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ABSTRACT: 

Should classical theories about counterinsurgency remain in the past or be considered in relation to 

future insurgencies? Scholars have discussed the relevance of classical counterinsurgency theories 

earlier in this century and disagreed about how relevant the classics are. The aim with this bachelor 

thesis was to study if Robert Thompson’s Basic Operational Concept could explain the progress 

U.S. troops made in the insurgency that took place in Iraq under Operation Iraqi Freedom. In the 

early years of Operation Iraqi Freedom, U.S. troops had problems controlling the insurgency but 

other scholars asserted that progress was made after 2006 when classical theories about counter-

insurgency were applied to the emergency. This thesis has a case study design and the author used 

qualitative text analysis of secondary sources, including interviews and research material from 

RAND Corporation. The theory used was based on Thompson’s Basic Operational Concept. The 

majority of the concept was found to have been rigorously applied after 2006 and therefore, based 

on the result from this thesis, should be considered as a possible rationale for the progress U.S. 

troops made in the emergency.  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Innes-Robbins uttrycker att det finns ett brådskande behov av att bättre förstå upprors-

bekämpning. Han menar att trenden med uppror och subversion troligtvis är det sätt konflikter 

förefaller på i framtiden. Samtidigt belyser han dess komplexitet och lyfter frågan ifall erfaren-

heterna dragna från upprorsbekämpning under förra seklet fortfarande är relevanta, då dessa 

ofta har sitt ursprung från kolonialtiden dragna av bland annat Frankrike och Storbritannien.1   

 

Hoffman och Kilcullen, likt Innes-Robbins, ifrågasätter klassiska upprorsbekämpningsteorier 

implementerade i dagens upprorsbekämpning.2 De menar att teorierna inte tar hänsyn till 

komplexiteten som finns i dagens uppror gällande teknologi men även upprorsmäns upp-

trädande.3 Efter att ha prövat teorier på upprorsbekämpning, har Dixon med flera dragit 

slutsatser om att det inte är dessa som har bidragit till framgång medan Nagl och Mumford 

framhäver att de faktiskt har bidragit eller kan bidra till framgångsrik upprorsbekämpning.4 

Robert Thompsons teorier har varit ämne för undersökningar och granskats. Thompsons teori 

är baserad på upproren i Malaya och Vietnam, där den förstnämnda konflikten ansågs fram-

gångsrik ur ett upprorsbekämpningsperspektiv.5 

 

USA införde en ny doktrin för upprorsbekämpning, Field Manual 3-24 år 2006 i samband med 

kriget i Irak, då de insåg att de behövde förändra sitt uppträdande.6 Doktrinen är bland annat 

baserad på Robert Thompsons samt David Galulas klassiska teorier om upprorsbekämpning.7 

Dessa teorier infördes efter att kritik riktats mot USA:s sätt att bekämpa uppror vilket ansågs 

vara våldsamt med katastrofala resultat.8 Skillnaden i tillvägagångssättet när klassiska teorier, 

vilka var befolkningsfokuserade, implementerades var att målet inte enbart var att svepa igenom 

områden och ha ihjäl upprorsmakarna. De nya metoderna hade tidigare prövats av enskilda 

amerikanska befälhavare under konflikten, med ett gott resultat.9 Det ledde sedermera till att 

                                                 

1 Innes-Robbins 2016, 251 
2 Hoffman 2007, 71; Kilcullen 2006, 111 
3 Hoffman 2007, 75-76, 79-80; Kilcullen 2006, 120 
4 (B)Dixon 2009, 447, 473; Nagl & Burton 2010, 136-137; Mumford 2010, 192 
5 Thompson 1966, 9; (A)Dixon 2009, 354-355 
6 Nagl & Burton 2010, 123, 130 
7 Hoffman 2007, 71 
8 (A)Dixon 2009, 372-373 
9 Nagl & Burton 2010, 130-131 
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strategin implementerades fullskaligt år 2007, vilket gynnade de operationer som genom-

fördes.10  

 

Sverige deltar och har deltagit i internationella insatser. I Afghanistan har Sverige sedan 

årsslutet 2001 och början av 2002 bidragit militärt till säkerhetsstyrkan International Sceurity 

Assistance Force. Den inledande uppgiften var att stödja säkerheten i regionen kring Kabul. 

Insatsen utvecklades sedan till att omfatta fyra provinser i norra Afghanistan.11 Att delta i den 

typen av insats ställer krav på förståelse för hur ett uppror behöver bekämpas, vilka framgångs-

faktorerna är och hur de uppnås. Därför blir upprorsbekämpning och teorier om upprors-

bekämpning intressant för Försvarsmakten men även svenska staten då det är de som fattar 

besluten över hur Försvarsmakten ska inriktas. 

 

I Militärstrategisk doktrin-MSD16 står det att Försvarsmakten vid inre och yttre Irreguljära hot 

ska använda delar av sin förmåga för väpnat angrepp till stabiliserande och stödjande 

operationer. Det innebär bland annat att myndigheten ska ha förmåga att delta internationellt 

och bidra i fredsfrämjande och stabiliserande operationer. Försvarsmakten ska därtill ha 

förmåga att samarbeta med andra länder vid säkerhetshotande verksamhet och ska visa ett 

deltagande, en fallenhet samt beslutsamhet att handla enligt de intressen Sverige har inrikes och 

utrikes.12 

 

Med hänsyn till ovanstående är det därför intressant ur ett svenskt perspektiv att pröva Thomp-

sons upprorsbekämpningsteori som bland annat är baserad på erfarenheter från Malaya, som 

anses som framgångsrik upprorsbekämpning. Det framkallar ett intresse av att pröva teorierna 

på ett modernt fall, nämligen Irakkriget. Irakkriget och Operation Iraqi Freedom blir intressant 

utifrån att den amerikanska upprorsbekämpningen inledningsvis var problematisk. Efter att 

Field Manual 3-24 implementerats, innehållande klassiska teorier, framhävs det att upproren 

bekämpades mer framgångsrikt.13 Om Thompsons teorier fortfarande är giltiga blir det intres-

sant för Försvarsmakten att implementera dessa i sina handböcker men även för forsknings-

sfären.   

                                                 

10 Nagl & Burton 2010, 130-132 
11 Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-

insatser/avslutade/truppinsatser/afghanistan-isaf/  
12 Försvarsmakten 2016, 56-57 
13 Nagl & Burton 2010, 131-132 

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/afghanistan-isaf/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/afghanistan-isaf/
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1.2 Forskningsöversikt 

Vid sökning efter tidigare forskning har det visat sig att det funnits kritik mot hur klassiska 

teorier förhåller sig till dagens upprorsbekämpning. Vid ytterligare sökningar har författaren 

haft för avsikt att finna forskning som argumenterar för klassiska teorier men även forskning 

som rör hur klassiska teorier har applicerats på nutida och äldre fall. Vid sökningen har namnet 

Robert Thompson förekommit vid flertalet tillfällen. Grundat i kritiken mot klassiska teorier 

samt att det visat sig att Thompsons teorier inte har kunnat förklara utfall i vissa konflikter 

fortsattes det att genomföras sökningar på honom vilket resulterade i översikten presenterad 

nedan.14 

 

Hoffman hävdar att USA:s doktrin Field Manual 3-24 är påverkad av klassiska teoretiker som 

Galula och Thompson och anser att det påverkar delar av doktrinen på ett negativt sätt.15 Han 

belyser att de delar som avhandlar upprorsmakaren blir påverkade då de likställes med en 

upprorsorganisation i form av en Maoistisk modell.16 Han belyser även att informations-

teknologi är viktig i den här typen av konflikter och anser att det tas för lite hänsyn åt det i Field 

Manual 3-24 eftersom att det är en funktion som leder till att en organisation kan få stöd för sin 

sak.17 Hoffman menar att ett nytänkande kring klassiska teorier behöver ske och återspegla 

komplexiteten och den miljö vi har idag. Han anser att det klassiska tänket som återspeglar 60-

talets teoretiker genomsyrar stora delar av doktrinen.18 Hoffmans tankar känns rimliga eftersom 

Daesh med hjälp av sociala medier har lyckats sprida sin propaganda internationellt.  

 

Kilcullen delar Hoffmans uppfattning om att det finns problem med klassisk upprors-

bekämpning och han anser att den enbart delvis skildrar de behov som upprorsbekämpning 

kräver.19 Han menar att klassiska teorier inte tar hänsyn till globala uppror där samarbeten sker 

över nationella gränser. Kilcullen anser att internet är gynnsamt för organisationer där de tillåts 

                                                 

14 Databasen som har använts vid sökning efter tidigare forskning är huvudsakligen Försvarshögskolans Primo 

men även Military Database, Taylor & Francis samt JSTOR Security Studies. Sökorden som har använts är: 

COIN, counterinsurgency, upprorsbekämpning, counter-insurgency, COIN USA, british COIN, british 

counterinsurgency, COIN Iraq, Thompson COIN m.fl. 
15 Hoffman 2007, 71 
16 Ibid, 75-76 
17 Ibid, 79-80 

18 Ibid, 84 
19 Kilcullen 2006, 111 
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samarbeta landsöverskridande.20 Likt Hoffman belyser han att dagens upprorsmakares upp-

trädande skiljer sig från de fornas då de uppträder i en urban miljö med nya tekniska aspekter.21 

Kilcullen presenterar slutsatser vilka kan liknas vid förslag kopplat mot nutidens uppror där han 

påvisar brister med klassisk upprorsbekämpning.22  

 

Hoffman och Kilcullen kritiserar delar av de klassiska teorierna genom att belysa att teorierna 

inte tar hänsyn till hur motståndaren har förändrats. De hänvisar också till den evolution vi har 

sett i teknologin och till de nya sätt den kan användas.  

 

I en forskningsdebatt bestående av Smith och Jones respektive Nagl och Burton, argumenterar 

de tidigare för att neo-COIN som delvis är baserat på klassisk upprorsbekämpning, är bristfällig 

för dagens uppror.23 De menar att förståelsen för den globala ideologiska upprorsbekämpningen 

brister då bekämpning sker inom ett avgränsat område.24 Enligt Jones och Smith har neo-COIN 

missat Clausewitz synsätt på krig och hur det anpassar sig efter rådande situationer.25 De menar 

att det saknas svar på hur den globala politiska jihadismen ska bekämpas då de inte har en 

lösning på gränsöverskridande internationell upprorsbekämpning.26  

 

Nagl och Burton argumenterar mot kritiken och menar att trots den nya teknologin och sättet 

att uppträda lokalt, är de grundläggande faktorerna i uppror fortfarande samma.27 De ger ex-

empel från Irak och Afghanistan där befolkningen som var den kritiska tyngdpunkten i de båda 

konflikterna inledningsvis missades.28 De menar att det var under den senare delen av Irakkriget 

när classical COIN metoder applicerades, där befolkningen utgjorde tyngdpunkten, som koali-

tionen med andra aktörer åstadkom framsteg. Genom att separera upprorsmakarna från befolk-

ningen kunde den skyddas samtidigt som insurgenterna kunde bekämpas.29 Samtidigt menar 

Nagl och Burton att större delen av de som slåss för talibanerna i Afghanistan, inte gör det av 

ideologiska skäl utan drivs av lokala angelägenheter.30 Deras slutsats är att klassiska medel är 

                                                 

20 Kilcullen 2006, 113-114 
21 Ibid, 120 
22 Ibid, 121-124 
23 Jones & Smith 2010, 84-85, 90 
24 Ibid, 101-105, 115-116 
25 Ibid, 106, 109 
26 Ibid, 112 
27 Nagl & Burton 2010, 124 
28 Ibid, 129-130, 133 
29 Ibid, 130-131 
30 Ibid, 133 
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det bästa för globala uppror. Genom att upproren isoleras lokalt och bekämpas genom klassisk 

upprorsbekämpning, förhindras dess spridning.31 

 

Smith och Jones argument känns relevanta men blir troligtvis svåra att konceptualisera i den 

omfattning de skulle behövas. Att skapa en internationell upprorsbekämpningsteori som om-

fattar allt, är kanske inte svaret. Smith och Jones hänvisar själva till Clausewitz synsätt på hur 

kriget ändrar karaktär,32 vilket antagligen försvårar för en teori om den ska fånga in alla 

aspekter. 

 

Paul Dixon hävdar i sin artikel att de klassiska teorierna vilka är grunden till den brittiska hearts 

and minds teorin inte kan förklara framgången i Nordirland. Han beskriver att konceptet bland 

annat bygger på Robert Thompsons teorier om upprorsbekämpning.33 Han har genomfört en 

analys av upproren mellan 1970-1980 och prövat följande variabler:  

  demonstrating ‘political will’ to defeat the insurgents as the key to victory;   

the importance of ‘the battle for hearts and minds’ of the affected population;   

‘police primacy’ over the army in defeating insurgents; and   

the importance of civil-military coordination to bring together all the elements of a 

successful counter-insurgency campaign.34  

Dixon menar att brittisk hearts and minds teori inte är förklaringen till den fredsprocess vilken 

uppnåddes i Nordirland.35 Tesen stödjer han på att britterna valde att förhandla, samt ökade 

graden av våldsanvändning vilket ska ha bidragit till att människor anslöt sig till upprors-

makarna.36 Samtidigt menar han att det dröjde fram till 80-talet innan polisen blev den primära 

styrkan men framhäver även problematik med koordinering av militära respektive polisiära 

styrkor.37 Den slutsats han drar är att det var en politisk process som ledde till de senare freds-

förhandlingarna.38  

Efter analyser av olika fall, hävdar Dixon att begreppet hearts and minds har förståtts och 

använts på olika sätt.39 Upprorsbekämpningen i Malaya bestod av ett mer tvångsinriktat 

                                                 

31 Nagl & Burton 2010, 136-137 
32 Jones & Smith 2010, 106 
33 (B)Dixon 2009, 446-447 
34 Ibid, 446 
35 Ibid, 447 
36 Ibid, 445, 450-451  
37 Ibid, 468-469 
38 Ibid, 473 
39 (A)Dixon 2009, 355 
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utförande vilket skiljer sig från Nordirland där en lägre grad av tvång applicerades. Han hävdar 

samtidigt att en mer politiskt inriktad upprorsbekämpning applicerades i Irak.40 Han framhäver 

att amerikaner och britter fortfarande är influerade av klassiska teoretiker såsom Robert Thomp-

son och hans erfarenheter från Malaya.41 Dixon beskriver att USA och Storbritannien, trots att 

de båda influerats av Thompson, inte uppnått samma framgång i Afghanistan där den först-

nämnda beskrivs som mer framgångsrik.42 Amerikanernas tillvägagångssätt till skillnad från 

britternas i Irak har kritiserats och beskrivits som mer tvingande.43 Under senare tid har dock 

britternas tillvägagångssätt i Irak och Afghanistan kritiserats från olika parter.44 Hans slutsats 

är att brittisk upprorsbekämpningsteori låter bra när den beskrivs för omvärlden. Han menar 

dock att den undermineras när den omvandlas till verklighet i militär kontext och används för 

operationer eftersom den anses vara så bred att den kan uppfattas och användas på olika sätt.45  

 

Mumford har i sin undersökning gjort en teoriprövande studie där han prövat Thompsons fem 

grundläggande principer för upprorsbekämpning på Irak och den tillsatta koalitionsmakten 

under åren 2003-2005.46 De indikatorer han har prövat är: 

The government must have a clear political aim.   

The government must function within the law.   

The government must have an overall plan.   

The government must give priority to defeating the political subversion, not the 

guerrillas. 
In the guerrilla phase of an insurgency, a government must secure its base areas first.47 

  
Mumford operationaliserade principerna för att de skulle vara anpassade mot moderna uppror 

men i grunden är de samma.48 Efter att ha prövat ramverket hävdar Mumford att koalitions-

styrkorna misslyckades med att uppfylla teorin genom att inte ha långsiktiga politiska mål. 

Enligt Mumford bidrog den bristande politiska strategin till svårigheter med tillämpandet av 

militära operationer mot upproren och den bristande statsapparaten underlättade inte för den 

samtidigt växande irritationen hos befolkningen.49 Slutsatsen han drar är att det är svårt att ha 

                                                 

40 (A)Dixon 2009, 355 
41 Ibid, 357 
42 Ibid, 357, 372-373, 376 
43 Ibid, 373 
44 Ibid, 376 
45 Ibid, 378 
46 Mumford 2010, 181 
47 Ibid, 179 
48 Ibid, 180 
49 Ibid, 191 
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förutbestämda mallar för upprorsbekämpning. Däremot menar han att lärdomar bör dras av 

klassiska upprorsbekämpningsteorier och att en modern revision av Robert Thompsons fem 

grundläggande principer är lämplig att utgå från.50 

Britterna vars upprorsbekämpning delvis bygger på Thompsons teorier nådde inte samma 

framgång som amerikanerna gjorde i Afghanistan men båda länderna har influerats av Thomp-

sons teorier. Mumford prövade Thompsons fem grundläggande principer och kom fram till att 

de inte uppfylldes i det inledande skedet av Operation Iraqi Freedom. Dixons undersökning 

sträckte sig över en längre period och framhävde att USA nådde en högre framgång än britterna 

med sin upprorsbekämpning i Afghanistan.  

 

Den tidigare forskningen har kritiserat klassiska teorier om upprorsbekämpning samtidigt som 

den har prövat delar av Thompsons teori på olika fall för att undersöka om den kan förklara 

utfallen alternativt i vilken grad den har nyttjats. Det råder samtidigt en delad förståelse av vad 

hearts and minds innebär då konceptet enligt den tidigare forskningen har kunnat appliceras 

med mindre respektive mer tvång. Nagl och Burton argumenterade för att framgång i Irak först 

uppnåddes efter att klassiska metoder för upprorsbekämpning applicerats. 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka och pröva om Thompsons upprorsbekämpningsteori kan vara 

en bidragande anledning till att USA uppnådde framgångar i Irak under senare delen av 

Operation Iraqi Freedom. Under år 2006 hade de nämligen utvecklat en doktrin för upprors-

bekämpning som var influerad av klassiska teorier. Operationen inleddes 2003 och forskning 

visar på att det blev en vändpunkt i konflikten efter 2006.51 Eftersom tidigare forskning har 

framhävt att Thompsons teori har använts på olika sätt, bidrar uppsatsen inomvetenskapligt, 

utomvetenskapligt och till teorins giltighet. Inomvetenskapligt bidrar den genom att förklara 

om USA:s tillvägagångssätt vid applicerandet av teorin bör studeras noggrannare i framtida 

studier. Utomvetenskapligt bidrar uppsatsen till att påvisa om Försvarsmakten bör studera 

Thompsons teorier mer närgående då den ännu icke färdigställda Handbok strid mot irreguljär 

motst 1 – Grunder enligt dess referenslista inte har tagit hänsyn till hans teorier.52 Teorins 

                                                 

50 Mumford 2010, 192 
51 Nagl & Burton 2010, 131-132 
52 Försvarsmakten 2013, 99 
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giltighet kan i sin tur stärkas eller försvagas om den lyckas förklara den framgångsrika 

upprorsbekämpningen i Irak efter år 2006. Om den stärks bör den vara ett bidrag i handboken. 

1.4 Frågeställning 

Kan framgångarna i den amerikanska upprorsbekämpningen, i Irak under Operation Iraqi 

Freedom, förklaras utifrån Robert Thompsons operationella koncept för upprorsbekämpning 

under åren 2007-2009? 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka amerikansk upprorsbekämpning i Irak under åren 2003-

2006 och från vändpunkten under åren 2007-2009 där den första perioden anses mindre lyckad. 

Fallet avgränsas fram till år 2009 då tillbakadragning av amerikanska förband påbörjades samt 

att uppgiften förändrades och karaktäriserades av en mer stödjande karaktär.53 Thompsons teori 

avgränsas till hans grundläggande operationella koncept för upprorsbekämpningsoperationer. 

1.6 Disposition 

I de delar som följer presenteras undersökningens teori samt metod. Därefter presenteras en 

analys och slutligen diskuteras resultatet kopplat mot undersökningens syfte, tidigare forskning 

och dess relevans för yrkesprofessionen. Uppsatsen är disponerad på detta sätt för att den ska 

vara logiskt uppbyggd och ha en röd tråd vilket ger utomstående läsare möjligheten att följa 

den process undersökningen genomgått.54 

  

                                                 

53 The White House, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-

ndash-responsibly-ending-war-iraq.  
54 Ekengren & Hinnfors 2012, 10, 133 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-ndash-responsibly-ending-war-iraq
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-ndash-responsibly-ending-war-iraq
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2. Teori 
Initialt presenteras Thompson och hans verk om upprorsbekämpning samt motiv till varför det 

blev valt. Därefter presenteras andra teoretiker inom samma område samt motiv till varför de 

valts bort. Slutligen presenteras Thompsons teoretiska ramverk som sedan används vid analys 

av empirin.  

2.1 Defeating Communist Insurgency 

Under 60-talet presenterade Thompson boken Defeating Communist Insurgency: Experiences 

from Malaya and Vietnam och har baserat den på sina erfarenheter från upproren i Malaya samt 

hans tid som rådgivare i Vietnam. Strävan med boken var att beskriva, till del teorin bakom 

upproren samt, den grundläggande teorin han anser bör tillämpas för upprorsbekämpning.55 

Upprorsmakaren i hans verk har sitt ursprung i kommunism.56 I förorden skriver Thompson att 

de operationella koncepten inte är djupgående och att syftet med hans bok bland annat är att ge 

den professionelle läsaren en ram att utgå ifrån. Anledningen till det är på grund av att upprors-

bekämpningen behöver variera beroende på terräng och de förhållanden som råder.57 

 

Thompsons teori blev vald är för att den är baserad på erfarenheter från en lyckad och en mindre 

lyckad upprorsbekämpning. Samtidigt råder det oklarheter om den fungerar då britternas 

upprorsbekämpning, som den tidigare forskningen framhäver delvis baseras på Thompsons 

teori, inte var den bidragande faktorn till freden i Nordirland.58 Som nämnts i forsknings-

översikten så ska även Field Manual 3-24 delvis vara baserad på teorin.59 Britter och amerikaner 

har dock uppnått olika grad av framgång i Afghanistan och Irak trots att de båda sägs ha 

influerats av Thompson.60  

 

Thompson beskriver att teorin om operationella koncept inte är djupgående och att den baseras 

på kommunistiska upprorsmakare under åren 1948-1965.61 Utifrån det kan teorin kritiseras men 

samtidigt påstår han att teorin är generell, vilket gör den som ramverk applicerbar på fler fall. 

                                                 

55 Thompson 1966, 9 
56 Ibid, 21-50 
57 Ibid, 9 
58 (B)Dixon 2009, 447 
59 Hoffman 2007, 71 
60 (A)Dixon 2009, 376 
61 Thompson 1966, 9 
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2.2 Andra teoretiker  

Hoffman nämnde två teoretiker som influerat Field Manual 3-24 varav en av dem var David 

Galula.62 Galula är en fransk upprorsbekämpningsteoretiker och hans verk har enligt kritiker 

inte varit bidragande till det franska synsättet på upprorsbekämpning. Han beskrevs som 

obetydlig fram till år 2006, då amerikanska officerare började implementera hans teorier. 

Resultatet blev att hans verk fick återupplivad uppmärksamhet även i Frankrike.63 Kritikerna 

anser istället att Lacheroy, vars verk inte är översatta till engelska, borde anses vara den som 

bidragit till det franska synsättet på upprorsbekämpning medan en annan teoretiker vid namnet 

Trinquer var den mest inflytelserika. Det framhävs även att det mesta av deras verk inte 

resulterade i en doktrin utan enbart som artiklar i tidskrifter.64  

 

Baserat på den tidigare forskningen har dessa teoretiker valts bort, grundat i att undersökningen 

ämnar besvara om framgångarna i Irak kan förklaras genom Thompsons teori. Vidare omnämns 

Galula i Handbok strid mot irreguljär motst 1 – Grunder,65 vilket torde innebära att hans teorier 

har tagits i beaktande. 

2.3 Teoretiskt ramverk: Thompsons grundläggande operationella koncept 

Thompson beskriver sitt grundläggande operationella koncept som taktiken och åtgärderna 

vilka krävs för att bekämpa ett uppror. Konceptet bygger på fyra steg: clearing, hold, winning 

och won.66 Thompson tillägger dock att regeringen behöver ha en övergripande handlingsplan 

för koordinering av militära och civila medel. I handlingsplanen ska även hans princip fyra och 

fem inräknas. Princip fyra handlar om att bekämpa subversion framför gerillan och princip fem 

avhandlar att regeringen behöver säkra prioriterade områden.67 På grund av undersökningens 

ramverk gällande omfattning, analyseras inte dessa principer eller om regeringen hade en 

övergripande handlingsplan. Undersökningen avgränsar sig till de operationella koncepten 

vilka presenteras nedan. 

 

 

 

                                                 

62 Hoffman 2007, 71 
63 Rid & Keaney 2010, 16 
64 Ibid, 16-17 
65 Försvarsmakten 2013, 99 
66 Thompson 1966, 111 
67 Ibid, 111 
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Clearing 

Thompson beskriver att det inledningsvis kan råda en hög säkerhet i vissa områden och att 

dessa därför inte nödvändigtvis behöver rensas på upprorsmakare. Han utgår dock ifrån att 

områdena innehåller upprorsmakare och att dessa därför behöver utrensas. Uppdragen, som för 

militären innebär att rensa, kommer att behöva variera beroende på terrängen samt mot-

ståndarens sammansättning och storlek. När rensning ska ske inom ett område ska truppen utgå 

från ett redan säkrat område som egna förband håller. Innan egna förband påbörjar rensningen 

ska noggrann underrättelseinhämtning ha skett mot området. När insatsen har planerats ska 

denna ske gemensamt av polis och militära styrkor. Det tvingar motståndaren till att skingra sig 

eller dra sig tillbaka till områden under motståndarens kontroll. De egna styrkorna ska sedan 

vara grupperade i sådan utsträckning att det för motståndaren omöjliggörs att på nytt fokusera 

sina krafter inom området eller infiltrera från andra områden. Därefter ska de egna förbanden 

hålla området, annars är det inte lönsamt att genomföra den här typen av operation då mot-

ståndaren återigen kommer ta kontrollen av området. Svep genom områden är bara acceptabla 

intill närliggande områden där det sker rensning med syftet att förhindra att motståndaren kan 

få förstärkning.68 

 

Hold 

Medlen för att hålla ett område kan variera beroende på om området var relativt säkert eller om 

det utgjorde ett omtvistat område med omfattande rensning i det inledande skedet. Syftet med 

att hålla ett område handlar om att ge de offentliga myndigheterna inflytande och makt samt att 

säkerställa säkerheten i området. Det utses strategiska byar och miliser samt olika sorters 

kontroll av människor och resurser. Åtgärderna syftar till att separera befolkningen från 

upprorsmakarna samt förse befolkningen med beskydd och eliminera upprorsorganisationen. 

Konceptet fortsätter tillsvidare och överlappar med nästa steg.69  

 

Winning 

Genom att myndigheterna i området fungerar, går befolkningen att vinna. Om statsapparaten 

visar omtanke om befolkningen genom att det ges möjlighet till vård och omsorg såsom 

sjukvårdsinstanser och att skolor öppnas, leder det till att levnadsstandarden i området höjs. Att 

                                                 

68 Thompson 1966, 111-112 
69 Ibid, 112 
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höja standardnivån innebär även att fokus ska läggas inom jordbrukets produktion. Stats-

apparaten ska även stödja den lokala produktionen vid nybyggen genom att material och varor 

inhandlas lokalt. Infrastruktur inom och mellan områden, särskilt mindre utvecklade, ska 

repareras och byggas upp. Genom att statsapparaten visar ett intresse i dessa områden och 

prioriterar dem, blir det ett bevis på att de avser kvarstanna vilket leder till att befolkningen får 

mod till att sluta stödja och istället stå upp mot upprorsmakarna. Området kan anses vunnet när 

befolkningen visar en god vilja mot regeringen och kontrollen har utökats vilket har lett till att 

infiltrationen utifrån upphört.70  

 

Won 

När området anses vunnet ska de restriktioner vilka införts tas bort och fokus ska läggas på 

statsapparatens långsiktiga mål, att skapa en politisk och ekonomisk stabilitet samt ett hållbart 

samhälle. De åtgärder som genomfördes i steget winning har nu möjlighet att frodas. Thompson 

beskriver även problem med att alla områden inte samtidigt går att ta. Ibland måste beslut fattas 

om att låta de mindre prioriterade områdena falla i motståndarens ägo intill dess att staten har 

möjlighet att prioritera sina resurser dit. För att inte låta befolkningen i dessa områden tappa 

hoppet ska egna förband visa en närvaro. De ska dock inte genomföra någon form av straff-

åtgärder utan enbart ge folket hopp samt få dem att välkomna en framtida insats. I liknande 

områden ska förbanden med myndigheterna hålla viktiga delar, exempelvis provinsers 

residensstäder. Det ska inte genomföras några rensningsoperationer i områdena om avsikten 

inte är att hålla dessa. Det ska enbart genomföras patruller med uppgiften att tvinga upp-

rorsmakarna att inte få ett fäste genom eldöverfall och underrättelseinhämtning. Syftet är att 

områdena inte fullt ut ska falla i upprorsmakarnas ägo.71  

  

                                                 

70 Thompson 1966, 112-113 
71 Ibid, 113-115 
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3. Metod 
Inledningsvis presenteras uppsatsens forskningsdesign och den metod inklusive motiv, som 

används för analys av empirin. Utöver det operationaliseras teorin och det analysverktyg som 

används vid analysen presenteras. Därefter diskuteras empirin utifrån fyra källkritiska kriterier 

och slutligen diskuteras forskningsetiska överväganden. 

3.1 Forskningsdesign 

För att pröva Thompsons teori genomförs det en teoriprövande fallstudie. I denna undersökning 

innebär det att Thompsons grundläggande operationella koncept prövas mot två tidpunkter fast 

inom samma kontext. Det vill säga i Irak där en tidpunkt anses mindre framgångsrik (2003-

2006) respektive mer framgångsrik (2007-2009). Genom att pröva teorin mot olika fall är det 

möjligt att undersöka teorins förklaringskraft,72 det vill säga om Thompsons teori kan förklara 

framgångarna i ett av fallen eller om teorin eller delar av teorins indikatorer återfinns i båda 

fallen och således därför inte eller bara delvis kan förklara utfallet. Teoriprövande studier inne-

bär att teorin står i centrum och med de resultat undersökningen utmynnar i, möjliggöra att säga 

något om flera fall, vilket stärker en yttre validitet.73 Då undersökningen delar upp Operation 

Iraqi Freedom i två fall, innebär det således att undersökningens resultat inte kan anses 

generaliserbart. Resultatet kan däremot bidra som en del i en större forskningskontext där 

resultatet kan komplettera liknande undersökningars resultat och i framtida forskning bidra till 

att säga något om flera fall.74  

 

Fallstudier som forskningsdesign används vanligen inom samhällsvetenskapen och inom 

områden som sociologi, psykologi med flera i syfte att förstå sociala komplexa fenomen.75 För 

forskaren bidrar fallstudierna till att bilda sig en helomfattande bild om den komplexitet som 

kan finnas i verkliga händelser, i exempelvis organisationer.76 Denna undersökning avser att 

undersöka hur framgångsrikt en organisation, i detta fall USA:s militära förband, lyckades 

genomföra sin upprorsbekämpning i Irak utifrån Thompsons operationella koncept. Det riktas 

dock viss kritik mot fallstudier vad avser att använda designen för att förklara fall. Kritikerna 

                                                 

72 Esaiasson et al. 2017, 109, 89 
73 Ibid, 88-89 
74 Ibid, 89, 106 
75 Yin 2009, 3-4 
76 Ibid, 3 
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hävdar att experiment är det enda sättet att genomföra en fallstudie medan andra anser att de 

bästa undersökningarna har genomförts som förklarande fallstudier.77  

3.2 Kvalitativ textanalys 

I denna undersökning innebär en kvalitativ textanalys att författaren avser att undersöka, i 

befintliga textresurser, om Thompsons teori kan förklara framgångarna i Operation Iraqi 

Freedom efter år 2006. Den kvalitativa textanalysen hjälper författaren att finna de viktiga och 

centrala delarna utifrån teorin som återfinns i texter. Det kan vara innehåll i texter som döljer 

sig i mängden men som är av värde för en undersökning.78 Metoden lämpar sig för den forskare 

som avser undersöka frågor kring hur något förefaller i en omgivning eller miljö, 79 vilket är 

ändamålet med denna undersökningen. Enligt vad som tidigare nämnts, är målet att undersöka 

om framgångarna i Irak kan förklaras utifrån Thompsons teori. Därför är det i just texter som 

avhandlar den sociala miljön kring fallet som undersökningen avser att analysera. Genom att 

analysera text som avhandlar Operation Iraqi Freedom och ställa frågor utifrån teorin, är det 

således möjligt att få svar på om teorin kan förklara framgången i Irak. Författaren begränsas 

till att undersöka texter då tillgången på eventuella respondenter är begränsad till andra länder 

samt på grund av de ramar i form av tid och den omfattning uppsatsen har.  

 

Det finns olika typer av kvalitativa textanalyser men det är den systematiserande vilken används 

i undersökningen. Den systematiserande kvalitativa textanalysen möjliggör för författaren att 

plocka fram det väsentliga för undersökningen ur empirin genom ett för uppsatsen analytiskt 

verktyg applicerat på empirin.80 Under kapitel operationalisering presenteras uppsatsens analys-

verktyg. Analysverktyget består av specificerade frågor samt mätvärden. De specificerade 

frågorna är avgränsningar av teorin. Anledningen till att de avgränsas är för att de ska vara 

precisa och möjliga att applicera på fallen.81 

 

För att stärka reliabiliteten har genomläsningen av det empiriska materialet skett upprepade 

gånger. Det innebär att om författaren missar en för undersökningen central del vid första 

tillfället, är chansen större att författaren finner den vid nästa tillfälle och att viktiga delar inte 

                                                 

77 Yin 2009, 6 
78 Esaiasson et al. 2017, 211 
79 Ibid, 212 
80 Ibid, 211-212 
81 Johannessen & Tufte 2003, 44 
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utelämnas. Det resulterar således i att rätt data har blivit analyserad.82 För att en utomstående 

läsare ska ha möjlighet att förstå hur författaren drar slutsatser under analysen, används 

referenser vilket leder till att läsaren har möjlighet att följa upp det som blir resultatet av 

analysen.  

 

Andra metoder vilka valts bort framför kvalitativ textanalys är kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa metoder samt en blandning av dessa.83 Intervjuer av primära källor hade varit 

gynnsamma för undersökningen men då det finns samtidiga, geografiska och tidsmässiga 

begränsningar för att insamla den typen av data, valdes metoden bort. En kvantitativ innehålls-

analys gör sig inte gynnsam för denna undersökning då den används för att undersöka data där 

det inte ges utrymme för bredare tolkningar. Metoden kan användas då undersökningar har för 

avsikt att framställa något i form av statistik genom kalkylering.84 De kvalitativa metoderna 

ämnar sig bättre då undersökningen består av större textmassor där forskaren behöver ges 

utrymme för att tolka fenomenet utifrån teoretiska indikatorer i en text som kan bestå av 

intervjuer.85 Genom att denna undersökning använder sig av en kvalitativ textanalys, bidrar den 

således som empiri för en framtida kvantitativ undersökning där resultatet kan användas och 

jämföras mot andra fall. 

3.3 Operationalisering 

För att teorin ska bli applicerbar på fallet görs den om till specificerade frågor, även känt som 

indikatorer. Begreppsvaliditeten i uppsatsen påverkas av författarens subjektiva synsätt då den 

operationaliserar teorin. Författarens synsätt kan vara färgat av dess värderingar samt dennes 

erfarenheter, dels inom och utom sitt yrke i Försvarsmakten. För att utomstående läsare ska ha 

förståelse för de indikatorer som operationaliseras fram, har författaren beskrivit teorin under 

teorikapitlet för att öka transparensen. Genom att ha läst teorin är det sedan möjligt att följa upp 

hur den operationaliserats. Begreppsvaliditeten stärks av att indikatorerna är tagna från teorin,86 

vilket således minskar författarens subjektivitet i analysen. Genom kontinuerlig källhänvisning 

i analysen har en ökad intersubjektivitet skapats. Dock är det ändå subjektivt i hur de 

specificerade frågorna operationaliserats fram men författaren har använt sitt sunda förnuft 

                                                 

82 Johannessen & Tufte 2003, 265 
83 Ibid, 96 
84 Ibid, 69-70 
85 Ibid. 
86 Esaiasson et al. 2017, 64 
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vilket i sig bidrar till att öka begreppsvaliditeten.87 För att indikatorerna ska få någon betydelse 

behöver de kopplas mot mätvärden.88 De mätvärden vilka används i uppsatsen är inträffade, 

inträffade delvis och inträffade ej. Inträffade ska förstås utifrån att samtliga delindikatorer 

uppfyllts. Inträffade delvis förstås utifrån att en eller fler delindikatorer uppfyllts eller delvis 

uppfyllts. Inträffade ej förstås utifrån att inga delindikatorer uppfyllts. För att delindikatorerna 

ska uppfyllas används även delmätvärdena ja, delvis och nej. Ja uppfylls om det inte råder några 

oklarheter om att delindikatorn inträffade. Delvis uppfylls om delindikatorn inträffat i olika 

utsträckning. Nej uppfylls om delindikatorn inte uppfyllts eller påträffats i empirin. Dessa 

indikatorer och mätvärden presenteras i analysverktyget på nästa sida. Analysverktyget är 

utformat som en korstabell.89 Indikatorerna och mätvärdena är placerade lodrätt på vänster 

respektive höger sida. Analysverktyget används kontinuerligt genom hela analysen. 

 

Delindikatorerna i analysverktyget utgörs av det centrala i Thompsons grundläggande opera-

tionella koncept. Det grundläggande operationella konceptet är taktiken och de åtgärder som 

förbanden och myndigheterna vidtar för att bekämpa upproret samt för att separera befolk-

ningen från upprorsorganisationen i utsatta områden. Konceptet inleds med clearing och följs 

av Hold, Winning och Won.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

87 Johannessen & Tufte 2003, 47 
88 Ibid, 45-46, 139 
89 Ibid, 183 
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Analysverktyg 

Analysenhet: Tidpunkt: 

Indikator Delindikatorer Delmätvärden: 

Ja, delvis & 

nej. 

Mätvärden: 

Inträffade, 

inträffade 

delvis, 

inträffade ej. 

 

 

 

 

 

Clearing 

Varierade rensningen beroende på terräng, 

motståndarens storlek och sammansättning? 

  

Utgick rensningsoperationerna från egna 

säkrade områden? 

 

Genomfördes noggrann 

underrättelseinhämtning mot områdena? 

 

Genomfördes insatserna gemensamt av 

militär och polis? 

 

Utgrupperades förbanden sedan i syfte att 

förhindra motståndarens verksamhet i 

områdena? 

 

Hölls områdena efter att de rensats?  

 

 

 

 

 

Hold 

Användes mer eller mindre resurser beroende 

på om områdena ansågs relativt säkra eller 

omtvistade? 

  

Återställdes myndigheternas inflytande i 

områdena? 

 

Utsågs miliser i områdena?  

Utsågs strategiska byar i områdena?  

Infördes olika sorters kontroller och 

restriktioner i områdena? 

 

Prioriterades resurser till beskydd av 

befolkningen? 

 

 

 

Winning 

Prioriterades resurser till att höja 

levnadsstandarden? 

  

Stöttade statsapparaten den lokala 

produktionen? 

 

Byggdes och reparerades infrastruktur i 

områdena? 

 

 

 

 

 

Won 

Togs restriktioner bort när områdena ansågs 

vunna? 

  

Visade myndigheternas förband närvaro i 

områden som ännu inte var vunna? 

 

Höll staten viktiga delar av områden de inte 

kunnat ta vid en viss tidpunkt? 

 

Avstod myndigheterna från att rensa områden 

de inte tänkt hålla, genomfördes enbart 

patrullering, eldöverfall och 

underrättelseinhämtning? 
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3.4 Empiridiskussion 

Vid val av empiri, vilket diskuterades tidigare, förekom problematiken med att finna första-

handskällor. Därför har författaren avgränsat empirin till det som varit befintligt, det vill säga 

sekundärkällor. Författaren har funnit sekundärkällor i form av undersökningar från organisa-

tionen RAND vilka har fått i uppgift att analysera Irakkriget. Vid sök av empiri har författaren 

även funnit sekundära källor med intervjuer från Operation Iraqi Freedom där både befälhavare 

men även delar av den irakiska populationen intervjuats. Författaren kan därför anses ha valt 

att studera en någorlunda snäv inriktning vid val av empiri.90 Empirin består dock av både 

böcker och undersökningar för att höja resultatvaliditeten91. Totalt består empirin av fem verk, 

tre böcker bestående av bland annat intervjuer och två undersökningar från RAND. Nedan 

presenteras verken och diskuteras utifrån de fyra källkritiska kriterierna: äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens.92 

 

Undersökningar 

RAND är en organisation vars vision är att genomföra noggranna och objektiva undersökningar. 

Deras existens grundar sig i att genomföra undersökningar vilka ska hjälpa beslutsfattare att ta 

de bästa besluten. De beskriver att deras arbeten görs transparent och med högsta möjliga 

öppenhet. Beställda arbeten är fria från vinstdrivna och ideologiska grunder. Undersökningarna 

är peer-reviewed av experter inom och utom organisationen.93 Utifrån nämnda källkritiska 

principer anses därför RAND som en pålitlig källa. Nedan presenteras RAND:s undersökningar 

vilka även diskuteras grundat i kriterierna.  

 

Undersökningen Counterinsurgency in Iraq (2003-2006) publicerades 2008.94 Den är gjord som 

en fältstudie och hänvisar till både sekundär- och primärkällor i form av intervjuer gjorda 

mellan 2004-2006.95 Syftet med studien var att kritiskt undersöka hur amerikansk upprors-

bekämpning kunde utvecklas.96 

 

                                                 

90 Esaiasson et al. 2017, 225 
91 Ibid, 64 
92 Ibid, 288 
93 RAND CORPORATION. Vision. https://www.rand.org/about/vision.html  
94 Pirnie & O’Connell 2008, iii 
95 Ibid, iii, 99-106 
96 Ibid. 

https://www.rand.org/about/vision.html
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Undersökningen The 2008 Battle of Sadr City: Reimagining Urban Combat framställer en 

undersökning vilken genomfördes för att bidra till en mer fullständig förståelse av konflikten i 

Sadr City.97 Det beskrivs att operationerna bidrog till att öka irakiska statens kontroll men även 

stabiliteten i hela Bagdad.98 Källor vilka använts är baserade på uppdragsutvärderingar, inter-

vjuer samt sekundärkällor. Intervjuerna genomfördes mellan 2009-2011.99 

 

Enligt författaren uppfyller dessa källor från RAND samtliga kriterier för att verka trovärdiga. 

Respondenterna i intervjuerna kan dock vara tendentiösa men de är samtidigt i undersökning-

arna, kompletterade med andra primärkällor samt vissa sekundärkällor. Författaren tar i 

beaktande att kontrollera om det är något i materialet som anses utmärkande, då avser för-

fattaren anmärka det i analysen, särskilt om det inte styrks av någon annan källa. Samtliga av 

dessa källor härrör från samma organisation men är inte skrivna av samma författare vilket 

därför anses stärka oberoendekriteriet. Dokumenten är hämtade från RAND Corporations 

internethemsida och anses därför äkta. Materialet i empirin härrör från källor nära inpå då 

undersökningarna gjordes vilket enligt författaren gör att samtidighetskriteriet uppfylls.  

 

Böcker 

De böcker vilka analyserats är hämtade från U.S. Army samt U.S. Marines officiella internet-

hemsidor och är publicerade av Center of Military History U.S. Army respektive Marine Corps 

University Press. De som inhämtat data till böckerna består till stor del av amerikanska offi-

cerare men även civila akademiker.100  

 

Respondenterna i verken från U.S. Marines Corps University Press består främst av irakier 

samt amerikanska befälhavare som deltog i konflikten. Det beskrivs att verken återger en 

sammanflätad historia om vad som hände i provinsen Al-Anbar i Irak.101 Transkriberingen och 

översättningen av intervjuerna med de irakiska respondenterna beskrivs i vissa fall ha gjorts 

med svårigheter trots att det har använts tolk. Intervjuerna är genomförda enligt vetenskaplig 

standard.102 Processen med arbetet har granskats av olika bildade individer inom historia för att 

                                                 

97 Johnson et al. 2013, xi 
98 Ibid, iii 
99 Ibid, xi-xii 
100 Montgomery & McWilliams 2009, xiii; McWilliams & Wheeler 2009, xiii; Andrade 2010, xiv  
101 Montgomery & McWilliams 2009, xi 
102 Montgomery & McWilliams 2009, xii, 13; McWilliams & Wheeler 2009, xii 
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verifiera informationen.103 Intervjuerna av den irakiska befolkningen genomfördes under år 

2009 medan intervjuerna av de amerikanska befälen genomfördes under åren 2005-2009. 

Sammanlagt består verken av totalt 39 intervjuer varav 18 genomfördes med amerikanska 

befäl.104  

 

Surging south of Baghdad, publicerad år 2010, är baserad på intervjuer och observationer gjorda 

av historikern Dale Andrade i Irak. Han placerades i Irak för att följa 3d Infantry Divsion vilka 

bidrog som respondenter i intervjuer och med dokument till undersökningen.105 Dessa beskrivs 

utgöra tyngdpunkten för Andrades undersökning vilken även hänvisar till sekundärkällor. 

Andrade är historiker vid U.S. Army Center of Military History och har en masterexamen i 

historia.106 Surging south of Baghdad är granskad av historiker samt officerare som deltog i 

konflikten. Intervjuerna är genomförda under Andrades tid i Irak liksom de observationer han 

gjort.107 

 

Utifrån kriteriet äkthet bedöms böckerna vara äkta. De är publicerade av U.S. Marine Corps 

University Press respektive Center of Military History U.S. Army och hämtades från 

amerikanska marinkårens samt arméns officiella internethemsidor. Källorna i böckerna bedöms 

vara oberoende av varandra men de amerikanska befälen härrör från samma organisation vilket 

kan innebära att de har påverkats till en gemensam syn på hur fenomen har förefallit. Utifrån 

kriteriet om tendens, bedöms respondenterna inte ha några skäl till att förvränga sanningen men 

författaren avser att belysa om något anmärkningsvärt visar sig under analysen. Enligt vad som 

står skrivet i böckerna, har materialet granskats och verifierats av historiker vilket bör stärka 

källorna. Kriteriet samtidighet anses vara uppfyllt men författaren tar i beaktande att inter-

vjuerna av de irakiska respondenterna vilka skedde 2009, baseras på en period som varade 

under sex år.   

                                                 

103 McWilliams & Wheeler 2009, xiii; Montgomery & McWilliams 2009, xiii 
104 McWilliams & Wheeler 2009, iii-v; Montgomery & McWilliams 2009, iii-v 
105 Andrade 2010, xv 
106 Ibid, xiv 
107 Ibid, xv-xvii 
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3.5 Forskningsetiska överväganden 

Författaren har tagit fyra allmänna forskningsetiska huvudkrav i beaktande vid undersökningen, 

vilka baseras på Vetenskapsrådets vetenskapsetiska principer och regler. Kraven är in-

formationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.108 Författaren 

bedömer dock att undersökningen inte berörs av dessa då inte några undersökningsdeltagare 

eller uppgiftslämnare medverkade i arbetet. 

  

                                                 

108 Johannessen & Tufte 2003, 61-63 
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4. Analys 
Nedan följer en redogörelse av Operation Iraqi Freedom vilken efterföljs av undersökningens 

analys samt resultat. Slutligen diskuteras analysresultatet. 

4.1 Operation Iraqi Freedom 

Startskottet för invasionen av Irak kom i mars år 2003 och därmed hade Operation Iraqi 

Freedom påbörjats. Inledningsvis uppnåddes framgångar och manöverkrigföringen beskrevs 

som exemplarisk. Efter tre veckor av bataljer var diktatorn Saddam Hussein störtad. Vad som 

kom att bli det stora problemet hade i liten utsträckning börjat visa sig. Små irreguljära styrkor 

hade börjat uppträda och trotsade invasionsstyrkan.109 Först under sommaren 2003 bekräftades 

problemet av invasionsmakten.110 År 2004 hade olika upprorsorganisationer börjat uppträda, 

sunniupprorsmän med tidigare anknytning till Saddams Baathparti, Al-Qaeda in Iraq (AQI) 

samt al-Sadrs organisation med tillhörande gerillaenhet JAM.111 Militärens förmåga att om-

händerta det problematiska upproret visade sig vara bristfällig. Sporadiskt vidtog vissa befäl-

havare anpassningsåtgärder för att ha förmåga att möta upproret medan andra stängde in sig på 

baserna.112 År 2005 fattades beslut om att upprätta en upprorsbekämpningsskola i Irak där 

samtliga bataljonschefer, under en tvåveckorsutbildning, skulle indoktrineras i upprors-

bekämpning.113 Under 2006 planerades det för en ny strategi baserat på klassiska koncept för 

upprorsbekämpning och perioden 2004-2006 kom att beskrivas av vissa som tiden före upprors-

bekämpning.114 År 2007 hade koncepten för att bekämpa uppror i en högre utsträckning 

implementerats vilket var bidragande till vändpunkten för upproret. Gemensam patrullering av 

irakiska och amerikanska styrkor samt att poliser utgrupperades, beskrivs som några av fram-

gångsfaktorerna.115  

4.2 Tidpunkt: 2003-2006 

Clearing 

Det förekommer beskrivningar över hur de amerikanska förbanden anpassade sitt uppträdande 

efter motståndaren och terrängen. Till Fallujah där motståndaren bedömdes som stark priori-

terades resurser. Det förekommer även beskrivningar om att det användes prickskyttar i 

                                                 

109 Crandall 2014, 364-366 
110 Ibid, 370 
111 Ibid, 372-375 
112 Ibid, 382-383 
113 Ibid, 384 
114 Ibid, 392 
115 Ibid, 385 
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Fallujahs urbana miljö vilket ska fungerat utmärkt.116 Även specialförband med sin särskilt goda 

förmåga användes för att leda vägen avsuttet i ett av de mest drabbade områdena i Tal Afar.117 

I Ramadi beskrivs det att förbanden använde befintlig infrastruktur och terräng för att isolera 

staden och sedan rensa den från ena sidan till den andra.118 

 

Det förekommer beskrivningar om att förbanden utgick från säkrade områden, ofta i form av 

basområden. Områdena varierade dock i storlek och kunde vara patrullbaser eller framskjutna 

större baser.119  

 

Det genomfördes underrättelseoperationer mot de områden som skulle rensas. Underrättelserna 

varierade beroende på vilken typ av underrättelseinhämtning som genomfördes. I exempelvis 

Al-Anbar provinsen användes signalspaning för att inhämta underrättelser om motståndarens 

ledningsstruktur. Det beskrivs även att mål vid ett tillfälle bearbetades under en längre period 

för att sedan nedkämpas.120 Det beskrivs hur förband grupperade runt en stad för att inhämta 

detaljerade underrättelser genom räder och rekognoseringsoperationer men även genom in-

hämtning från luften.121 Det förekommer också beskrivningar om att underrättelser inhämtades 

från lokalbefolkningen som fanns i de utsatta områdena.122 Annan typ av underrättelsein-

hämtning kunde röra sig om att finna vapengömmor i områden.123 

 

Amerikanska förband samarbetade delvis med polis under 2003-2006. Det beskrivs dock att 

polisen inledningsvis hade blivit upplöst men att senare operationer genomfördes med polis. 

Under exempelvis 2004, i Al-Anbar provinsen, genomfördes inte insatserna gemensamt med 

polis på grund av att denna hade blivit upplöst. Bristen på samarbete med polis beskrivs ha varit 

begränsande efter att svårigheter uppkommit med att identifiera eventuella upprorsmakare vid 

posteringar.124 Däremot under år 2005 i staden I Tal Afar samarbetade amerikanska styrkor med 

irakisk militär samt polis. Amerikanerna rensade och irakisk polis fyllde på bakom för att 

                                                 

116 McWilliams & Wheeler 2009, 35, 51, 54 
117 Pirnie & O’Connell 2008, 39-40 
118 McWilliams & Wheeler 2009, 170 
119 McWilliams & Wheeler 2009, 44, 91; Andrade 2010, 55 
120 McWilliams & Wheeler 2009, 83, 89 
121 Pirnie & O’Connell 2008, 40, 44 
122 Montgomery & McWilliams 2009, 231 
123 Andrade 2010, 55 
124 McWilliams & Wheeler 2009, 51 
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upprätthålla en permanent närvaro.125 När Ramadi i Al-Anbar rensades under 2006-2007 

genomfördes insatsen gemensamt av irakisk polis och amerikanska förband. Amerikanerna 

rensade och polisen fyllde på bakom.126  

 

Under 2003-2006 varierade det om förbanden höll de rensade områdena eller inte. Vid första 

rensningen av Fallujah fick förbanden order om att avbryta operationen och att irakiska förband 

skulle ta över uppgiften att hålla, vilket de inte gjorde.127 Däremot andra gången Fallujah 

rensades beskrivs det att förbanden kvarstannade i staden och assisterade de irakiska styrkorna 

så att de skulle kunna ta över ansvaret.128 När staden Tal Afar rensats grupperades amerikansk 

militär och irakisk polis ut på permanenta patrullbaser i staden.129 I det så kallade Bagdadbältet, 

vilket bestod av förorter till Bagdad, förekom att förband tog terräng djupare in i utsatta 

områden för att upprätta fler baser.130  

 

Det beskrivs att amerikanernas förmåga att rensa områden fanns men efter att flera områden 

rensats, saknades tillräckligt med förband för att hålla dessa.131 En amerikansk major i Al-Anbar 

provinsen beskriver dock hur förbanden 2006 förlorade all kontakt med den irakiska be-

folkningen då ledningen beslutade att de, baserat på folkets hat mot amerikanska förband, skulle 

stänga in sig på sina framskjutna baser.132 En överstelöjtnant beskriver att under hans mission 

som varade från september 2006 till maj 2007, agerade förbanden genom att de rensade 

områden och sedan kvarstannade där. Om de lämnade områdena skulle upprorsorganisationen 

komma tillbaka och ta över dem igen.133  

 

Hold 

Första gången striden i Fallujah utbröt prioriterades extra resurser till striden men det beslutades 

dock att området inte skulle hållas av amerikanska förband. Samtidigt var det allmänt brist-

fälligt med resurser vilket innebar att andra områden fick lämnas obevakade.134 Andra gången 

                                                 

125 Pirnie & O’Connell 2008, 39-41 
126 McWilliams & Wheeler 2009, 170 
127 McWilliams & Wheeler 2009, 7, 52-54; Pirnie & O’Connell 2008, 12; Montgomery & McWilliams 2009, 11, 

249 
128 Pirnie & O’Connell 2008, 39 
129 Ibid, 41 
130 Andrade 2010, 55 
131 Pirnie & O’Connell 2008, 70 
132 McWilliams & Wheeler 2009, 133 
133 Ibid, 194 
134 Ibid, 28-29, 54 
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Fallujah rensades beskrivs det dock att närvaron i staden förstärktes upp med amerikanska 

förband.135 

 

Försök till att återställa myndigheternas inflytande i vissa områden gjordes bland annat genom 

valrörelser men även införandet av poliser i staden Fallujah under 2005.136 I Tal Afar beskrivs 

det att stadens administration reformerades och att polisstationer öppnades samtidigt som 

rekonstruktion av staden påbörjades.137 

 

Under perioden 2003-2006 utsågs det miliser i olika områden. Miliserna utsågs till del ur 

shejkernas klansystem vilka betalades för att skydda vissa områden. Det beskrivs även att 

myndigheterna hade avtal med lokala shejker för att dessa skulle skydda nyckelobjekt.138 Kurder 

utformade sin egen milis, vilka amerikanska specialförband hade ett nära samarbete med.139 I 

Al-Anbar provinsen gjordes det tidigt försök till att få med flera olika klaners miliser på sin 

sida men försöken nådde inte större framgång förrän senare delen av år 2006.140  

 

Det infördes restriktioner och kontroller i olika områden. Det var i stor uträckning i form av 

posteringar men exempelvis efter att Fallujah hade rensats andra gången släpptes befolkningen 

in omgångsvis till stadens olika områden.141 Likt Fallujah, placerades det även ut posteringar i 

Tal Afar.142 I Fallujah infördes det också en bevisbricka som bevis på att du var invånare i staden 

vilket innebar att andra som saknade beviset kunde omhändertas. Det kontrollerades även 

körkort och nationella id-kort vid infarterna till städerna.143 Det förekom även utegångsförbud 

vissa tider samt förbud mot att bära vapen.144  

 

I Tal Afar beskrivs det att posteringar placerades ut vilket ledde till en nära kontakt med 

befolkningen.145 Det upprättades även polisstationer, posteringar samt bedrevs avsuttna 

                                                 

135 Pirnie & O’Connell 2008, 39 
136 McWilliams & Wheeler 2009, 103, 108, 117 
137 Pirnie & O’Connell 2008, 40; Montgomery & McWilliams 2009, 240 
138 Andrade 2010, 212-213; Pirnie & O’Connell 2008, 56 
139 Pirnie & O’Connell 2008, 8 
140 McWilliams & Wheeler 2009, 24-25 
141 McWilliams & Wheeler 2009, 85 & 93; Montgomery & McWilliams 2009, 239 
142 Pirnie & O’Connell 2008, 41 
143 McWilliams & Wheeler 2009, 169 
144 Montgomery & McWilliams 2009, 23, 35, 166 
145 Pirnie & O’Connell 2008, 41 
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patruller i områden bland civila.146 Samtidigt beskrivs det att upprorsmakarna i Bagdad, 

använde improviserade sprängladdningar som till stor del användes vid attacker mot koalitions-

trupperna. Dessa riktades i ett senare skede mot civilister vilkas säkerhet till stor del igno-

rerades.147 Det förekommer beskrivningar om att resurser saknades för beskydd av befolkningen 

och istället prioriterades till skydd av de egna förbanden.148 De amerikanska förbanden ställdes 

mot många uppgifter samtidigt som de hade begränsat med resurser som en befälhavare beskrev 

det. Han framhävde att de behövde prioritera resurser till gränsbevakning, till att bekämpa 

upproret men även till beskydd av befolkningen. Under senare tillfälle när polisen återupprättats 

i vissa områden åstadkoms det dock ett högre skydd för befolkning.149  

 

Winning 

Det beskrivs att när områden rensats, påbörjades sedan försök till att återställa infrastruktur där 

vattenkällor öppnades. Det förekom även bortforslande av lik och skräp. Det beskrivs också att 

det betalades ut lön till civilbefolkningen för att de skulle arbeta.150 Det rekonstruerades och 

restaurerades även sanitetsfaciliteter för att höja levnadsstandarden. Det handlade bland annat 

om avloppsarbeten samt förbättring av vattentillgången.151 Det beskrivs även att tillgången på 

ny utrustning för befolkningen ökade i Irak.152  

 

Amerikanerna bidrog ekonomiskt för att stödja den lokala produktionen vilket ledde till att 

lokala affärer, bagerier och restauranger öppnade igen.153 I vissa fall levererades det bidrag till 

vissa projekt som sopavhämtning men även restaurerande av kloaker samt stöd till irakiska 

byggföretag.154 Det investerades även pengar för att anställa lärare i Al-Anbar provinsen.155  

 

Det reparerades infrastruktur i form av avloppsystem men avlades även stora summor pengar 

för att reparera elnätverk och återställa elproduktionen.156 

 

                                                 

146 Pirnie & O’Connell 2008, 41 
147 Ibid, 33 
148 Ibid, 70 
149 McWilliams & Wheeler 2009, 44, 112-113 
150 Ibid, 9, 30, 85 
151 Pirnie & O’Connell 2008, 40, 42 
152 Montgomery & McWilliams 2009, 240 
153 McWilliams & Wheeler 2009, 95 
154 Pirnie & O’Connell 2008, 42; Montgomery & McWilliams 2009, 225 
155 McWilliams & Wheeler 2009, 129 
156 Pirnie & O’Connell 2008, 68; McWilliams & Wheeler 2009, 28, 95 
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Won 

Förband visade närvaro i områden som ännu inte var vunna.157 Närvaron varierade dock 

beroende på tillgängliga förband samt osäkerheten i området. Enligt en källa kom dock beslutet 

år 2006 att förbanden inte skulle lämna sina baser,158 vilket således borde inneburit att de inte 

visade sig i ännu icke vunna områden.  

 

I det inledande skedet höll inte förbanden viktiga delar i Tal Afar och Fallujah utan det gjordes 

efter att området rensats.159 I Bagdad höll däremot förbanden den så kallade internationella 

zonen även kallad Green Zone.160 Även guvernörens byggnad i Al-Anbar provinsen hölls trots 

påtryckningar från AQI i syfte att guvernören skulle kunna fortsätta sitt arbete.161 

 

Beskrivningar förekommer om att patrullering genomfördes i vissa områden som ännu inte var 

vunna.162 Vissa patruller genomförde även räder mot eventuella mål i olika områden.163  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

157 McWilliams & Wheeler 2009, 34, 114; Montgomery & McWilliams 2009, 159; Pirnie & O’Connell 2008, 

38-39, 70 
158 McWilliams & Wheeler 2009, 133 
159 Pirnie & O’Connell 2008, 38-39. 
160 Ibid, 66 
161 Montgomery & McWilliams 2009, 159 
162 Pirnie & O’Connell 2008, 12, 70; McWilliams & Wheeler 2009, 44, 84 
163 Pirnie & O’Connell 2008, 12, 70 
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Resultat 

Resultat för tidpunkt: 2003-2006 

Indikator Delindikatorer Delmät-

värden: Ja, 

delvis & nej. 

Mätvärden: 

Inträffade, 

inträffade 

delvis, 

inträffade ej. 

 

 

 

 

 

Clearing 

Varierade rensningen beroende på terräng, 

motståndarens storlek och sammansättning? 

Ja*  

 

 

 

 

Inträffade delvis 

Utgick rensningsoperationerna från egna 

säkrade områden? 

Ja* 

Genomfördes noggrann 

underrättelseinhämtning mot områdena? 

Ja 

Genomfördes insatserna gemensamt av 

militär och polis? 

Delvis* 

Utgrupperades förbanden sedan i syfte att 

förhindra motståndarens verksamhet i 

områdena? 

Delvis 

Hölls områdena efter att de rensats? Delvis 

 

 

 

 

 

Hold 

Användes mer eller mindre resurser beroende 

på om områdena ansågs relativt säkra eller 

omtvistade? 

Delvis*  

 

 

 

Inträffade delvis 
Återställdes myndigheternas inflytande i 

områdena? 

Delvis 

Utsågs miliser i områdena? Ja 

Utsågs strategiska byar i områdena? Nej 

(återfanns ej) 

Infördes olika sorters kontroller och 

restriktioner i områdena? 

Ja* 

Prioriterades resurser till beskydd av 

befolkningen? 

Delvis 

 

 

Winning 

Prioriterades resurser till att höja 

levnadsstandarden? 

Ja  

 

Inträffade Stöttade statsapparaten den lokala 

produktionen? 

Ja 

Byggdes och reparerades infrastruktur i 

områdena? 

Ja* 

 

 

 

 

 

Won 

Togs restriktioner bort när områdena ansågs 

vunna? 

Nej 

(återfanns ej) 

 

 

 

 

Inträffade delvis 

Visade myndigheternas förband närvaro i 

områden som ännu inte var vunna? 

Delvis 

Höll staten viktiga delar av områden de inte 

kunnat ta vid en viss tidpunkt? 

Delvis* 

Avstod myndigheterna från att rensa områden 

de inte tänkt hålla, genomfördes enbart 

patrullering, eldöverfall och 

underrättelseinhämtning? 

Ja* 

*Delindikatorn har bekräftats av färre än tre källor.  
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4.3 Tidpunkt: 2007-2009 

Clearing 

När nya förband skulle grupperas i Irak försökte ledningen anpassa så att de förband som hade 

rätt utrustning för urban krigföring hamnade i städer och övriga förband utanför Bagdad i det 

så kallade Bagdadbältet.164 I Bagdadbältet beskrivs det hur förband anpassade sitt uppträdande 

till terrängen. Då operationsområdet var stort och det behövdes tempo användes helikopter för 

transport. Det gjorde också att improviserade sprängladdningar längs med vägar kunde und-

vikas. Helikopterförmågan gjorde även att prioriterade mål snabbt kunde nås och nedkämpas.165 

I Sadr City mötte de amerikanska styrkorna hårt motstånd vilket ledde till att de förstärkte sina 

förband med stridsvagnar och stridsfordon.166 Det beskrivs även hur förbanden i Ramadi an-

passade sitt uppträdande till terrängen. När staden skulle rensas användes befintlig terräng i 

form av en järnväg men även en flod för att isolera staden och sedan rensa den från en sida till 

en annan.167 Amerikanska förband utbildades för att bekämpa de problem med smuggling längs 

med Eufratfloden som orsakades av upprorsorganisationen. Det sjösattes båtar och det egna 

uppträdandet anpassades utifrån rådande situation.168  

 

Det beskrivs att ett förband utgick från ett säkrat basområde och sedan byggde ett nytt 

basområde där operationer utgick ifrån.169 Det beskrivs även att vissa förband bedrev cirka tre 

till fyra patruller varje dag från sina patrullbaser.170 

 

Underrättelseinhämtning genomfördes som visade på att upprorsorganisationen rört sig ut ur 

Bagdad efter att staden börjat rensas och placerat sig i förorterna.171 Det förekommer även 

beskrivningar på hur förbanden agerade på underrättelser om att al-Qaeda hade vapengömmor 

i ett visst område vilket ledde till stridskontakt.172 Genom underrättelseinhämtning kunde ett 

högprioriterat mål bekämpas från luften. Underrättelserna var så pass noggranna att förbanden 

visste att han inte var ensam på platsen.173 Det beskrivs även hur noggranna underrättelser över 

                                                 

164 Andrade 2010, 22-23 
165 Ibid, 143, 194, 195 
166 Johnson et al. 2013, xvi-xvii 
167 McWilliams & Wheeler 2009, 170 
168 Andrade 2010, 365-366 
169 Ibid, 129-130 
170 Ibid, 141 
171 Ibid, 17 
172 Ibid, 107 
173 Ibid, 149-150 
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al-Qaedas ledare i ett område levererades från en shejk ur lokalbefolkningen där nästan all 

information var korrekt.174 I Sadr City användes olika typer av sensorer för att inhämta under-

rättelser om motståndaren men inhämtningen skedde även genom patruller i området.175  

 

När Ramadi rensades 2006-2007 genomfördes insatsen gemensamt av irakisk polis och 

amerikanska trupper. Amerikanerna rensade och polisen fyllde på bakom.176 Det beskrivs att 

amerikanska och irakiska förband, bland annat polis, placerades ut på olika platser för att för-

svåra upprorsorganisationens verksamhet.177 Amerikanska styrkor understödde och arbetade 

med den irakiska polisen vid rensningsoperationer söder om Bagdad.178 Bagdad delades in i nio 

zoner och efter att varje zon rensats, placerades amerikanska och irakiska enheter ut i staden,179 

det framgår inte om det var irakiska polisiära enheter. I Sadr City samarbetade amerikanerna 

delvis med polis på grund av korrupthet men poliserna blev avskedade eller omplacerade och 

det tillfördes poliser från andra delar av Bagdad.180 

 

Det placerades ut förband i Bagdads nio olika zoner. Nyckeln till framgången i Bagdad beskrivs 

vara att förbanden höll områdena.181 I Bagdadbältet beskrivs det att ett förband byggde patrull-

baser i ett område och genom det ökade sin närvaro.182 Även i Al-Anbar uppehöll förbanden ett 

permanent tillstånd i samhällena.183 I Sadr City utgrupperades förbanden på tio olika platser.184  

 

Efter att amerikanska förband tillfördes under år 2007 ökade möjligheten till att rensa och ta 

områden. När områden rensats och upprorsorganisationens förmåga försämrats, hölls dessa 

sedan av irakiska armén och polisen.185 En officer beskriver skillnaderna mellan hur ameri-

kanerna agerade innan år 2007 i Fallujah, al-Qaim och Ramadi. Han framhävde att processen 

numera gick ut på att med irakiska polisen som stöd, rensa områden och sedan fylla upp med 

                                                 

174 Andrade 2010, 223 
175 Johnson et al. 2013, xviii-xix, 36 
176 McWilliams & Wheeler 2009, 170, 231 
177 McWilliams & Wheeler 2009, 15, 108, 143, 146; Montgomery & McWilliams 2009, 268-269, 271 
178 Andrade 2010, 106-107, 143, 334, 340 
179 Ibid, 16 
180 Johnson et al. 2013, 13, 46-47, 95 
181 Andrade 2010, 16 
182 Ibid, 137 
183 McWilliams & Wheeler 2009, 146 
184 Johnson et al. 2013, 14 
185 McWilliams & Wheeler 2009, 15  
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polisen som höll områdena medan rensningsoperationerna fortlöpte.186  En överstelöjtnant be-

skriver att, under hans mission som varade från september 2006 till maj 2007, agerade de genom 

att rensa områden för att sedan kvarstanna. Han beskriver att om områdena lämnades, skulle 

upprorsorganisationen ta över dessa igen.187 Framgångarna i Sadr city utgjordes bland annat av 

utplacering av förband, att en duglig poliskår utbildades samt att två brigader av irakiska styrkor 

tillfördes Bagdad.188 

 

Hold 

I Sadr City var det vissa områden som var särskilt omtvistade. Det krävde att amerikanerna 

omplacerade andra resurser från Bagdad samt delar av sina reservstyrkor dit.189 Det beskrivs 

hur resurserna i form av de nyanlända förbanden under mars 2007 prioriterades till Bagdad-

bältet vilket beskrevs som fristäder där upprorsorganisationerna stationerade sig själva och sina 

vapenresurser.190  

 

Samarbeten med lokala shejker visade sig leda till framgång. Under 2008 lämnade de ameri-

kanska styrkorna över kontrollen över Al-Anbar provinsen till de lokala myndigheterna och 

irakiska styrkor tog över amerikanernas gamla bas, Camp Fallujah.191 Under 2007 växte den 

lokala polisen från 11000 till 24000 vilket innebar att de hade möjlighet till en större kontroll 

och att myndigheternas inflytande i regionen växte.192 Genom att förtroendet ökade för polis-

myndigheten vågade människorna i regionen samarbeta med polisen och inkomma med tips på 

upprorsorganisationen. Det beskrivs att när al-Qaeda bekämpades och tvingades ut ur städerna 

byggdes myndigheterna upp igen och inflytandet ökade genom att det bland annat utsågs borg-

mästare och ett råd med representanter från samhället.193 När amerikanerna lämnade Al-Anbar 

så hade antalet som vågade rösta stigit från 3000 till 300000 röster jämfört med tidigare val.194 

Efter att huvuddelen av JAM-milisen bekämpats samt att al-Sadr, ledaren för upprors-

organisationen, gett upp motståndet i Sadr City ansågs irakiska myndigheter ha tagit kontrollen 

                                                 

186 McWilliams & Wheeler 2009, 216; Montgomery & McWilliams 2009, 268-269 
187 McWilliams & Wheeler 2009, 194 
188 Johnson et al. 2013, 14 
189 Johnson et al. 2013, 100; Andrade 2010, 353-355 
190 Andrade 2010, 16 
191 McWilliams & Wheeler 2009, 1 
192 Ibid, 15 
193 Ibid, 217-219 
194 Ibid, 264 



Kd. Benjamin Svensson 2019-05-08  

OP16-19 

Sida 34 av 44 

 

över stadsdelen. Rekonstruktion påbörjades och myndigheterna fick inflytande.195 I Bagdad-

bältet beskrivs det hur myndigheterna fick inflytande efter att områden rensats och upprors-

organisationerna bekämpats. Genom inflytandet kunde områdena återuppbyggas och även den 

lokala milisen var med och bidrog till detta.196 

 

I Bagdad utbildades och tränades 3000 individer som skulle bidra till säkerheten vid upprorets 

slut och under upprorsbekämpningen användes milisen Sons of Iraq.197 Även utanför huvud-

staden upprättades milisen med hjälp av en lokal shejk.198 

 

Under 2006-2007 infördes olika sorters kontroller av populationen, bland annat infarts-

kontroller och posteringar.199 I Bagdad byggdes murar som avgränsade upprorsorganisationen 

från områden som hölls samt posteringar i staden som bidrog till kontroll.200 I Bagdadbältet 

upprättades olika posteringar men befolkningen placerades också i en databas för att dessa 

skulle kunna urskiljas från upprorsorganisationen.201 

 

Det prioriterades skydd till befolkningen genom att trupp kvarstannade när områdena rensats. 

Genom att hålla områdena och visa en permanent närvaro skyddades befolkningen.202 Även 

införandet av olika kontroller stoppade upprorsorganisationens möjlighet att fritt röra sig in och 

ut från städerna.203 I Bagdad utplacerades förband på 10 basområden runtom i staden. Det upp-

rättades även två brigader med irakiska säkerhetsstyrkor och 3000 individer i staden utbildades 

till milis för att bidra till säkerheten.204 I Bagdad hade amerikanska förband närvaro 24 timmar 

om dygnet, sju dagar i veckan i syfte att skydda befolkningen.205  Genom tillförandet av extra 

trupp till Bagdadbältet, hade förbanden möjlighet att skydda befolkningen.206 

 

 

                                                 

195 Johnson et al. 2013, 3 
196 Andrade 2010, 234, 295, 343-344 
197 Johnson et al. 2013, 14, 29 
198 Andrade 2010, 220 
199 McWilliams & Wheeler 2009, 280-281; Andrade 2010, 136 
200 Johnson et al. 2013, 11, 15 
201 Andrade 2010, 152 
202 McWilliams & Wheeler 2009, 195 
203 Ibid, 280-281 
204 Johnson et al. 2013, 14 
205 Andrade 2010, 101 
206 Ibid, 200 
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Winning 

För att höja levnadsstandarden beskrivs det att arbetsmöjligheter utvecklades samt att det 

förekom en ekonomisk utveckling men även att det blev en förbättring av essentiell service för 

befolkningen.207 Kontrakt med lokala shejker utfärdades för att de skulle städa upp inne i 

städerna.208 Genom att områdena hade säkrats riktades fokus på att tillföra befolkningen 

elektricitet, vatten, avlopp och skräpborttagning.209 Det beskrivs även att det byggdes vindkraft 

i syfte att strömförsörja brunnar men även att det prioriterades medicinsk hjälp till lokal-

befolkningen.210 

 

Genom att dela ut kontrakt till de lokala shejkerna och andra som i sin tur kunde anställa delar 

av den lokala befolkningen, stöttades den lokala produktionen.211 Det beviljades även lån till 

befolkningen vilket innebar att de kunde starta egna företag.212 Unga arbetslösa fick möjlighet 

att arbeta mot lön för säkerhet i sina byar vilket gynnade den lokala ekonomin.213 I ett område 

beskrivs det även hur amerikanerna med lokala myndigheter bidrog till att öppna en lokal tegel-

fabrik vilket ledde till att människor kunde ta anställning och bidra till den irakiska ekonomin. 214 

 

När områdena säkrats prioriterades resurser till att återbygga elnätet men även avlopps-

arbeten.215 Det byggdes infrastruktur för att irakierna skulle ha möjlighet att dra vinning av sin 

oljeproduktion.216 Förbanden hjälpte även till med att återställa elektriciteten i utsatta om-

råden.217 Det byggdes vindkraft vilket ledde till att brunnar kunde strömförsörjas. Det repa-

rerades vattenverk och det prioriterades resurser till vägnätet.218   

 

 

 

 

                                                 

207 McWilliams & Wheeler 2009, 195; Johnson et al. 2013, 3, 14 
208 McWilliams & Wheeler 2009, 209, 230 
209 McWilliams & Wheeler 2009, 216-217; Montgomery & McWilliams 2009, 70 
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Won 

I Sadr City genomfördes det patruller för att visa närvaro i området innan förbanden rensade 

det.219 Det genomfördes patruller och sökoperationer i områden som ännu inte var vunna. 

Förbanden var fullt medvetna om vad som hände ifall de genomförde rensningsoperationer 

under en kortare period för att sedan lämna ett område.220  

 

De amerikanska förbanden höll vissa delar av Sadr City då det var möjligt att från dessa, verka 

mot Green Zone.221 Det beskrivs att förbanden i Arab Jabour, tog kontroll över en moské och 

en skola samt upprättade patrullbaser i närheten vilket förhindrade upprorsorganisationens 

smuggling av vapen.222 

 

I Sadr City genomfördes patruller i syfte att inhämta underrättelser och inga åtgärder vidtogs 

för att rensa området. Däremot genomfördes eldöverfall mot enskilda ledare för upprors-

organisationen.223 Patruller genomfördes i Bagdadbältet, dels för att visa närvaro men även för 

att genomsöka områden eller objekt utan att dessa rensades. Vid patrullerna genomfördes det 

även eldöverfall vilket ledde till att upprorsmakare nedkämpades eller greps.224 Befälsledningen 

för Bagdadbältet diskuterade även vid ett tillfälle om de skulle rensa områden utan att ha 

förmåga att hålla dessa. De beslutade dock att det inte var nödvändigt då motståndaren skulle 

vara tillbaka efter 90 dagar.225 En officer förklarade att de rensade områdena och sedan höll 

dessa i syfte att lokalbefolkningen som samarbetat inte skulle mördas.226  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

219 Johnson et al. 2013, 36 
220 Andrade 2010, 51-53, 277 
221 Johnson et al. 2013, 39, 63 
222 Andrade 2010, 137 
223 Johnson et al. 2013, xiv, 36, 84-85 
224 Andrade 2010, 51-53, 72, 246, 277 
225 Ibid, 310 
226 McWilliams & Wheeler 2009, 194 
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Resultat 

Resultat för tidpunkt: 2007-2009 

Indikator Delindikatorer Delmät-

värden: Ja, 

delvis & nej. 

Mätvärden: 

Inträffade, 

inträffade 

delvis, 

inträffade ej. 

 

 

 

 

 

Clearing 

Varierade rensningen beroende på terräng, 

motståndarens storlek och sammansättning? 

Ja  

 

 

 

 

Inträffade delvis 

Utgick rensningsoperationerna från egna 

säkrade områden? 

Ja* 

Genomfördes noggrann 

underrättelseinhämtning mot områdena? 

Ja* 

Genomfördes insatserna gemensamt av 

militär och polis? 

Delvis 

Utgrupperades förbanden sedan i syfte att 

förhindra motståndarens verksamhet i 

områdena? 

Ja 

Hölls områdena efter att de rensats? Ja 

 

 

 

 

 

Hold 

Användes mer eller mindre resurser beroende 

på om områdena ansågs relativt säkra eller 

omtvistade? 

Ja*  

 

 

 

 

Inträffade delvis 

Återställdes myndigheternas inflytande i 

områdena? 

Ja 

Utsågs miliser i områdena? Ja* 

Utsågs strategiska byar i områdena? Nej 

(återfanns ej) 

Infördes olika sorters kontroller och 

restriktioner i områdena? 

Ja 

Prioriterades resurser till beskydd av 

befolkningen? 

Ja 

 

 

Winning 

Prioriterades resurser till att höja 

levnadsstandarden? 

Ja  

Inträffade 

Stöttade statsapparaten den lokala 

produktionen? 

Ja 

Byggdes och reparerades infrastruktur i 

områdena? 

Ja 

 

 

 

 

Won 

Togs restriktioner bort när områdena ansågs 

vunna? 

Nej 

(återfanns ej) 

 

 

 

 

Inträffade delvis 

Visade myndigheternas förband närvaro i 

områden som ännu inte var vunna? 

Ja* 

Höll staten viktiga delar av områden de inte 

kunnat ta vid en viss tidpunkt? 

Ja* 

Avstod myndigheterna från att rensa områden 

de inte tänkt hålla, genomfördes enbart 

patrullering, eldöverfall och 

underrättelseinhämtning? 

Ja 

*Delindikatorn har bekräftats av färre än tre källor.  



Kd. Benjamin Svensson 2019-05-08  

OP16-19 

Sida 38 av 44 

 

4.4 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att delar av Thompsons operationella koncept följdes i olika utsträckning under 

perioden 2003-2006. Likt det som nämndes i problemformuleringen gällande att metoder för 

upprorsbekämpning applicerades av enstaka befälhavare före år 2006,227 genomsyrar perioden. 

Perioden 2007-2009 framhäver dock att Thompsons operationella koncept applicerades i en 

högre utsträckning än under den tidigare perioden. Däremot kan åtgärder genomförda under 

den tidigare perioden ha varit en god grund till de framgångar som uppnåddes under den senare. 

Delmätvärdet Ja uppfylldes inte fullskaligt under varken den tidigare respektive den senare 

perioden. Det var däremot en markant skillnad mellan den tidigare respektive senare perioden. 

Under perioden 2007-2009 var det endast tre av nitton delindikatorer som inte uppfyllde 

delmätvärdet Ja till skillnad mot perioden 2003-2006 där endast nio av nitton delindikatorer 

uppfyllde delmätvärdet Ja. Resultatöversikten tydliggör dock att konceptet inte följts till sin 

helhet under någon av perioderna. Vid genomförandet av analysen har det även visat sig att 

extra förband tillfördes samt att irakisk militär och polisiär förmåga återupprättades. Det 

möjliggjorde troligtvis för konceptet att appliceras, vilket tyder på att det krävs mängder av 

förband för framgångsrik upprorsbekämpning. Delindikatorn som avhandlade om restriktioner 

togs bort när områden ansågs vunna, återfanns inte i empirin. Det kan bero på att det aldrig gick 

att klassificera ett område som vunnet då upprorsmakare troligtvis fortsatte uppträda efter de 

analyserade perioderna. I empirin kunde författaren inte identifiera delindikatorn gällande att 

strategiska byar utsågs trots att det förekom bekämpning av upprorsorganisationen på lands-

bygden. 

 

Med resultatet i åtanke är det viktigt att observera att det förekommer delindikatorer vilka inte 

har kunnat bekräftas av fler än en eller två källor. Däremot har vissa av delindikatorerna 

bekräftats av flera källor i den enskilda källan. Författaren har dock inte funnit något som talat 

emot att dessa delindikatorer inträffat, mer än det som belysts i analysen. Det ska belysas att 

undersökningen inte har analyserat övriga koalitionsländer som deltog i Operation Iraqi 

Freedom samt samtliga amerikanska förband som deltog i operationen vilket kan ha påverkat 

resultatet. 

 

                                                 

227 Nagl & Burton 2010, 130-131 
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Slutsatsen vilken dras ur analysen är dock att Thompsons operationella koncept delvis 

applicerades under perioden 2003-2006 medan det under perioden 2007-2009 applicerades i 

högre utsträckning. Däremot återfanns inte delindikatorerna gällande om restriktioner togs bort 

när ett område ansågs vunnet eller att strategiska byar utsågs. Utifrån helheten bedömer dock 

författaren att Thompsons teori har varit bidragande till framgångarna i den amerikanska 

upprorsbekämpningen. 
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5. Avslutning 

5.1 Diskussion 

Baserat på problemformuleringen var det inomvetenskapliga syftet att undersöka om Thomp-

sons upprorsbekämpningsteori var en bidragande anledning till att USA uppnådde framgång 

under Operation Iraqi Freedom efter utvecklandet av en doktrin för upprorsbekämpning 

baserad på klassiska teorier år 2006. Det utomvetenskapliga syftet var att undersöka om 

Försvarsmakten bör implementera Thompsons teori och dra lärdomar från den. Slutsatsen uti-

från undersökningsresultatet är att Thompsons grundläggande operationella koncept appli-

cerades mer konsekvent under perioden 2007-2009 än 2003-2006 och därför bör ses som en 

bidragande faktor till den framgångsrika upprorsbekämpningen. Författaren vill dock belysa att 

det behöver genomföras ytterligare undersökningar för att konceptet ska bli generaliserbart och 

uppnå en högre pålitlighet. Om det genomförs kan Försvarsmakten, om teorin visar sig fortsatt 

framgångsrik, ta del av konceptet och implementera det. 

 

Metoden visade sig vara lämplig för den här undersökningen därför att indikatorerna inte 

uttryckligen stod i empirin utan i vissa fall behövde tolkas fram. Däremot hade undersökningen 

varit möjlig att komplettera med intervjuer trots kriteriet om samtidighet. Det hade varit möjligt 

att kontrollera uppgifterna från respondenterna mot andra källor. I resultatdiskussionen nämner 

författaren att vissa indikatorer bekräftats av färre än tre källor. Det kan bero på att källornas 

författare inte ansåg informationen som viktig och att informationen därför utelämnats. Om 

undersökningen kompletterats med intervjuer hade det troligtvis i en högre utsträckning varit 

möjligt att besvara dem. Dock hade en komplettering med intervjuer minskat möjligheten till 

en omfattande textanalys.  

 

Kritiken som riktats mot Thompsons teori har framförallt riktats mot hans grundläggande 

principer, vilka inte har prövats i den här undersökningen. Därmed är de delarna av kritiken 

inte giltiga för undersökningens resultat. Mumford prövade dock Thompsons grundläggande 

principer i Irak under perioden 2003-2005 och drog slutsatsen att de inte uppfylldes. Han 

hävdade dock att lärdomar bör dras från klassiska upprorsbekämpningsteorier och att en 

modern revision av Thompsons principer är lämplig att utgå från.  
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5.2 Svar på frågeställning 

Kan framgångarna i den amerikanska upprorsbekämpningen, i Irak under Operation Iraqi 

Freedom, förklaras utifrån Robert Thompsons operationella koncept för upprorsbekämpning 

under åren 2007-2009? 

 

Utifrån undersökningsresultatet har Thompsons operationella koncept delvis varit en bidrag-

ande faktor till den framgång amerikanska förband uppnådde med sin upprorsbekämpning 

under perioden 2007-2009. Konceptet applicerades dock delvis redan under perioden 2003-

2006. 

5.3 Relevans för professionen 

Försvarsmakten har ingen egen doktrin motsvarande USA:s Field Manual 3-24. Däremot har 

myndigheten en handbok som kan liknas vid Field Manual 3-24 med titeln Handbok strid mot 

irreguljär motst 1 – Grunder från 2013. Handboken beskrivs ge en generell beskrivning av 

egna förbands uppträdande, en generalisering av motståndaren samt medel och metoder för 

svenska förband.228 Handboken gäller sedan 2013 men är en förhandsutgåva och ännu inte 

färdigställd.229 I bokens referenser nämns inte Thompson men däremot omnämns den så kallade 

upprorsbekämpningens Clausewitz,230 nämligen David Galula.231 Det innebär således att för-

fattarna har bortsett från Thompsons teorier eller förkastat dem. Baserat på den här undersök-

ningens resultat var Thompsons koncept delvis bidragande till de framgångar som uppnåddes 

under Operation Iraqi Freedom efter år 2006. Om liknande undersökningar genomförs och 

hans teori fortsatt visar sig bidra till framgång bör de delar som visar sig bidragande, implemen-

teras i handboken alternativt en framtida handbok.  

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

För att undersökningsresultatet ska bli generaliserbart behöver ytterligare undersökningar 

genomföras. De kan genomföras på andra fall eller på samma fall fast med annan empiri och ur 

en annan nations alternativt andra amerikanska förbands synvinkel. Likt det som nämndes 

under resultatdiskussionen så bestod koalitionen under Operation Iraqi Freedom inte enbart av 

amerikanska förband, flera nationer deltog i operationen. Om liknande undersökningar genom-

förs är det möjligt att i en högre utsträckning säga något om Thompsons teori. Jämförelser kan 

                                                 

228 Försvarsmakten 2013, 8 
229 Ibid, 3 
230 Hoffman 2007, 71 
231 Försvarsmakten 2013, 99 
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även ske mellan Thompsons teori och andra upprorsbekämpningsteorier vilka kanske kan ha 

bättre förklaringskraft och vara relevanta för framtidens uppror.  

 

Då denna undersökning avgränsades till Thompsons operationella koncept kan den komplett-

eras med vidare forskning där Thompsons grundläggande principer för upprorsbekämpning 

prövas.  

 

Om det genomförs fler kvalitativa analyser med Thompsons grundläggande operationella 

koncept som ramverk fast på andra fall, hade dessa kunnat utgöra empiri för en framtida 

kvantitativ undersökning. Om resultatet från en sådan undersökning visar att Thompsons teori 

har bidragit till framgångsrik upprorsbekämpning i flera fall, ökar teorins generaliserbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kd. Benjamin Svensson 2019-05-08  

OP16-19 

Sida 43 av 44 

 

Litteratur och referensförteckning 
Andrade, Dale, Surging south of Baghdad: The 3d Infantry Division and Marine in Iraq, 

2007-2008, Washington, D.C.: Center of Military History U.S. Army, 2010. 

https://history.army.mil/html/books/surging_south_baghdad/index.html (Hämtad: 2019-04-

03).  

 

Crandall, Russell, America’s dirty wars: irregular warfare from 1776 to the War on Terror, 

New York: Cambridge University Press, 2014. 

 
(A)Dixon, Paul, ‘Hearts and Minds’? British Counter-Insurgency from Malaya to Iraq, Journal 

of Strategic Studies, vol. 32 no. 3. (2009): 353-381, DOI: 10.1080/01402390902928172 

 
(B)Dixon, Paul, ‘Hearts and Minds’? British Counter-Insurgency Strategy in Northern Ireland, 

Journal of Strategic Studies, vol. 32 no. 3 (2009): 445-474, DOI: 

10.1080/01402390902928271 

 

Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats, 

2:3. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2012. 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5. uppl., Stockholm: 

Wolters Kluwer, 2017. 

 

Försvarsmakten. Afghanistan-ISAF. https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-

verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/afghanistan-isaf/ (Hämtad: 2019-

03-16). 

 

Handbok strid mot irreguljär motst 1: Grunder, MSS: Försvarsmakten, 2013. 

 

Hoffman, Frank G., Neo-Classical Counterinsurgency?. Parameters, vol. 37 no. 2. (2007): 

71-87, https://search-proquest-

com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/198178250?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprim

o (Hämtad: 2019-03-16). 

 

Innes-Robbins, Simon, Dirty wars: a century of counterinsurgency, Stroud: History Press, 

2016. 

 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. 

uppl., Malmö: Liber, 2003. 

 

Johnson, David E., Markel, Wade M., Shannon, Brian, The 2008 Battle of Sadr City: 

Reimagining Urban Combat. Santa Monica: RAND Corporation, 2013, 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR160.html. (Hämtad: 2019-03-28). 

 

Jones, David Martin., Smith, M.L.R., Whose Hearts and Whose Minds? The Curious Case of 

Global Counter-Insurgency, The Journal of Strategic Studies, vol. 33 no. 1. (2010): 81-121, 

DOI: 10.1080/01402391003603607 

 

https://history.army.mil/html/books/surging_south_baghdad/index.html
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/afghanistan-isaf/
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/afghanistan-isaf/
https://search-proquest-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/198178250?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://search-proquest-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/198178250?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://search-proquest-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/docview/198178250?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR160.html


Kd. Benjamin Svensson 2019-05-08  

OP16-19 

Sida 44 av 44 

 

Kilcullen, David, Counter-insurgency Redux, Survival, vol. 48 no. 4. (2006): 111-130, DOI: 

10.1080/00396330601062790 

 

McWilliams, Timothy S., Wheeler, Kurtis P. (red). Al-Anbar Awakening Volume 1 – 

American Perspectives: U.S. Marines and Counterinsurgency in Iraq, 2003-2009, Quantico, 

Virginia: Marine Corps University Press, 2009. https://www.marines.mil (Hämtad: 2019-03-

22). 

 

Militärstrategisk Doktrin: MSD 16, Stockholm: Försvarsmakten, 2016. 

 

Montgomery, Gary W., McWilliams, Timothy S. (red.) Al-Anbar Awakening Volume 2 – 

Iraqi Perspectives: From Insurgency in Iraq, 2003-2009, Quantico, Virginia: Marine Corps 

University Press, 2009. https://www.marines.mil (Hämtad: 2019-03-22). 

 

Mumford, Andrew, Sir Robert Thompson’s Lessons for Iraq: Bringing the ’Basic Principles 

of Counter-Insurgency’ into the 21st Century, Defence Studies, vol. 10 no. 1-2. (2010): 177-

194, DOI: 10.1080/14702430903497809 

 

Nagl, John A., Burton, Brian M., Thinking Globally and Acting Locally: Counterinsurgency 

Lessons from Modern Wars – A Reply to Jones and Smith, The Journal of Strategic Studies, 

vol. 33 no. 1. (2010): 123-138, DOI: 10.1080/01402391003750044  

 

Pirnie, Bruce R., O’Connell, Edward, Counterinsurgency in Iraq (2003-2006), Santa Monica: 

RAND Corporation, 2008, https://www.rand.org/pubs/monographs/MG595z3.html. (Hämtad: 

2019-03-22). 

 

RAND CORPORATION. Vision. https://www.rand.org/about/vision.html (Hämtad: 2019-03-

26). 

 

Rid, Thomas & Keaney, Thomas A. (red.), Understanding counterinsurgency: doctrine, 

operations and challenges, London: Routledge, 2010. E-bok. 

 

The White House. Remarks of President Barack Obama - Responsibly Ending the War in 

Iraq. 2009-02-27. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-

barack-obama-ndash-responsibly-ending-war-iraq. (Hämtad 2019-04-27). 

 

Thompson, Robert Grainger Ker, Sir, Defeating communist insurgency: experiences from 

Malaya and Vietnam, London: Chatto & Windus, 1966.  

 

Yin, Robert K., Case study research: design and methods, 4. ed., London: SAGE, 2009. 

https://www.marines.mil/
https://www.marines.mil/
https://www.rand.org/pubs/monographs/MG595z3.html
https://www.rand.org/about/vision.html
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-ndash-responsibly-ending-war-iraq
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-barack-obama-ndash-responsibly-ending-war-iraq

	1. Inledning
	1.1 Problemformulering
	1.2 Forskningsöversikt
	1.3 Syfte
	1.4 Frågeställning
	1.5 Avgränsningar
	1.6 Disposition

	2. Teori
	2.1 Defeating Communist Insurgency
	2.2 Andra teoretiker
	2.3 Teoretiskt ramverk: Thompsons grundläggande operationella koncept

	3. Metod
	3.1 Forskningsdesign
	3.2 Kvalitativ textanalys
	3.3 Operationalisering
	3.4 Empiridiskussion
	3.5 Forskningsetiska överväganden

	4. Analys
	4.1 Operation Iraqi Freedom
	4.2 Tidpunkt: 2003-2006
	4.3 Tidpunkt: 2007-2009
	4.4 Resultatdiskussion

	5. Avslutning
	5.1 Diskussion
	5.2 Svar på frågeställning
	5.3 Relevans för professionen
	5.4 Förslag på fortsatt forskning

	Litteratur och referensförteckning

