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ABSTRACT: 
David Galulas theories has strongly influenced modern counterinsurgency (COIN) theory. 
According to the authors of the current US. COIN field manual FM 3-24, Galula was the theo-
retician that had the most considerable influence on the field manual. Galula claims that the 
objective in COIN is to win the populations active support, because without it, the counterin-
surgent will never win the war. Surveys conducted on the Iraq war between 2004-2008 
shows that the US-led Coalition did not win the support of the population, since it decreased 
constantly from the start of the war until 2007, when 79% of the population was against 
their presence in the country. However, in Mars 2008 the support had instead increased to 
72%. This essay studies the US-led coalitions COIN methods in Iraq between 2004 to 2007, 
and aims to investigate how COIN methods affect the support of the population for the coun-
terinsurgent. The results shows that, to gain the support of the population, the counterinsur-
gent must station their troops amongst the population and protect them from the insur-
gency.  
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1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering  
Opinionsundersökningar gjorda på Iraks befolkning under upprorskriget i Irak visar att 
deras stöd till den USA ledda koalitionen (benämns vidare endast koalitionen) minskade 
kraftigt och konstant från 2004 fram till 2007 då endast 21 % av Iraks befolkning stödde 
deras närvaro. År 2007 vände den negativa trenden, då befolkningens stöd till koalitio-
nen istället ökade något fram till 2008, då 26% stödde koalitionen.1 
 

Dessa undersökningar tyder på att koalitionen inte vann befolkningens stöd då majori-
teten av befolkningen inte gav sitt stöd till dess närvaro. Att opinionsundersökningarna 
dessutom visar på en variation i stödet, där 2007 utmärker sig som en brytpunkt då stö-
det ökar något väcker en förundran om hur koalitionen påverkade befolkningens stöd  
till dem. Speciellt eftersom att befolknings stöd till upprorsbekämparna anses vara nöd-
vändigt för vinna upprorskriget, enligt bland annat David Galula och Kilcullen2. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning syftar till att öka förståelsen för hur olika tillvägagångssätt av upp-
rorsbekämpningen påverkar befolkningens stöd till upprorsbekämparen. Det större syf-
tet med undersökningen är att bidra med kunskap till hur upprorsbekämpare når fram-
gång vid upprorsbekämpning. Denna kunskap är även högst relevant idag då IS i nuläget 
behärskar delar av både Irak och Syrien. Därav är det viktigt att undersöka den tidigare 
upprorsbekämpningen i Irak för att bidra med kunskap till hur IS eventuellt ska beseg-
ras i framtiden.  
 
Utifrån ovanstående problemformulering och syfte kommer denna undersökning svara 
på frågeställningen:  
 
Hur påverkade den USA-ledda koalitionens upprorsbekämpning, befolkningens stöd till 
dem i Irak mellan åren 2004 och 2008? 

1.3 Tidigare forskning  
Tidigare forskning beskriver främst hur befolkningens stöd ska uppnås och vad det får 
för effekt, däremot så kopplas dessa antagande sällan till empiriska observationer i form 
av vad befolkningen faktiskt tyckte i det specifika fallet, och endast två artiklar har hittas 
där befolkningens stöd till koalitionen i Irak undersöks. Inledningsvis kommer tre artik-
lar att beskriva hur befolkningens stöd ska uppnås generellt, därefter följer en artikel 
som förklarar hur stödet erhölls från sunniaraberna i Irak 2007. Slutligen presenteras 
en artikel som undersöker befolkningens åsikter under Irakkriget genom opinionsun-
dersökningar och som till del beskriver vad som påverkar befolkningens stöd.   
 Dagens teorier om hur befolkningens stöd uppnås kan enligt Katagiri sammanfat-
tas till att upprorsbekämparen ska bidra med administrativa och ekonomiska tjänster, 
polisiära operationer samt skydd och kontroll av befolkningen. Dessa åtgärder måste 

                                                        
1 D3 Systems of Vienna, Virginia and KA Research Ltd of Istanbul, Turkey. Iraq Poll March 2008. Q:20 
2 Galula 2006, s. 4-5, 54; FM 3-24.2 2009, s. C-1 
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enligt Katagiri sedan koordineras med landets befintliga styrkor.3 Enligt Katagiri finns 
det idag tre olika vetenskapliga synsätt på vad befolkningens stöd till upprorsbekämpa-
ren får för resultat på upprorsbekämpningen. Det första synsättet är att stödet ökar ef-
fekten av de militära och polisiära operationerna. Detta genom att befolkningen till ex-
empel bidrar med underrättelser till upprorsbekämparna och nekar upprorsmakarna 
underhåll och logi. Det andra synsättet är att stödet endast ger undermåliga resultat ef-
tersom att befolkningen kan tappa stödet om de förfärar att straffas av upprorsmakarna 
eller om upprorsmakarna erbjuder ett bättre alternativ för befolkningen. Det tredje syn-
sättet är att strategin för vinna befolkningens stöd försämrar upprorsbekämpningen i 
den aspekt att upprorsbekämparen då förlorar sin förmåga att tvinga befolkningen.4 
 Irene Van der Kloet menar att befolkningens förtroende är något som byggs upp 
över lång tid. Vidare menar Kloet på att de militära styrkorna måste bevisa för befolk-
ningen att de kan lösa sin uppgift, men även att de är hjälpsamma mot befolkningen.  
Kloet beskriver även att de militära styrkorna har svårt att erhålla och bibehålla ett för-
troende från befolkningen på grund av deras rotation av personal, då varje ny enhet 
måste skapa sig en egen relation till befolkningen och genom den bygga ett förtroende.5  
 Heather S. Gregg menar att framgång nås genom att separera befolkningen ifrån 
upprorsmakarna och för att genomföra detta krävs det både kinetiska (fysiska) och icke-
kinetiska handlingar.  Enligt Greg är utmaningen för upprorsbekämparen att i ett tidigt 
skede kombinera dessa handlingar så att de skapar säkerhet i landet och vinner befolk-
ningens stöd.6 
 Mellan 2004 och 2007 började en stor andel av sunniaraberna samarbeta med USA 
i kampen mot Al Qaida, vilket kom att kallas för "The Awakening". Mark Lynch har sedan 
försökt förklara hur det kom sig att koalitionen lyckades vinna deras stöd.7 I sin under-
sökning kom Lynch fram till att en ständig dialog mellan koalitionen, den Irakiska reger-
ingen och Sunniaraberna var en bidragande faktor till stödet. Vidare menar Lynch på att 
denna dialog inte ändrade Sunniarabernas uppfattning under en dag, utan att det kom 
att krävas flera år av debatt innan de till slut gav sitt stöd till koalitionen. Lynch menar 
även på det krävdes att koalitionen skyddade Sunniaraberna, för att de inte skulle frukta 
hämnd från Al Qaida om de anslöt sig till koalitionen.8  Vidare beskriver Lynch att media 
hjälpte till att påverka Sunniaraberna genom att göra det allmänt accepterat att ansluta 
sig till koalitionen.9 
 Raphael S. Cohen har skrivit en artikel där han undersöker betydelsen av "hearts 
and minds" genom att utmana några av de punkter som FM 3-24 hävdar avseende just 
detta.10 Vidare baserar Cohen sin analys på opinionsundersökningar gjorda i Vietnam, 
Afghanistan och Irak. Resultatet av hans analys visar att befolkningens åsikter är svåra 
att ändra på och att befolkningens åsikter i sin tur är mer av en effekt av taktisk fram-
gång än att de leder till taktisk framgång.11  Enligt Cohen tyder hans undersökningar på 
att först måste upprorsmakarna besegras för att befolkningen ska känna sig säker,  för 
det är först då som upprorsbekämparen kan vinna befolkningens förtroende och stöd 

                                                        
3 Katagiri 2011, s. 171 
4 Katagiri 2011, s. 172-173 
5 Van der Kloet 2006, s. 434 
6 Gregg 2009, s. 18-19 
7 Lynch 2011, s. 36-37 
8 Ibid, s. 70 
9 Ibid, s. 72 
10 Cohen 2014a,  s. 609-636 
11 Ibid, s. 609 
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enligt honom. Men efter en närmare granskning av vad Cohen baserat detta antagande 
på så visar det sig att det bygger på en fråga om irakiernas uppfattning om huruvida 
koalitionen genomförde ett bra jobb eller inte.12 Utifrån detta menar jag på att validite-
ten i vad Cohen här hävdar är relativt låg, då en fråga om hur befolkningen stödjer koali-
tionen hade gett en bättre validitet. Vidare menar Cohen att vägen till befolkningens 
stöd nog faktiskt inte är ekonomisk utveckling, politiska reformer och diplomatik. Utan 
att den säkraste vägen till att nå befolkningens stöd istället är att skapa stabilitet genom 
att vinna på slagfältet.13 Befolkningskoncentrerad upprorsbekämpning har enligt Cohen 
sällan visats sig framgångsrik, utan han menar istället på att det är kontroll av befolk-
ningen som statistiskt sett oftare gett framgång i historien.14 Cohen baserar främst sina 
antaganden utifrån en jämförelse av det taktiska utfallet och opinionsundersökningar-
nas utfall.  
 Tidigare forskning visar att det finns olika synsätt kring vilken påverkan befolk-
ningens stöd till upprorsbekämparen får för effekt, där det finns de som anser att det får 
en positiv effekt, men även de som anser tvärtom. Forskningen visar också att de militä-
ra styrkorna har svårt att erhålla befolkningens förtroende, p.g.a. deras personal rota-
tion. Lynch beskrev i sin studie på en del av upprorskriget i Irak att det krävdes att koa-
litionen skyddade sunniaraberna innan de gav sitt stöd till dem. En del av den tidigare 
forskningen tyder även på att det främst inte är olika former av stöd till befolkningen 
som ökar deras stöd till upprorsbekämparna, utan att det istället är framgång i upprors-
kriget och därigenom en ökad stabilitet i landet som skapar stödet. Forskningen tyder 
också på att stödet från befolkningen uppnås genom att tillhandahålla administrativa 
tjänster, ekonomiska bidrag, polisiära operationer samt skydd och kontroll av befolk-
ningen.  
 Utifrån den tidigare forskningen går det dra slutsatsen att få undersökningar har 
gjorts på vad som påverkar befolkningens förtroende vid upprorsbekämpning. De som 
har gjorts har antingen bara undersökt vad som påverkade en del av befolkningen (sun-
niaraberna) eller stödets betydelse för upprorsbekämpningen. Det finns alltså en forsk-
ningslucka inom upprorskriget i Irak, eftersom ingen har undersökt hur koalitionen på-
verkade hela befolknings stöd till dem i Irak. Vilket denna undersökning ämnar svara på.  
 

1.4 Disposition  
I kapitel två sammanfattas och avgränsas Galulas teorier för att passa just denna under-
sökning. I det tredje kapitlet redovisas den valda metoden för undersökningen, dess de-
sign, hur teorin operationaliseras samt källkritik till det empiriska material som sedan 
kommer ligga till grund för undersökningen. I det fjärde kapitlet analyseras de två fallen 
utifrån Galulas teorier. Kapitel fem är sedan det avslutande kapitlet, där undersökning-
ens resultat redovisas, diskuteras, kritiseras och knyts an till profession. Slutligen ges 
förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
 
 

                                                        
12 Cohen 2014a, s. 623-625 
13 Ibid, s. 632-633 
14 Cohen 2014b, s. iii 
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2. Teori   

2.1 David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice 

Galula menar att seger i upprorskrig inte uppnås genom att enbart bekämpa upprors-
makarna och störta deras politiska organisation, utan att det också krävs att upprors-
makarna permanent isoleras från befolkningen.15 Vidare förklarar Galula att befolkning-
ens stöd är målet med upprorsbekämpning, eftersom att utövandet av politisk makt är 
beroende av att befolkningen står bakom eller underkastar sig den.16 Vidare förklarar 
han att en förutsättning för att detta ska fungera är att befolkningen självmant motarbe-
tar upprorsmakarnas återkomst.17 Galula har utifrån sina teorier utarbetat fyra lagar 
och åtta principer för upprorsbekämpning. Inledningsvis kommer Galulas fyra lagar att 
kort summeras då de på ett bra sätt sammanfattar kärnan i hans teorier. Vidare kommer 
Galulas åtta principer att presenteras i detta kapitel, för att sedan operationaliseras i 
metodkapitlet.  
 Den första lagen är: stödet från befolkningen är lika viktigt för upprorsbekämparen 
som det är för upprorsmakaren. Galula förklarar att problemet inte är att bekämpa och 
utvisa upprorsmakarna i ett visst område. Utan problemet är istället att förhindra upp-
rorsmakarnas återkomst, eftersom att upprorsbekämparna inte har tillräckliga resurser 
för att skydda alla områden i landet. Detta kan enligt Galula endast uppnås genom att be-
folkningen stödjer upprorsbekämpningen.  
 Den andra lagen är: Stödet erhålls genom den aktiva minoriteten. Galula menar att 
det alltid finns en aktiv minoritet som är för, en som är emot och en som är neutral till 
upprorskriget. För att vinna befolkningens stöd ska den minoritet som är för upprors-
bekämpningen användas till att vinna stödet från den neutrala minoriteten och bekämpa 
den minoritet som motsätter sig upprorsbekämpning. 
  Den tredje lagen är: befolkningens stöd är villkorligt. Med denna lag förklarar Galula 
att befolkningens stöd är beroende av två delar. För det första måste befolkningen kän-
na sig säker nog att stödja upprorsbekämparna, utan att riskera bestraffning från upp-
rorsmakarna. För det andra måste upprorsbekämparna bevisa att de har förmågan och 
viljan att vinna över upprorsmakarna. Detta eftersom att befolkningen tenderar till att 
stödja den vinnande parten i konflikten.  
 Den fjärde lagen är: Intensiteten av ansträngningarna och vidden av medlen är vä-
sentliga. Galula beskriver att det krävs enorma resurser för att genomföra upprorsbe-
kämpning i form av personal och tillgångar. På grund av detta krävs det enligt honom att 
upprorsbekämparen successivt kraftsamlar sina resurser inom ett område, vinner där, 
för att sedan successivt arbeta sig vidare inom landet.18   

2.2 Galulas åtta principer 
Utifrån ovanstående lagar har Galula utarbetat åtta principer. Principerna syftar till att 
vinna befolkningens aktiva stöd till upprorsbekämpningen för att slutligen vinna kri-
get.19 Fyra av dessa principer kommer sedan att användas som analysverktyg till under-
sökningens två olika fall av Irak kriget. Principerna är direkt översatta från engelska i 
syfte att förtydliga hur de tolkas i denna undersökning.  
 

                                                        
15 Galula 2006, s. 54 
16 Ibid, s. 4 
17 Ibid, s. 4-5, 54 
18 Ibid, s. 52-55 
19 Ibid, s. 4 
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1. Bekämpa eller utvisa upprorsmakarna 
Principen innebär att upprorsbekämparna kraftsamlar sina  styrkor till ett område och 
där bekämpar eller utvisar huvuddelen av upprorsmakarna. Målbilden är att skapa till-
räckligt med säkerhet i området för att kunna genomföra den andra principen som be-
skrivs nedan.20 
 
2. Utplacering av den statiska enheten 
Denna princip innebär att upprorsbekämparna skiftar fokus från att bekämpa upprors-
makarna till att vinna befolkningens stöd. Bekämpningen av upprorsmakarna fortsätter, 
fast i en mindre skala och med den tydliga riktlinjen att det huvudsakliga målet är att 
vinna befolkningens stöd. Upprorsbekämparen måste enligt denna princip säkerhets-
ställa att upprorsmakarna inte återvänder och skydda befolkningen från dem. De ska 
även stödja de civila maktmedlen på den lokala nivån. Galula förtydligar här att det är 
främst där befolkningen bor som upprorsbekämparna ska stationeras och inte endast 
vid strategiskt viktiga punkter i området, då han förklarar att detta kommer att förbättra 
befolkningens skydd samt öka gemenskapen mellan de två parterna.21 
 
3. Ta kontakt med och kontrollera befolkningen 
Denna princip syftar till att uppfylla tre huvudsakliga mål: återetablera upprorsbekäm-
parnas auktoritet över befolkningen, att fysiskt isolera befolkningen från upprorsma-
karna, samt att inhämta information som syftar till att bekämpa upprorsmakarnas poli-
tiska celler. Principen delas vidare in i fem delmål: ta kontakt med, kontrollera, och 
skydda befolkningen, inhämtning av information samt vinna befolkningens stöd. 
Inledningsvis finns det enligt Galula en fysisk barriär mellan befolkningen och upprors-
bekämparen, eftersom att befolkningen troligtvis fortfarande är under upprorsmakar-
nas dolda kontroll. Vidare menar han att denna barriär endast kan brytas med fysiska 
medel, men utan att befolkningen behandlas som en fiende. Enligt Galula är lösningen 
att först be folkningen att utföra enklare samhällsuppgifter som sedan allteftersom 
övergår till stödjande åtgärder för upprorsmotverkaren, vilka de får betalt för. Om det 
inte fungerar, ska de istället beordras till att genomföra uppgifterna. Detta ska enligt Ga-
lula ge dem ett alibi till upprorsmakarna. Kontrollen av befolkningen skapas enligt Galu-
la genom att registrera befolkningen, dels genom att upprätta ID-kort men även genom 
folkräkning. I folkräkningen genomförs en kartläggning av familje- och släktbanden, då 
Galula förklarar att den informationen är av vikt med hänsyn till att upprorsmakarna 
genomför sin rekrytering utifrån dessa relationsband. Enligt honom ska även befolk-
ningens rörelser kontrolleras genom att t.ex. upprätta gränskontroller. Galula förklarar 
att alla som är involverade i upprorsbekämpning ska bidra till att samla in information 
om upprorsmakarna i syfte att öka befolkningens möjligheter att delge information. Det 
sista delmålet innebär att upprorsbekämparna ska ta reda på vilka politiska reformer 
som befolkningen önskar, i syfte att i ett senare skede implementera dessa och därige-
nom vinna deras stöd. Vidare förklarar Galula att varje möjligt tillfälle att hjälpa befolk-
ningen ska tas, i syfte att öka deras förtroende och stöd.22  
 
 

                                                        
20 Galula 2006, s. 75-77 
21 Ibid, s. 77-78 
22 Ibid, s. 81-85 
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4. Bekämpa upprorsmakarnas politiska organisation 
Denna princip är främst en polisiär operation och skall frånkopplas från upprorsbekäm-
parna. Den syftar till att identifiera, arrestera, förhöra, döma och eventuellt vända de 
som stödjer upprorsmakarna till att istället stödja upprorsbekämpningen.23 
 
5. Lokala val 
Principen innebär att upprorsmotverkarna ska upprätta lokala val, där nya ledare väljs 
av befolkningen. Detta i syfte att erhålla befolkningens aktiva stöd till upprorsbekämp-
ningen.  
 
6. Testa de lokala ledarna 
Enligt denna principen ska de nya ledarna prövas genom att anförtros uppgifter. Dessa 
uppgifter ska i sin tur konstrueras på ett sådant sätt att de stödjer upprorsbekämpning-
en. Till exempel genom att be ledarna organisera lokala säkerhetsstyrkor, rekrytera per-
sonal till de egna reguljära styrkorna, samt organisera underrättelse och propaganda 
enheter. I och med prövningen ska också de odugliga ledarna ersättas.24  
 
7. Organisera ett politiskt parti 
Enligt denna principen ska de lokala ledarna samlas och organiseras till en gemensam 
politisk rörelse, som arbetar för upprorsbekämpningen.25  
 
8. Vinn över eller bannlys de kvarstående upprorsmakarna.  
Enligt denna principen ska upprorsbekämparna besegra de kvarvarande upprorsma-
karna eller bannlysa dem. Om de föregående principerna har varit framgångsrika så har 
nu upprorsbekämparna enligt Galula ett stöd i form av att befolkningen aktivt deltar i 
kriget mot upprorsmakarna.26 
 
Eftersom att principen: bekämpa upprorsmakarnas politiska organisation huvudsakligen 
är en polisiär operation som enligt Galula ska särskiljas ifrån upprorsbekämparna, 
kommer den ej utgöra en del av analysen för denna undersökning.27 Även principerna 
upprätta lokala val och organisera ett politiskt parti kommer uteslutas från undersök-
ningen. Detta på grund av att principerna främst är av en politisk karaktär och för att 
analysera dem krävs det bedömt en analys av politiken under upprorskriget utöver upp-
rorsbekämpningen, vilket denna undersökning varken har tid till eller ämnar göra. Ef-
tersom att delar av Irak i skrivande stund kontrolleras av IS, går det redan på förhand 
att förutsäga vad undersökningen kommer komma fram till avseende denna principen 
vinn över eller bannlys de kvarstående upprorsmakarna. Av den anledningen kommer 
principen att uteslutas från analysen.28 De principer som därmed kommer att användas i 
denna undersökning är:  
 Bekämpa eller utvisa upprorsmakarna 
 Utplacering av den statiska enheten 
 Ta kontakt med och kontrollera befolkningen 

                                                        
23 Galula 2006, s. 86-87 
24 Ibid, s. 90-92 
25 Ibid, s. 92-93 
26 Ibid, s. 93-94 
27 Ibid, s. 87 
28 Ibid, s. 89-90, 92-94 
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 Testa de lokala ledarna 

3. Metod 

 
3.1 En jämförande fallstudie 

Då denna undersökning syftar till att förklara hur olika tillvägagångssätt påverkade be-
folkningens stöd till upprorsbekämparna under två olika tidsperioder (fall) av upprors-
kriget i Irak, faller den inom ramen för en jämförande fallstudie. Både Yin och Denscom-
be förklarar att fallstudien som metod är att föredra när undersökning ämnar svara på 
frågorna hur eller varför.29 Denscombe menar vidare på att en fallstudie är lämplig att 
använda om undersökningen ämnar undersöka en fråga på djupet och när författaren 
strävar efter att bidra med en förklaring som kan hantera verkliga förhållanden.30 Vilket 
stämmer väl in på denna undersökning, då det är just verkliga företeelser som studeras 
och ska förklaras på djupet. Denscombe förklarar att det som utmärker en fallstudie är 
dess inriktning på en enda undersökningsenhet och att fördelen med en fallstudie jäm-
fört med en masstudie är att en fallstudie kan komma till insikter som annars inte hade 
uppmärksammats vid en masstudie.31 Vilket denna undersökning drar fördel av, då det 
krävs en djupdykning i upprorskriget för att kunna analysera och förklara hur upprors-
bekämpningen påverkade befolkningens stöd. Vidare kommer denna undersökning att 
jämföra två fall av upprorskriget i Irak, för att utifrån eventuella skillnader i de två fal-
len, förklara hur upprorsbekämpningen påverkade befolkningens stöd. I undersökning-
en kommer även Galulas teorier användas till att förklara koalitionens upprorsbekämp-
ning, som sedan jämförs med utfallet. Vilket även gör att undersökningen faller inom 
ramen för en teoriprövande fallstudie.  

3.2 Val av fall och avgränsningar 
Valet av fall gjordes utifrån den beroende variabeln, som i det här fallet är befolkningens 
stöd. Under upprorsbekämpningen i Irak går det att urskilja en tydlig förändring av stö-
det, där stödet minskar mellan 2004 till 2006, för att sedan istället öka mellan 2007 till 
2008.32 Denna förändring i stödet gör att perioderna blir intressanta att undersöka, ef-
tersom skillnader i upprorsbekämpningen mellan de två olika tidsperioderna skulle 
kunna förklara hur stödet påverkas av upprorsbekämpningen. Perioden kan därför de-
las in i två fall, det första mellan 2004-2006 då stödet minskar och det andra mellan 
2007-2008 då stödet istället ökar. USA invaderade Irak redan år 2003, men konflikten 
var då ett reguljärt krig mellan koalitionen och Iraks dåvarande Baathregim.33 Vilket in-
nebär att koalitionens genomförande från det året ej är jämförbart med upprorsbe-
kämpningen mellan 2004-2007. Vidare så genomfördes den sista mätningen för befolk-
ningens stöd i mars 2008. Vilket också bidrog till undersökningens avgränsning i tid.  
Fallen är så lika som möjligt på den oberoende variabeln, då det är samma konflikt och 
aktörer som undersöks i de två fallen. Vilket också förespråkas av Esaiasson m.fl., som 
förklarar att fallen som undersöks ska vara så lika varandra som möjligt på den relevan-

                                                        
29 Yin 2009, s. 61 
30 Denscombe 2009, s. 62 
31 Ibid, s. 59-60 
32 Se figur 1 
33 Pirnie och O´Connel 2008, s. 5-10 
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ta variabeln, förutom på den variabel som undersöks.34 Valet av fall gjordes även utifrån 
Galulas teorier, som har starkt influerat det amerikanska reglementet FM 3-24 som an-
vändes i Irak under 2007 och framåt.35 Fallet blir då även lämpligt att pröva Galulas teo-
rier på. Utifrån detta blir alltså befolkningen den primära analysenheten. Detta resone-
mang styrks av Denscombe, som förklarar att valet av fall kan baseras på dess relevans 
för tidigare teorier.36 Den data som ska samlas in blir därmed data som visar hur befolk-
ningens stöd var mot koalitionen under upprorsbekämpningen och data som beskriver 
hur koalitionen genomförde upprorsbekämpningen.  
 

3.3 Mönsterjämförelser  
Denna undersökning kommer att använda sig av mönsterjämförelser som metod till 
analysen. Yin beskriver att metoden innebär att undersökningen jämför empirin med ett 
förväntat eller förutsagt mönster.37 I denna undersökning kommer metoden användas 
till att förklara koalitionens upprorsbekämpning utifrån Galulas teorier. Teorin kommer 
att användas till att definiera indikatorer,  som sedan ligger till grund för vad undersök-
ningen letar efter i materialet. Utifrån en operationalisering, som presenteras senare i 
undersökningen, kommer sedan Galulas teorier att jämföras med empirin för att förkla-
ra upprorsbekämpningen under de två olika fallen.  
 

3.4 Befolkningens stöd 
För att mäta befolkningens stöd till koalitionen använder sig denna undersökning av 
opinionsundersökningar gjorda mellan 2004-2008 under upprorskriget i Irak. Samtliga 
undersökningar är gjorda på ett slumpmässigt tvärsnitt av landets befolkning. Mätning-
arna genomfördes genom personliga intervjuer på arabiska eller kurdiska på 2228 per-
soner från åldrarna 18 och uppåt. Huvudfrågan som denna undersökning mäter befolk-
ningens stöd på är: "Do you strongly support, somewhat support, somewhat oppose, or 
strongly oppose the presence of Coalition forces in Iraq? "38. Detta på grund av att det är 
den enda frågan där stöd efterfrågas specifikt. Vidare kommer ytterligare en fråga att 
komplettera mätningen av stödet: om befolkningen godkänner attacker på koalitionen. 
Detta på grund av att huvudfrågan ej ställdes under 2006.39 Kompletteringen motiveras 
med att om t.ex. befolkningen godkänner att koalitionens styrkor nedkämpas, stödjer de 
antagligen heller inte koalitionen. I denna undersökning kommer genomförandet (upp-
rorsbekämpningen) att jämföras med hur befolkningens stöd var ett år efter genomfö-
randet. En anledning till detta är att upprorsbekämpning inte genomfördes i hela landet. 
Vilket i sin tur innebär att det kommer ta en viss tid innan majoriteten av befolkningen 
upplever resultatet av upprorsbekämpningen, samt för dem att få reda på vad som sker 
eller har skett, då även informationsspridningen antas tid. En ytterligare orsak är hu-
vudfrågan som denna undersökning baseras på endast ställdes på årsbasis förutom år 
2007, då den ställdes i februari och i augusti. Vilket även gjorde det omöjligt att jämföra 
genomförandet med utfallet förskjutet mindre än ett år. Det anses även vara för tidigt att 

                                                        
34 Esaiasson m.fl. 2012, s.102 
35 Cromartie 2012, s. 93 
36 Denscombe 2009, s. 65 
37 Yin 2007, s. 145-146 
38 D3 Systems of Vienna, Virginia and KA Research Ltd of Istanbul, Turkey: Iraq Poll March 2008 & Iraq 
Poll February 2009.  
39 D3 Systems of Vienna, Virginia and KA Research Ltd of Istanbul, Turkey: Iraq Poll March 2008 & Iraq 
Poll February 2009.  
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mäta utfallet för 2007 redan i augusti samma år. Utifrån dessa antaganden kommer 
denna undersökning att mäta utfallet ett år förskjutet mot genomförandet. Vidare så 
mäts stödet relativt i denna undersökning, vilket innebär att stödet mäts i relation till 
hur det har varit istället för i absoluta termer. Om stödet därmed ökar mellan två mät-
ningar, anses utfallet vara positivt. Om det istället minskar anses utfallet vara negativt.  
 

3.5 Operationalisering 
I syfte att möjliggöra en kritisk granskning av undersökningen, samt att möjligöra en 
eventuell replikering eller reproducering redovisas en operationalisering av teorin i det-
ta kapitel. Vidare följer en närmare beskrivning av vilka kriterier som skall uppnås för 
att upprorsbekämpningen ska klassificeras till att den överrensstämmer med teorin el-
ler ej. Det övergripande kravet för att nedanstående variabler ska anses vara uppfyllda, 
utifrån empirin, är att de ska uppfyllas av minst en brigad och/eller minst 5000 militärer 
ur koalitionen, inom ett område av landet och inom samma tidsperiod. Principerna kan 
ha genomförts enskilt eller i kombination med varandra.  
 
Bekämpa eller utvisa upprorsmakarna 
(1) Koalitionen bekämpar eller utvisar upprorsmakarna från ett område. Vidare behö-
ver inte samtliga upprorsmakare bekämpas eller utvisas från området, utan det är ge-
nomförandet som är kriteriet.  
 
Utplacering av den statiska enheten 
(1) För att koalitionens upprorsbekämpning skall klassificeras som en del av denna 
princip krävs det att befolkningen skyddas, vilket utifrån den här teorin innebär att be-
folkningen skyddas genom att upprorsmakarna förhindras att åsamka skada på befolk-
ningen. Det krävs inget absolut skydd av befolkningen, men en tydlig ambition ska vara 
att skydda befolkningen under genomförandet. Det krävs även att befolkningens säker-
het ökar för att indikatorn ska uppfyllas av fallet. Anledningen till att variabeln skydd av 
befolkning är ett krav är att den anses vara nödvändig för att uppnå syftet med princi-
pen, som är att skapa tillräckligt med skydd för att kunna hjälpa befolkningen. Utöver 
detta krävs det att en av följande variabler uppfylls. (2) Koalitionen ger stöd till de civila 
maktmedlen. (3) Koalitionen stationerar sina trupper i direkt anslutning till befolkning-
en. 
 
Ta kontakt med och kontrollera befolkningen 
För att upprorsbekämpningen skall klassificeras som en del av denna princip krävs det 
att den uppfyller minst tre av dessa fyra indikatorer: (1) Befolkningen ombedes eller 
beordras att genomföra enklare samhällsuppgifter, som  gynnar dem och/eller upprors-
bekämpningen. (2) Registrering av befolkningen sker. Detta innebär att befolkningen 
som bor i de områden som kontrolleras av koalitionen registreras genom t.ex. upprät-
tandet av ID handlingar eller folkräkning. (3) Vägkontroller upprättas och bemannas av 
koalitionen, alternativt beordras av koalitionen för att sedan genomföras av annan part i 
konflikten. (4) Koalitionen bedriver informationsoperationer i för att skapa underrättel-
ser för upprorsbekämpningen. Ett tecken på detta är att koalitionen genomför patrulle-
ringar i området i syfte att erhålla information om upprorsmakarna.  
 
Testa de lokala ledarna 
För att upprorsbekämpningen skall klassificeras som en del av denna princip krävs det 
att den uppfyller minst tre av dessa fyra tillvägagångssätt. (1) Ledarna inom de områden 
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som kontrolleras av koalitionen skall testas i den befattning de har. Testerna skall be-
ordras av koalitionen. (2) Genom ledarna skall koalitionen bidra till organisering av sä-
kerhetsstyrkor, det kan även innebära att koalitionen samarbetar med befintliga säker-
hetsstyrkor för att öka deras förmåga. (3) Koalitionen skall vidare se till att rekrytering 
sker till landet egna säkerhetsstyrkor. (4) Det sista är att de odugliga ledarna avsätts, 
under direkt eller indirekt order av koalitionen. Med de odugliga ledarna avses ledare 
som ej uppfyller koalitionens syfte med upprorsbekämpningen, genom att t.ex. stödja 
upprorsmakarna eller vara korrupta.  

3.6 Material  

3.6.1 Primärkällor 
En svaghet med opinionsundersökningarna som denna undersökning använder sig av är 
att de inte styrks av fler undersökningar. Anledningen till detta är att undersökningen ej 
har lyckats hitta likvärdigt gjorda opinionsundersökningar och ännu mindre undersök-
ningar som ställde samma eller en likvärdig fråga till befolkningen. Däremot så baseras 
undersökningarna på primärkällor, vilket stärker dess oberoende. Eftersom att under-
sökningarna gjordes på begäran av nyhetsbyråer finns det en möjlighet att författarna 
hade en yttre påverkan på sig att leverera ett material som skulle gynna deras upp-
dragsgivare. Opinionsundersökningarna som ligger till grund för denna undersökning 
har även en hög grad av samtidighet, då frågorna till de intervjuade ställdes i nutid. D.v.s. 
de tillfrågade har svarat på hur det tycker och tänker just där och då under intervjun, 
och inte hur de upplevde något bakåt i tiden. Opinionsundersökningarna innehar ound-
vikligen en mån av tendens. Därför att det inte går att säkerhetsställa om de utfrågade 
Irakierna t.ex. kände sig säkra att tala sanning under intervjuerna eller ej. Detta för att 
de kanske fruktade vedergällning från upprorsmakarna och/eller koalition beroende på 
vad de svarade. Däremot så minskar tendensen dels av att undersökningarna genomför-
des av en utomstående organisation, som ej deltog i upprorskriget, samt av att irakierna 
i flera frågor utrycker ett hat mot koalitionen, trots att det bör ha varit uppenbart för 
dem att undersökning skulle delges till koalitionen. Vilket tyder på att de vågat uttrycka 
sina åsikter.  

3.6.2 Sekundärkällor 
Undersökning Counterinsurgency in Iraq gjordes genom en fältundersökning av de ame-
rikanska erfarenheterna av upprorsbekämpningen och baseras främst på sekundärkäl-
lor. Pirnie & O'Connel förklarar dock ej vad i deras undersökning som baseras på primär 
och/eller sekundärkällor. Undersökningen är även gjord i syfte att ge förslag på förbätt-
ring av USA:s upprorsbekämpning.40. En nackdel med undersökningen är just dess syfte, 
att föreslå förbättringar till USA:s upprorsbekämpning, vilket i sin tur kan ha påverkat 
resultatet. Övrigt material för fallbeskrivningarna har hämtats ur vetenskapligt grans-
kad litteratur och artiklar. Vilket innebär att verken har genomgått en första vetenskap-
lig prövning innan publicering. För att öka undersökningens reliabilitet har många utta-
landen och påstående stärkts genom att kontrollera att fler författare beskriver fallet på 
samma sätt.  

                                                        
40 Pirnie och O´Connel 2008, s. iii  
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4. Analys 
Inledningsvis kommer befolknings stöd till de respektive fallen att redovisas. Som tidi-
gare nämnt i metodkapitlet så kommer upprorsbekämpningen att jämföras med befolk-
ningens stöd förskjutet ett år. Därefter kommer koalitionens upprorsbekämpning inom 
respektive fall att analyseras utifrån teorin. Slutligen redovisas en sammanfattning av 
respektive analys.   

4.1 Fall 1 

4.1.1 Befolkningens stöd (2005- 2007) 
Undersökningen visar på att stödet till koalitionens närvaro minskade fram till 2005. Då 
44% av de tillfrågade var starkt emot koalitions närvaro. För att förtydliga resultaten 
följer en sammanslagning av svaren strongly oppose - somewhat oppose och somewhat 
support - strongly support, som visar på att 2005 stödde 32% koalitionen och 65% var 
emot deras närvaro. Eftersom att stödet minskar konstant mellan 2004 till 2005, samt 
att majoriteten av befolkningen är emot koalitionens närvaro görs bedömningen att koa-
litionens upprorsbekämpning under 2004 inte bidrog till ett ökat stöd hos befolkningen, 
utan undersökningarna visar snarare på det motsatta.  

 
Figur 1 - Stödet till koalitionen.41  
 

Eftersom att samma fråga ej ställdes 2006 har istället frågan om befolkningen godkän-
ner attacker på koalitionen använts för att mäta befolkningens stöd under 2006. Resul-
taten visar mot ett ökat hat mot koalitionen mellan 2004 till 2006. Där svaren 2006 ock-
så innehar högst antal ja svar inom perioden, då 61% av de tillfrågade irakierna god-
kände attacker på koalitionen. Utifrån intervjuerna går det även att utläsa en 14% ök-
ning av antalet ja svar mellan januari till november under 2006.  

                                                        
41 D3 Systems of Vienna, Virginia and KA Research Ltd of Istanbul, Turkey. Iraqi Poll March 2008. s. 13  
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Figur 2 - Godkännandet av attacker på koalitionen.42  

Undersökningarna visade vidare att stödet till koalitionens närvaro fortsatte att minska 
fram till 2007. Intervjuerna som genomfördes i augusti 2007 visade vidare att befolk-
ningens stöd till koalitionen då var som sämst, sett till hela den undersökta perioden. 
Då endast 21 % stödde deras närvaro medans 79 % av befolkningen var emot den. 2007 
utmärker sig även av att en majoritet (53%) av befolkningen starkt emot koalitionen 
närvaro.  
 
4.1.2 Fallbeskrivning (2004-2006) 
Enligt Pirnie & O'Connel saknade koalitionsstyrkorna en tydlig upprorsbekämpnings-
strategi under våren 2004. Vilket enligt dem bidrog till att de främst fokuserade på tak-
tiska metoder, så som att bekämpa upprorsmakarna och att visa närvaro genom patrul-
leringar i Irak.43  Koalitionen hade fyra huvuduppgifter under sommaren av 2004: skapa 
skydd för de egna operationerna, ge stöd till Iraks regering, ge stöd till befolkningen 
samt genomföra strategisk kommunikation. Enligt Pirnie & O'Connel prioriterades se-
dan de två förstnämnda uppgifterna under genomförandet och uppgiften skapa skydd 
för de egna operationerna innebar främst ett ökat skydd for koalitionen och högt upp-
satta ledare i Irak. Den strategiska kommunikationen innebar i sin tur främst stödjande 
åtgärder för det irakiska styret och dess sammanhållning.44 Detta styrks även av Burton 
& Nagl som beskriver att koalitionens fokusering av att skydda den egna truppen under 
2004 försämrade upprorsbekämpningen och att upprorsmakarna då kunde fortsätta 
med sina våldsaktioner mot befolkningen.45 
 För att öka detaljrikedomen i analysen följer en beskrivning av koalitionens upp-
rorsbekämpning i Baghdad och Fallujah under 2004. Dessa städer har valts ut därför att 
upprorsbekämpning i dessa städer anses vara den som bäst kan generaliseras på upp-
rorsbekämpningen i hela landet samt påverka hela befolknings stöd i störst utsträck-
ning. Detta på grund av att operationerna genomfördes av varsin förstärkt division, vil-
ket också är de största enheterna som påträffats i materialet under året. En ytterligare 
anledning var att Baghdad hade mellan sex och sju miljoner invånare under 2004, och 
enligt databasen Landguiden hade Irak totalt 26.7 miljoner invånare under 2004, vilket 
                                                        
42 D3 Systems of Vienna, Virginia and KA Research Ltd of Istanbul, Turkey. The Iraqi Public on the US 
Presence and the Future of Iraq, September 2006. s. 8 
43 Pirnie och O´Connel 2008, s. 12-13 
44 Ibid, s. 12-13 
45 Burton & Nagl 2008, s. 305 
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innebär att enbart befolkningen i Baghdad utgjorde cirka en fjärdedel av Iraks totala be-
folkning.46 Enligt Pirnie & O'Connel och Chin erbjöd koalitionen jobb till befolkningen i 
Baghdad under året för att öka deras välvilja till koalitionen. Några exempel på dessa 
jobb var reparation av stadens vatten, el och avloppssystem samt sophantering, som 
hade fått förfalla under Saddams regim.47 Under samma år var befolkningen, enligt Pir-
nie & O'Connel, starkt emot koalitionens närvaro i Fallujah och koalitionsstyrkorna höll 
sig därför främst utanför staden för att undvika incidenter. I november 2004 inledde en 
förstärkt division ur koalitionen, sammansatt av First Marine Expeditionary Force för-
stärkt av två mekaniserade bataljoner, ett anfall mot Fallujah i syfte att återta kontrollen 
över staden.48 Vidare förklarar Pirnie & O'Connel och Chin att koalitionen systematiskt 
tog kontroll över staden, område för område. Vilket bland annat innebar att rensa mel-
lan 15 till 20 000 byggnader från upprorsmakare. När sedan Fallujah var under kontroll 
etablerade koalitionen en permanent närvaro i staden.49 Enligt Pirnie & O'Connel börja-
de koalitionen även att systematiskt kontrollera befolkningen i staden för att undvika 
upprorsmakarnas återkomst efter det att de tagit kontroll över staden.50  
 Fitzgerald förklarar att under inledningen av 2005 planerade koalitionen att dra 
sig undan ifrån stridsuppgifterna och städerna i Irak. Vilket enligt Fitzgerald och Burton 
& Nagl också genomfördes under General George Caseys ledning.51 Enligt Fitzgerald 
grupperade koalitionen sedan i större framskjutna operationsbaser, som var separerade 
från befolkningen.52  
 Koalitionens genomförande i Tal Afar under perioden skiljde sig mot genomföran-
dena i Baghdad och Fallujah, genom att de i Tal Afar hade ett annat fokus riktat mot be-
folkningen. Fitzgerald och Burton & Nagl förklarar bland annat att befolkningen syste-
matiskt kontrollerades, att koalitionen stationerades bland befolkningen och skyddade 
dem från upprorsmakarna genom en rad olika åtgärder. Koalitionen gav även stöd till de 
civila maktmedlen genom att bidra med reformering av stadens administration.53 Ope-
rationerna i Tal Afar genomfördes vidare av 3rd Armored Cavalry Regiment, som då 
motsvarade storleken av en bataljon.54 
 Sepp beskriver att koalitionen genomförde en mängd olika säkerhetsoperationer 
tillsammans med de irakiska styrkorna under 2006 och att de främst genomfördes av 
mindre patruller som först säkrade ett område för att sedan gå in och inhämta informa-
tion av befolkningen.55 Enligt Sepp gavs varje enhet ett områdesansvar, där de sedan 
kontinuerligt genomförde patrullering, för att skapa skydd för befolkningen och därige-
nom sakta erhålla deras förtroende i området.56 Informationen användes sedan till att 
lokalisera och bekämpa upprorsmakarna. Vidare hävdar Sepp att 70 procent av patrul-
leringen syftade till att inhämta information och 30 procent till att genomföra räder mot 
upprorsmakarna. Koalitionen använde vidare en fjärdedel av sina tillgängliga styrkor till 
att hålla viktiga motvägar öppna, för att möjliggöra transport och underhåll till de egna 

                                                        
46 Pirnie och O´Connel 2008, s. 38, 41; Landguiden, Databas.  
47 Pirnie och O´Connel 2008, s. 3, 41-42; Chin 2007, s. 6 
48 Pirnie och O´Connel 2008, s. 38 
49 Pirnie och O´Connel 2008, s. 38-39; Chin 2007, s. 4-5 
50 Pirnie och O´Connel 2008, s. 38-39 
51 Fitzgerald 2013, s. 144-146; Burton & Nagl 2008, s. 306 
52 Fitzgerald 2013, s. 144-146 
53 Fitzgerald 2013, s. 159; Burton & Nagl 2008, s. 309-310 
54 Fitzgerald 2013, s. 159; Pirnie och O´Connel, 2008, s. 40-41 
55 Sepp 2007, s. 209  
56 Ibid, s. 210-211 
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styrkorna, samt att neka upprorsmakarna rörlighet längs vägarna.57 Enligt Sepp var 
även utbildning av de Irakiska styrkorna högt prioriterat av koalitionen.58 
 Vidare kommer Operation Together Forward (OTF) I och II att beskrivas mer i de-
talj, eftersom att de genomfördes i Baghdad och dess närområde där flest människor 
bodde i Irak.59 OTF I och II är också de operationerna som genomfördes av flest trupper 
ur koalitionen utifrån den empirin som gåtts igenom för analysen. Kagan beskriver att 
den irakiska regeringen tillkännagav OTF I i juli 2006 och att operationen genomfördes 
av bland annat 7200 man ur koalitionen. Operationen syftade till att upprätta säkerhet i 
Baghdad genom ett samarbete mellan koalitionen och de irakiska styrkorna. Vidare be-
skriver Kagan att det främst var den irakiska polisen som ledde säkerhets initiativet, och 
understöddes sedan av de irakiska styrkorna och koalitionen.60 Kagan m.fl. beskriver vi-
dare att koalitionen patrullerade de mest våldsamma områdena tillsammans med den 
irakiska armén och att de övriga irakiska säkerhetsstyrkorna spred ut över hela sta-
den.61 Vidare beskriver Kagan att OTF I avslutades den 6e augusti 2006 och då hade 411 
upprorsmakare nedkämpats eller gripits och över 43 vapendepåer hade beslagtagits. 
Trots detta så ökade de ideologiska striderna i staden under operationen och en ny plan 
arbetades fram av koalitionen tillsammans med den Irakiska ledningen, som sedan be-
nämndes OTF II.62 Att koalitionen bekämpade upprorsmakarna styrks även av Malkasi-
an som beskriver att koalitionen rensade kvarter efter kvarter under operationen.63  
  OTF II innebar bland annat en tillökning av 5500 amerikanska militärer till Bagh-
dad.64 Enligt Iraqi Study Group hade då enbart USA 15 000 militärer i Baghdad65. Kagan 
och Baker m.fl. förklarar även att samarbetet mellan koalitionen och de irakiska styr-
korna kvarstod under OTF II.66 OTF II skiljde sig ifrån OTF I genom att denna gång skulle 
de irakiska styrkorna ta kontroll över områdena i staden och koalitionen skulle sedan, 
tillsammans med regeringen bygga upp infrastrukturen och de grundläggande sam-
hällsbehoven. Vidare beskriver Kagan att planen misslyckades, då det istället var koali-
tionen som tog kontroll över områdena och att de irakiska styrkorna sedan inte klarade 
av att bibehålla kontrollen.67 Kagan beskriver vidare att de irakiska styrkorna hade infil-
trerats av upprorsmakare, som sedan gjorde att det ideologiska våldet mot befolkningen 
ökade samtidigt som deras förtroende för deras egna säkerhetsstyrkor minskade. Även 
Baker m.fl. och Burton & Nagl beskriver att våldet mot befolkningen ökade under 
2006.68 Efter det att koalitionen hade rensat ett område på upprorsmakare, beskriver 
Kagan och Baker m.fl. att upprorsmakarna gång på gång gjorde försök till att återvända. 
Vilket i sin tur ökade striderna och våldet bland befolkningen.69 Vidare förklarar Kagan 
att upprorsmakarnas våld mot befolkningen ändrades. Då det innan OTF var vanligt att 
upprorsmakarna t.ex. kidnappade befolkning för att få en lösensumma, blev det istället 

                                                        
57 Sepp 2007, s. 209 
58 Ibid, s. 211 
59 Landguiden, Databas. (se litteraturförteckning) 
60 Kagan 2009, s. 11-12 
61 Kagan 2009, s. 11-12; Malkasian 2008, s. 256 
62 Kagan 2009, s. 11-12 
63 Malkasian 2008, s. 256 
64 Kagan 2009, s. 11-12 
65 Baker m.fl. 2006, s. 11-12 
66 Kagan 2009, s. 11-12; Baker m.fl. 2006, s. 11-12 
67 Kagan 2009, s. 12-13 
68 Baker m.fl. 2006, s. 11-12; Burton & Nagl 2008, s. 317 
69 Kagan 2009, s. 13-15; Baker m.fl. 2006, s. 11-12 
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vanligare att de mördade dem direkt på gatan. Kagan förklarar även att under OTF fort-
satte koalitionen att gruppera i främre operationsbaser separerade från befolkningen.70  

 
4.1.3 Analys  
Bekämpa eller utvisa upprorsmakarna 
(1) Operationerna genomförs i syfte att bekämpa och/eller utvisa upprorsmakarna 
Första gången variabelns enda indikator indikerades av fallet var under våren 2004 då 
koalitionen främst fokuserade på att bekämpa upprorsmakarna.  Andra gången var un-
der slaget om Fallujah i november 2004. Då koalitionen som tidigare nämnt tog kontroll 
över staden, bland annat genom att rensa mellan 15-20 000 byggnader från upprorsma-
kare.  Dels på grund av att "ta kontroll över staden" implicit innebär att upprorsmakarna 
då måste utvisas eller bekämpas i sådan utsträckning att det går att kontrollera staden. 
Men även på grund av att koalitionen rensade byggnader från upprorsmakarna. Rensa är 
en stridsuppgift som är direkt översatt från engelskans motsvarighet Clear. Rensa/Clear 
innebär i sin tur att lokalisera och nedkämpa eller tillfångata samtliga motståndare inom 
det utpekade området.71 År 2006 visade Koalitionens genomförande under OTF I tydligt 
på att de vidtog åtgärder för att bekämpa upprorsmakarna, bland annat genom att resul-
taten efter operationen visade på att 411 upprorsmakare hade nedkämpats. Likaså visa-
de fallet på att koalitionen fortsatte att bekämpa upprorsmakarna under OTF II, då Ka-
gan beskrev att koalitionen t.ex. rensade områden i Baghdad från upprorsmakare. Sam-
mantaget så anses därmed fallet uppfylla kriteriet för variabeln.  
 
Utplacering av den statiska enheten 
(1) Befolkningen skyddas från upprorsmakarna 
Indikatorn motsattes av koalitionens genomförande under 2004, då de inte hade som 
uppgift att skydda befolkningen, utan deras uppgifter var istället bland annat att upprät-
ta skydd för de egna operationerna samt ge stöd till befolkningen. Detta exemplifierades 
sedan ytterligare i Fallujah samma år, då koalitionen höll sig utanför staden under större 
delen av året och därmed ej kunde skydda befolkningen från upprorsmakarna i staden. 
Under 2006 genomförde koalitionen en mängd säkerhetsoperationer, där de först tog 
kontroll över ett område för att sedan kontinuerligt patrullera det, i syfte att skydda be-
folkningen. Men en närmare granskning av operationerna OTF I och II visade istället att 
våldet mot befolkningen ökade under 2006. Då fallbeskrivningen förklarade att de ideo-
logiska striderna bland befolkningen ökade i Baghdad under OTF I, och att våldet även 
blev mer brutalt under OTF II då det t.ex. blev vanligare att befolkningen mördades på 
gatan istället för att de kidnappades. Sammantaget gjorde detta att fallet ej överrens-
tämde med kriteriet för indikatorn.  
 
(2) Stöd ges till de civila maktmedlen 
Som det framgick av fallbeskrivningen så var en av koalitionens fyra huvuduppgifter 
under sommaren 2004 att ge stöd till Iraks regering, vilket också var en uppgift som pri-
oriterades enligt Pirnie & O'Connel. Detta gjorde också att indikatorn uppfylldes under 
fallet.  
 
 

                                                        
70 Kagan 2009, s. 13-15 
71 Markstridsreglemente 1:2 Ledning, s. 35, s. 50  
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(3) Upprorsbekämparna förläggs i direkt anslutning till befolkningen 
Upprorsbekämpningen i Fallujah gick emot indikatorn, eftersom att koalitionen statio-
nerade sina trupper utanför staden under huvuddelen av året, med undantag av novem-
ber till december då de upprättade en konstant närvaro i staden efter att ha tagit kon-
troll över den. Men eftersom koalitionen var stationerad utanför staden under huvudde-
len av året anses inte året som helhet uppfylla kriteriet för indikatorn. Under 2005 fort-
satte koalitionens upprorsbekämpning motsätta sig indikatorn, då trupperna statione-
rades utanför Iraks städer i främre operationsbaser. Vilket också fortsatte under 2006, 
eftersom att det då framgick att koalitionen fortsatt stationerade sina styrkor främre 
operationsbaser separerat från befolkningen. Eftersom att koalitionens genomförande 
motsatte indikatorn under huvuddelen av fallet överrensstämmer det heller ej med in-
dikatorn.  
 
Avvikelser 
Ett fall som stack ut under perioden var slaget om Tal Afar, där koalitionens genomfö-
rande visade på att de skyddade befolkningen och stationerades ibland dem. Problemet 
är att slaget om Tal Afar endast genomfördes av 3rd Armored Cavalry Regiment, som 
motsvarar storleken av en bataljon, vilket inte uppfyller operationaliseringens krav på 
att upprorsbekämpningen ska ha genomförts av minst en division och/eller mer än 
5000 militärer ur koalitionen.72 Staden Tal Afar är också en mindre stad i Irak, där det 
endast bor cirka 200 000 invånare.73 Genomförandet anses därför inte kunna generali-
seras på koalitionens totala upprorsbekämpning eller anses ha påverkat stödet från hela 
befolkningen. Operationen tas ändå upp, då den visar på en tydlig förändring och ett 
närmande mot Galulas teorier. Åtminstone av en liten del av koalitionen i Tal Afar. 
 
Resultat 
Variabeln uppfylldes ej av fallet, eftersom endast indikatorn stöd ges till de civila makt-
medlen överrenstämde med fallet. 
 
Ta kontakt med och kontrollera befolkningen 
(1) Befolkningen ombedes eller beordras att genomföra samhällsuppgifter 
I fallbeskrivningen framgick det att befolkningen ombads av koalitionen att genomföra 
en rad samhällsuppgifter i Baghdad år 2004. Eftersom att några exempel på dessa upp-
gifter, bland annat reparation av stadens vatten och avloppssystem, hade en tydlig kopp-
ling mot att förbättra befolkningens levnadsstandard ansågs fallet överrensstämma med 
indikatorn. 
 
(2) Folkregistrering 
Efter det att koalitionen tagit kontroll över Fallujah under 2004, visade empirin på att de 
systematiskt kontrollerade befolkningen i syfte att förhindra upprorsmakarnas åter-
komst. Vilket kunde relateras till variabeln, men eftersom att empirin inte visade på hur 
kontrollen genomfördes gick det inte att fastställa om genomförandet uppfyllde kriteriet 
för indikatorn, som därmed ej anses som uppfyllt.  
 
 
 

                                                        
72 Fitzgerald 2013, s. 159; Pirnie och O´Connel 2008, s. 40-41 
73 Pirnie och O´Connel 2008, s. 11 
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(3) Vägkontroller 
Vidare framgick det av fallet att koalitionen lade stor vikt vid att hålla motorvägar öppna 
under 2006, eftersom att en fjärdedel av styrkorna användes till att uppnå detta. Efter-
som att det krävs vägkontroller för att hålla en väg öppen i ett upprorskrig, då upprors-
makarna annars enkelt kan använda vägen och genomföra attentat på den, dras slutsat-
sen att koalitionen också använde sig av vägkontroller under detta genomförandet. Vil-
ket innebar att indikatorn vägkontroller överensstämde med fallet. 
 
(4) Informationsoperationer 
Under 2006 framgick det att koalitionen genomförde en mängd informationsoperatio-
ner. Detta eftersom att Sepp förklarade att varje enhet gavs ett områdesansvar där de 
sedan kontinuerligt patrullerade, och att 70% av patrulleringarna syftade till att inhäm-
ta information ifrån befolkningen. Vilket innebar att fallet uppfyllde indikatorn.  
 
Resultat 
Fallet anses uppfylla kriterierna för variabeln, då det överrenstämde med tre av totalt 
fyra indikatorer. 
 
Testa de lokala ledarna 
(1) Ledarna anförtros uppgifter 
INTET (militärt begrepp som i den här undersökningen innebär att det ej har funnits be-
lägg för indikatorn i undersökningen av fallet).  
 
(2) Organisering av/eller stöd till landets säkerhetsstyrkor 
Som det framgick i fallbeskrivningen, så genomförde koalitionen en mängd olika säker-
hetsoperationer tillsammans med de irakiska styrkorna under 2006. Detta samarbete 
visade i sin tur på att koalitionen gav stöd till landets egna säkerhetsstyrkor, vilket inne-
bar att kriteriet indikatorn uppfylldes. Detta exemplifierades ytterligare av att Kagans 
beskrivningar av OTF I och II, där det framgick att koalitionen gav stöd till de irakiska 
styrkorna under operationerna. Övriga indikatorer har ej indikerats i fallet.  
 
(3) Rekrytering av personal till landets egna reguljära styrkor  
INTET. 
 
(4) De odugliga ledarna avsätts 
INTET.  
 
Resultat 
Fallet uppfyllde ej variabeln, då endast en av fyra indikatorer överrestämde med fallet.  

 
4.1.4 Sammanfattning 
Analysen av fallet visade på att koalitionens upprorsbekämpning överensstämde med 
två av Galulas principer, bekämpa eller utvisa upprorsmakarna och ta kontakt med och 
kontrollera befolkningen. Totalt sett överrenstämde fallet med sex indikatorer, men des-
sa var ej tillräckliga för att uppfylla fler variabler. Utifrån undersökningen går det även 
att konstatera att befolkningens skydd bortprioriterades under perioden, då koalitionen 
istället verkar ha prioriterat skyddet av sina egna trupper. Opinionsmätningarna på be-
folkningen visade i sin tur på en negativ trend bland stödet, som minskade konstant un-



Kd David Nord datum 2016-05-31  
OP SA 13-16 
 

Sida 20 av 31 
 

der perioden. Under år 2006 hade antalet personer som godkände attacker på koalitio-
nen ökat till en majoritet av de utfrågade. Stödet fortsatte sedan att minska fram till 
2007, då 79 % av befolkningen var emot koalitionens närvaro. 

4.2 Fall 2 

4.2.1 Befolkningens stöd (2008) 
Intervjuerna som genomfördes i mars 2008, visade på att den negativa trenden bland 
stödet istället blev positiv mellan 2007 och 2008. Under 2008 stödde 26% av befolk-
ningen koalitionen och 72% är emot deras närvaro. Den del av befolkningen som är 
starkt emot koalitionen har minskat till 41% från tidigare års 51% och är inte längre i 
majoritet, däremot så ökar de som är någorlunda emot koalitionen från 26% år 2007 till 
31% år 2008. Vilket skulle kunna förklaras av att de som tidigare var starkt emot, har 
ändrat sin uppfattning till att istället vara någorlunda emot koalitionen. Sammanfatt-
ningsvis så ökar det totala stödet med 5% mellan 2007 till 2008. Trots detta är hela 72% 
emot koalitionens närvaro under året vilket visar på att koalitionen inte heller lyckades 
vinna befolkningens stöd under perioden. Däremot så visar resultatet på att den negati-
va trenden har vänt och istället blivit positiv och utfallet anses därmed vara positivt för 
perioden.  

 
Figur 1 - Stödet till koalitionen.74  

 

4.2.2 Fallbeskrivning (2007) 
Enligt Kagan skedde en trupptillförsel av fem armébrigader och två marinbataljoner till 
koalitionen under 2007, i syfte att upprätta säkerhet i Baghdad, som också var det över-
gripande militära målet för året.75 Denna trupptillförsel styrks även av McCausland m.fl. 
som beskriver att koalitionen tillförde mellan 21 500 till 30 000 trupper under året, vil-
ket motsvarar ungefär samma truppmängd som fem armébrigader.76  Pirnie & O'Connel 
beskriver vidare att det var först under år 2007 som koalitionen hade i uppgift att skyd-
da befolkningen, som var en del av koalitionens nya strategi.77 Enligt Kagan förstärkte 
sedan koalitionen styrkorna i Baghdad med ytterligare tolv bataljoner och två nya bri-
gadstaber, då det ansågs nödvändigt för att skydda befolkningen.78 Till skillnad från t.ex. 
OTF II stationerades inte koalitionens trupper i så kallade främre operationsbaser den-

                                                        
74 D3 Systems of Vienna, Virginia and KA Research Ltd of Istanbul, Turkey. Iraqi Poll March 2008. s. 13  
75 Kagan 2009, s. 29, 31 
76 McCausland 2008, s. 24; Hastings Dunn 2010, s. 200; Mockaitis 2013, s. 330  
77 Pirnie och O´Connel 2008, s. 19 
78 Kagan 2009, s. 32-33 
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na gång, utan de stationerades istället bland befolkningen, i de kvarter där de skulle öka 
säkerheten. Vilket också styrks av Biddle m.fl.79 Kagan och Egnell förklarar vidare att 
koalitionen byggde gemensamma säkerhetsstationer runt om i Baghdads kvarter under 
året, som de sedan permanent bemannade tillsammans med de irakiska säkerhetsstyr-
korna.80 Dessa gjorde det sedan möjligt för koalitionen att utbilda de irakiska säkerhets-
styrkorna, genom att bland annat inkludera dem i deras planering och genomförande av 
upprorsbekämpningen. Vilket enligt Kagan och Nicoll också genomfördes.81Att detta 
även minskade våldet i Irak och ökade befolkningens säkerhet styrks av Orr m.fl. som 
bland annat beskriver att våldet minskade med 60% i Irak under året.82 
 Mellan januari och juni 2007 genomförde koalitionen, enligt Kagan, förberedande 
åtgärder inför Operationen Phantom Thunder, bland annat genom att bedriva informa-
tionsinhämtning och omringa Baghdads närområde. General Petraeus, som då var koali-
tionens befälhavare, beskrev att koalitionen genomförde en rad informationsoperatio-
ner i Baghdad och dess närområde under den här perioden.  Informationsoperationerna 
innebar bland annat att koalitionen gick in med trupper i de områden som al Qaeda tidi-
gare hade använt som utgångspunkt för deras attacker med bilbomber, för att där in-
hämta information inför operationen.83 Kagan förklarar vidare att koalitionen även 
hjälpte Irak med förbättra styret i dess provinser och med rekrytering till deras säker-
hetsstyrkor under samma period.84I början av Juni hade koalitionen, enligt Kagan, tagit 
kontroll över vissa betydelsefulla områden runt om Baghdad, bland annat alla huvudvä-
gar in till Baghdad genom att placera ut en brigad på varje huvudväg.85 Vidare menar Ni-
coll på att Koalitionen även tog kontroll över områden inne i Baghdad, genom att först 
rensa dem på upprorsmakare, för att sedan upprätta väg och säkerhetskontroller. Vida-
re beskriver Nicoll och Egnell att koalitionen utfärdade och delade ut säkerhetspass till 
befolkningen, för att kunna kontrollera deras rörelse in och ut ur staden.86  
 Kagan beskriver att Operation Phantom Thunder sedan påbörjades i mitten av juni 
2007. Enligt både Kagan och Cordesman var målet med operationen att bekämpa upp-
rorsmakarna som befann sig i Baghdads närområde. Syftet var vidare enligt Kagan att 
förhindra deras möjlighet till att koordinera eller förstärka attacker, samt förhindra dem 
från att återetablera sig i staden eller dess närområden.87 Vidare förklarar Kagan och 
Mockaitis att koalitionen bekämpade och tillfångatog al Qaeda ledare och soldater under 
operationen, framförallt de som befann sig i Baghdads närområde.88 Kagan beskriver vi-
dare att koalitionen även bekämpade andra upprorsmakare och vapensmugglare i 
Baghdad och södra Irak. Enligt honom hjälpte även koalitionen till med att förbättra sty-
ret i Iraks provinser, samt med att utöka dess säkerhetsstyrkor under operationen.89 
Detta styrks även av Cordesman som beskriver att en infanteridivision ur koalitionen 
genomförde operationer i bland annat Baquba, för att förbättra provinsstyret (Dyala) i 
samband med operation Arrowhead Ripper som var en del av Phantom Thunder.90 

                                                        
79 Kagan 2009, s. 32-33; Biddle m.fl. 2012, s. 7-8; Nicoll 2007, s. 1 
80 Kagan 2009, s. 33-34; Egnell 2009, s. 85 
81 Kagan 2009, s. 33-34; Nicoll 2007, s. 1 
82 Orr 2008, s. 1056; Jawad 2011, s. 27; Biddle m.fl. 2012, s. 7 
83 Kagan 2009, s. 105 
84 Ibid, s. 107 
85 Ibid, s. 106-108 
86 Nicoll 2007, s. 1; Egnell 2009, s. 85 
87 Kagan 2009, s. 106-108; Cordesman 2008, s. 471-472 
88 Kagan 2009, s. 106-108; Mockaitits 2013, s. 330 
89 Kagan 2009, s. 106-108 
90 Cordesman 2008, s. 504 
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Samtidigt så pågick operation Fard al Qanoon i Baghdad, som också var en del av landets 
övergripande operation Phantom Thunder. Enligt Kagan genomförde koalitionen där 
spaning, lokaliserade och bekämpade upprorsmakare, förstörde vapendepåer och tog 
kontroll över stadens områden.91 Enligt Kagan och Malkasian bemannade koalitionen 
även mindre säkerhetsstationer runt om i staden tillsammans med de irakiska styrkor-
na.92 Tidigare hade även närområdena utgjort en tillflyktsort för upprorsmakarna, som 
nu enligt Kagan sattes under hård press av koalitionen som tog kontroll över område-
na.93 Operation Phantom Strike påbörjades i augusti 2007 och var en uppföljning av 
Phantom Thunder som syftade till att förhindra att upprorsmakarna återetablerade sig. 
Phantom Strike pågick de resterande dagarna av 2007. Enligt Kagan så bestod operatio-
nen av en rad snabba attacker mot upprorsmakarna i områden där de försökte återeta-
blera sig.94 Vilket också styrks av Mockaitis.95 
 

4.2.3 Analys 
Bekämpa eller utvisa upprorsmakarna 
(1) Operationerna genomförs i syfte att bekämpa och/eller utvisa upprorsmakarna 
Under 2007 indikerades variabelns enda indikator vid ett flertal tillfällen. Bland annat 
under Operationen Phantom Thunder som tidigare nämnt syftade till att bekämpa upp-
rorsmakarna i Baghdads närområden. Genomförandet verifierade även att detta också 
faktiskt genomfördes, då det framgick att koalitionen bekämpade upprorsmakare både i 
Baghdad, dess närområde och i södra Irak. Indikatorn överrenstämde även med genom-
förandet av operationen Fardh al Qanoon, då koalitionen bland annat lokaliserade och 
bekämpade upprorsmakarna i Baghdad och tog kontroll över dess områden. Ett ytterli-
gare exempel på koalitionens bekämpning av upprorsmakarna var operation Phantom 
Strike, då koalitionen anföll upprorsmakarna när de försökte omgruppera till andra om-
råden efter det att koalitionen tagit kontroll över deras områden under operation Phan-
tom Thunder.  
 
Resultat 
Fallet överensstämmer med variabeln utifrån dess kriterier.  
 
Utplacering av den statiska enheten 
(1) Befolkningen skyddas från upprorsmakarna 
Som det framgick av fallbeskrivningen så var det övergripande målet under året att upp-
rätta säkerhet i Baghdad. Ett skydda befolkningen var även en del av koalitionens stra-
tegi under fallet. Vidare tillförde USA fem armébrigader och två marinbataljoner till Irak 
under året för att öka säkerheten, varav tolv bataljoner tillfördes till Baghdad för att 
skydda befolkningen. Fallbeskrivningen visade även på att befolkningens säkerhet fak-
tiskt ökade, då bland annat våldet minskade med 60% under året. Sammantaget så visa-
de fallet på en hög ambition från koalitionens sida att skydda befolkningen, samt att be-
folkningens säkerhet ökade, vilket gjorde att fallet överrensstämde med indikatorn.  
 

                                                        
91 Kagan 2009, s. 106-108 
92 Kagan 2009, s. 106-108; Malkasian 2008, s. 258 
93 Kagan 2009, s. 109-110 
94 Ibid, s. 135, 152 
95 Mockaitis 2013, s. 329 
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(2) Upprorsmakarna förläggs i direkt anslutning till befolkningen 
Genomförandet under året visade på att koalitionen för första gången stationerade sina 
trupper bland befolkningen, i de kvarter de blivit anförtrodde att skapa säkerhet. Ge-
nomförandet visade också på att koalitionen byggde och bemannade mindre baser runt 
om i Baghdads kvarter under början av året. Som sedan fortsattes att bemannas till-
sammans med de irakiska styrkorna under operationen Phantom Thunder. Sammanta-
get gjorde detta att kriteriet för indikatorn uppfylldes.  
 
(3) Stöd ges till de civila maktmedlen 
Koalitionens upprorsbekämpning mellan januari och juni 2007 visade på att de hjälpte 
Irak med att förbättra dess styre i sina provinser, som en del av förberedelserna inför 
operationen Phantom Thunder. Fallet visade även på att koalitionen fortsatte att genom-
föra detta i provinserna under själva operationen. Vilket gjorde att fallet överrenstämde 
väl med indikatorn.  
 
Resultat 
Variabeln anses uppfyllas av fallet, då det överrenstämde med samtliga av variabelns tre 
indikatorer.  
 
 
Ta kontakt med och kontrollera befolkningen 
(1) Befolkningens ombedes eller beordras att genomföra samhällsuppgifter  
INTET.  
 
(2) Folkregistrering  
Utifrån fallbeskrivningen framgick det att koalitionen utfärdade och delade ut pass till 
befolkningen, som koalitionen sedan använde för att kontrollera befolkningens rörelser 
in och ut ur staden. Eftersom att pass är en form av ID-handling och att de upprättades i 
syfte att kontrollera befolkningen anses fallet uppfylla kriteriet för indikatorn.  
 
(3) Vägkontroller 
Under koalitionens förberedelser till operation Phantom Thunder tog koalitionen kon-
troll över alla huvudvägar in till Baghdad, genom att placera ut en brigad på varje väg. 
Det framgick ej av empirin om de upprättade vägkontroller under detta genomförande, 
men denna undersökningen menar att upprättandet av vägkontroller är en av grundför-
utsättningarna för att ta kontroll över en väg och eftersom att fallet visade på att koali-
tionen tog kontroll över vägarna anses det också överrensstämma med indikatorn. 
 
(4) Informationsoperationer 
Under första halvåret av fallet framgick det att koalitionen bedrev informationsopera-
tioner. Vilket också exemplifierades av att koalitionen gick in med trupp i de områden 
som al Qaeda tidigare använt som utgångspunkt för anfall, för att i dessa områden in-
hämta information inför operation Phantom Thunder. Detta innebar att kriteriet för in-
dikatorn uppfylldes under fallet.  
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Resultat 
Sammanfattningsvis uppfyllde fallet tre av fyra indikatorer och uppfyllde därmed krite-
rierna för variabeln.  
 
Testa de lokala ledarna 
(1) Ledarna anförtros uppgifter  
INTET. 
 
(2) Organisering av/eller stöd till landet säkerhetsstyrkor 
Det framgick av fallet att koalitionens upprättade gemensamma säkerhetsstationer i 
Baghdad under året, som sedan bemannades tillsammans med de Irakiska styrkorna, 
som då också fick utbildning av koalitionen genom att bland annat få delta i planeringen 
och genomförandet av deras operationer. Vilket gjorde att fallet också uppfyllde kriteri-
et för indikatorn.  
 
(3) Rekrytering av personal till landets egna reguljära styrkor 
Vidare framgick av fallet att koalitionen hjälpte till med att rekrytera personal till Iraks 
egna säkerhetsstyrkor mellan januari och juni. Vilket gjorde att indikatorn uppfylldes. 
 
(4) De odugliga ledarna avsätts  
INTET. 
 
Resultat 
Sammanfattningsvis uppfyllde fallet två av variabelns fyra indikatorer, vilket ej var till-
räckligt för att klassificera det till att överrensstämma med variabeln.  
 

4.2.4 Sammanfattning 
Av analysen framgick det att fallet överensstämde med tre variabler, bekämpa eller utvi-
sa upprorsmakarna, utplacering av den statiska enheten och ta kontakt med och kontrol-
lera befolkningen. Fallet visade även på att koalitionen för första gången prioriterade be-
folkningens skydd och stationerade sina trupper bland befolkningen. 2007 var också 
brytpunkten när befolkningens stöd slutade minska och istället ökade något, då mät-
ningarna i mars 2008 visade på att 72% var emot och 26% stödde koalitionen.   

5. Avslutning 

5.1 Slutsatser 
Eftersom att fall 2 uppfyllde variabeln utplacering av den statiska enheten, medans fall 1 
inte gjorde det, blev fall 2 också det fall som överrenstämde bäst med teorin. Då tre av 
fyra variabler uppfylldes. Övriga skillnader mellan fallen består i att fall 1 uppfyllde in-
dikatorn befolkningen ombedes eller beordras att genomföra samhällsuppgifter, vilket fall 
2 inte gjorde. Fall 2 uppfyllde i sin tur två andra indikatorer, utöver de som ingår i varia-
beln utplacering av den statiska enheten, som fall 1 inte gjorde. Dessa var folkregistrering 
och rekrytering av person till landets säkerhetsstyrkor. Totalt sett så uppfyllde fall 1 sex 
indikatorer och fall 2 uppfyllde nio.  
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Eftersom att befolkningens stöd minskade under fall 1 och ökade under fall 2, samtidigt 
som fall 2 överrestämde markant bättre med Galulas teorier än fall 1, anses undersök-
ningen stärka Galulas teorier.  
 
Undersökningen visar även på att befolkningens stöd är beroende av att Galulas andra 
princip utplacering av den statiska enheten uppfylls.  
 
Utifrån de skillnader som påvisats i de två olika fallen kan undersökningen konstatera 
att: 

1. När koalitionen bekämpade upprorsmakarna och tog kontakt med samt kon-
trollerade befolkningen, utan att skydda befolkningen och placera ut sina styr-
kor bland dem, minskade befolkningens stöd. 
 

2. När koalitionen bekämpade upprorsmakarna, tog kontakt med och kontrolle-
rade befolkningen samt placerade ut sina styrkor bland befolkningen och gav 
dem skydd, ökade istället befolkningens stöd. 

 
Det går ej att dra några definitiva slutsatser av detta, eftersom att det skulle kunna före-
legat andra faktorer som påverkat befolkningens stöd, men som ej täcktes in av teorin. 
Men undersökningen visar trots detta tydligt på att om upprorsbekämparna ej statione-
ras bland befolkningen och skyddar dem från upprorsmakarna, kommer de heller ej att 
vinna befolkningens stöd. Vilket enligt Galula är en förutsättning för att vinna upprors-
kriget.  

5.2 Svar på frågeställningen 
Denna undersökning syftade till att svara på frågeställningen:  
 
Hur påverkade den USA-ledda koalitionens upprorsbekämpning, befolkningens stöd till 
dem i Irak mellan åren 2004 och 2008? 
 
Fram till år 2007 hade koalitionens upprorsbekämpning en negativ påverkan på befolk-
ningens stöd till dem, och denna undersökning visade på att det möjligen berodde på att 
koalitionen ej skyddade befolkningen eller stationerade sig ibland dem. Eftersom att när 
detta sedan inkluderades i upprorsbekämpningen under år 2007 ökade istället befolk-
ningens stöd något fram till mars 2008.  

5.3 Kritik mot resultatet 
Undersökningens omfattning och tid gjorde att hela koalitionens genomförande ej kun-
de tas i beaktning, utan den fick istället förlita sig på de generella beskrivningarna som 
återfanns i materialet, samt några väl utvalda operationer som gav en högre detaljupp-
lösning på fallbeskrivningen. Detta skulle i sin tur kunna innebära att undersökningen 
missade att täcka in något ur koalitionens upprorsbekämpning, som sedan hade kunnat 
bidragit till ett annorlunda resultat, t.ex. genom att uppfylla fler indikatorer. Eftersom 
undersökningen hade en deduktiv ansats, då det var teorin som styrde vad som letades 
efter i empirin finns också risken att annan empiri förbisågs, som kan ha varit av bety-
delse. Ett genomgående problem vid undersökningen var att bibehålla en hög validitet.  
Eftersom att opinionsmätningarna som användes var gjorda på ett tvärsnitt av hela 
Iraks befolkning, borde också undersökningen ha analyserat upprorsbekämpningen i 
hela landet. Men undersökningens omfattning innebar att detta ej var genomförbart. 
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Inte heller återfanns detta någonstans i empirin. Risken finns därmed att de operationer 
och områden som valdes ut specifikt för undersökningen inte var generaliserbara på 
upprorsbekämpningen sett till hela landet, och därmed inte kan anses ha påverkat hela 
befolkningens stöd. Det kan även ha varit så att det inte främst var upprorsbekämpning-
en som påverkade befolkningens stöd till koalitionen. Andra faktorer skulle t.ex. kunna 
ha varit ekonomiska faktorer eller medias projektion av koalitionens upprorsbekämp-
ning i Irak. Det finns vidare andra sätt att mäta befolkningens stöd till koalitionen, som 
ej har använts av denna undersökning. Till exempel genom att undersöka befolkningens 
tendens till att samarbeta med koalitionen, eller hur framgångsrik rekryteringen av lan-
dets egna säkerhetsstyrkor var. Dessa metoder skulle kanske ha kunnat ge ett annor-
lunda resultat på undersökningen. Ett annat problem med undersökningen var att den 
sista mätningen av befolkningens stöd var från mars 2008, vilket innebar en skev tids-
fördelning av de två olika fallen. Där det ena fallet innefattar tre års upprorsbekämpning 
medan det andra endast ett år. Helst hade indelningen av fallen innefattat lika många år, 
eftersom att det kan anses som mer troligt att fler variabler hittas inom en längre tids-
period än en kortare. Vilket i sin tur skulle kunnat påverka vilket fall som uppfyllde flest 
variabler. Men eftersom att syftet med undersökningen var att förklara hur upprorsbe-
kämpningen påverkar befolkningen stöd och att slutsatserna kopplat till detta gynnas av 
att inkludera fler år under fall 1, för att förklara varför befolkningens stöd minskade un-
der hela perioden, anses detta ej haft en negativ påverkan på undersökningens resultat.  

5.4 Resultatets betydelse 
Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för hur olika tillvägagångssätt av 
upprorsbekämpningen påverkar befolkningens stöd till upprorsbekämparen. Eftersom 
att resultatet visade på hur koalitionens olika upprorsbekämpningens metoder påver-
kade befolkningens stöd till dem anses också syftet vara uppfyllt. Detta bidrog också till 
forskningsluckan inom området, där det tidigare aldrig genomförts undersökningar på 
hur upprorsbekämpningen i Irak påverkade hela befolkningens stöd, vilket denna un-
dersökning till del kan förklara. En del av den tidigare forskningen, pekade även på att 
det främst var framgång i upprorskriget som ledde till befolkningens stöd. Vilket till del 
motbevisades av denna undersökning, som istället visade på att befolkningens stöd inte 
ökade av att enbart upprorsmakarna bekämpades, utan att det också krävdes att befolk-
ningen skyddades från upprorsmakarna för att stödet skulle öka. Undersökningens re-
sultat stärkte även Lynch undersökning som han gjorde på Sunniaraberna i ett område 
av Irak, då även han kom fram till att det var först efter att koalitionen skyddade befolk-
ningen som de erhöll deras stöd. Vidare var det större syftet att bidra med kunskap till 
hur upprorsbekämparen vinner upprorskriget och genom att tillföra kunskap till hur be-
folkningens stöd påverkades i Irak, anses undersökningen ha bidragit med en liten del 
till vetenskapen kring hur upprorsbekämpning ska bedrivas för att nå framgång.  

5.5 Anknytning till professionen 
Anledningen till att jag valde att skriva om upprorsbekämpning är för att jag som svensk 
officer med stor sannolikhet kommer att bli involverad i någon form av upprorsbe-
kämpning under min karriär. Idag verkar en USA-ledd koalition i Irak och Syrien för att 
hindra IS framryckningar, bland annat genom att utbilda Iraks säkerhetsstyrkor. Enligt 
den svenska försvarsmaktens hemsida, består det svenska bidraget till koalitionen av 35 
personer och kan tillfälligt förstärkas av ytterligare 85 personer.96 Eftersom att den 

                                                        
96 Försvarsmakten, pågående internationella insatser: Irak  
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svenska försvarsmakten har, om än en liten inblandning, i det nuvarande upprorskriget i 
Irak och Syrien, har denna undersökning en anknytning till min militära profession.  
Försvarsmakten är även delaktig i den FN ledda insatsen i Mali, där 250 personer deltar 
för tillfället.97 Jag ställde även frågan till Carl-Magnus Svensson, som var chef Mali01, om 
hur han upplevde att befolkningens benägenhet att delge information var under insat-
sen. Vilket kan kopplas till om befolkningen där stödjer det svenska bidraget eller inte. 
Varpå Svensson svarade att det fanns de som gav stöd till deras närvaro, de som var 
emot och de som ännu inte bildat en åsikt. Vidare förklarade han att efter det att styr-
korna bevisat för befolkningen att de kunde skydda dem, ökade också deras förtroende 
och därmed benägenhet till att delge information.98 Detta tyder alltså på att befolkning-
ens stöd till upprorsbekämparna fortfarande är aktuellt, inte minst för det svenska 
truppbidraget till insatsen i Mali. Om undersökningens resultat stämmer, så måste upp-
rorsbekämparna i framtiden stationera sina trupper bland befolkningen och ge dem 
skydd för att vinna deras stöd. 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 
För att stärka validiteten i denna undersökning rekommenderas fortsatt forskning kring 
hur koalitionens upprorsbekämpning påverkade befolkningens stöd till dem, antingen 
genom en kvantitativ studie som undersöker upprorsbekämpningen i alla av Iraks pro-
vinser under samma tidsperiod eller att samma undersökningen som denna genomförs, 
fast på andra operationer och områden. Vidare rekommenderas att samma undersök-
ning genomförs med en induktiv metod, för att möjligen täcka in fler faktorer som kan 
ha påverkat befolkningens stöd till koalitionen. Ett ytterligare förslag till fortsatt forsk-
ning är att genomföra samma undersökning, men istället mäta befolkningens stöd ut-
ifrån deras tendens att samarbeta med koalitionen. Detta skulle t.ex. kunna mätas ge-
nom en kvantitativ undersökning om hur ofta befolkningen var villig att delge informa-
tion till koalitionens patrulleringar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
97 Försvarsmakten, pågående internationella insatser: Mali - Minusma  
98 Folk och försvar, samtal med Car-Magnus Svensson 2016.  
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