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Abstract 

This thesis is a case study about how Saudi Arabia’s and Iran's foreign policy 
have played a crucial role in forming the conflict in Syria from 2010 until today. 
Ever since the outbreak of the revolution in Syria, Saudi Arabia and Iran have 
been involved in Syria’s domestic policies. The purpose of this thesis is to 
examine how realism can be used to explain the power balance between the two 
countries and how they have used Syria to maximize their power in the region. A 
discussion about the religious situation in Syria will give a deeper understanding 
of the conflict. In addition to that I explain how Islam is used in this battle of 
power.  The result show that Saudi Arabia’s and Iran’s involvement in Syria is 
merely a battle of power and security between the two states.  
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1. Inledning 
 

 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
 

 

I samband med den stora flyktingströmmen som råder har konflikten i Syrien blivit allt mer 

aktuell. Konflikten tas upp i media, stora och viktiga icke-statliga aktörer gör stora kampanjer 

för människor som riskerar sina liv och sociala medier har spelat en viktig roll i att belysa 

konflikten. I den statsvetenskapliga forskningen är ämnet omtalat och diskuteras mycket. 

Politiker förväntas ha lösningar och lagar ändras i konsekvens av hur drastiskt situationen har 

försämrats. Syrien har blivit ett land i fokus och att förstå den rådande situationen i regionen 

är viktigt. 

   Allt startade i samband med den arabiska våren som tog fart i Syrien 2011. Människor som 

var inspirerade av händelserna i bland annat Egypten och Tunisien såg detta som en möjlighet 

för förändring. Protester som skulle lösa upp en auktoritär regim utvecklades till ett blodigt 

inbördeskrig som i skrivandets stund har pågått i 5 år (Svenska FN-förbundet, a). 

   Att protesterna resulterade i ett inbördeskrig innebär att uppror som började år 2011 

misslyckade med att nå sina mål. Det finns många inblandade parter i konflikten som USA, 

Iran, Turkiet, Qatar, Saudiarabien och Ryssland. Samtidigt finns det många faktorer som 

ekonomiska, religiösa och sociala som har gjort att protesterna blev till ett inbördeskrig och 

därmed ledde till en katastrof för det syriska folket (Svenska FN-förbundet, a). Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur de utomstående aktörerna Saudiarabien och Iran kan påverka 

en stats, Syriens, interna politik och undersöka hur stor roll egenintressen och makt spelar. 

Genom att undersöka just Saudiarabiens och Irans utrikespolitik riktad mot Syriens konflikt 
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sedan 2010 vill jag förstå hur det har påverkat konflikten, samt se vilka grunder denna 

politiken vilar på. 

   Saudiarabien och Iran är två länder med mycket makt i Mellanöstern. Dessa två länder är 

bland de som agerar mest i konflikten. Allianser skapas och både Iran och Saudiarabien har 

lagt full fokus på parterna de stöttar under konflikten. Saudiarabien stödjer oppositionen 

medan Iran stödjer motsidan som är regimen. På grund av den splittringen som finns mellan 

de största makterna i Mellanöstern resulterar i spänningar i hela regionen. Detta påverkar hela 

Mellanösterns politik (Sveriges Radio, 2016). Av denna anledning har denna uppsats 

Saudiarabien och Iran som huvudaktörer i Syriens konflikt.  

   Utöver detta finns det en religiös aspekt av konflikten som jag vill undersöka närmare. Den 

religiösa splittringen mellan dessa länder anses vara en viktig faktor för hur konflikten 

utvecklades. Saudiarabien stöttar oppositionen som anses vara sunnimuslimsk medan Iran 

stöttar regimen som anses vara shiamuslimsk. Även detta undersöks och diskuteras i 

uppsatsen. 

   Frågor som diskuteras och förklaras i uppsatsen är: 

Hur kan konflikten i Syrien förklara Sadiarabiens och Irans utrikespolitik i 

Mellanöstern? Hur har denna utrikespolitik varit påverkande för konflikten i Syrien? 

Hur religiös är konflikten? 

 

 

1. 2 avgränsningar 

 

Jag är fullt medveten om att mitt fall är komplext. Det finns många fler inblandade parter i 

Syriens konflikt och det är inte bara Iran och Saudiarabien som har haft inflytande. Men jag 

har valt dessa länder eftersom jag anser att de är de mest intressanta. Iran har länge varit ett 

starkt land och det har länge funnits konflikter mellan perser och araber. Saudiarabien är 

intressant med tanke på att det är en väldigt ny stat (Sveriges Radio, 2016). Därför finns ett 

starkt intresse att ta reda på hur dessa länder kan agera och på vilka grunder de baserar sitt 

agerande på. 
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   Valet av fallet Syrien beror på att Syrien är ett land som har drabbats väldigt hårt av den 

arabiska vårens protester. Samtidigt är det ganska aktuellt med tanke på den rådande 

flyktningströmmen. Utöver detta har en ny terrororganisation lyckats med att ta plats efter 

konfliktens utbrott, nämligen ISIS. Valet av Syrien som fall är därför självklart då jag vill 

förstå delar av konflikten som har tagit över i regionen. 

   Val av teorin realism grundas på en hypotes som uppkom mycket i undersökningen av 

material. Nämligen den gällande att makten kan förklara ländernas agerande i konflikten. Då 

begreppet makt är centralt i uppsatsen har jag valt att utgå från ett realistiskt perspektiv av 

makt. Därför har jag valt att uppsatsen ska bli en teorianvändande och teoriprövande studie 

där realismen är i fokus.  

 

 

1.3 Disposition  

 

Uppsatsen är uppdelat på ett sätt där det inledande kapitel lyfter upp syfte, frågeställningar, 

metod, material, avgränsning samt disposition. Sedan finns ett kapitel där teorin presenteras. 

Viktiga begrepp inom realismen och en kort kritik tas upp. Begrepp som makt, polaritet, 

säkerhet samt andra relevanta begrepp tas upp då dessa diskuteras i analysen. Kritiken tar upp 

att realismen glömmer bort viktiga faktorer och fokuserar enbart på makt. Även detta 

diskuteras under uppsatsens gång.  

   Samtidigt finns det en stor diskussion gällande konflikten och till vilken grad den präglas av 

religion. Det är en annan hypotes som lyfts upp i uppsatsen. Till vilken grad är konflikten 

religiöst bunden, diskuteras under uppsatsen gång. Detta sker genom att lyfta fram religiösa 

motiv samt jämföra mitt fall med andra länder som har upplevt liknande protester. 

   Senare presenteras mitt stoff om fallet. Empiri kapitlet inleds med en kort förklaring av vad 

den arabiska våren innebar. Frågor som berör hur protesterna bröt ut och hur det kom fram till 

Syriens gator besvaras kort. Jag vill undersöka Irans och Saudiarabiens agerande och drivkraft 

i konflikten. Det är därför en stor del av min empiri är baserad på detta.  

   I analysen kommer teori och empiri att vävas ihop och analyseras. Det som framförallt 

kommer analyseras är hur maktintressen kan få stater att agera, sedan analyseras 
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Saudiarabiens och Irans inblandning utifrån realismen och dess valda begrepp. Slutligen 

presenteras en resultat del där analysen sammanfattas och frågeställningar besvaras enskilt. 

 

 

1.3 Metod 

 

Uppsatsen är en fallstudie där fallet som studeras är Syriens konflikt som startade efter den 

arabiska vårens protester som ägde rum i början av år 2011 i Syriens gator. Saudiarabien och 

Iran är två länder som har varit inblandade i konflikten och deras utrikespolitik har påverkat 

konflikten. Samtidigt är det två länder med väldigt mycket makt i regionen och det beror på 

att båda länder har tillgång till olja, starka militärer och ekonomimaka resurser (Sveriges 

Radio, 2016). Valet av en djupdykande fallstudie som metod har lett till min avgränsning. 

   Med tanke på att konflikten är komplex har valet av fallstudiemetoden gjort att saker som 

materialinsamling samt val av teori blivit enklare. Genom att undersöka en del av två länders 

utrikespolitik tillämpad på ett land är min ambition att svara på något stort genom något 

mindre. Målet är att ta reda på hur utrikespolitik allmänt förklaras från ett realistiskt 

perspektiv. Genom valet av dessa två länder är ambitionen att tilläga något i den 

vetenskapliga forskningen som finns idag  (Esaiasson m.fl., 2012, s. 20-21). Det är alltså en 

kvalitativ metod där avsikten är att förklara utrikespolitik och hur den fungerar efter makt 

(Teorell & svensson, 2007, s. 264-27). Tanken var att jag i början skulle använda mig av en 

komparativ studie där arabiska våren var fallet och göra en jämförelse mellan flera länder där 

proteser bröt ut. Det ändrades pågrund av att det hade varit för stort och brett att skriva om. 

Med denna anledning valde jag att göra en djupdykande fallstudie. 

   Att dessa länder agerar utifrån maktintressen är en hypotes som undersöks i uppsatsen 

tillsammans med hypotesen om att kampen mellan Iran och Saudiarabien är religiöss. För att 

göra detta har jag valt att utgå från realismen som teori. Undersökningen är teorianvändande 

av den enkla anledning att jag använder teorin för att förstå och beskriva ländernas agerande.  

Hypoteser innebär preliminära svar för forskningsfrågan. De är påståenden om verkligeheten 

som undersöks i den här uppsatsen (Teorell & Svensson, 2007, s. 44). Samtidigt vill jag pröva 

hur mycket realismen stämmer in och kan förklara detta agerande. En teori ska fungera som 

något som förklarar vad ett fall, är fall av. Realismen kommer användas och prövas för att ta 
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reda på om den kan tillämpas på det valda fallet, uppsatsen blir då även teoriprövande 

(Teorell & Svensson, 2007, s. 47-48).  

 

 

1.4 Material 

 

Materialet som kommer användas är framför allt sekundärmaterial i form av skrivna texter. 

Uppsatsens empiri del består av material hämtat från boken Den arabiska våren: folkets 

uppror i mellanöstern och nord Afrika. Boken tar upp många aspekter av konflikten i Syrien 

och förklarar den arabiska våren på ett systematiskt sätt. Av denna anledning är den passande 

för uppsatsen och är en av uppsatsens huvudkällor i insamlingen av data för empirin.   

   Den 23. Januari 2016 sändes ett program om läget i regionen. Det var ett avsnitt i 

radioprogrammet konflikt som sändes på Sveriges radio P1. Avsnittet som heter Jättarnas 

kamp tar upp olika aspekter av konflikten samtidigt som de bjuder in gäster från olika delar av 

världen som har olika erfarenheter av konflikter för att förklara den. Bland dessa finns 

forskare i Mellanöstern studier och arabiska statsvetare som alla försöker förklara det rådande 

läget i regionen.  

   Jag använder även Freedom house, globalis, landguiden samt säkerhetspolitik som källor 

med tanke på deras trovärdighet. Dessa används som en komplettering där jag kan få 

ytterligare information om länderna som tas upp. Materialet för min teori är hämtad från 

böcker där internationella teorier diskuteras som exempelvis The globalization of world 

politics och Internationella relationer. Dessa tillsammans med andra böcker utgör 

huvudmaterialet för teoridelen. Utöver det används artiklar från arabiska samt internationella 

tidningar eller mediekanaler för att bland annat följa händelser i regionen.   
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2. Teori 

 

 

 

 

 

2.1 Realismen  

 

Den rådande konflikten kan förklaras med två olika hypoteser. Den första hypotesen handlar 

om den religiösa aspekten av konflikten och den andra gäller maktintressen som finns i 

regionen utifrån länder som Iran och Saudiarabien. Teorin som jag har valt att utgå ifrån är 

realismen. Jag är medveten om att det finns många olika teorier som kan förklara ett 

internationellt system samt staters agerande. Jag väljer dock realismen som min huvudteori då 

maktbegreppet är i fokus och diskuteras på ett sätt som jag vill pröva mitt fall på. 

   Inom realismen finns det skillnad på hur den internationella politiken och den statliga 

politiken ska vara, dock är strävan efter makt i fokus hos båda fallen. Det är strävan efter makt 

som gör att den suveräna staten alltid kommer agera för egenintresset. Den suveräna staten 

ska överleva i det internationella systemet som är anarkiskt. För att detta ska ske är styrka och 

makt viktigt. Styrka ska bevaras och kan uppnås på olika sätt, ett sätt är att förstärka den egna 

militären. Det är dock inte möjligt för alla stater att ha en stark militär, lösningen kan därföt 

vara att skapa allianser med andra länder. Dessa allianser kan komma att påverkar 

maktbalansen (Dunne m.fl., 2014, s.101).  
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2.1.1 Maktbalans 

 

Maktbalansen innebär att stater ska se till att det inte ska finnas ett land som är hotande för 

den egna staten eller dess intressen. Allianser anses vara viktiga då dessa kan hjälpa till med 

att starka den egna staten. Realismen har under tiden utvecklats och nya realistiska teorier har 

uppståt. Ett exempel är neo-realismen. Neo-realismen har samma grund som realismen men 

skillnaden är att neo-realistiska forskare stärker och har större fokus på maktbalansen och 

strukturen i den internationella arenan (Mingst& Arreguín-Toft, 2011, s. 70-76). Med tanke 

på att jag valt ut några viktiga begrepp som jag diskuterar i min uppsats har jag inte valt att 

sätta mycket fokus på skillnaderna mellan realistiska teorier utan utgå från den klassiska 

realismen.  

 

 

2.1.2 Polaritet 

 

Ett annat begrepp som jag vill använda mig av är polaritet. En viktig punkt som diskuteras 

inom realismen är hur många stormakter det finns i det internationella systemet. Det beror på 

att det är antalet stormakter som bestämmer hur den internationella politiken ser ut. Med 

polaritet kan saker som krig och fred förklaras. Det är även med hjälp av polaritet som 

maktbalansen kan klargöras. Det finns tre olika indelningar av polaritet. Unipolära system är 

ett system där det finns en stat som har mest makt medan det multipolära systemet har över 

två stormakter. Maktbalansen i dessa system ser olika ut beroende på hur många stormakter 

det finns. Det unipolära systemet anses dock vara ett farligt system med tanke på att en eller 

flera andra länder kommer konkurrera med den ena stormakten. Får man flera länder som 

försöker komma till makten blir det ett multipulärt system. Men det kan även bli att endast ett 

land börjar konkurrera om makt och då bildas ett bipolärt system. Det bipolära systemet 

kännetecknas av endast två stormakter som tävlar om makten över systemet. Spänningar 

mellan dessa två makter blir oundvikliga och mindre stater kommer vara tvungna att anpassa 

sig till deras politik på ett sätt som gynnar dessa. Även om realister anser att detta system är 

det mest stabila diskuteras detta vidare i analysen (Hall, 2014, s. 59).  
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2.1.3 Överlevnad 

 

Maktbalansen har en annan påverkan på hur stater agerar. Stater, och särkilt stormakter, måste 

tänka på andra staters militära kapacitet. En stats överlevnad är viktig och därför är det 

centralt att andra stater inte har mer kapacitet än den egna staten. En stats framgång leder till 

en annan stats osäkerhet. Den makt som stater strävar efter ska leda till den suveräna statens 

säkerhet (Dunne m.fl., 2014, s.105). Traditionellt talas det om säkerhet utifrån den suveräna 

statens militära säkerhet och det är utifrån realistiskt teori begreppet förklaras. Stater strävar 

efter att upprätthålla status quo samtidigt som de strävar efter revolutionära eller radikala 

förändringar. Enligt realismen betyder ett starkt militärt försvar en ökad säkerhet, där staten 

ska fungera som en skydd för medborgarna. Eftersom systemet är anarkist är det viktigt att 

skydda den egna statens säkerhet mot andra staters maktintressen som kan påverka den egna 

statens säkerhet och då även suveränitet (Stern, 2012, s. 149- 151).  

   I det anarkiska internationella systemet är det även viktigt att ingen stat förblir utan militära 

resurser. Dessa militära resurser kan antigen ha en offensiv eller en defensiv natur och det är 

svårt att skilja på vilken karaktär de har. Om en stat utökar sina militära resurser blir det 

otydligt ifall staten har defensiva eller offensiva mål. Det leder till att andra stater tvingas göra 

samma sak eftersom de känner sig hotade. Nackdelen med säkerhetsdilemma är osäkerheten 

bland stater som leder till en upprustningsspiral.  Eftersom det inte finns tillit mellan stater 

kan förhandlingar eller överenskommelser vara svåra att uppnå (Hall, 2014, s. 57). 

 

 

2.1.4 Suveränitet  

 

Suveränitet är ett annat viktigt begrepp inom realismen. Statens suveränitet anses vara en av 

de viktigaste punkterna i det internationella systemet. Inom statens gränser gäller det att staten 

ska bestämma över sig själv helt oberoende av andra stater. Interventioner anses alltså bryta 

emot suveränitetsprinciper. Anarkin som finns i det internationella systemet gör att länder 

kommer tävla med varandra och mer för den ena staten innebär mindre för den andra som. 

Detta gör att suveränitetsprincipen blir svår att uppnå eller följa (Dunne m.fl., 2014, s.107). 
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Om en stat försöker stärka sin makt eller säkerhet kommer en annan stats säkerhet påverkas. 

Detta leder till att man får ett säkerhetsdilemma som enligt realistiskt teori är farligt då det i 

slutändan kan leda till ”katasrofala följeder” (Stern, 2012, s. 151).  

 

 

2.1.5 Kritik  

 

Kritik av realismen är vanligt förekommande och det är många som har kritiserat realismen 

genom historien. Utöver den vanliga kritiken som säger att realismen riskerar att bli snäv med 

tanke på att andra aktörer än staten inte lyfts upp, finns en annan viktig punkt som kommer 

diskuteras i denna uppsats nämligen det religiösa. En viktig aspekt som kritiker tar upp är att 

realismen har för mycket fokus på stater och på maktintressen under tiden den glömmer bort 

andra viktiga faktorer som kulturer, idéer eller socioekonomiska strukturer. Dessa saker 

behövs för att skapa en helhetsbild av det internationella systemet (Hall, 2014, s. 64-65). I 

detta fall är den viktiga aspekten religiös. 
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3. Empiri 

 

 

 

 

 

3.1 Syrien innan kriget  

 

Det här kapitlet kommer bestå av information om Syrien före och efter revolutionen. Sedan 

sammanfattas den arabiska våren kort. Information om Saudiarabien och Iran presenteras efter 

där information om hur länderna har agerat i konflikten presenteras. Läget mellan länderna 

taas också upp. Sist presenteras information om det religösa i konflikten.  

   Syrien har sedan 1963 varit en enparti stat där Bath-partiet varit det styrande partiet med 

Hafiz Al-Assad och sonen Bashar Al-Assad som det två ledare som har haft mest kontroll 

(Lesch David W., 2011, s. 274). Al-Assad familjen tillhör en minoritet grupp i Syrien som 

kallas Alawiter och är ca 12% av Syriens befolkning. År 1970 tog Hafiz Al-Assad makten 

genom en militärkupp, därefter fick sonen makten år 2000.  Sedan detta har regimen varit en 

auktoritär regim där Bath- partiet förklarar sig själva som ett socialistiskt parti. Alawiterna 

anses vara en Shiamuslimsk gren inom Islam vilket kan förklara de starka banden mellan 

Shiitiska Iran (Svenska FN-förbundet, a). Även om Alawiterna anser sig själva som 

Shiamuslimer menar andra att de historiskt inte är Shiamuslimer och bör betraktas som en 

egen gren inom Islam (landguiden, 2016).  

   Under de 40 åren som Al-Assad regimen har varit ledande har det politiska läget varit svårt 

för många i landet. Olika mänskliga rättigheter har kränkts och gör det tills idag. Media och 

press har varit starkt övervakade av regimen och även om man får kritisera regimen till viss 

del är det starkt förbjudet att kritisera presidenten. Yttrandefriheten är väldigt begränsad och 

det är förbjudet att organisera sig och diskutera politik eller ekonomi i landet om man är över 

5 personer. Organisationer ska vara under staten och måste registreras som en del av regimen 

för att inte vara olagliga vilket gör det svårt för människorna att organisera sig. Median i form 
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av TV och Radio är övervakad och ägs av regimen. Det finns dock vissa privata kanaler men 

även dessa är kontrollerade av regimen. Samma sak gäller för internet där bland annat 

videodelningar är begränsad. Det finns religionsfrihet i landet men moskéer är starkt 

kontrollerade där anledningen förklaras vara att vilja kontrollera extremism. Antalet politiska 

fångar är stort, bland dessa finns journalister, aktivister eller akademiker och professorer som 

kritiserar regimen. Freedom house har rankat landet som odemokratiskt eller ”not free” där 

politiska rättigheter och civil frihet har varit sämst på skalan (Freedom House, a, b, c).  

   Världsbanken har rankat Syrien som ett ”lower- middle- inocme” land. Landet har även 

varit i behov att ändra sin handelspolitik och bli mer engagerade i världspolitiken med tanke 

på att de inte har ett högt import och export värde (Lesch David W., 2011, s. 282). På samma 

sätt som den syriska regimen har behövt släppa det hårda taget gällande ekonomin i landet har 

den syriska regimen behövt lätta på den diplomatiska isoleringen sedan 2009. Syrien har 

länge varit ett land med stängda gränser men det förändras stegvis, sanktionerna har här spelat 

roll i den ekonomiska isoleringen  (Freedom House, a, b, c)  

 

 

3.2 Den arabiska våren  

 

17. december 2011 är ett viktigt datum för Mellanöstern och Nordafrika regionen (MENA-

regionen). Det var den dagen som omvärlden fick reda på vem Mohammed Bouazizi var och 

vad han gjorde. Som svar på orättvisan som han hade gått genom som fick honom att sätta eld 

på sig själv demonstrerade människorna i Tunisien. Folk hade fått nog av orättvisa och krävde 

sina rättigheter. Protester i landet utvecklades och inom några veckor började man tala om en 

revolution i hela landet, Jasminrevolutionen. Det som krävdes var att den styrande familjen 

skulle avgå (Fazlhashemi, 2014, s. 15). Protester spreds i andra delar av Nordafrika och 

Mellanöstern, vintern 2011 präglades av uppror i stora delar av MENA-regionen. Kraven var 

olika i olika länder, men det gemensamma var jämlika levnadsvillkor och utvecklade sociala 

rättigheter. Mars 2011 nådde upproren Syriens gator när ett demonstrationståg krävde att 

politiska fångar skulle frisläppas (svenska FN-förbundet, b).  
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3.3 Syrien under revolutionen 

 

Protesterande som började i mars i staden Deraa gick ut och begärde att några av stadens 

ungdomar skulle frisläppas. Dessa ungdomar blev fängslade och torterade av anledningen att 

de hade visat support till den arabiska våren. Som svar på detta sköts de protesterande och 

vissa förlorade sina liv. Detta ledde till att protester spreds i hela landet. Nu krävde man inte 

reformerändringar utan man begärde även att presidenten Bashar Al-Assad skulle avgå 

(Rodgers Lucy m.fl., 2016).  

   Protesterna spreds snabbt och samtidigt eskalerade våldet från regimen och under juli 2011 

var det hundratals som protesterade i hela Syrien som krävde att regimen skulle avgå. Det 

som skulle vara fredliga demonstrationer ledde till ett inbördeskrig när en grupp rebeller fick 

tag på vapen och började kriga mot regimen. Våldet eskalerades snabbt och nådde 

huvudstaden Damaskus och Aleppo 2012 (Rodgers Lucy m.fl., 2016).  

   När inbördeskriget bröt ut såg rebeller det som en bra chans att ta över makten i några av 

landets städer. Genom att använda sig av våld mot både militär och civila lyckades de växa. 

Det finns många inblandade parter i konflikten och varje part har andra allierade parter på sin 

sida. ISIS är en grupp som växte i Syrien efter att kriget bröt ut och som idag har lyckats få en 

del inflytande(Fisher m.fl., 2015). 

   Samtidigt finns kurderna som på olika sätt gör att konflikten blir mer komplex. Utöver ISIS 

och kurder finns även Assads regim och hans allierade. ISIS, Kurder, regimen och övriga 

oppositionen som kallar sig själva för den fria syriska armen är de fyra aktörer som anses vara 

huvudaktörer i konflikten. Varje aktör har andra aktörer som stöttar de antigen militärt eller 

ekonomiskt. Assads regim har Iran, Ryssland och Hizbollah på sin sida medan beväpnande 

motståndare som anses vara rebeller stöds bland annat Gulfländerna och Turkiet (Fisher m.fl., 

2015).    

   Regimen hade i början av konflikten en taktik som skulle hindra att oppositionen skulle få 

stöd från omvärlden. Taktiken innefattade att frisläppa tidigare fångar från fängelse som hade 

blivit dömda för terrorbrott. När dessa frisläpptes anslöt de sig till oppositionen vilket gjorde 

att oppositionen framstod som våldsam. Man bevisar att oppositionen är terrorister, vilket 

man trodde skulle hindra all stöd från omvärlden. Dessa har tidigare varit terrorister som 
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regimen släpper ut för att visa för omvärlden att den fria syriska armen inte är fredliga utan 

extremister (Fisher m.fl., 2015).  

   Den fria syriska armen tillhör den Sunnimuslimska majoritetsbefolkningen men det finns 

även andra grupper som har anslutit sig till dem (Fazlhashemi, 2014, s. 24). Detta leder till att 

Iran som är ett Shiamuslimskt land intervenerar på regimens sida. De skickar bland annat 

soldater och officer på plats för att hjälpa regimens militär. Samtidigt som Iran stöttar regimen 

väljer de Sunnimuslimska Gulfstaterna att stötta rebellerna genom att sponsra dem med 

pengar (Fisher m.fl., 2015).   

   Augusti 2013 valde regimen att använda kemiska vapen mot städer där rebellerna styr. 

Hundratals människor förlorade sina liv tack vara gaserna som släpptes mot dem, regimen 

skyller dock på rebellerna och påstår att de inte har använt kemiska vapen (Rodgers Lucy 

m.fl., 2016). Att Assads regim använde vapen mot civila ledde till att USA var nära på att 

intervenera men stoppades av bland annat Ryssland. I början av 2014 utvecklades ISIS och de 

började istället för att bekämpa regimen agera mot opositionen som de hittills hade varit en 

del av. Detta ledde till att det blev svårare för utomstående aktörer att välja sidor i konflikten. 

(Fisher m.fl., 2015).  

 

 

3.4 Saudiarabien  

 

Saudiarabien har i Syriens konflikt varit en viktig faktor som har ställt sig bakom upproren 

som tidigare nämnt. Mohammad Fazlhashemi skriver; målet är att de ska kunna ha kontroll 

över upproren genom att stötta dem. Han skriver även att Saudiarabien har både 

utrikespolitiska som inrikespolitiska intressen i konflikten.  

   Saudiarabien hjälpte till med att flytta den salafistisk oppisotionen till Syrien istället för att 

låta dem arbeta mot regimen i Saudiarabien. Salafism är en konservativ gren av Sunniislam 

som vill återskapa hur Islam var och praktiserades under profeten Muhammeds tid, enligt 

Fazlhashemi är det ett inrikespolitiskt mål. Genom att stötta dem ekonomiskt har de en form 

av kontroll över dem. Det finns även saudiarabiska jihadister som åker till Syrien för att delta 

i konflikten på oppositionernas sida. Samtidigt försöker man binda oppositionen till sig och 

kunna ha kontroll över dem för eventuella framtida förändringar och säkra deras makt över 
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regionen. Om de lyckas komma fram till makten så vill de ha en viss kontroll över salafisterna 

(Fazlhashemi, 2014, s. 63-64). 

   Samtidigt skriver Fazlhashemi att det finns religiösa och maktpolitiska mål. Genom att 

stötta den Sunnimuslimska oppositionen tar Saudiarabien en ställning mot Iran. Iran och 

Saudiarabien vill vara de dominerande i regionen. Samtidigt väljer dem att ge sitt stöd till en 

opposition som inte strävar efter demokrati. Saudiarabien kommer gynnas mycket på det 

odemokratiska salafistiska styret om de har kontroll över det och ser till att de inte blir 

alldelse för radikala. Blir dessa gupper radikala anti-väst grupper påverkas relationen mellan 

västvärlden, och det har Saudiarabien mycket att förlora på (Fazlhashemi, 2014, s. 64).  

   Saudiarabien har en extrem rädsla för Irans expansion. Särskilt efter att de lyckats få stort 

inflytande i Irak. Prins Mohammad Bin Salman Alsud, vice kronprins och landets 

försvarsminister, uttrycker att Saudiarabien vill bekämpa ISIS och att Iran inte får ha 

inflytande över Syrien. Han säger att det är något som måste stoppas, ”dem tog Irak, vi vill ha 

Syrien”. Utöver detta har Saudiarabien på flera sätt visat att de inte tänker backa och låta Iran 

dominera i området. De har utfört avrättningar på Shiamuslimska ledare- Nimr AL Nimr i 

landet för att provecera Iranierna. Paul Arts som är Lektor i Internationella relationer i 

statsvetenskapliga institutet vid Amsterdam universitet säger att alla dessa händelser 

genomförs för att reta upp Iran och visa att man kan göra mycket för att stoppa deras 

expansion. Man kan påstå att Saudiarabien agerar i försvar med tanke på att Iran inte enbart 

har inflytande över Irak utan även Libanon. Ett bevis på detta är hur Saudiarabien agerade när 

protesterande gick ut i Bahrains gator. Den Shiamuslimska befolkningen som blir orättvist 

behandlade valde att gå ut och protestera mot regimen som är Sunnimuslim. Genom våld 

krossades allt och alla som kunde leda till en revolution i landet. Cecilia Uddén som är 

Sveriges radio korrespondent i Mellanöstern säger att dessa förändringar anses komma från 

prins Mohammad bin Salman Alsud. Saudiarabien har alltid varit starka, men försiktiga. 

Prinsen anses nu vara den unge äventyraren som vågar ta dessa risker och utmanar den äldre 

generationen i Saudiarabien (Sveriges Radio, 2016).  

   Något annat som visar att Saudiarabien är starkt emot den Syriska regimen är deras position 

till attackerna som ägde rum i Aleppo mot slutet av april och början av maj. Det 

Saudiarabiska ministerrådet diskuterade dessa attacker i Syrien och kom fram till att regimen i 

Syrien inte anses följa civilsamhällets råd om att stoppa våldet och ser starkt på attackerna 

som regimen har begått i Aleppo. Ministerrådet förklarade attackerna som terrorattacker som 

strider emot de mänskliga rättigheterna (Arabiska CNN, 2016). Den Saudiarabiska kungen 
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Salman bin Saud begärde att Iran skulle sluta blanda in sig i Syriens politik och sluta stötta 

grupper som han förklarar som miliser och rebeller (Arabiska CNN, 2016).  

 

3.5 Iran 

 

I Iran fanns det en del oroligheter, dock var dessa inte så uppmärksammade. 12. juni 2009 

utsättes Ahmadinejad till en president för andra gången. En oppositionsgrupp vid namnet den 

Gröna oppositionsgruppen som fick sitt namn utifrån att dess arrangerare och deltagare bar 

gröna flaggor och kläder ansåg att det hade blivit valfusk. Utöver Ahmadinejad fanns det två 

andra kandidater som var mer för en reformvänlig politik och de hade många stöttare. En hel 

del rapporter gjordes om valet och det visade sig att motkandidaterna hade en större chans att 

vinna. Trots detta förklarades Ahmadinejad som valets vinnare dagen efter valet. Besvikelsen 

bland folket ledde till stora protester. Som svar på detta slogs alla protester ner och 

massrättegångar ägde rum, protesterande fick långa fängelsestraff, förutom det stora antalet 

människor som förlorade sina liv. Regimen i Iran kontrollerade snabbt läget och protesterna 

gick absolut inte så långt som i de arabiska länderna (Fazlhashemi, 2014, s. 34-35).  

   Iran är ett annat land som är involverade i Syriens konflikt. Iran står på regimens sida. 

Soldaterna som är på den syriska regimens sida är Iranier. Irans skickar inte bara ut soldater 

som ska strida på plats men även folk som har i uppgift att filma alla händelser så att man kan 

sprida vad deras egna soldater gör i Syrien. Det var framför allt detta som var ett bevis på att 

Iran är inblandade i konflikten (Sveriges radio, 2016). Deras mål med detta är inte att vara en 

kontrarevolutionär grupp utan en grupp som bekämpar den dåliga saudiarabiska-amerikanska 

imperialismen som är orättvis mot folket i Mellanöstern. Deras mål är att göra radikala 

förändringar i mellanösterns politik. Iran har trots allt varit positiv till revolutioner i länder 

som de inte är allierade med. De anser att förändrade regimer kommer leda till en bättre 

utveckling för Mellanöstern men när det kom fram till Syrien blir situationen annorlunda. De 

menar att protester i Syrien är manipulerade av bland annat Saudiarabien och att det är därför 

de fokuserar på att hjälpa regimen. Bedömningen är att det är olika fiender som ska bekämpas 

på olika sätt och i Syrien är fienden som vill bryta alliansen mellan Syrien och Iran. Därför är 

det väldigt viktig för dem att regimen inte faller (Sveriges radio, 2016).  
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3.6 Läget mellan Iran och Saudiarabien 

 

Läget mellan Saudiarabien och Iran är idag invecklat. Som det uppmärksammades  i 

radioprogrammet konflikt fattar båda länder kontrarevolutionära beslut. Halshuggningen av 

den Shiamuslimska ledare Nimr Al Nimr var ett beslut som ledde till att dessa spänningar 

ökade kraftigt. Det gjorde att Iran valde att avbryta alla diplomatiska handlingar mellan 

Saudiarabien. Det finns en risk för en militär konfrontation mellan länderna med tanke på att 

de kämpar om inflytande över Irak, Syrien men även Yemen. Saudiarabien har som mål att 

minska Irans makt och se till att de inte blir starkare. Irans mål att öka sitt inflytande i 

mellanöstern och bilda starka allianser (Sveriges Radio, 2016).  

 

 

3.7 Andra länder och konflikten  

 

Enligt den egyptisk statsvetaren Mustafa El Labbad är Saudiarabien och Iran inte enbart 

inblandade i Syrien konflikten utan även i andra länder som Egypten, Yemen och Bahrain. I 

Egypten valde Saudiarabien och Qatar, som är ett annat Sunnimuslimska land, att stå på olika 

sidor under revolutionen. Iran gjorde däremot inte så mycket, eftersom de inte har verktyg till 

att agera. Men innan presidenten Mubarak avgick och blev sedan ställd inför rätta fanns det 

propaganda om att det kan vara Iran som stod bakom protesterna. Efter att Egypten avbröt alla 

diplomatiska relationer med Iran när Khomeini kom till makten efter revolutionen 1979 har 

de inte haft verktygen som gör att de kan ha inflytande, menar el Labbad, även om intresset 

finns. Verktyget som Iran inte har finns hos Saudiarabien och det beror på de starka banden 

med Egypten under Mubaraks tid. Detta band gör att Saudiarabien vill bevara status quo 

istället för att stötta muslimska brödrarskapet. Qatar har däremot stöttat revolutionen i både 

Egypten och Tunisien och varit på brödraskapets sida. Efter att brödraskapet i Egypten 

störtades förlorade de makten de hade. Arabemiraterna har varit inblandade där de till viss del 

har samma intresse som Saudiarabien och Qatar, skillnaden är att de är försiktiga för 

brödraskapet. Saudiarabien vill ha Salafisterna som en liten opposition i Egypten. 

Saudiarabien vill kunna få stöd från dem i en allians mot Iran (Sveriges Radio, 2016).  
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   För Tunisien har läget varit annorlunda. Det är ett land som har lyckats uppnå en viss 

demokratiseringsprocess. En förändring i Tunisien skulle inte spela någon roll för varken Iran 

eller Saudiarabien säger Agneta Ramberg, som är en utrikeskommentator för Ekot (Sveriges 

Radio, 2016). Trots att Tunisien är ett Sunnimuslimsk land där Sunni islam är huvudgrenen 

men befolkningen anses inte vara konservativa. Tunisien har inga stora viktiga energikällor 

som omvärlden kan vara intresserad av och därför har inte andra parter agerat (Grugel & 

Bishop, 2014, s. 283).  Bahrain däremot spelade jätte stor roll för Saudiarabien. Där valde 

Saudiarabien att hjälpa det Sunnimuslimska kungahuset och gick in militärt  för att hindra alla 

möjligheter till en revolution i landet. Majoriteten i Bahrain är Shia muslimer men den 

politiska makten styrs av en Sunnimuslimsk kungafammilj.  När det uppstod protester menade 

Saudiarabien att de var manipulerade från Iran och de valde utifrån detta att agera militärt för 

att hindra revolutionen (Sveriges Radio, 2016).  

   I Jemen har en grupp som kallas Houthi försökt ta makten från den sittande regimen. Houthi 

muslimerna som är shiamuslimer krävde deras rättigheter och när de inte fick det valde de att 

gå emot regimen i ett försöka att ta över makten. I mars 2015 bombade Saudiarbien områden 

där Houthi grupper hade inflytande. Målet är gemensamt för Saudiarabien, Qatar, Bahrain och 

Arabemiraten och det är att motverka Houthi rörelsen som de anser får stöd från Iran. För att 

uppnå det målet finns det 100 saudiarabiska stridsflygplan och 150 000 soldater på plats i 

Jemen (Svenska FN-förbundet, 2016, c). För bland annat Saudiarabien ses detta agerande som 

svar på hjälp från den demokratiskt valda presidenten i Jemen (Sveriges Radio, 2016). Även 

USA accepterar agerandet medan Iran är ett av länderna som kritiserar det. Iran anser att det 

bryter emot mänskliga rättigheter och försvårar situationen för civilbefolkningen i landet.  

 

 

3.8 Religiös konflikt? 

 

En annan aspekt som diskuteras är hur religiös konflikten är. Saudiarabien är ett av de mest 

konservativa sunnimuslimska länderna och har varit det sedan Islams begynnelse. 

Saudiarabien har inte förändrat sin status som ett Sunnimuslimsk styre som följer Sharialagar 

inom sin lagstiftning som följer hur profeten levde (Cleveland, 2013 ).  Iran som blev ett 

Shiamuslimskt land efter spänningar mellan muslimerna efter att Profeten Muhammad dog är 
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idag ett av de få länderna som har Shiaislam som sin officiella religion som även här har blivit 

till en teokrati (Cleveland, 2013). Vissa påstår att konflikten mellan Saudiarabien och Iran är 

en religiös konflikt där varje stat vill sprida sin inriktning i området. Saudiarabien har en 

besatthet av Iran och det anses vara att de har en ”shiafobi”. I “jätternas kamp” tas det upp att 

denna shiafobin hänger på hur Iran har spelat sina kort när det gäller politiken i MENA 

regionen.. De har tidigare utnyttjat situationen i Irak till sina fördelar och det är det som har 

skapat en shiafobi som har lett till att saker som persiska mattor eller schackspel förbjuds i 

landet (Sveriges Radio, 2016). Samtidigt vill Iran hålla sin allians med Syrien eftersom man 

påstår att Alawitrna är ens shiamuslimska bröder i mellanöstern och man måste hålla ihop mot 

de andra. Det finns dock hypoteser om att Alawiterna egentligen är en egen gren inom Islam 

och att det inte bör blandas ihop med shiaislam. (Utrikespolitiska institutet, 2016)  
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4. Analys  
 

 

 

 

4.1 Inledning 

 

Den Bath-ledda regimen har varit en auktoritär regim i över 40 år med tanke på att det är både 

far och son som har varit ledare i landet och att de har tagit makten på odemokratiska sätt. 

Makten har varit centrerad till en minioritetsgrupp och det är en grupp som är starkt 

privilegierade pågrund av att de äger stora delar av landet. Utifrån en realistisk syn på det hela 

är det ganska självklart att Alawiterna kommer kämpa för att inte ge ifrån sig makten. Precis 

som staten strävar efter att uppnå makt har människor, och i huvudsak ledare samma mål. 

Även om Bashar och hans regim agerar på omoraliska sätt är deras huvudmål att skydda sina 

intressen och säkerheten de har i landet då de också är en minioritet. Om Alawiterna förlorar 

makten är framtiden osäker och säkerhet är ett av de viktigaste målet som staten måste följa. 

Med tanke på att de tog över landet genom en militärkupp, finns det även risker att de blir 

ställda inför rätta. Risken är inte enbart att förlora makt utan att även förlora sin frihet genom 

exempelvis långa fängelsestraff som bl.a. den egyptiska ledaren Mubarak. 

   Realismens syn på hur en ledare måste vara omoralisk i sitt sätt att styra en stat syns tydligt 

i Syriens konflikt. Genom att det finns stark kontroll över press och media i landet kränks 

tryckfriheten. Genom att människor inte får diskutera politik eller ekonomi i församlingar 

kränks yttrandefriheten. Det finns lagar som hindrar människor att yttra eller organisera sig 

och bryts dessa lagar kan straffen blir hårda. Tortyr och orättvist långa fängelsestraff som den 

syriska regimen genomför är omoraliska. Orättvisan som regimen använder sig av för att 

bevara sina intressen var det som ledde till att den arabiska vårens utbröt. Det kom som en 

helt naturlig reaktion på förtrycket och pågrund av eskaleringsprocessen av sponsringen för 

våldsanvändingen av bland annat Saudiarabien och Iran. Människor som har tystas i över 40 

år kommer förr eller senare kräva bättre levnadsvillkor och regimen kommer känna behov av 

att skydda sig själva. Saudiarabien och Iran kommer att agera på ett sätt som förhindrar 
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reducering av deras makt. Protesterna i Syrien som ledde till ett blodigt inbördeskrig är den 

bästa chansen för stater som Iran och Saudiarabien att utnyttja för att uppnå mer makt och 

förstärka deras säkerhet. 

 

 

 

4.2 En chans som inte går att förlora 

 

När inbördeskriget bröt ut såg många konflikten som en bra chans att öka sitt inflytande. 

Oppositionen ville ha en regimförändring och det ville även Saudiarabien. Den syriska 

regimen vars främsta mål är att bevara sin styrka fick stöd av Iran som kunde riskera att 

förlora en allians om den sittande regimen skulle avgå. Precis som den syriska regimens 

intressen skulle Irans intressen också riskeras om en ny grupp kom till makten. Alliansen som 

de har haft med Syrien i många år gynnade Iran. Med tanke på att både Iran och Syrien hade 

sanktioner och en ekonomi som är utanför den internationella ekonomin ledde samarbetet till 

en gemensam handel. Utöver handeln är Syrien viktig för Iran just för att de är Irans ända 

arabiska allians. Om denna alliansen rubbas har Iran mycket att förlora. Deras ekonomiska 

säkerhet, kan påverkas negativt ifall en ny regim tar över makten och bryter alliansen med 

Iran. Iran har inte råd att förlora Al-Assads regim, genom Syrien får de mer inflytande i 

Mellanöstern och det är inget som de är bereda på att förlora.  

   Att förlora alliansen innebär för Iran minskad inflytande i mellanöstern. Inflytandet som de 

har får Iran att se starka ut i mellanöstern samtidigt som de får tillgång till geografiskt 

inflytande samt resurser. Trots Irans positiva ställning till protester i övriga länder i 

Mellanöstern ser man proteser i Syrien från ett annat perspektiv. Andra länders protester kan 

leda till en demokratisk förändring men när det gäller Syrien är de starkt emot dessa radikala 

förändringar precis så som de är emot dessa i sitt eget land. Innan revolutioner bröt ut i 

Tunisien och Egypten fanns det protester i Iran. Protesterna var emot regimen som inte ansågs 

vara demokratiskt vald. När människorna protesterade på Teherans gator och torg var deras 

straff enormt. Det ända de begärde var vad Irans regim hade förespråkat för övriga länder, 

demokrati, men demokratisering av Iran skulle precis som i Syriens fall leda till Ahmadinejad 

och regimens minskade makt. Man stödjer demokrati enbart när det inte påverkar 
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egenintressen som finns. En radikal förändring i Mellanöstern kan ses som en möjlighet att 

skapa flera allianser med andra länder utöver Syrien och Irak. När Saddam Hussein och baath-

regimen i Irak föll fick Iran möjlighet till mer inflytande vilket gynnade dem starkt. Att man 

begär eller ser positivt på en sådan förändring av mellanöstern visar att Iran har intressen 

bakom dessa förändringar. Detta är en annan aspekt som visar att ledare inte följer eller tar 

moraliska beslut. Hade Irans ledare valt moraliska beslut utan att basera sina beslut på sina 

egna intressen i regionen hade de inte skickat sina soldater i Syriens konflikten för att göra 

den värre. Iran väljer att blunda för vad Syriens befolkning har levt under förtryck, detta tas 

ingen hänsyn till och man påstår istället att protesterna är ”manipulerade” och man väljer 

istället att sätta ner resurser på att stoppa dem.  

   Saudiarabien delar samma agerande, som också är en auktoritärt stat. Demokrati begreppet 

används även från deras sida när de ska rättfärdiga sina egna handlingar. Från Saudiarabiens 

sida påstår man att man skyddar de demokratiska rättigheten som en befolkning har genom att 

stötta oppositionens rätt till att kräva en ny demokratisk regim. När en annan befolkning 

kräver samma rättigheter som i Bahrain väljer man även där att strunta i vad människor 

kämpar för och väljer att slå ner människor som kräver det de förespråkar för en annan 

befolkning. Befolkningen i Syrien har alltså rätt till att kräva en ny regim men det har inte 

befolkningen i Bahrain rätt till. Moraliskt sett bör både Iran och Saudiarabien stötta alla 

protester i Mellanöstern eftersom det folket begär är endast sina rättigheter, men när dessa 

rättigheter riskerar att gå emot den egna statens säkerhet och makt är de inte lika viktiga.  

 

 

4.3 Anarkin och allianserna 

 

Detta framkommer tydligare med hänsyn till att båda Saudiarabien och Iran är två länder som 

har starkt auktoritära regimer. Realismen förklarar detta beteenden genom teorin om det 

internationella systemet. Det är anarki som råder och vilket gör att länder alltid kommer göra 

agera för att vara de starkaste och se till att inget annat land påverkar deras intressen. Inom 

realismen påstår man att inget är över statens intresse. Varken Saudiarabien eller Iran är 

bereda på att förlora något som stärker eller leder till ökad makt. Syrien råkade vara det som 

kan öka Iran och Saudiarabien makt. Att både länder är bereda på att investera i konflikten 
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ekonomiskt och militärt demonstrerar att de har mycket att förlorar om saker inte går som de 

planerar. Uttalanden som “de har tagit Irak, vi ska ha Syrien” som kommer från Saudiarabien 

styrker detta.  

   Om Saudiarabien lyckas med att avbryta alliansen mellan Iran och Syrien försvagar de Irans 

position i Mellanöstern som är växande. Hurvida Irans roll i Mellanöstern växer riskerar det 

Saudiarabiens säkerhet. Rädslan för Irans framgång gör att de väljer att vara på oppositionens 

sida. Genom att Bashars regim faller kan Saudiarabien hjälpa till med att ta upp den 

Salafistiska gruppen i oppositionen till makten. Det gör inte bara att alliansen med Iran kan 

komma att avbrytas och detta med anledningen att Salafismen tillhör en Sunnimuslimsk gren 

inom Islam och Iran tillhör den Shia muslimska grenen. Det leder vidare till att Saudiarabien 

kommer få alliansen som Iran tidiagare har haft vilket ledde till att de får mer makt i regionen. 

Saudiarabien har stött oppositionen, och även sett till att oppositionen som finns i det egna 

landet flyttas ner till Syrien. Detta gynnar dem på två olika sätt. För det första kommer 

Saudiarabien skapa en stark allians med den Salafistiska regimen som kan ta över i Syrien. 

Bara det kommer gynna dem mycket i den regionala maktkampen i Mellanöstern. Allianser 

gör att länder kämpar mot en gemensam fiende tillsammans, vilket gör dem starkare än 

fienden och kan bidra med exempelvis soldater och vapen i bland annat konflikter.  

   Alliansen med en ny Syrisk regim gynnar inte bara Saudiarabien i den regionala politiken 

men även i inrikesregimen. När Saudiarabien hjälper till med att skapa den nya regimen, 

kommer de vilja att den nya regimen ska vara underlydande. De hjälper till med att skapa en 

regim som de kan kontrollera. När de får kontroll över ett viktigt land som Syrien kan olika 

saker som bland annat handeln mellan länderna förbättras. Saudiarabien hade en viss kontroll 

över Egypten under Mubaraks tid. Stora privat företag var ägda av Saudier, Saudier hade 

kontroll över många egyptiers löner, de hade kontroll över vissa tidningar, radio- och Tv-

kanaler, många Egyptier bodde och arbetade i Saudiarabien vilket ledde till att samarbete 

mellan Egypten och Saudiarabien var centralt. Egypten vinner på detta samarbete genom att 

bland ansat minska arbetslösheten för sin befolkning medan Saudiarabien får på det sättet 

tillgång till inflytande över Egyptens politik. Kontrollen och makten som de utövade i landet 

orsakade att Saudiarabien inte ville att Egyptens regim skulle falla. Där var det viktigt att 

bevara status quo eftersom Saudiarabien hade klara vinster. Efter att regimen i Egypten föll 

förlorade de kontrollen de hade över Egypten , genom att flytta över kontrollen från Egypten  

till Syrien gav detta drag en möjlighet för Saudiarabien att få mer inflytande i ett annat land. 
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Kontroll över en stat innebär makt över en stat och makten de kan få över Syrien ifall landet 

får en ny regim kan även gynna dem mycket i maktkampen med Iran.  

   För att förstå maktkampen mellan dessa länder kan man applicera det på begreppet polaritet. 

I ett polärt system finns det olika sätt på hur systemet på den internationella planen är. Att 

Saudiarabien och Iran är två länder med mycket makt och inflytande i mellanöstern gör att 

mellanöstern är ett bipolärt system. Som tidigare nämnt är Saudiarabien och Iran 

mellanösterns stora “jättar”, de kämpar för att förstärka sin makt och sin egen säkerhet genom 

att försöka minska den egna statens säkerhet. Enligt realismen är det mest stabila 

internationella systemet.  

 

 

4.4 Polaritet och ageranden 

 

Saudiarabien har länge använt sig av medling och varit fredliga i sin utrikespolitik. Med tanke 

på de militära resurserna som Iran har kan man säga att systemet innan Saudiarabien började 

förändra sin utrikespolitik var ett unipolärt system. Nackdelen med det unipolära 

internationella systemet är att det alltid kommer sluta med att stater kommer konkurrera om 

makten med stormakten och det syns tydligt efter att den arabiska vårens revolutioner bröt ut. 

Det var inte enbart Saudiarabien såg det som en chans att minska Irans makt och stärka sin 

egen men även Qatar och Arabemaraterna har velat uttnyttja situation. Utifrån 

Syrenkonflikten kan det regionala systemet förklaras som ett bipolärt system då Saudiarabien 

och Iran är de länder som har störst makt. Detta demonstreras tydligt i Syrien konflikten.  

Fördelen med det bipolära systemet är att det skapar en vapenvila mellan länderna. Detta vill 

jag dock kritisera då läget mellan Saudiarabien och Iran inte ser ut att få en positiv utveckling. 

Specifikt efter att alla diplomatiska handlingar mellan dessa länder avbröts. Även om det inte 

finns en direkt konflikt mellan dessa länder så strider de i bland annat Syrien och Yemen. 

Samtidigt är jag medveten om att situationen kan likna det kalla kriget där varken USA eller 

Sovjet startade en konflikt med det andra landet.  

   Stater kan vilja styrka sina militära resurser av två skäl, defensiva eller offensiva. Defensiv 

militäruppbyggnad gör att stater ökar sin militära kapacitet eftersom de känner att andra stater 

är starkare och att de behöver skydda sig själva. Målet med detta blir att agera defensivt i fall 
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en konflikt tar plats eller ifall ett annat land skulle bestämma sig för att ingripa den egna 

staten. Huvudpoängen är att man ska kunna skydda sig själv. Genom att Iran vill skydda sin 

allians med Syrien för att vara starka i mellanöstern kan det ses som att de agerar för att 

skydda sig själva. De har en stark militär som de kan stärka med en annan stats militär som 

kopplas samman i en allians. På samma sätt kan man påstå att Saudiarabien agerar defensivt. 

Som tidigare nämnt är det svårt att skilja på om agerandet av länder är offensivt eller 

defensivt men enligt båda länder syns hur båda påstår att de agerar defensivt.  Det blir som att 

ställa frågan gällande vem det var som började och det svaret blir aldrig neutral. Svaret på den 

här frågan beror oftast på vilken sida man står på och hur man tolkar olika agerande. 

Saudiarabien påstår att de vill skydda den syriska befolkning som strävar efter demokrati från 

Iran, medan Iran påstår att de skyddar en regim mot en manipulerad opposition. Båda kan 

bedömas som den parten som är offensiv samtidigt som båda kan ses som de som agerar 

defensivt för att skydda sin säkerhet.  

 

 

4.5 Självbilden, fiendebilden och Islam 

 

Detta kan för övrigt leda oss till en annan diskussion, en diskussion gällande självbilden samt 

fiendebilden. Båda Saudiarabien och Iran uppskattar att framställa sig själva som hjältarna 

som försöker skydda Syriens befolkning. Saudiarabien prins förklarar Iran som den onda 

fienden som vill ta över Mellanöstern och göra regionen till en Shiamuslimska region genom 

att kränka den Sunnimuslimska befolkningen. Det finns en ond fiende som vill tvinga sin tro 

på den syriska befolknigne och det ska man hindra. Det illusteras tydlig när Saudiarabien 

väljer att bojkotta saker som persiska mattor eller schackspel (Sveriges Radio, 2016). 

Samtidigt syns det från Irans sida hur de framställer Saudiarabien och deras allierade som 

fienden och hur de målar sig som hjältar. Genom att Iran väljer att skicka ner människor som 

har i uppgift att rapportera vad Iranska soldater gör, detta görs med syftet att visa sin styrka 

för den egna befolkning. Även detta visar hur ledare kan agera omoraliskt och hur 

maktintressen kan leda till att stater driver en omoralisk politik. I det anarkiska systemet finns 

det ingen som kan kontrollarea staterna, därför när de vill öka sin säkerhet och makt kan de 

tala osaning för sin egen befolkning eller förbjuda saker från motsidan och måla upp en 

fiendebild som kan få befolkningen att tro vissa saker, även om dessa saker är felaktiga. 
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4.6 Religion eller realpolitik? 

 

Detta syns tydligt i den religiösa propaganda som som drivs. Att Saudiarabien och Iran är två 

länder som strider med varandra av religiösa motiv är det många som påstår. Det är två länder 

som har konflikter med varandra om ett annat land, som är Syrien och det beror på att Iran vill 

ha kvar den Shiamuslimska regimen medan Saudiarabien ser gärna att den förändras till en 

Sunnimuslimsk. Detta kan förklara konflikten som religiös, men det som glöms bort är att 

religion används för att nå mer makt. Beviset på detta är att länderna har agerat på andra sätt i 

andra länder. När det gäller Egypten valde Saudiarabien att stötta Mubaraks sekulära regim 

istället för de mer konservativa Sunnimuslimska Brödrarskapet. Även om Brödraskapet hade 

samma Sunnimuslimska inriktning som Saudiarabien vilket är den Salifistiska. Hade 

Saudiarabien endast brytt sig om att styrka en religiös Sunnimuslimsk allians hade de stöttat 

Muslimska Brödraskapet. Istället valde de att hjälpa till med att försvaga dem istället för att 

göra de starkare och det av anledning  att Saudiarabien inte vill ha en annan stark 

Sunnimuslimsk regim som kan bli starkare än dem själva. Maktkampen är mer än enbart 

baserade på religionen i det här fallet. Qatar och Arabemiraten visar också att det inte handlar 

om en religiös konflikt som råder i regionen. Qatar valde att stå emot Saudiarabien och valde 

brödraskapet sida för att de skulle gynna dem mer och Arabemiraten var starkt emot 

brödraskapet. Hade det varit en stark Sunnimuslimsk allians som dessa läder hade som mål, 

hade de gjort allt för att enas om ett konservativt Sunnimuslimsk parti i Egypten då det hade 

kunnat styrka dem. Speciellt i ett stort land som Egypten. Istället valde varje land av dessa tre 

Sunnimuslimska länder olika parter pågrund av dessa intresse deras egna intressen av 

Egypten. Det handlar följaktligen om en realpolitisk maktkonflikt och inte en religiös.  

   En ytterligare faktor som demonstrerar att det handlar om realpolitik och inte religion är, att 

båda Shia och Sunnimuslimer  menar att Alawiterna inte är Shiamuslimer. Historiskt har de 

varit och är en egen gren, dock förklaras Irans inblandning i konflikten att vara att man vill 

hjälpa en annan Shiamuslims gren. Jag kommer inte diskutera hur pass Alawiterna är 

Shiamuslimer eller inte, men det jag vill lyfta upp är att religion används här som något 

mananvänds för att uppnå maktintressen.. Att Alawiterna är en Shiamuslimska gren är ett 

argument för människor i mellanöstern som har kommit upp på den senaste tiden. Därför drar 

jag slutsatsen om att Iran agerar utifrån ett realpolitiskt maktmotiv och har inte religösa 

intressen.  
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Även om det finns religiösa motiv, används dessa som ett skydd för att manipulera 

människorna i området till att hata den andra parten och vilja strida emot den. När den 

arabiska befolkningen börjar skilja på Sunnimuslimer och Shiamuslimer och hat mellan dem 

växer får regimer stöd från befolkningen. Fiendebilden blir starkare när man konstant hör och 

ser i bl.a media att den andra sidan hatar oss för vår tro, det skapar en rädsla och med den 

rädslan kan våld motiveras som självförsvar mot fienden. Att ledare använder sig av religion 

för att dölja sina maktintressen är inget nytt. Genom Historien har man använt sig av religion 

för att dölja sina maktintressen 

   Tunisien blir ett intressant fall att jämföra med i det här fallet. Det är ett land som fick 

positiva resultat av revolutionen och anses idag vara i början av en demokratiseringsprocess. 

Det är ett litet land som inte var intressant för Saudiarabien eller Iran. Det kan bero på 

faktorer som landets geografiska position eller att landet inte har något som Saudiarabien eller 

Iran stävar efter. Om konflikten hade varit religiös hade båda Iran och Saudiarabien sett det 

som en perfekt chans att skapa en regim som följer deras egen muslimska gren. Det är ett litet 

land, varken Iran eller Saudiarabien hade haft problem med ta över situationen. Att agera i 

Tunisiens revolution skulle dock varken gynna Saudiarabien eller Iran och därför valde de att 

avstå från att vara involverade, vilket var en avgörande faktor för landet demokratisering.  

 

 

4.7 Problemet med ländernas inblandning?  

 

Problemet med Irans och Saudiarabiens agerande i Syrien är att de bryter emot landets 

suveränitet. Enligt realismen är statens suveränitet essentiell Det innebär att statens 

inrikespolitik ska skötas av den egna staten och ingen annan.Det är invecklat  i Syriens fall 

när det finns så många länder som bryter emot suveränitetsprincipen och väljer att blanda in 

sig i Syriens politik. Men eftersom statens makt i det internationella systemet är viktigt blir 

inte suveränitetsprincipen den viktigaste att följa. För att uppnå detta blir allianser viktiga och 

som det syns i Syriens fall är hur alla principer och moraler kan bli sekundära när statens 

egenintresset blir det mest centrala.  
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Demokrati och demokratiska värderingar blir oviktiga även om stater som Saudiarabien och 

Iran förespråkar dessa. Problemet är att dessa värden blir fina och positiva, så länge de inte 

påverkar deras makt. Saudiarabien och Iran förespråkar demokrati för andra länder, men för 

deras egna länder, eller för länder som de vill ha på sin sida är det inte likaviktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

5. Resultat 

 

 

 

 

 

Hur kan konflikten i Syrien förklara Saudiarabiens och Irans 

utrikespolitik i Mellanöstern sedan arabiska vårens start? 

 

Konflikten i Syrien visar hur Saudiarabien och Irans utrikespolitik i Mellanöstern handlar 

främst om att stärka sin egen stat så mycket som möjligt. Det finns alltid oroligheter i det 

anarkiska systemet och en rädsla från fienden leder till att länder letar efter sin säkerhet. 

Konflikten i Syrien var en möjlighet för Iran och Saudiarabien att öka sin makt och inflytelse i 

regionen. Detta ledde till att deras utrikespolitik var fokuserad på konflikten på ett starkt sätt. 

Saudiarabien vägrar att låta Iran vinna över dem i maktkampen som råder samtidigt som Iran 

inte är redo att släppa en stark allians.  

   Syrienkonflikten visar att en allians med Bashars regim från Irans sida var viktig, genom att 

tillämpa deras inblandning i landet på realism kan man förstå att det främst handlar om 

maktintressen. Konflikten visar vilka gränser som kan krossas för att bevara statens intressen 

genom att iranska soldater är på plats i en stat som inte är den egna staten för att strida. Från 

Saudiarabien sida kan besattheten av Irans framväxt förklaras utifrån realismen och konflikten 

i Syrien. Saudiarabien är bereda på att göra allt för att hindra en allians mellan Bashars regim 

och Iran, deras främsta mål är att Iran inte ska bli större och genom att stötta oppositionen 

jobbar de mot det målet.   
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Hur har denna utrikespolitik varit påverkande för konflikten i 

Syrien och andra länder i mellanöstern?  

 

Påverkan som bland annat Saudiarabiens och Irans utrikespolitik har lett till har spelat en stor 

roll för konflikten i Syrien. Utan Iran hade Bashars regim inte kunnat behålla makten under 

all tryck som kommer från oppositionens sida. Oppositionen är stark och består av många 

parter, många av dessa parter får stöd från andra stater. Ett av dessa stater är Saudiarabien. 

Utan deras ekonomiska stöd hade oppositionen inte haft tillgång till så mycket vapen. Iran 

och Saudiarabien har alltså fungerat som länder som försämrar situationen  

   Samtidigt leder till en splittring bland den Muslimska befolkningen. När människor tror att 

allianser väljs pågrund av tro/ gren av Islam sker en splittring bland människorna. Hat mellan 

dessa grupper kan spridas. Hatet mot Sunnimuslimer av Shiabefolkningen i Iran och andra 

länder blir naturlig när man tror att Sunnimuslimer med Saudiarabien i fokus kämpar emot 

dem så starkt. Samma sak händer från den Sunnimuslimska sidan som ser att Iranska soldater 

är i Syrien och skjuter på civila för att de säger att de vill skydda en Shiamuslimsk allians. 

När hatet växer bland folket ökar rädslan och det är just den rädsla som kan leda till 

extremism och radikalisering. Detta kan vi se av att ISIS skapades och att de har många 

stöttare som har som mål att skapa en stark Sunnimuslimsk stat som ingen kan stoppa. 

Tidigare har både Sunni och Shia muslimer levt sida vid sida utan några problem, men rädslan 

för den andra parten kan leda till att det blir något svårt att hålla kvar.  

   Konflikten i Syrien hade inte utvecklats till katastrofen den är idag, om Syrien hade fått 

chans att sköta sin egen politik. Det som ledde till att Tunisiens konflikt lyckades var just 

icke-inblandningen av andra stater, något som Syrien inte har haft chans till. 

 

Hur religiös är kampen mellan Saudiarabien och Iran?  

 

Efter att ha undersökt konflikten är min uppfattning av den att den inte alls religiös. Jag menar 

att kampen har realpolitiska syften och inget annat än det. Stater vill skydda sin säkerhet och 

försäkra sin egen makt och det gör de genom Syrien. För att få sina handlingar rättfärdigade 

använder de sig av religionen. Det är en omoralisk politik som leder till att människor förlorar 
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sina liv. Allt för att det anarkiska systemet inte ska innebära en fara för Iran eller Saudiarabien 

Trots att religionen används, blir det av politiska skäl. Det viktigaste är ländernas intressen 

och inget kan stoppa dem från att utöka sin makt.  

   Religion är dock en sak som används i syfte att rättfärdiga eller underlätta olika agerande. 

Både Iran och Saudiarabien utnyttjar religiösa likheter som finns med andra parter och ser till 

att det blir ett kort som de kan spela på. Man försöker hitta gemensamma faktorer mellan 

parter och dessa används i det maktpolitiska spelet. Så även när det finns religiösa faktorer 

som kan vara påverkande i konflikten, så är motiven bakom dessa politiska. Beviset är att 

länder väljer att agera utifrån politik genom att stötta parter som kan gynna dem bäst istället 

för parter som tillhör samma religion.  
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