol.360, 

nr.16, 2009. 

M. Hicks, H. Dardagan, P. Bagnall, M. Spagat, och J. Sloboda, ”Casualties in civilians and coalition soldiers 

from suicide bombings in Iraq, 2003–10: a descriptive study”, The Lancet, vol.378, nr.9794, 2011. 

M. Hicks, H. Dardagan, G. Serdán, P. Bagnall, och J. Sloboda, “Violent Deaths of Iraqi Civilians, 2003–2008: 

Analysis by Perpetrator, Weapon, Time, and Location”, PLoS Medicine, vol.8, nr.2, 2011. 
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för att utröna trender i statistiken i ett fall över en längre tid, vilket denna undersökning 

kommer att göra.    

3.4.6 Andra källor 

Genomgående är att de ovan nämnda källorna i stort sett är de enda som samlar och 

sammanställer den statistiken som skall utgöra den empiriska grunden för denna 

undersökning. Det finns andra källor som i framtiden kommer att bli aktuella men som idag 

inte är tillgängliga, ett sådant exempel är konfliktdatabasen på Uppsala universitet ”Uppsala 

conflict data program (UCDP). I databasen finns information avseende framförallt civila 

dödsoffer likt den sammanställning som görs på IBC. Problemet är att data över mellanöstern 

och Asien inte är fullständigt sammanställd och därför inte finns tillgängliga för allmänheten. 

Det material som i dagsläget finns tillgänglig är databasen över konflikter i Afrika. 

 

4. Analys 

4.1 Fallbeskrivning 

Perioden omedelbart efter invasionen av Irak, 2004 – 2006 var den period där USA och 

koalitionen stod utan handlingsplan. Invasionen och därefter ockupationen hade lett till ett 

växande missnöje bland den Irakiska befolkningen, framförallt hos Baathist sympatiker, dvs. 

Saddam Husseins forna parti – vilket ledde till ett växande motstånd i form av uppror. USA 

hade inte berört ämnet upprorsbekämpning sedan Vietnamkriget där strategin som användes 

misslyckades, vilket föranledde att alla tidigare lärdomar och erfarenheter hade fallit i 

kollektiv glömska. Det som dock fanns färskt i minnet var en utav anledningarna till varför 

förlusten – det långa och kostsamma kriget med höga förlustsiffror hade fått hemmaopinionen 

att svika. Detta präglade den initiala strategin för upprorsbekämpningen, ett totalt fokus mot 

att nedkämpa motståndaren med så få egna förluster som möjligt.38 

Mot 2006 hade läget i Irak blivit farligt, våldet hade eskalerat och landet stod inför 

inbördeskrig. För att lugna läget och stävja upproren beslutade president Bush att 2007 

mobilisera fem ytterligare brigader till Irak vilket kom att kallas ”the surge”, trupptillförseln. 

Samtidigt genomfördes chefsbyte för koalitionen och General David Petraeus tog befälet 

2007. Petraeus hade observerat händelseutvecklingen i Irak de senaste åren och insåg att det 

var tid till förändring. Det nya reglementet i upprorsbekämpning som implementerades 2007, 

utvecklat tillsammans med samtida COIN teoretiker, pekade på civilbefolkningens viktiga roll 

inom upprorsbekämpning och blev Petreus ledstjärna i förändringen. Strategin ändrades från 

att fokusera på egenskydd till att skydda civilbefolkningen.39  

4.2 Steg 1 

  
Tabell 1. Civila dödsoffer orsakade av USA ledda koalitionen, irakiska regeringsstyrkor och 

anti-irakiska styrkor sammanlagt.40 

                                                           
38 Fitzgerald, Learning to forget: US Army counterinsurgency doctrine and practice from Vietnam to Iraq, s. 

134-142. 
39 Ibid, s. 173-179. 
40 Se appendix “sammanställning av empiriskt material”. 
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2004 markerar året då flest civila bedöms ha dödats, hela 5281 individer, vilket är mer än 

dubbelt så många som under 2009 vilket utgör den största fluktuationen i perioden som 

undersökts. Dock markerar 2004 också året då koalitionen erkände de anti-irakiska trupperna 

som ”insurgenter” eller upprorsmakare vilket ledde till insikten av behovet att producera och 

återinföra en COIN doktrin. I korthet innebar detta att den amerikanska militären påbörjade 

framtagandet av ett nytt reglemente på ämnet och gick samtidigt från invasionen 2003 över 

till att applicera stabiliserande metoder under 2004. Detta innebar en grov förändring på den 

taktiska nivån.41 

Utkastet till det nya reglementet implementerades inte förens oktober 2004 vilket betyder att 

koalitionen första halvan av det året handlade i ett slags taktiskt vakuum, den amerikanska 

truppen slogs mot en irreguljär motståndare med reguljära metoder vilket innebar ett 

användande urskillningslösa vapen i större utsträckning och strid söktes med motståndaren 

aktivt. Detta kulminerade i den första striden om staden Fallujah i april, vilket resulterar i att 

april månad sticker ut rent statistiskt med ett högt antal dödade. Dock måste staden återtas 

senare i november – december då ansvaret hade övergetts till irakiska regeringsstyrkor som 

inte klarade av uppgiften. Upprorsmakarna återtog snabbt staden varpå ännu fler civila uppges 

dödats. En fortsatt vilja att utkämpa stora strider för små taktiska framgångar som inte betyder 

något i längden vittnar alltså om att 2004 måste betraktas som en omställningsperiod från det 

fullskaliga kriget till upprorsbekämpning.42  

Åren 2005 – 2007 visar på en period där skadeutfallet varierar minst under den studerade 

perioden vilket sammanfaller med att perioden operationellt såg likadan ut, koalitionen 

applicerar den metod som bland annat beskrivs i det nya reglementet, ”cordon – search” eller 

”raid” operationer och den amerikanska militära ledningen försöker fortfarande på strategisk 

nivå förstå COIN och ett arbete med att revidera reglementet och utveckla doktrinen pågår 

ständigt i bakgrunden.43 Perioden slutar 2007 med att USA på grund av den våldsamma 

händelseutvecklingen tar ett nytt beslut i att tillföra ytterligare 30 000 man till framförallt 

centrala Irak för att stabilisera läget. Detta för att i sin nya inriktning, bekämpa upproret 

genom att eliminera upprorsmakarnas befolkningsstöd. Detta genom att upprätthålla 

säkerheten för att möjliggöra social och ekonomisk tillväxt, vilket krävde fler soldater på 

backen. Avsikten var att lämna den tidigare betydligt offensivare taktiken bakom sig.44  

Dock argumenteras det för att trupp tillförsel, eller ”surge operations” alltid innebär en ökad 

frekvens av våldsanvändning, åtminstone initialt45 – vilket enligt statistiken visar att civila 

kommer till skada. Alltså ökar antalet civila dödsoffer under 2007 till följd av det 

amerikanska truppbidraget. Åter igen genomförs en doktrinär förändring och går från en 

motståndarfokuserad till en befolkningsfokuserad taktik. 

2008 – 2009 är de två åren där minst antal civila omkommit under hela perioden som 

undersöks vilket förklaras utav koalitionens inriktning att in i det sista förhindra lidande och 

dödsfall bland civilbefolkningen, med andra ord att skydda dem. Denna nya 

befolkningsfokuserade COIN doktrin innebar också att gradvis överlåta mer ansvar åt de 

nationella regeringsstyrkorna, framförallt i de urbana områdena. Samtidigt rekommenderar 

General Petraeus, då befälhavare för hela operationen i Irak och som själv varit involverad i 

utvecklandet av den nya doktrinen, att under 2008 minska truppbidraget. Detta beror delvis på 

att trupp tillförseln inte hade den önskade effekten för civilbefolkningen samt att USA mellan 

                                                           
41 Rid och Keaney, Understanding counterinsurgency: Doctrine, operations, and Challanges, s. 59. 
42 J. Goldman, The war on terror encyclopedia: From the Rise of Al-Qaeda to 9/11 and Beyond, Santa Barbara, 

ABC-CLIO, 2014, s. 22, 201. 
43 G. Butler, “Operation IRAQI FREEDOM 05-07”, Marine Corps Gazette, vol.90, nr.7, 2006, s. 21–23. 
44 J. McCausland, “Iraq After the ‘‘Surge’’”, American Foreign Policy Interests, vol.30, nr.1, 2008, s. 23–25. 
45 Rid och Keaney, Understanding counterinsurgency: Doctrine, operations, and Challanges, s. 75-77. 
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kriget i Afghanistan och Irak helt enkelt börjar få slut på soldater.46 Allt detta medför att en 

allt större del av statistiken för civila dödsoffer kan föras över på de nationella 

regeringsstyrkorna och 2009 markerar året då antalet civila dödsoffer orsakade av 

regeringsstyrkorna når de orsakade av koalitionen. 

 

 
Tabell 2. Jämförelse mellan civila dödsoffer orsakade av koalitionen, irakiska styrkor samt 

motståndaren.47 

Civila dödsoffer orsakade av motståndaren dominerar statistiken i en jämförelse mellan alla 

tre kategorierna. Detta beror på att motståndaren olikt koalitionen använder terror och våld 

mot civilbefolkning som ett medel för att tvinga till sig befolkningens respekt och samarbete. 

Som diskuterat tidigare innefattar en förmåga att skydda civilbefolkningen även förmågan att 

skydda dem ifrån motståndarens attacker vilket gör det relevant att inkludera även den 

statistiken. Siffrorna visar också tydligt på en upptrappning tom 2007 där ökningen når sin 

topp för att efter strategibytet successivt minska. 

Satt i sin kontext kan ett tydligt skifte utrönas från en motståndarfokuserad till en 

befolkningsfokuserad doktrin både genom att titta på statistiken och uttalade strategier. 

Således följer statistiken strategierna och vad som ”sägs”. Detta förutom vid två tillfällen -

2004 samt 2007 det ena beroende på att USA som beskrivet tidigare befann sig i ett taktiskt 

vakuum och det andra beroende det väsentligt ökade truppbidraget.  

Sammanfattningsvis pekar statistiken som undersökts i steg 1 mot att antalet civila dödsoffer 

varierar beroende på vilken strategi koalitionen har använt när de har genomfört 

upprorsbekämpning. Liksom de uttalade strategierna som koalitionen använde talar 

statistiken också för att perioden mellan 2004 och 2009 kan delas in i två delar – en force 

protection period där de civila dödsoffren var höga och en befolkningsfokuserad period där 

dödssiffrorna var lägre. Den första perioden var mellan 2004 och 2007 och den andra 

perioden var 2008 till 2009. 

4.3 Steg 2 

Som diskuterat i steg 1 kan perioden 2004 – 2009 delas in i två delar utifrån vilken COIN 

strategi som användes. Perioden 2004 till och med 2007 kommer att benämnas som ”force 

protection perioden” p.g.a. att COIN strategins huvudfokus var att nedkämpa motståndaren 

och skydda den egna truppen. Perioden 2008 till och med 2009 benämns som den 

”befolkningsfokuserade perioden” p.g.a. att strategins huvudfokus var att nedkämpa 

motståndaren och skydda den civila befolkningen. 

                                                           
46 McCausland, “Iraq After the ‘‘Surge””, s. 28-29. 
47 Se appendix “sammanställning av empiriskt material”. 
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4.3.1 Egna 

 
Tabell 3. Antalet dödade soldater i koalitionsstyrkorna och irakiska regeringsstyrkor 

sammanlagt.48 

I jämförelse skall perioden från och med 2007 och dess trupp tillförsel innebära fler dödsoffer 

bland koalitionen då den nya COIN doktrinen innebar en större risktagning för koalitionen. 

En granskning av det statistiska materialet påvisar något helt annat. 

Först och främst visar statistiken under force protection perioden att egna dödsoffer varierat 

marginellt, med toppar 2004 och 2007 vilket kan förklaras enligt samma argument som för 

civila dödsoffer. Dvs. 2004 var året efter invasionen där upprorsmakarna organiserade och 

växte till sig och började slå tillbaka mot koalitionen samt att 2007 markerar året då trupp 

tillfördes för att utföra fler operationer. Att perioden knappt visar någon variation kan då 

förklaras med att strategierna för force protection inte förändrades under den tiden utan var 

konstant, vilket också är uttalat. 

För det andra markerade 2007 året då General Petraeus bytte COIN strategi till den 

befolkningsfokuserade vilket innebär enligt Zambernardis modell att risken skulle överföras 

från civila till koalitionsstyrkan.49 Det statistiska materialet påvisar istället en generell 

avtrappning bland egna dödsoffer efter 2007. 

Statistiken över dödsoffer bland de irakiska regeringsstyrkorna följer samma mönster som den 

grad de har varit involverade i COIN operationerna. 2005 – 2006 utgjorde de år de irakiska 

styrkorna tränades och formades för att från 2007 kunna involvera dem fullt ut. 

Sammanfattningsvis stämmer inte statistiken överens med de uttalade strategier man har haft, 

force protection perioden skall teoretiskt innebära färre dödsoffer bland koalitionen än i den 

befolkningsfokuserade perioden. Enligt statistiken är förhållandet tvärt om, de sammanlagda 

dödssiffrorna bland koalitionen och irakiska regeringsstyrkorna är avsevärt högre under 

force protection perioden. 

4.3.2 Motståndaren 

 
Tabell 4. Antal nedkämpade motståndsmän 2004 – 2009.50 

 

Det irakiska upproret började organiseras i 2004 efter att koalitionen invaderat Irak och avsatt 

den högt centraliserade irakiska regeringen. Regeringens plötsliga kollaps skapade då ett 

                                                           
48 Se appendix “sammanställning av empiriskt material”. 
49 Smith, “Protecting Civilians… or Soldiers? Humanitarian Law and the Economy of Risk in Iraq”, s. 160-161.  
50 Se appendix “sammanställning av empiriskt material". 
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maktvakuum när koalitionen sedermera inte hann tillsätta en adekvat maktstruktur som 

accepterades av de många lokala ledarna runt om i landet vilket ledde till interna maktkamper. 

När koalitionen sedan tillsatte ett provisoriskt styre var målet att ta bort alla inflytelserika 

individer på regeringsposter och myndigheter med Baathist kopplingar, vilket leder till att 

Sunni Irakier tidigt drar slutsatsen att de inte har något att vinna på ockupationen. Samtidigt 

förlitade sig större delen av befolkningen på att koalitionen kunde garantera säkerheten åt 

civilbefolkningen vilket snabbt motbevisades under force protection perioden. På detta sätt 

växer upproret fram och landet står inför ett inbördeskrig sent 2006.51 Statistiken pekar på att 

detta händelseförlopp successivt har lett till fler strider med dödlig utgång för motståndaren 

som når kulmen 2006 innan mer trupp tillförs på koalitionssidan under the surge.  

Under den befolkningsfokuserade perioden tycks antalet nedkämpade motståndsmän nedgå 

markant vilket tyder på en nedsatt förmåga till att nedkämpa motståndarens styrkor. 

4.3.3 Förhållandet mellan målen 

Sammanfattningsvis kan en jämförelse göras mellan force protection perioden och den 

befolkningsfokuserade inom respektive kategori för att se hur huvudfokus har skiftat mellan 

perioderna. I force protection perioden har antalet dödsoffer i samtliga kategorier varit 

betydligt fler än i den befolkningsfokuserade perioden vilket inte är förenligt med ett trilemma 

i den bemärkelsen Zambernardi menar. Enligt hans teori utifrån de uttalade strategierna som 

användes under perioden skulle förmågan till att nedkämpa motståndaren vara konstant 

medan antalet civila dödsoffer och antalet egna dödsoffer variera beroende på om strategin är 

force protection eller befolkningsfokuserad. Istället har en force protection strategi inneburit 

sämre skydd för både befolkningen och den egna truppen samt en bättre förmåga till att 

nedkämpa motståndaren. Den befolkningsfokuserade strategin däremot, har inneburit ett 

bättre skydd både för civilbefolkningen och den egna truppen men samtidigt en minskad 

förmåga till att nedkämpa motståndaren.  

 

5. Avslutning 

5.1 Slutsatser steg 1 

Det råder ingen tvekan om att det har skett ett skifte i de strategier som den USA-ledda 

koalitionen har använt under upprorsbekämpningen i Irak mellan åren 2004 och 2009. Det 

råder heller ingen tvekan om att förändringen till en uttalat befolkningsfokuserad strategi som 

syftar till att skona civilbefolkningen faktiskt också har inneburit att färre civila har dött. 

Slutsatsen utav den första delen av undersökningen är att den amerikanska COIN doktrinen 

som användes av den USA-ledda koalitionen under åren 2008 och 2009 minskade risken för 

civilbefolkningen i jämförelse med åren 2004 tom 2007. Detta innebär att risken för tredje 

part i högsta grad är beroende av de strategier som används och dessa strategier kan utformas 

för att skona civila. 

5.2 Slutsatser steg 2 

Utifrån den andra delen av analysen som syftade till att undersöka förhållandet mellan 

samtliga tre huvudmål i fallet kan ett antal slutsatser dras som inte var väntade. Först och 

främst pekar statistiken på att risken för civila och den egna truppen har förändrats på samma 

sätt i jämförelsen mellan de två perioderna. Detta kan innebära att en force protection strategi 

inte fungerar i praktiken – överbeskyddande strategier tycks skapa en farligare 

operationsmiljö för den egna truppen, likväl för civilbefolkningen. Sammantaget med 

förmågan till att nedkämpa motståndaren kan det konstateras att strategiernas huvudfokus inte 

alls följer det förutspådda mönster som förklaras i trilemmat. Force protection perioden ser 

                                                           
51 Goldman, The war on terror encyclopedia: From the Rise of Al-Qaeda to 9/11 and Beyond, s. 198-202. 
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höga förluster bland både egna och civila men ett stort antal nedkämpade motståndare, vilket 

betyder att koalitionen i praktiken fokuserat endast på ett av de tre målen – att nedkämpa 

motståndaren.  

Den befolkningsfokuserade perioden visar i jämförelse på ett lågt antal civila och egna 

dödsoffer men samtidigt också ett lågt antal nedkämpade motståndare. Detta betyder att 

koalitionen fokuserat på två utav målen – att skydda egna och civila vilket ger konsekvensen 

att motståndaren skonas.  

Sett till statistiken är sambandet mellan huvudmålen inte det som väntas utifrån Zambernardis 

modell, vilket samband som råder mellan målen gå heller inte att avgöra eftersom de förhåller 

sig till varandra på olika sätt mellan perioderna.  

5.3 Svar på frågeställningen 

Denna uppsats syftade till att svara på frågeställningen –  

”I vilken utsträckning kan skyddet av civilbefolkningen, skyddet av den egna truppen och 

striden mot motståndaren uppnås samtidigt inom ramen för en COIN operation?".  

Även om förhållandet som beskrivs i det teoretiska ramverket för den här uppsatsen har 

motbevisats står det klart att det heller inte går att uppnå dessa mål samtidigt inom ramen för 

en COIN operation. Detta är således svaret på frågeställningen, dessa mål kan inte uppnås 

samtidigt. Dock över perioden som har undersökts visar den befolkningsfokuserade strategin 

under perioden 2008 till 2009 att den USA-ledda koalitionen lyckades uppnå två utav tre mål 

– här skyddades både civilbefolkningen och den egna truppen vilket visar på förmågan att 

kombinera mål i störst utsträckning. 

5.4 Resultatets betydelse  

Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur risken för den civila befolkningen 

påverkas av olika strategier för upprorsbekämpning, detta eftersom befolkningen står i 

centrum för moderna COIN strategier som utgör det praktiska utövandet.  

Denna undersökning bidrar till en liten bit i det stora och komplexa pussel som utgör 

omständigheterna under vilka den civila befolkningen hamnar i riskzonen. Den tidigare 

forskning som presenteras under rubriken 1.3 forskningsläge pekade mot att målen för att 

skydda civilbefolkningen och den egna truppen var oförenliga och inte kunde uppnås 

samtidigt. Resultaten i denna undersökning visar som beskrivet tidigare att så inte är fallet, det 

pekar snarare mot att det är strategin för ”force protection” som inte fungerar då 

konsekvensen blev en riskfylld miljö både för civila och den egna truppen.  

Detta innebär för den som ämnar skydda civilbefolkningen när den genomför 

upprorsbekämpning att de strategier som amerikanarna använde i Irak mellan 2008 och 2009 

som beskrivs befolkningsfokuserade är det bättre alternativet.  

Undersökningen pekar också mot att konsekvensen av en sådan strategi inte behöver innebära 

en förhöjd risk mot den egna truppen. Men eftersom denna undersökning också har fastställt 

att det inte går att uppnå samtliga tre mål samtidigt finns det ett förhållande mellan dem, även 

om denna undersökning varken syftar till att reda ut, eller kan reda ut det sambandet. 

Detta ger förståelse för varför moderna COIN teorier som är befolkningsfokuserade, 

exempelvis Kilcullen, har fått genomslag trots att de inte diskuterar formerna för hur 

motståndarens styrkor skall nedkämpas – det kanske är teorier formulerade med vetskapen att 

konsekvensen blir en oförmåga att möta motståndaren. 

Kanske finns det då ett korn av sanning i Zambernardis förklaring av en sådan strategi - att 

staten genom politiska överenskommelser försöker få upprorsmännen att lägga ner sina 

vapen, eller att på politisk väg undergräva upprorsmakarna till den nivån att de ger upp. Vilket 

skulle innebära ett långt engagemang i konflikten, något som också blir tydligt då krigen i 

Irak och Afghanistan undersöks.  
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5.5 Anknytning till professionen  

Anledningen till att författaren till den här undersökningen har valt att utföra en undersökning 

inom ramen för upprorsbekämpning är att författaren själv har tjänstgjort under insatsen i 

Afghanistan. Även om Sverige officiellt har avslutat sitt uppdrag i Afghanistan innebär inte 

det att Sverige har genomfört upprorsbekämpning för sista gången. Trots Försvarsmaktens 

transformation mot ett nationellt försvar ligger ett möjligtvis långtgående deltagande till FN 

insatsen i Mali framför svenska officerare och soldater. Insatsen har för den svenska delen 

hitintills inneburit underrättelseinhämtning inom ramen för fredsbevarande men skall på sikt 

förändras till ett mer aktivt deltagande med trupp på marken då regelrätta skytteförband är 

planerade att ta över ansvaret från och med 2016.  

Om våldseskaleringen i Mali mellan rebeller och regeringstrupper fortsätter, vilket den har 

gjort sedan 2013, tror författaren till den här uppsatsen att upprorsbekämpning kommer att bli 

aktuellt för svensk trupp i någon form. Förmodligen tillsammans med andra nationer likt 

insatsen i Afghanistan.  

Det angeläget för officerare på alla nivåer – från plutonchefer till kontingentschefer att förstå 

debatten om upprorsbekämpning och hur den har utvecklats under 2000-talet. Författaren till 

den här uppsatsen kan dra till minnes att den strategi för upprorsbekämpning som den svenska 

militären i Afghanistan var en del av var en befolkningsfokuserad strategi. Det är då sannolikt 

att det är samma strategi som kommer ligga till grund när Försvarsmakten åter tar upp tråden i 

Mali. Därför är resultatet från den här undersökningen viktigt för professionen, officeren 

måste förstå att skyddet av civilbefolkningen och den egna truppen får till konsekvens att 

motståndaren i många stycken kommer undan. Åter igen något som författaren till den här 

uppsatsen kan minnas, frustrationen över att dela ut mat och vatten snarare än att leta efter 

motståndaren. Att officerare på taktisk nivå heller inte kunde förklara varför pekar mot en 

oförståelse för strategin och varför den ser ut på det sättet. Denna undersökning ökar 

förståelsen för hur risken för tredje part påverkas i relation till andra mål i för 

upprorsbekämpning och fyller således en liten del av det kunskapsglappet. 

5.6 Kritik mot resultatet 

5.6.1 Fallstudien 

Inledningsvis kan argument ges för att resultatet inte blir generaliserande för alla fall av 

upprorsbekämpning. Detta för att fallet som har undersökts involverar ett lands metoder för 

upprorsbekämpning, även om det är hela koalitionen som har undersökts utgörs majoriteten 

av amerikansk militär och det är deras metoder som har implementerats ända ner på taktisk 

nivå.  

Om exempelvis force protection konceptet diskuteras ur en svensk synvinkel kanske det 

innebär något helt annat vilket skulle kunna leda till ett annat utfall i det statistiska materialet. 

Således kan det antas att fallet och resultatet är representativt för amerikansk 

upprorsbekämpning med amerikanska strategier. 

De kännetecken som identifierar detta fallet och gör det jämförbart med andra fall i samma 

kategori är 

 Att det är ett fall av upprorsbekämpning med amerikanska strategier. 

 Att de strategier som används är uttalat fokuserade på att skydda den egna truppen 

(force protection) och/eller att skydda civilbefolkningen. 

 

Exempel på fall i samma kategori är ”Operation enduring freedom”, amerikanarnas 

upprorsbekämpning i Afghanistan. 
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5.6.2 Övrig kritik 

Valet att bortse från statistiken för antalet skadade individer i respektive kategori kan 

argumenteras ge en skev bild över hur statistiken förändrades under perioden. Att även om en 

motståndare endast skadas till följd av en offensiv är denne trots allt påverkad, givetvis i 

varierande grad beroende på skadans art men det torde fortfarande kunna mätas för att 

bedöma huruvida en strategi lyckas med att nedkämpa motståndaren.  

Samma argument kan föras för samtliga tre av huvudmålen, dock vill författaren till den här 

undersökningen åter igen påstå eftersom antalet skadade inte räknas för varken civila, egna 

eller motståndare gör det ingen skillnad för förhållandet mellan dem.  

Det enda en undersökning av antalet skadade skulle medföra är en större detaljupplösning 

genom hela forskningen men detta är inte nödvändigt för att svara på frågeställningen. Att 

involvera antalet skadade öppnar dessutom upp för ytterligare diskussioner om vad som 

räknas som skada och huruvida dessa försätter en motståndare ur stridbart skick. 

Resultatet kan även kritiseras för att undersökningen utgår ifrån att uttalade strategier innebär 

det de utger sig för att vara i praktiken. Denna undersökning har inte klargjort vad COIN 

strategin i de olika perioderna innebar i detalj utan bara vilka konsekvenserna har blivit. 

Diskrepansen mellan vad som sägs och vad som görs är något som Zambernardi inte heller 

tagit hänsyn till i diskussionen om sin förklaringsmodell. På samma sätt vill författaren till 

denna undersökning påpeka att denna undersökning inte har syftat till att undersöka detta. 

Slutligen kan denna undersökning kritiseras för huruvida antalet nedkämpade motståndare är 

en indikator på förmågan att nedkämpa motståndarens styrkor då den delen av trilemmat inte 

diskuteras av Zambernadi själv.  

Författaren till denna undersökning vill argumentera för att det i sammanhanget inte gör 

någon skillnad eftersom målen att skydda civilbefolkningen respektive den egna truppen 

förändras på samma sätt mellan de två perioderna, vilket innebär att trilemmat motbevisas 

oavsett om förmågan till att nedkämpa motståndaren har mätts på rätt sätt eller inte. Slutsatsen 

blir fortfarande att de tre huvudmålen inte förhåller sig till varandra enligt det trilemma som 

Zambernardi beskriver. 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom källmaterialet i den här undersökningen har sina tillkortakommanden vilket 

påverkar resultatets noggrannhet finns det goda skäl att genomföra samma studie antingen 

med ett annat eller ett kompletterande källmaterial. Under kapitlet ”andra källor” beskrivs 

konfliktdatabasen på Uppsala universitet som ett alternativ i framtiden när det statistiska 

materialet blir tillgängligt för allmänheten. 

Vidare finns det goda skäl att genomföra samma studie på ett annat fall i samma kategori, 

under kapitlet ”kritik mot resultatet” redovisas de kännetecken som gör denna studie 

jämförbar med andra fall i samma kategori. Här nämns USAs upprorsbekämpning i 

Afghanistan som exempel. Detta blir särskilt intressant eftersom Zambernadri använder fallet 

Afghanistan för att bestyrka sin förklaringsmodell.        
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Appendix 

Appendix 1 – Sammanställning av empiriskt material 

Här följer den sammanställning av de empiriska data som ligger till grund för 

undersökningen.  

År Civila 

dödsoffer 

orsakade av 

Koalitionen52 

Civila 

dödsoffer 

orsakade av 

irakiska 

styrkor 

Civila 

dödsoffer 

orsakade av 

upprorsmakare 

Koalitionens 

dödsoffer53  

Irakiska 

regeringsstyrkors 

dödsoffer54 

Motståndarens 

dödsoffer 

Jan 04 39 3 51 39 3 36 

Feb 04 42 0 195 14 0 178 

Mar 

04 

56 7 58 35 5 53 

Apr 04 740 1 245 131 1 234 

Maj 04 118 0 105 65 0 105 

Jun 04 60 4 261 45 3 225 

Jul 04 94 2 171 45 2 157 

Aug 

04 

203 35 181 63 35 162 

Sep 04 340 12 393 75 11 362 

Okt 04 199 1 300 58 1 282 

Nov 

04 

818 5 268 129 5 205 

Dec 04 76 8 190 58 6 169 

Totalt 

04 

2785 78 2418 757 72 2168 

Jan 05 112 14 188 74 10 169 

Feb 05 63 19 284 42 18 273 

Mar 

05 

74 13 139 33 10 112 

Apr 05 68 7 235 46 3 179 

Maj 05 110 17 424 69 11 362 

Jun 05 71 18 330 69 15 276 

Jul 05 45 24 390 48 24 374 

Aug 

05 

114 61 214 75 61 205 

Sep 05 81 19 239 45 12 217 

Okt 05 98 9 202 80 7 178 

Nov 

05 

196 4 305 71 3 289 

Dec 05 52 15 171 57 13 166 

Totalt 

05 

1084 220 3121 709 187 2800 

Jan 06 101 15 268 44 14 246 

Feb 06 44 3 152 48 3 126 

Mar 

06 

69 7 252 27 5 229 

Apr 06 46 19 208 70 14 188 

Maj 06 80 21 234 67 20 205 

                                                           
52 Iraq Body Count, Database, https://www.iraqbodycount.org/database/, 2015, (hämtad 2015-05-10). 
53 M. White, “Iraq Coalition Casualties: Fatalities by Year and Month“ , iCasualties: Iraq coalition casualty 

count, Tabell, http://icasualties.org/Iraq/ByMonth.aspx, 2015, (hämtad 2015-05-03). 
54 S. Rogers, “Iraq Body Count report: how many died and who was responsible?”, The Guardian, Artikel, 2012- 

01-03, http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jan/03/iraq-body-count-report-data, (hämtad 2015-05-

03). 

https://www.iraqbodycount.org/database/
http://icasualties.org/Iraq/ByMonth.aspx
http://www.theguardian.com/news/datablog/2012/jan/03/iraq-body-count-report-data
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Jun 06 62 24 219 58 22 192 

Jul 06 56 13 301 41 12 283 

Aug 

06 

59 30 265 59 29 246 

Sep 06 61 13 388 65 11 354 

Okt 06 89 87 356 103 87 333 

Nov 

06 

141 24 261 67 24 243 

Dec 06 94 28 266 98 24 231 

Totalt 

06 

902 284 3170 747 265 2876 

Jan 07 109 12 211 80 10 181 

Feb 07 135 16 324 75 15 289 

Mar 

07 

101 86 445 72 84 428 

Apr 07 102 78 306 107 75 289 

Maj 07 93 16 354 123 16 340 

Jun 07 154 25 360 99 25 350 

Jul 07 130 28 310 74 28 308 

Aug 

07 

150 78 236 60 78 224 

Sep 07 124 26 177 45 21 156 

Okt 07 117 29 223 30 27 205 

Nov 

07 

81 46 162 30 42 150 

Dec 07 46 40 219 14 40 206 

Totalt 

07 

1342 480 3327 809 461 3126 

Jan 08 27 44 96 35 39 82 

Feb 08 68 9 191 26 7 162 

Mar 

08 

113 215 478 37 213 457 

Apr 08 116 37 329 42 35 311 

Maj 08 76 48 255 17 42 204 

Jun 08 33 17 188 24 16 172 

Jul 08 13 18 101 8 15 87 

Aug 

08 

9 13 111 12 11 81 

Sep 08 27 13 144 8 5 129 

Okt 08 30 18 111 7 16 99 

Nov 

08 

14 8 119 7 6 112 

Dec 08 10 24 145 7 23 135 

Totalt 

08 

536 464 2268 230 428 2031 

Jan 09 10 4 67 8 4 57 

Feb 09 16 6 52 11 3 43 

Mar 

09 

4 18 97 4 18 95 

Apr 09 10 7 107 13 2 85 

Maj 09 6 4 80 12 3 75 

Jun 09 2 5 69 10 4 56 

Jul 09 6 43 82 5 43 74 

Aug 

09 

2 1 208 4 0 207 

Sep 09 4 5 85 4 5 79 

Okt 09 0 4 220 2 2 214 

Nov 7 3 33 2 3 28 
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09 

Dec 09 4 2 64 0 1 62 

Totalt 

09 

71 102 1164 75 88 1075 

 

 


