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Abstract 

This paper has two purposes. The first one is to explain the rivalry between Iran and Saudi 

Arabia by analyzing four cases which has brought about and consolidated their power 

struggle. This gives the reader a historic background of the two countries relations, underlying 

reasons for their rivalry and a greater picture of their interests in the Middle East. It also leads 

up to the second purpose, which is to in depth examine Iran and Saudi Arabia’s foreign policy 

in Yemen, the latest conflict between the two countries. The papers research design is a 

qualitative case study with realism as its theoretical framework.  

The paper concludes that the Iranian revolution set off the rivalry due to Iran’s willingness to 

export its revolution and its Shia ideology to neighboring countries in the region. Saudi 

Arabia’s support to Iraq during the Iran-Iraq War helped contain Iran’s hegemonic ambitions 

and made Saudi Arabia the most dominant power in the Middle East. In Syria, Iran has a lot at 

stake if the regime falls, which is why Saudi Arabia is trying to topple Bashar Al-Assad. The 

execution of Nimr al-Nimr further deteriorated tensions between Iran and Saudi Arabia. in 

Yemen, Iran seeks to expand its power to the Arabian Peninsula, whereas Saudi Arabia seeks 

to push out Iranian influence and regain its dominance.     

Key words: Iran, Saudi Arabia, Rivalry, Iranian revolution, Iran-Iraq War, Syria, Yemen, 

Nimr al-Nimr, Shia Islam, Sunni Islam 
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1. Inledning 
Iran och Saudiarabien är två regionala stormakter som slåss över att stärka sitt inflytande i 

Mellanöstern. Båda länderna spelar en viktig roll i den muslimska världen. Saudiarabien är 

födelseplats för profeten Muhammed och är värd för de heliga platserna Mecka och Medina, 

dit miljontals muslimer vallfärdar varje år (Koelbl et al. 2016). Landet styrs av en monarki 

och är övervägande sunnimuslimskt. Islamska republiken Iran är en teokrati som styrs av 

präster (Koelbl et al. 2016). Det är ett av få länder där majoriteten av befolkningen utgörs av 

shiamuslimer. Ungefär 13 procent av världens muslimer tillhör den shiamuslimska grenen av 

islam. För båda länderna har religion varit ett viktigt verktyg för att utöka sin makt (Koelbl et 

al. 2016).  

Iran och Saudiarabien hade relativt goda relationer innan den iranska revolutionen år 1979, 

vilket ledde till att Shah Pahlavis västvänliga regim störtades och ersattes av ett prästerskap. 

Efter revolutionen kom religion att spela en central roll för Irans ledarskap. Den dåvarande 

iranska ledaren Ayatollah Khomeini, kritiserade Saudiarabiens wahhabitiska kungadöme för 

att vara oförenligt med islam, vilket var början till en försämring av ländernas relationer 

(Tzemprin et al. 2015:187-190). Khomeini uppmanade också muslimer att ena sig under 

islamska republikens ledarskap, något som inte uppskattades av Saudiarabien. I takt med att 

motsättningarna mellan länderna ökade, valde Saudiarabien att stödja Iraks invasion av Iran år 

1980 (Farhang 2016). Det åtta år långa och blodiga Iran-Irakkriget slutade med ett eldupphör 

och att länderna fick tillbaka gränserna som gällde innan kriget (Walker 2016). 

På 1990-talet valde Saddam Hussein att invadera Kuwait, en händelse som ledde till att Iran 

och Saudiarabien återupptog diplomatiska förbindelser (Farhang 2016). Länderna förenades i 

sitt motstånd till Iraks antagonism mot Kuwait och ansåg av säkerhetsskäl att ett samarbete 

gynnade båda parterna. De undertecknade flera handelsavtal med varandra och ingick i en 

säkerhetspakt. USAs invasion av Irak år 2003 bidrog till att stärka Irans inflytande i regionen 

då det skapades ett maktvakuum som Iran skickligt utnyttjade (Ostovar 2016:14; Tzemprin et 

al. 2015:192). Saddam Hussein som var en sunnimuslimsk ledare avsattes, och till följd av 

detta fick shiamuslimska grupper med stöd från Iran, en allt starkare ställning i landet 

(Farhang 2016). Iran hade nu strategiskt viktiga shiamuslimska allierade i Irak, Libanon och 

Syrien, samtidigt som de stödde de shiamuslimska Huthirebellernas framryckningar i det 

krigsdrabbade Jemen (Ostovar 2016:1-3). Det här väckte oro i Saudiarabien och uppfattades 

som ett hot mot deras säkerhet och inflytande i regionen (Farhang 2016).  
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För att underminera Irans inflytande har Saudiarabien stött grupper som Irans allierade krigar 

emot. Exempelvis stödjer Saudiarabien oppositionen i inbördeskriget i Syrien, som slåss mot 

Bashar Al-Assad. De är också delaktiga i kriget i Jemen där de med hjälp av regimen 

bekämpar Huthirebellerna. Detta har spätt på fientligheten mellan Iran och Saudiarabien och 

resulterat i att länderna är involverade i flera proxykrig mot varandra (Tzemprin et al. 

2015:188).   

Iran och Saudiarabiens relationer förvärrades ytterligare till följd av Saudiarabiens beslut att 

avrätta Nimr al-Nimr, en högt uppsatt shiamuslimsk präst (Cofman Wittes 2016). Efter 

incidenten blev Saudiarabiens ambassad i Tehran stormad vilket ledde till att Saudiarabien 

bröt alla diplomatiska förbindelser med Iran (Cofman Wittes 2016). Irans högste ledare 

Ayatollah Khamenei, lovade också att bestraffa Saudiarabien med gudomlig hämnd till följd 

av avrättningen (Ostovar 2016:5). Flera antisaudiska demonstrationer kunde också ses i 

Tehran strax efter händelsen.    

Rivaliteten mellan Iran och Saudiarabien och deras utrikespolitiska ambitioner har bidragit till 

att öka spänningarna i Mellanöstern och lett till en upptrappning av konflikter (Ostovar 

2016:3). För att bättre förstå Mellanösterns komplexa situation med många olika interna och 

externa konflikter, är det därför viktigt att känna till huvudaktörernas maktpolitiska strävan 

(Gause 2014:3). Detta påverkar stabiliteten i regionen och den framtida utvecklingen. På sikt 

kan det också leda till en kapplöpning där fler länder i regionen känner sig tvungna att 

upprusta sin militära kapacitet, för att bemöta en allt hotfullare omgivning. Proxykrigen 

mellan de två länderna drabbar särskilt civilbefolkningen i regionen, där de får betala ett högt 

pris för den materiella förstörelsen och tvingas fly för att undkomma våldsamheterna (Cofman 

Wittes 2016).   

Andra regioner berörs också av det som sker i Mellanöstern. Inbördeskriget i Syrien har 

exempelvis lett till omfattande flyktingströmningar till Europa och varit ett aktuellt 

samhällsproblem för många europeiska länder (Berkeley 2016). Instabilitet i Mellanöstern 

påverkar dessutom världsekonomin eftersom regionen har stora gasfyndigheter och oljekällor 

(Mason 2014:1-2). Våra länder är uppbyggda kring fossila bränslen, om världen har mindre 

tillgångar till dessa energikällor kommer det att ha konsekvenser för samhället i stort (Morse 

2013). Från ett internationellt sammanhang kan det också vara intressant att studera Iran och 

Saudiarabiens kyliga relation, för att kunna dra lärdom av det och förhindra liknande fall i 

andra delar av världen.  
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Iran och Saudiarabiens rivalitet i ett fåtal fall samt att 

förklara deras respektive utrikespolitik i Jemen.   

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka händelser har påverkat Iran och Saudiarabiens internationella relationer och 

gjort dem till rivaler?  

• Vad har Iran och Saudiarabien för utrikespolitik i Jemen? 

 

Den första frågeställningen förklarar uppkomsten och konsolideringen av rivaliteten. Detta 

görs genom att undersöka fyra viktiga fall i ländernas relationer. Dessa fall är iranska 

revolutionen, Iran-Irakkriget, Inbördeskriget i Syrien och avrättningen av Nimr al-Nimr. 

Läsaren får således en bakgrund till ländernas antagonism och en större helhetsbild över deras 

regionala maktkamp. Med denna information blir det enklare att sätta sig in i den andra 

frågeställningen som mer djupgående analyserar vad länderna vill uppnå i Jemen, den senaste 

konflikten mellan dem.  

 

1.3 Metod 

 

1.3.1 Kvalitativ fallstudie 

Uppsatsen är en förklarande kvalitativ fallstudie där jag undersöker Irans och Saudiarabiens 

rivalitet i Mellanöstern samt mer specifikt deras utrikespolitik i Jemen. En kvalitativ fallstudie 

verkar således som en lämplig metod att använda sig av, då uppsatsen syftar till att få 

fördjupande kunskaper om ett avgränsat område och sedan analysera två länders utrikespolitik 

i ett enskilt fall (Esaiasson et al. 2012:36, 89, 108-110).  

Genom att först förklara orsakerna till ländernas rivalitet får läsaren en historisk bakgrund 

gällande ländernas relationer, bakomliggande anledningar till deras maktkamp och en större 

helhetsbild om deras intressen i Mellanöstern. Med denna bakgrundsinformation blir det 

också enklare att förstå ländernas politik i fallet Jemen. En nackdel med att använda sig av en 

fallstudie är svårigheterna att göra generaliseringar, då studierna oftast utgår ifrån ett eller ett 

fåtal fall (Yin 2007:28). Ambitionen med denna uppsats är dock inte att göra några svepande 
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generaliseringar till andra fall, utan istället bidra till en djupare förståelse för det undersökta 

studieobjektet (Esaiasson et al. 2012:41-42, 90).   

 

1.3.2 Teorikonsumerande studie 

Uppsatsen använder sig av en teorikonsumerande studie då syftet med studien är att fördjupa 

sig i ett fåtal fall och använda sig av teorier som förklaringsverktyg. Fallen är således i 

centrum medan teorierna är sekundära, något som karaktäriserar en teorikonsumerande studie 

(Esaiasson et al. 2012:41-42). Hade uppsatsens ambition varit att testa olika teorier på ett 

empiriskt material, för att kunna avgöra vilken teori som bäst förklarar fallen, hade en 

teoriprövande fallstudie varit lämpligare (George & Bennett 2005:109). Denna uppsats tar 

däremot hjälp av en teori för att kunna stärka tilltron till uppsatsens resultat, vilket utmärker 

en teorikonsumerande studie (Esaiasson et al. 2012:41-42, 90). Uppsatsen syftar inte heller till 

att utveckla nya förklaringar till fallen, utan använder en existerande teori, vilket är varför en 

teoriutvecklande studie inte är relevant (Esaiasson et al. 2012:42; George & Bennett 

2005:111). I en teoriprövande studie är det också viktigt att man kan generalisera resultatet till 

andra fall som inte ingår i undersökningen, något som inte har lika stor betydelse i en 

teorikonsumerande studie. I en teorikonsumerande studie är det istället viktigare att man kan 

uttala sig om de fall som studien fokuserar på.  

Uppsatsen använder sig av realismen som teori för att analysera studiens empiri. Realismen är 

en väl förankrad teori inom internationella relationer och används flitigt för att förklara staters 

beteenden i internationella sammanhang (Hall 2014:53). Teorin har valts ut då den 

centraliseras kring begreppet makt. Makt genomsyrar länders politik, interstatliga relationer, 

intressen och är ett medel som en stat använder för att uppnå med sitt mål. Detta anser jag 

ligger i linje med hur Iran och Saudiarabien betraktar varandra, omvärlden och den politik 

som de för. Vilket i sin tur har förorsakat deras rivalitet.  

  

1.3.3 Motivering av tidsperiod  

När det gäller rivaliteten mellan Iran och Saudiarabien kommer uppsatsen att fokusera på 

tidsperioden från 1979 fram tills 2016. Anledningen till valet av tidsperioden beror på att Iran 

och Saudiarabiens relationer förändrades dramatiskt efter den iranska revolutionen, som ägde 

rum år 1979 (Mabon 2014:4-5, 42). Ländernas relationer gick från att vara relativt goda till att 

kraftig försämras. Iran gick från att vara en sekulär monarki till att bli en teokrati där religion 

fick en framträdande roll för landets intressen och utrikespolitik. Detta satte Iran på 
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kollisionskurs med Saudiarabien, då Saudiarabien dessförinnan åtnjutit stort inflytande i den 

muslimska världen, men nu kände sig hotad av Irans vilja att sprida sin shiitiska trosinriktning 

(Mabon 2014:4-5, 51). Eftersom tidsperioden sträcker sig över mer än tre decennier, vilket 

kan ses som en lång tid, kommer jag inte att gå in för mycket kring varje incident i ländernas 

relation. Jag kommer istället att fokusera på fyra händelser som har gett upphov till och befäst 

ländernas rivalitet.  

När det kommer till Iran och Saudiarabiens utrikespolitik i Jemen har jag valt tidsperioden 

2009-2016. Jag kommer ta upp enstaka händelser från 2004, då det är relevant för att förstå 

senare skeenden i landets utveckling. Betoningen kommer dock att ligga på åren 2009-2016 

eftersom det var då det skedde en ökning av ländernas involvering och därav en upptrappning 

av konflikten. Exempelvis finns det reporter om att Iran exporterade mängder av vapen till 

Huthirebellerna år 2009 (Juneau 2016). Den Saudiledda koalitionen började också sin militära 

intervention i Jemen år 2015 (BBC 2017b). Jag har också valt denna tidsperiod för att kunna 

avgränsa mig och inte ha ett alldeles för långt tidsintervall.   

 

1.3.4 Motivering av aktörer 

Huvudaktörerna för uppsatsen är Iran och Saudiarabien. Jag har valt dessa två länder eftersom 

det är två regionala stormakter som vill utöka sitt inflytande i Mellanöstern (Mabon 2014:5, 

102, 207-208). Det är också två stora ekonomier i regionen där Saudiarabien är den största 

ekonomin (om man inte räknar in Turkiet) och Iran den näst största, i termer av deras totala 

bruttonationalprodukt (World Bank 2016). Det är intressant att jämföra länderna eftersom 

deras strävan efter dominans har lett till att de blivit rivaler och utmynnat i flera proxykrig. 

Deras anspråk på att vara den sanna representanten för islam har också spätt på våld mellan 

sunnitiska och shiitiska grupper. Dessutom har båda länderna stora naturresurser vilket gör att 

de konkurrerar med varandra på världsmarknaden och gör de betydelsefulla i internationella 

sammanhang (Mabon 2014:5, 75). 

 

1.3.5 Motivering av fall  

De fyra fallen som har tagits upp när det kommer till i rivaliteten mellan länderna är iranska 

revolutionen, Iran-Irakkriget, inbördeskriget i Syrien och avrättningen av Nimr al-Nimr. Som 

nämndes tidigare var den iranska revolutionen startskottet på rivaliteten mellan länderna, 

vilket gör den avgörande att ha med för att kunna besvara frågeställningen. Direkt efter 

revolutionen inträffade Iran-Irakkriget. Det åttaåriga kriget kom att spela en stor roll i 
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formandet av Irans nya styrelseskick, samtidigt som det har gjort ett djupt avtryck hos den 

iranska befolkningen (Mason 2014:118-119; Karsh 1988:94). Då Saudiarabien aktivt stödde 

Iraks invasion av Iran och bidrog till att kriget förlängdes, sjönk ländernas relationer till en 

bottennivå. Detta i sin tur ledde till ökad fientlighet mellan Iran och Saudiarabien och ett 

alltmer religiöst uppdelat Mellanöstern. Syrien är Irans närmaste allierade och fungerar som 

bas för Irans intressen och mål i regionen. I takt med inbördeskriget i landet står Iran och 

Saudiarabien på olika sidor i konflikten (Mabon 2014:67-68). Iran stödjer regimen medan 

Saudiarabien backar upp rebellgrupper. Detta har cementerat ländernas rivalitet och är därav 

en viktig händelse att ta upp i studien. Saudiarabiens beslut att avrätta shiaprästen Nimr al-

Nimr orsakade stor uppståndelse i Mellanöstern och förde de två länderna på en farlig väg 

mot en konfrontation. Detta är en av de mer allvarliga händelserna på senare tid i ländernas 

relationer, vilket gör den relevant att skriva om (Cofman Wittes 2016).     

När det gäller att granska Iran och Saudiarabiens utrikespolitik har jag valt Jemen som fall. 

Det är ett aktuellt område där länderna har en tydlig närvaro och stödjer varsin sida i 

konflikten. Det är också det senaste landet som fallit offer för ländernas regionala maktkamp 

(Clausen 2015:20). Iran är indirekt delaktig i striderna genom att träna och finansiera 

Huthirebellerna som slåss mot regimen. Saudiarabien å andra sidan stödjer regimen och är 

direkt involverade genom att bomba Huthirebellerna. Det finns också en tydlig uppdelning 

mellan shiamuslimer och sunnimuslimer, där rebellerna tillsammans med Iran är övervägande 

shiamuslimskt medan Saudiarabien och Jemens regering är sunnimuslimer (Clausen 2015:22-

23). 

Till följd av konflikten har terroristorganisationer som exempelvis IS och Al-Qaida lyckats att 

etablera sig i vissa områden av landet och skapat ännu mera kaos och oroligheter (BBC 

2017c). Alla dessa faktorer tillsammans gör Jemen till ett relevant studieobjekt för den 

pågående spänningen mellan länderna.   

 

1.4 Material  
Studiens material består av vetenskapliga artiklar, tidskrifter, nyhetsartiklar och böcker. Det 

teoretiska ramverkets litteratur är hämtat från böcker som behandlar teorier inom 

statsvetenskap och internationella relationer. Böckerna som har använts har varit både 

primärkällor såväl som sekundärkällor. Primärkällorna som har använts består av Kenneth 

Waltz bok Realism and International Politcs och Hans Morgenthaus bok Politics Among 

Nations: The Struggle for Power and Peace. Detta är två ledande forskare inom området som 



9 
 

har varit betydelsefulla för utformningen av den realistiska teorin. Sekundärkällorna innefattar 

främst böckerna Global Politics, Security Studies: An Introduction, International Relations 

Theories: Discipline and Diversity, Internationell politik och Internationella relationer. De 

har varit viktiga i beskrivandet och jämförelsen av olika teorier inom internationella 

relationer.  

När det kommer till uppsatsens empiriska del har bland annat vetenskapliga artiklar från 

Foreign Policy, Brookings Institution, Carnegie Endowment For International Peace, 

Washington Post, Council on Foreign Relations och Der Spiegel studerats och analyserats. 

Dessa medieföretag har skrivit längre reportage om Iran och Saudiarabiens relationer, 

uppkomsten av konflikter i Mellanöstern och ländernas involvering i det sekteristiska våldet 

som präglar regionen. 

Utöver detta har en stor del av uppsatsens material hämtats ifrån e-böcker och tidskrifter. 

Exempelvis har e-boken Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle East varit 

betydelsefull för att förstå händelser och bakomliggande orsaker till ländernas rivalitet. 

Tidskriften International Affairs har skrivit den djupgående artikeln Iran’s policy towards the 

Houthis in Yemen: a limited return on a modest investment, vilket har bidragit med bra 

insikter, förklaringar och motiv bakom Irans Jemenpolitik. Andra tidskrifter som har använts 

är The Washington Quarterly, Foreign Affairs och Israel Journal of Foreign Affairs.   

När jag har samlat in uppsatsens material har jag använt mig av ett källkritiskt tankesätt. Detta 

har gjorts utifrån de källkritiska principerna, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens 

(Esaiasson et al. 2012:279). Äkthet syftar till att ta reda på om en källa kan ses som falsk eller 

äkta. Oberoende berör källans tillförlitlighet dvs. avståndet mellan berättare och berättelse och 

om källan har påverkats av yttre omständigheter. Samtidighet handlar om tidsförloppet från 

händelsen till källans dokumentering. Ett kortare tidsavstånd höjer trovärdigheten till källan, 

då det minskar risker för minnesfel och efterhandskonstruktioner. Tendensen beskriver 

källans objektivitet dvs. om det har funnits ett intresse hos berättaren att vilja återge en falsk 

bild av verkligheten (Esaiasson et al. 2012:285-287). 

För att uppfylla dessa kriterier har jag bland annat undersökt om en källas utsago finns att 

hitta på andra ställen. Källornas berättelser tenderar att överensstämma vilket minskar risken 

för partiskhet och stärker materialets trovärdighet. Jag har också strävat efter att hitta 

oberoende källor för att på så vis höja informationens sanningshalt. Då en del av materialet 

utgörs av sekundärkällor finns det ett avstånd mellan berättare och berättelse. På grund av 
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detta är det en fördel att mycket av det jag skriver om ligger nära i tid, exempelvis, 

inbördeskriget i Syrien, avrättningen av Nimr al- Nimr och Jemenkonflikten (Bergström & 

Boréus 2012:43-44). Jag har använt flera olika källor på varje ämne som jag har skrivit om för 

att höja uppsatsens källsäkerhet. Ett exempel är när jag har använt båda tidskrifterna, 

International Affairs och Middle East Policy, för att beskriva situationen i Jemen. Dessa 

primärkällor ses också som tillförlitliga då det tidsmässiga avståndet är kort mellan konflikten 

på Jemen och källans berättelse.  

 

2. Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Tidigare forskning 
Det finns olika tillvägagångssätt för hur man kan förklara staters agerande inom internationell 

politik. Exempelvis kan man använda sig av teorier inom internationella relationer eller med 

hjälp av en modell för utrikespolitisk analys. I boken internationell politik används en 

omfattande modell för att förstå staters utrikespolitik. Denna modell innefattar flera olika 

nivåer såsom aktörsnivå, interaktionsnivå och systemnivå. På aktörsnivån förklaras hur stater 

fattar olika utrikespolitiska beslut samt vilka mål och medel de har till sitt förfogande 

(Jönsson et al. 1992:70-79). Interaktionsnivån handlar om mellanstatliga förbindelser dvs. 

krig, förhandling, allians och systemnivån beskriver det internationella systemet. 

Enligt modellen påverkas utrikespolitiska besluts av olika faktorer såsom information, tid och 

omgivningens karaktär (Jönsson et al. 1992:58-59). För att förnuftiga beslut ska fattas krävs 

det att informationskällorna är sanningsenliga. Detta är inte alltid fallet då stater tenderar att 

skicka ut missvisande information. När det kommer till tidsaspekten så brukar viktiga beslut 

fattas under stark tidspress vilket till viss del försämrar beslutfattares förmågor (Jönsson et al. 

1992:63). Omgivningar som berör internationell politik är mera heterogena, instabila och 

oförutsägbara. Detta beror på att det finns många aktörer med olika kulturer som interagerar 

med varandra. Internationella omgivningar leder således till högre grad av osäkerhet för 

beslutfattarna.  

En stats utrikespolitik kan präglas av ideologiska mål, säkerhetsmål och välfärdsmål (Jönsson 

et al. 1992:74). Ideologiska mål är spridandet av värderingar, säkerhetsmål berör värnandet av 

statens territoriella suveränitet och välfärdsmål syftar till ökandet av statens rikedomar. Fyra 
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olika medel används för att uppfylla de utrikespolitiska målen. Dessa är diplomatiska, 

ekonomiska, psykologiska och militära till sin natur.  

Till skillnad från teorier inom internationella relationer är den ovannämnda utrikespolitiska 

analysens komplexitet och omfång större. Den använder sig av flera faktorer med olika 

dimensioner för att ge specifika svar på enskilda utrikespolitiska beslut. För att kunna 

använda perspektivet krävs det således detaljerad fakta om omgivningen som beslutsfattarna 

befinner sig inom, faktorer som påverkar deras miljö, staters resurser, mål, medel och 

internationella arenor som aktörerna är involverade i (Jönsson et al. 1992: 47, 59, 70, 74, 79, 

101, 117, 132-134). I mitt fall kan sådan detaljerad fakta vara svårtillgänglig då de aktörer 

som jag fokuserar på inte alltid är öppna med sina avsikter. Jag vill också kunna analysera 

hela händelser och avfärdar därför denna modell för att istället använda mig av en teori inom 

internationella relationer. Detta beskriver jag mer utförligt nedanför.  

Inom internationella relationer finns det ett antal olika teoretiska perspektiv att välja mellan 

som exempelvis liberalism, konstruktivism och realism. Liberalismen har varit en dominant 

ideologi i västvärlden och har varit särskilt betydelsefull efter industrialiseringen (Heywood 

2014:65). Liberala teorier och idéer har haft en stark påverkan på studiet av internationella 

relationer och fick mycket uppmärksamhet från 1970-talet och framåt. Händelser som kalla 

krigets slut, globaliseringen och en ny demokratiseringsvåg på 1990-talet var faktorer som 

bidrog till liberalismens genomslagskraft (Heywood 2014:65). Teorin ser individer och stater 

som rationella aktörer och lyfter fram samarbete som ett medel för att uppnå fred, frihet och 

tillväxt. Inom internationella relationer finns det flera aktörer än staten såsom nationella 

intressegrupper, internationella organisationer och transnationella aktörer (Ericsson 2014:67). 

Stater är pluralistiska och deras agerande är ett resultat av konkurrerande inhemska intressen. 

Liberalismen är en förespråkare av den demokratiska fredsteorin vars grundtanke är att 

demokratier inte startar krig mot varandra (Heywood 2014:67). Normer och rättigheter är ett 

av teorins huvudfokus och den argumenterar för att vår värld består av universella och 

gemensamma värden. Dessa värden är exempelvis mänskliga fri-och rättigheter som inte får 

inskränkas. Liberaler hävdar att det finns en koppling mellan värnandet av mänskliga fri-och 

rättigheter och fred mellan stater. De länder som respekterar mänskliga rättigheter styrs oftast 

av folket och ser vanligtvis krig och våld som något som inte får sättas i bruk mot en 

befolkning (Ericsson 2014:69). Det är också kostsamt där pengarna istället hade kunnat gå till 

att förbättra välfärden och investeringar i infrastrukturen.     
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Liberalismen betraktar världen som interdependent dvs. att stater är ömsesidigt beroende av 

varandra för sitt välstånd, utveckling och överlevnad. I den globala ekonomin är det därför 

viktigt för stater att dra nytta av sina komparativa fördelar, alltså att producera det som de är 

bäst på och importera varor som andra stater kan tillverka till ett mer förmånligt pris (Ericson 

2014:73). Liberalismen ser världen som ett plussummespel där samarbete och handel mellan 

nationsgränserna leder till fördelar och möjligheter för alla inblandade parter. Misstänksamhet 

mot andra stater hämmar internationell tillväxt och staters välstånd.    

Konstruktivismen är en bred teori inom internationella relationer som har använts för att 

förklara en rad olika ämnen såsom internationella organisationer, säkerhet, makt, terrorism, 

krig, konflikter och politisk ekonomi (Mcdonald 2013:64, 106). Centralt inom 

konstruktivismen är antagandet att kultur, intressen, idéer och språk är sociala konstruktioner 

som formas när människor interagerar med varandra.  

Ett påstående inom teorin är att aktörers intressen och identiteter skiljer sig beroende på 

vilken situation de befinner sig i. Till exempel anser inte konstruktivismen att aktörers 

nationella intressen alltid präglas av maktbalans och militär säkerhet, vilket realismen hävdar, 

eller ekonomisk tillväxt vilket är i linje med liberalismen (Eriksson 2014:99).  

Konstruktivismen skiljer sig på så vis från realistiska perspektiv som realismen och 

liberalismen då den inte antar vad exempelvis intresse och identitet är utan istället fokuserar 

på hur dessa formas, vilket sker genom aktörsrelaterade och strukturella faktorer (Eriksson 

2014:100).  

Konstruktivister hävdar att alla sociala verkligheter är sociala konstruktioner. Detta skulle 

kunna vara en dominerande världsbild, en nationell identitet, eller språkliga och kulturella 

kännetecken. När en grupp människor uppfattar en social konstruktion på ett likartat sätt får 

den genomslag och blir en maktfaktor (Eriksson 2014:100). Konstruktivismen lägger stor vikt 

vid att analysera normer, regler och principer. Teorin anser att normer och regler har en stor 

påverkan på hur stater agerar inom internationell politik. Konstruktivismen menar också att 

världen består av en materiell verklighet vilket inte går att forma genom sociala samspel. 

Exempel på materiella ting är berg, datorer, vatten, och mikroorganismer.  

Av de nämnda teorierna som finns inom internationella relationer har jag valt att använda mig 

av realismen för att analysera uppsatsens empiri. Anledningen till att jag har valt realismen 

som teori baserar jag på den fakta som jag har samlat in om Iran och Saudiarabien. Teorin 

verkar bäst kunna förklara ländernas politik i regionen samt hur de betraktar varandras 
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intressen och inflytande. Det verkar som att ingen av staterna ser samarbete och ömsesidigt 

beroende som ett plussummespel vilket i längden kommer leda till ökad handel och ökat 

ekonomiskt välstånd. Detta resonemang hade varit i linje med det liberala perspektivet 

(Eriksson 2014:73). Istället verkar parterna betrakta varandra med djup misstänksamhet och 

se deras handlingar som ett hot mot den nationella säkerheten och deras intressen i regionen.  

De verkar dela uppfattningen att om den ena staten ökar sitt inflytande i regionen sker det på 

den andras bekostnad. Konkurrensen länderna emellan blir istället ett nollsummespel. Därför 

anser länderna att det är viktigt att motabeta varandras framsteg även om detta visar sig vara 

kostsamt. De vill också till varje pris förhindra att ett av länderna blir en regional hegemon, då 

det hade tolkats som ett direkt hot mot deras stats överlevnad. För att kunna skydda den egna 

staten från ett militärt angrepp ser länderna till att bygga upp en stark militär kapacitet. Detta 

leder dock till en upprustningsspiral och spär på hotbilden som länderna har om varandra. 

Detta stämmer bra överens med det realistiska perspektivet om hur stater betraktar varandra i 

det internationella systemet (Hall 2014:53, 55, 57).   

Konstruktivismen bidrar med en intressant synvinkel för att förklara aktörers agerande i 

internationell politik. Dock bidrar teorin inte med tillräckligt tillfredställande förklaringar för 

att kunna appliceras på empirin. Teorin lägger ett för stort fokus på hur sociala verkligheter 

påverkar världen och hur språk, kultur, normer, regler formar staters agerande i det 

internationella systemet (Eriksson 2014:100). I uppsatsen har realismen ett bredare 

tillämpningsområde då teorin centraliseras kring makt, staters egenintresse och säkerhet. 

Enligt forskningen verkar dessa kärnbegrepp bättre kunna förklara rivaliteten mellan Iran och 

Saudiarabien och deras utrikespolitik i Jemen.   

 

2.2 Realism  
Realismen placerar makt i centrum för sin analys och eftersom det är stater som besitter mest 

makt i internationell politik är det också de viktigaste aktörerna (Morgenthau 2006:5, 29). För 

samtida realister syftar makt på materiella kapaciteter såsom ekonomiska resurser och militär 

styrka (Lebow 2016:40). Dominanta länder kan genom användandet av ideologi utöva sin 

makt och sprida sina influenser till andra delar av världen (Morgenthau 2006:102-103; Lebow 

2016:41). 

Vidare anser realismen att det internationella systemet karaktäriseras av anarki då staters 

intressen centraliseras kring makt och på grund av att det inte finns någon internationell 
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auktoritet (Hall 2014:53). Militär makt kommer således alltid att ha stor betydelse i ett 

anarkiskt internationellt system. Stabilitet och ordning är snarare undantag än en regel på den 

internationella arenan medan faror och osäkerhet tillhör vardagen (Heywood 2014:58). 

Realismen är i grund och botten amoralisk eftersom den inte tycker att etiska riktlinjer ska 

prägla länders utrikespolitik (Morgenthau 2006:12-13). Det är viktigare för länder att de 

agerar utifrån sina nationella intressen. 

Allianser mellan stater kan vara ett sätt att förbättra staters individuella säkerhet och bibehålla 

en maktbalans mellan olika makter (Morgenthau 2016:193-194). Detta i sin tur kan förhindra 

att konflikter bryter ut eller mildra konsekvenserna av en konflikt. Det kan å andra sidan 

också intensifiera spänningar och öka risken för krig då felbedömningar av motståndarens 

motiv och kapaciteter är vanliga (Lebow 2016:36-37, 39).   

Stater kan dock aldrig till fullo lita på att andra stater kommer till deras undsättning i händelse 

av krig, vilket är varför de måste ha en egen militär kapacitet (Morgenthau 2006:185-186). 

Detta kan dock leda till ett säkerhetsdilemma (Waltz 2008:59). Om en stat börjar skaffa sig 

militära resurser kommer grannländerna att uppfatta det som ett hot mot deras säkerhet och bli 

tvungna att bemöta det genom att förbättra sin militära förmåga, vilket leder till en 

upprustningsspiral (Morgenthau 2006:192-193). En stat kan också i förebyggande syfte inleda 

ett krig mot en annan stat för att undvika att den hinner skaffa sig en överlägsen militär 

förmåga. Förutom av säkerhetsskäl kan en stat inleda krig av ekonomiska eller ideologiska 

skäl (Mearsheimer 2016:58). 

 

På grund av att staten är en självcentrerad aktör är överlevnad dess viktigaste prioritet. Stater 

strävar efter säkerhet genom användandet av militära eller strategiska medel, och om möjligt 

försöker de vinna fördelar på bekostnad av andra stater. Realister uppfattar därför världen som 

ett nollsummespel där den ena statens vinst är den andras förlust (Aggestam 2014:192). Detta 

gör också att stater oftast betraktar andra stater med misstänksamhet och osäkerhet vilket 

försvårar för internationellt samarbete (Morgenthau 2006:572-573). Ovisshet om andra staters 

motiv gör det också lätt att tolka det som en fientlig eller aggressiv handling, vilket 

uppmuntrar till konflikter och gör det till en oundviklig del av det internationella systemet 

(Heywood 2014:60).  

Klassisk realism, som är en av de största inriktningarna inom realismen, anser att människan 

är egoistisk, tävlingsinriktad, girig och makttörstig. Såsom statsapparaterna är uppbyggda 

leder det till att de mest maktlystna personerna hamnar på de högsta positionerna i samhället 
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(Mearsheimer 2016:51). Eftersom det är människor som styr stater karaktäriserar det även 

staters beteenden (Heywood 2014:56-58). På samma sätt som mänsklig egoism resulterar i 

konflikter mellan individer och grupper leder staters egenintresse till rivalitet och konkurrens 

inom internationell politik. 

Neorealism, en annan inriktning inom realismen, skiljer sig lite från den klassiska realismens 

syn på uppkomsten av konflikter mellan stater. Även fast den håller med klassisk realism om 

människans biologiska natur, lägger den istället större vikt vid strukturer inom det 

internationella systemet som orsaker till rivaliteter och konflikter (Heywood 2014:59; Waltz 

2008:59). Strukturer inom systemet leder till att vissa stater får mer makt än andra, då de mer 

effektivt kan använda sina resurser och maximera sin makt (Bengtsson, Ericson et al 

2001:24). Stater med mest makt kallas för stormakter och deras antal påverkar hur stabilt 

systemet är (Waltz 2008:62-63). Ett unipolärt system med en stormakt ses som mindre stabilt 

än ett bipolärt system med två stormakter (Waltz 2008:99). Detta grundar sig i att många 

stater har ett intresse i att försvaga en ledande stormakt för att stärka sin stats ställning, för att 

senare utvecklas till en stormakt. Ett system med två stormakter där båda parterna har en 

välutrustad militär minskar sannolikheten för konfrontation då förödelsen hade blivit för stor 

(Waltz 2008:62-65).   

Neorealister argumenterar också för att stater antingen är revisionistiska eller status quo. 

Revisionistiska stater försöker förändra maktbalansen som existerar genom användandet av 

våld. Detta möjliggör för staten att utvidga sin makt. Status quo-stater är däremot nöjda med 

den rådande maktbalansen och tjänar inget på att försöka rubba den (Mearsheimer 2016:53).  

Defensiv realism och offensiv realism är en del av den neorealistiska skolan med olika synsätt 

på hur man kan undvika konflikter och skapa säkerhet i det internationella systemet. 

Defensiva realister anser att stater är rationella aktörer och för att undvika konflikter behövs 

det ett starkt försvar (Elman & Jensen 2013:21). De eftersträvar inte expansion utan likt 

klassisk och neorealism bör makten vara balanserad. Defensiva realister tycker inte heller att 

stater ska försöka att maximera sin makt på den internationella arenan, då det globala 

systemet kommer bestraffa de som försöker bli för mäktiga (Mearsheimer 2016:52).  

Offensiva realister å andra sidan tror inte att det endast räcker med ett starkt försvar för att 

motverka attacker från andra stater utan förespråkar att man skaffar sig största möjliga makt 

och strävar efter att bli en hegemon. Det är det enda sättet att försäkra sig om sin stats 

överlevnad (Mearsheimer 2016:51). 
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2.2.1 Analystabell  

Här nedan presenteras en analystabell över typiska karaktärsdrag inom realismen. I uppsatsen 

kommer dessa karaktärsdrag att användas för att analysen ska bli tydligare och mer 

djupgående.  

  

Karaktärsdrag  Realism 

Stater De viktigaste aktörerna inom internationell 

politik. 

Makt Centrum för analysen och formar staters 

relationer. Syftar på materiella kapaciteter ex. 

ekonomiska och militära resurser. Stater har 

olika mycket makt och de med mest makt 

kallas för stormakter.  

Maktbalans Klassisk och neorealism anser att det är 

stabilare med flera stormakter än med en 

hegemon inom det internationella systemet.  

Ideologi Kan användas av stater för att sprida sitt 

inflytande och tillämpa sin makt.  

Internationella systemet Präglas av anarki pga. avsaknaden av en 

internationell auktoritet och staters strävan 

efter mer makt.   

Uppkomsten av konflikter Oundviklig del av det internationella systemet. 

Klassisk realism lyfter fram människans 

egoistiska natur som orsak till konflikter 

medan neorealism betonar strukturer inom 

systemet.  

Överlevnad En stats viktigaste prioritet. Varje stat är 

ansvarig för sin egen överlevnad.  

Säkerhet Hur man skapar säkerhet skiljer sig mellan 

olika realistiska inriktningar. Defensiva 

realister förespråkar ett starkt försvar medan 

offensiva realister vill att stater maximerar sin 

makt och på sikt blir en hegemon. Syftet är att 

avskräcka en potentiell angripare.  

Allianser Ett sätt för stater att förbättra sin säkerhet, 

stärka sin maktposition och hålla andra stater i 

schack. Kan förhindra utbrott av konflikter 

eller spä på spänningar och öka risken för krig.   
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Säkerhetsdilemma Om en stat börjar rusta upp sin militära 

förmåga kan en annan stat se det som ett hot 

och tvingas ta till med samma åtgärder. Detta 

leder till en upprustningsspiral.     

Nollsummespel Konkurrens inom internationell politik leder 

till att staters intressen kolliderar med 

varandra. Den enas vinst blir därför den andres 

förlust. Leder till ökad misstänksamhet och 

felbedömningar av staters motiv.  

Revisionistiska stater Stater som försöker förändra den rådande 

maktordningen genom militära medel för att 

stärka sin makt. 

Status-quo stater Stater som besitter mest makt och vill bevara 

den rådande hierarkin.  

Nationella intressen Stater ses som rationella och agerar utifrån 

sina nationella intressen. Detta kan vara 

säkrandet av naturresurser som behövs för den 

inhemska industrin eller att inleda ett krig av 

strategiska skäl. Beslut fattas utifrån en 

kostnadskalkyl där de olika alternativen vägs 

mot varandra.  
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3. Empiri 
 

3.1 Iranska revolutionen 
Under revolutionens gång hade religion flitigt används av shiamuslimska präster som ett sätt 

att mobilisera det iranska folket mot Shahens västvänliga sekulära regim och den hade varit 

avgörande för revolutionens framgång (Grumet 2015:52). Den religiösa ideologin som 

förespråkades bestod av religiösa doktriner men gav även lösningar på rådande 

samhällsproblem vilket ökade dess popularitet och legitimitet bland befolkningen (Grumet 

2015:52).   

Efter regimskiftet i Iran 1979 gjorde landets nya ledarskap anspråk på att vara den legitima 

representanten för världens muslimer (Mabon 2014:2, 51, 54). Den iranska revolutionens 

ledare, Ayatollah Khomeini, påstod sig också ha gudomlig rätt till makten.  

Saudiarabien som är födelseplats för profeten Muhammed och kontrollerar Islams två heliga 

platser, Mecka och Medina, har länge ansett sig vara ledaren för den islamska världen och 

kände sig hotad av den nya regimens uttalanden (Tzemprin et al. 2015:188). Trots detta 

gratulerade den dåvarande saudiska kungen Khaled, Ayatollah Khomeini för sin framgång att 

etablera en islamisk republik och hoppades på att islamisk solidaritet kunde få länderna att 

närma sig varandra (Farhang 2014). Khomeinis respons var att kritisera Saudiarabiens 

monarkiska ledarskap där han förklarade att det inte finns några kungar i Islam. Det iranska 

ledarskapet var också motståndare till Saudiarabiens och gulfstaternas USA-vänliga 

utrikespolitik där de anklagade Saudiarabien för att bedriva en amerikansk tolkning av islam. 

Den iranska revolutionen och Khomeinis uttalanden var början på en försämring av ländernas 

relation, som tidigare hade varit relativt god (Tzemprin et al. 2015:188).   

Ett resultat av revolutionen var att Khomeini etablerade ett prästvälde där shiamuslimska 

präster fick den politiska makten i landet samtidigt som islamisk rättslära blev centralt för hur 

samhället skulle utformas (Ostovar 2016:9-10; Grumet 2015:53). Khomeini var tydlig med att 

hans ambitioner sträckte sig bortom Irans gränser och att han ville ta sig an rollen som ledare 

för världens muslimer. Khomeini hade ett starkt stöd inom den shiamuslimska världen där de 

såg honom som en ledargestalt på grund av hans vädjan till shiitisk folktro och myter. Han 

ville också omvandla den iranska revolutionen till en islamisk revolution, för att på så vis få 

sunniterna att acceptera hans auktoritet (Ostovar 2016:12). Trots att Khomeini predikade 

muslimsk enighet valde Iran att stödja grupper i Afghanistan, Irak, Bahrain, Libanon osv. som 

hade en tydlig shiamuslimsk agenda (Mabon 2014:50; Grumet 2015:54). Detta satte Iran på 
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koalitionskurs med Saudiarabien och andra sunnitiska stater då de ansåg att Iran försökte 

utmana dem om makten.  

Khomeini som var en motståndare mot västerländsk dominans i regionen ville också 

delegitimisera Saudiarabien som han såg som en amerikansk marionettstat. Han betraktade 

kungariket som en korrupt och impopulär diktatur och försökte störta regimen på samma sätt 

som han hade gjort tidigare i Iran. Från mitten av 1979 gick Khomeini ut med att Irans mål 

var att exportera sin revolution till andra länder samt att skydda shiamuslimers rättigheter i 

närliggande länder (Grumet 2015:55; Tzemprin et al. 2015:190). I den islamska republikens 

konstitution står det också att Irans intentioner är att skapa ett enda muslimskt samfund. 

Khomeini började denna strävan genom sitt stöd till olika muslimska grupper i Mellanöstern. 

Det var också ett sätt för Iran att alliera sig med olika grupper och att skapa kulturell, politisk 

och ekonomisk enighet.    

Iran riktade in sig på att sprida sin revolution till Saudiarabien och uppmanade shiiter att visa 

sitt stöd för den sanna islamska regimen (Tzemprin et al. 2015:192). Khomeini skickade även 

individer att protestera under den årliga vallfärden till Mecka med syfte att sprida 

revolutionens meddelanden till miljontals muslimer (Segal 1988:961). Han hävdade även att 

den saudiska regimen inte var genuint islamisk och anklagade deras wahhabitiska gren av 

sunniislam för att bidra till uppvigling och spionage åt regimens vägnar (Grumet 2015:56).  

Trots att Iran försökte förena sunniter och shiiter under ett ledarskap bidrog deras politik till 

att ytterligare avlägsna trosinriktningarna från varandra. De sunnimuslimska staterna såg på 

Iran med djup misstänksamhet sedan de hade sett hur landet hade gett stöd åt diverse 

shiamuslimska grupper. De anklagade Khomeinis ideologi för att vara en shiamuslimsk 

komplott (Grumet 2015:56). Saudiarabien såg ogillande på hur Iran försökte sprida sin 

revolution och hota regimerna i regionen och letade efter sätt att kontra Irans inflytande. Båda 

länderna förstod att ingen av dem har tillräckligt med resurser för att dominera den andra och 

valde istället att stödja olika grupper i Mellanöstern för att utöka sitt inflytande och tygla 

motståndaren (Grumet 2015:57).  

Saudiarabien tog på sig rollen som sunnimuslimernas beskyddare och hade som sitt 

strategiska mål att forma en islamisk identitet som kretsade kring Wahhabismen. Detta var ett 

sätt för Saudiarabien att motarbeta Khomeini och shiiternas maktanspråk. Med hjälp av 

investeringar från sina oljeintäkter lyckades Saudiarabien motstå Iran och få en stark ställning 

i den muslimska världen. Fortsättningsvis började Saudiarabien elda på motsättningarna 
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mellan sunniter och shiiter och uppmana sunnimuslimska regeringar att kuva islamska 

aktiviteter och försök till politiska reformer. Med ett stadigt tillflöde av oljeintäkter kunde 

också Saudiarabien exportera Wahhabismen genom hela Mellanöstern och Nordafrika. Målet 

har varit att få islam att bli en religion med en enda trosinriktning. Wahhabismen har också 

underlättat för ledarna i Saudiarabien att konsolidera sin makt (Tzemprin et al. 2015:189).     

 

3.2 Iran-Irakkriget   
Kriget mellan grannländerna började i september 1980 när Iraks diktatur Saddam Hussein 

valde att invaderade Iran (Karsh 1988:92-93). Kriget pågick i åtta år och hade förödande 

konsekvenser för båda länderna. Det beräknas att mellan en halv och en miljon människor dog 

till följd av konflikten och att den sammanlagda kostnaden hamnade på minst $500 miljarder 

(Cowley & Parker 1996).  

Båda länderna använde sig av religion som ett verktyg för att mobilisera sina länders 

befolkningar och få externt stöd (Sterner 1984:130). Detta bidrog till att skapa en enad front 

mot fienden och elda på sekteristiska motsättningar i regionen (Wright 1984:840, 843). 

Saddam Hussein fruktade att den iranska revolutionen skulle spridas till Irak, då landet har en 

betydande shiitisk befolkning. Iran var också öppen med att de ville exportera sin 

revolutionära ideologi till andra muslimska länder, något som bekräftade Saddam Husseins 

och andra sunnitiska ledares rädslor (Ostovar 2016:11; Karsh 1988:88). 

Saddam Hussein utnyttjade detta för att övertyga sina grannländer om faran som Iran utgjorde 

mot regionen och för att få internationellt stöd för sin invasion (Wright 1984:839-840, 848). 

Han förklarade att invasionen skulle hindra Irans expansion och motarbeta spridningen av 

deras shiitiska agenda. Hans strategi fungerade då en bred koalition av arabstater och 

väststater ställde sig bakom invasionen och försåg honom med militärt och ekonomiskt stöd 

(Ostovar 2016: 9; Sterner 1984:132, 133, 135-136).  

Saudiarabien var ett av de länder som stödde Iraks invasion och försedde Saddam Hussein 

ekonomiskt. Under krigets åtta år donerade Saudiarabien $25 miljarder till Irak och försåg 

landet med lågräntelån (Metz 1992; Heydarian 2010). Saudiarabiens finansiella hjälp var 

avgörande för att Irak inte skulle kollapsa (Riedel 2016). Iran och Saudiarabiens försämrade 

relation efter den iranska revolutionen, Khomeinis uppmaning till muslimer att störta regimen 

och sin vilja att exportera revolutionen låg bakom saudiernas Saddamvänliga politik.  
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Makthavarna i Riyadh hade också en avsikt att undergräva Irans revolutionära ambitioner 

vilket ett krig med Irak skulle bidra till att göra. Saudiarabiens beslut att bistå Saddam med 

finansiella medel upprörde de iranska makthavarna och försämrade ländernas relationer 

(Heydarian 2010). Som svar på att Saudiarabien ställde sig på Iraks sida i kriget valde Iran att 

stödja shiagrupper i de östra provinserna i landet (Farhang 2016).   

Ytterligare politiska spänningar mellan länderna ägde rum när Saudiarabien 1981 

medgrundade organisationen Gulfstaternas samarbetsråd. Förutom Saudiarabien bestod 

medlemmarna av Oman, Bahrain, Qatar, Förenadearabemiraten och Kuwait. Organisationen 

har en tydlig anti-iransk agenda och strävar efter att hålla Iran i schack. I organisationens 

stadga står det att dess huvudmål är att öka samarbete mellan medlemsstaterna i alla områden 

med syfte att öka ekonomiskt välstånd och förbättra ländernas ömsesidiga försvar (Jahner 

2012). 1982 gick även den dåvarande generalsekreteraren Abdullah Bishara ut med att Irans 

ambitioner att bli en hegemon i regionen är det största hotet mot gulfstaterna.   

Saudiarabien använde sig också av sina stora oljetillgångar för att sätta ännu mera press på 

regimen i Tehran. När Iran 1985–1986 angrepp den irakiska hamnen Fao för att försöka 

strama åt tillgången till olja på den internationella marknaden, valde Saudiarabien att öka sin 

produktion. Detta ledde till att oljepriset kraftigt sjönk och gjorde stor skada på Irans 

oljebaserade ekonomi. Iran hade svårt att få in tillräckligt med intäkter för att kunna köpa 

vapen under krigets kritiska skede (Steiner 1984:133; Jahner 2012).  

   

3.3 Inbördeskriget i Syrien 
Den syriska konflikten började 2011 när människor gick ut på Damaskus gator och 

demonstrerade mot den hårdföra diktatorn Bashar Al-Assad med krav på politiska reformer, 

frigivning av politiska fångar och en ökning av medborgerliga friheter (BBC 2017a). Regimen 

svarade med att skicka in säkerhetsstyrkor för att kuva demonstranterna och förhindra att de 

sprids till andra delar av landet. Detta fick motsatt effekt då demonstrationerna intensifierades 

och olika oppositionsgrupper bildades med mål att avsätta regimen. Konflikten har nu pågått i 

sex år och krävt en halv miljon människors liv. Den har också internationaliserats där olika 

länder stödjer olika aktörer vilket har gjort det svårare att få ett slut på inbördeskriget (BBC 

2017a).  

De regionala rivalerna Iran och Saudiarabien stödjer olika sidor i Syrienkonflikten för att 

bevara eller stärka sina nationella intressen och underminera varandras. Iran är 
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Assadregimens närmaste allierade och har under konfliktens gång spelat en avgörande roll för 

att säkerställa regimens överlevnad. Den Iranska-Syriska alliansen bygger inte så mycket på 

ideologiska eller religiösa grunder trots att båda regimerna är anhängare av shiaislam. Det är 

snarare geopolitiska intressen som har fått länderna att närma sig varandra (Mason 

2014:2013). Båda ländernas regimer motsätter sig USAs, Israels och Saudiarabiens inflytande 

i regionen (Mason 2014:94). 

För Tehran är Syrien en inkörsport till arabvärlden och en länk till Hizbollah i Libanon. Det är 

via Syrien som Iran transporterar sina vapen till Hizbollah (Tzemprin et al. 2015:194). Utan 

tillgång till flygbaser inne i Syrien blir det betydligt svårare och mer riskfyllt för Iran att förse 

Hizbollah med vapenleveranser (Mason 2014:95; Nader 2013). Israel skulle kunna utnyttja ett 

sådant tillfälle för att föra krig mot Hizbollah eller att konfrontera Iran. Ett välutrustat 

Hizbollah är därför avgörande för Irans nationella säkerhet, då det avskräcker Irans fiender 

från att angripa landet. 

Saudiarabien har sedan början av konflikten stött sunnigrupper som motsätter sig president 

Al-Assad (Berti & Guzansky 2014:27). Detta beror på Assads nära relation med Iran och 

regimens hårda förtryck av sin sunnimuslimska majoritetsbefolkning (Ellison 2016). Under 

konfliktens inledande skede finansierade Saudiarabien vapenleveranser till syriska rebeller 

som slogs mot Assadregimen. Dessa grupper bestod av moderata islamister, nationalister och 

sekulära fraktioner som fördes samman under gerillarörelsen Fria Syriska Armen (Ellison 

2016). Genom Saudiarabiens hjälp lyckades rebellerna hålla tillbaka Assads styrkor på flera 

områden.  

Allteftersom konflikten fortsatte valde Saudiarabien att omdirigera sitt stöd till mer radikala 

islamistiska grupper. Grupperna kännetecknas av sin jihadistiska-salafitiska ideologi med mål 

att etablera en teokratisk syrisk stat (Ellison 2016). Några av grupperna som Saudiarabien 

stödjer är Jaish Al-Fatah, Jaish al-Islam och Ahrar al-Sham. Att alliera sig med dessa grupper 

ligger i Saudiarabiens strategiska intressen då deras mål är att bekämpa den shiitiska Iran-

Assad-axeln (Berti & Guzansky 2014:27; Tzemprin et al. 2015:194). Wahhabismen och 

salafismen är också två religiösa inriktningar som är närbesläktade. Genom att närma sig vissa 

salafitiska grupper försöker Saudiarabien undvika konflikter med de mest fundamentalistiska 

salafisterna, IS och Al-Qaida (Berti & Guzansky 2014:29; Ellison 2016).  

Saudiarabien har också format en militär allians bestående av 34 övervägande 

sunnimuslimska länder med syfte att bekämpa terrorism i länder som Irak, Afghanistan och 
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Syrien (Benzekri 2016). Trots alliansens offentliga agenda om att vilja krossa 

terroristorganisationer verkar det underliggande syftet vara att avsätta Assad och försvaga 

Irans och Rysslands ställning i Syrien. Saudiarabien har också varit öppen med möjligheten 

att placera marktrupper i Syrien, en händelse som skulle kunna vända Assad och Irans 

nyvunna framgångar på slagfältet (Dorsey 2017). Varken Iran eller Saudiarabien vill få 

igenom ett fredsavtal i Syrien tills att länderna har maximerat sina intressen. 

Iran har också stora ekonomiska intressen i Syrien. Iran, Irak och Syrien undertecknade ett 

gasavtal på $10 miljarder innan upproren bröt ut för bygget av gasledningar genom Iran 

Syrien, Libanon och ut till Medelhavet (Rafizadeh 2013). Målet är att kunna exportera gas till 

den europeiska marknaden (Al-Saadi 2015). Enligt avtalet skulle Irak och Syrien få en andel 

av exporterad kubikmeter gas. 

Iran och Syrien har också ingått i flera ekonomiska och frihandelsavtal med fokus på handel, 

investeringar, industri, informationsteknologi, agrikultur, luft, sjö, järnvägstransporter och 

turism. Avtalen siktar på att skapa nya exportmarknader för ländernas varor och att öka deras 

årliga handelsvolym till $5 miljarder (Rafizadeh 2013). På grund av konflikten i landet har 

många av avtalen såsom gasavtalet ställts in till dess att läget blir mer stabilt (Al-Saadi 2015). 

USA, EU och länder från Arabförbundet har också infört sanktioner mot Syrien vilket har 

försvårat att genomföra transaktioner till andra länder och således hämmat handeln mellan 

Iran och Syrien (Rafizadeh 2013). Iran som har pumpat in miljarder dollar i Syrien riskerar att 

förlora sina investeringar och ekonomiska intressen om Assadregimen skulle falla (Al-Saadi 

2015).      

 

3.4 Avrättningen av Nimr al-Nimr 
Nimr al-Nimr var en shiamuslimsk präst som var åtalad för terroristbrott och avrättades av 

den saudiska regimen i januari 2016. Han var en uttalad kritiker av den saudiska regimen och 

stödde protesterna som bröt ut i landet under den arabiska våren. Han förde talan för 

Saudiarabiens marginaliserade shiamuslimska befolkning och krävde politiska reformer och 

ett slut på diskrimineringen av landets religiösa minoritet (Law 2016; HRW 2009). 

Nimr al-Nimrs avrättning skapade stor uppståndelse i den muslimska världen och inte minst i 

det shiamuslimska Iran. Iranska ledare gick till hårt angrepp mot Saudiarabien där den högste 

andlige ledaren Khamenei lovade gudomlig hämnd och en annan högt uppsatt präst varnade 

att detta skulle leda till kungarikets förfall (Sinclair 2016). Iranska demonstranter plundrade 
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också och satte eld på den saudiska ambassaden i Tehran. Saudiarabien å sin tur svarade med 

att bryta alla diplomatiska förbindelser med Iran och anklagade landet för att stödja terrorism 

(Sly 2016).  

Det finns en stor misstro mellan länderna och de utnyttjar händelser som denna för att öka 

spänningar i regionen. Länderna är dock ovilliga att militärt konfrontera varandra men 

kommer istället att öka sitt stöd till sina proxy-grupper för att indirekt strida mot varandra 

(Hubbard 2016). För Iran var Nimr al-Nimr en viktig politisk figur då han öppet motsatte sig 

den styrande saudiska regimen. Den iranska regimen förmedlade och förstorade hans budskap 

i sin statskontrollerade media. Hans avrättning har också stärkt hans martyrskap bland shiiter, 

vilket kan användas av Iran för att mobilisera sina anhängare (Hubbard 2016).  

För Saudiarabien var Nimr al-Nimr en farlig dissident med kopplingar till Iran (Ricotta 

2016:147). Han avrättades tillsammans med 46 andra som var överväldigande sunniter och 

likaledes anklagades för terroristbrott. Om regimen enbart hade avrättat sunniter hade detta 

väckt starka känslor hos den sunnitiska majoritetsbefolkningen och alienerat de från regimen. 

Genom att slänga in en illa omtyckt shiapräst fick de sympatier bland sunniterna och kunde 

kuva shiaoppositionella som utgjorde ett hot mot kungariket (Ricotta 2016:147; Hubbard 

2016).  

   

3.5 Iran och Saudiarabiens utrikespolitik i Jemen 

 

3.5.1 Bakgrund till Jemenkonflikten 
Jemen beskrivs ofta som ett av arabvärldens fattigaste länder och har på senare tid fått utstå 

stor förödelse till följd av konflikten i landet mellan den internationella erkända regeringen 

ledd av president Abd-Rabbu Mansour Hadi och Huthirebellerna (BBC 2017c). Oroligheter 

och strider mellan de olika parterna är ingen nyhet och sträcker sig tillbaka till 2004, men 

konflikten har intensifierats de senaste åren och utmynnat i en regional maktpolitisk konflikt 

mellan Iran och Saudiarabien (Ricotta 2016:148; Schmierer et al. 2016:15). 

Huthirebellerna som är en shiitisk socio-politisk rörelse uppbackad av Iran tog kontroll över 

huvudstaden Sanaa år 2014 och kort därefter störtade centralregeringen (Laub 2016). Detta 

väckte oro hos makthavarna i Saudiarabien som fruktade att Huthirebellerna snart skulle 

kontrollera större delen av landet och därigenom stärka Irans inflytande på den arabiska 

halvön (Ricotta 2016:149; Tzemprin et al. 2015:193). Sunnimuslimska Saudiarabien ser 
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Huthirebellerna som en iransk proxy-grupp och kände sig tvunget att motarbeta denna 

shiitiska allians, då det uppfattades som en fara mot landets nationella säkerhet (Juneau 

2016:1). År 2015 bestämde sig därför Saudiarabien tillsammans med en koalition av 9 andra 

stater, att inleda en militär intervention i Jemen.  

 

3.5.2 Irans utrikespolitik i Jemen 

Iran har en tendens att lägga sig i närliggande länders nationella angelägenheter om det finns 

ett utbrett missnöje bland delar av befolkningen och om landet karaktäriseras av instabilitet 

(Juneau 2016:2). Iran försöker då penetrera stater med svagt centralstyre och sedan exploatera 

fraktioner inom eliten genom att stödja likasinnade grupper. Irans mål är att bygga allianser 

med grupper som känner sig förtryckta och marginaliserade och som motsätter sig USAs 

dominerande ställning i regionen och USAs allierade. Detta är fallet med huthierna i Jemen 

(Laub 2016).  

Det var efter krigsutbrottet i Jemen år 2004 som Iran och huthiernas relation växte sig starkare 

och Iran började förse rebellerna med finansiellt, politiskt och militärt stöd (Juneau 2016:9-

10). Enligt en FN rapport från 2015 har det upptäckts flera tillfällen då Iran har skeppat vapen 

till huthierna, med en intensifiering från 2011 och framåt. Vapenleveranserna består av 

automatgevär, granatkastare, luftvärnssystem, material som krävs för att tillverka bomber och 

miljontals dollar i kontanter. När huthierna i september 2014 lyckades erövra Sanaa valde Iran 

att ytterligare öka sitt stöd till rörelsen. Allt fler fartyg har rört sig mellan iranska och 

jemenitiska hamnar samtidigt som Iran via sin militärorganisation, Islamska 

revolutionsgardet, bistått huthierna med träning och militär utrustning (Juneau 2016:11). Iran 

vill genom sina djupare relationer till huthierna skapa förtroende och ha större inflytande i 

Jemen i framtiden. Under denna tid valde Iran också att genom officiella uttalanden visa sitt 

stöd för Huthirebellernas framgång i kampen mot de saudistödda styrkorna (Juneau 2016:12).    

Iran är dock medvetna om att Jemen är en stor prioritet för Saudiarabien, ett starkare 

engagemang från Irans sida skulle därför riskera att eskalera spänningar med Riyadh. Detta är 

ett pris ledarskapet i Tehran inte är beredda att betala (Juneau 2016:13). Irans utrikespolitik i 

Jemen bygger mycket på att utnyttja missnöjet som finns hos huthierna mot den styrande 

eliten, för att på så vis kunna kontra Saudiarabiens och USAs inflytande i regionen. 

Iran har sett att saudifinansierade grupper i Jemen blivit alltmer marginaliserade, vilket 

Tehran ser som en positiv utveckling. Konflikten i Jemen har också inneburit höga kostnader 
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för Saudiarabien och det uppskattas att landet spenderar $175 miljoner i månaden på sina 

militära operationer (Torchia 2015).  

 

3.5.3 Saudiarabiens utrikespolitik i Jemen 

Saudiarabien har länge finansierat det islamska partiet Al-Islah och deras ledare Ali Moshen i 

Jemen och de betraktas som en nära allierad till kungariket (Juneau 2016:15). Till följd av 

Huthirebellernas frammarsch har partiet förlorat allt starkare ställning i landet. Då huthierna 

är uppbackade av Tehran har Saudiarabien använt tillfället i akt för att elda på anti-iranska 

stämningar i landet, såväl som att överdriva Irans geopolitiska inflytande i Jemen (Clausen 

2015: 20-21; Ramani 2017). I tider då låga oljepriser har lett till att Saudiarabiens ekonomi 

går på lågvarv, har Saudiarabiens kung Salman använt interventionen i Jemen som ett sätt att 

förena folket bakom en gemensam shiitisk fiende (Ramani 2017). Konflikten tillsammans 

med ett ökat förtryck av sin inhemska befolkning har befäst den saudiska monarkens stabilitet 

och skänkt legitimitet åt regimen.  

Trots att en upptrappning av anti-iranska stämningar gjort det enklare för Saudiarabien att 

rättfärdiga sin krigföring i Jemen, har saudiska beslutsfattare varit noggranna med att avvisa 

militärkampanjen som offensiv och hävdar istället att den är defensiv till sin natur (Ramani 

2017). Saudiarabiens sammandrabbning med huthierna går tillbaka till 2009, då 

Huthirebellerna dödade 2 saudiska gränsvakter och ockuperade det strategiskt viktiga 

saudiska området, Al-Doud (Winter 2012:72-73). Saudiarabien valde då att slå tillbaka mot 

Huthirebellerna och lyckades att hålla borta hotet som rebellerna utgjorde mot landet. Den 

växande iranska involveringen i konflikten har också underlättat för Saudiarabien att förlänga 

sin militära kampanj utan större offentliga protester (Ramani 2017).  

Förutom säkerhetshotet som ett instabilt Jemen betyder för Saudiarabien, har kung Salman 

kunnat utnyttja situationen till att stärka Saudiarabiens internationella status (Clausen 2015:21 

21). Saudiarabiens ökade internationella inflytande har varit tydligt i Mellanöstern och med 

hänsyn till sin relation med USA (Ramani 2017).   

För Saudiarabien står mycket på spel i Jemen. Kungariket delar en 1770km lång gräns med 

grannlandet och enligt saudisk underrättelsetjänst betraktas Jemen som den svagaste 

säkerhetslänken i gulfstaterna (Esfandiary & Tabatabai 2016:162). Al-Qaida på den arabiska 

halvön (AQAH) har samtidigt utnyttjat laglösheten som råder i Jemen för att stärka sitt 

fotfäste i landet (Clausen 2015:23; Laub 2016). Organisationen har blomstrats sedan utbrottet 

av konflikten och ses nu som den farligaste Al-Qaida grenen där de har utfört mängder med 
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attentat riktat mot den inhemska befolkningen såväl som mot utländska mål (Al-Sayaghi 

2015). Ett av AQAHs mål är att penetrera den saudiska-jemenitiska gränsen så att de kan 

utföra terroristdåd inne i Saudiarabien.  

 

4. Analys 
 

4.1 Iranska revolutionen 
Användandet av religion under den iranska revolutionen kan enligt realismen ses som ett sätt 

för de nya makthavarna att konsolidera sin regim. Religionen tjänar de shiitiska prästernas 

och Khomeinis egenintressen vilket är att ta sig till ledande positioner inom landet och således 

få kontroll över den exekutiva makten. Detta är i samklang med realismens syn på 

människans biologiska natur, där de mest makthungriga individerna som lyckas ta sig högst 

upp i samhället. 

Etablerandet av den islamska republiken i Iran är också startskottet på rivaliteteten mellan 

länderna. Shiamuslimska Iran konkurrerar nu med sunnimuslimska Saudiarabien om vem som 

bäst representerar världens muslimer. Iran framstår mer som ett hot mot Saudiarabiens 

makthavare då de avfärdar idén om att ett kungarike ska bestämma över Islams heligaste 

platser.  

Den islamska republikens tydliga agenda att vilja exportera sin revolution till den muslimska 

världen, samt Khomeinis attraktionskraft hos shiamuslimer, kan förstås utifrån realismen som 

ett sätt för Iran att vilja expandera sitt inflytande. Iran använder sin shiamuslimska identitet 

och sitt teokratiska styrelseskick för att vinna sympatier bland muslimer och bli en viktigare 

aktör i regionen. Iran som en revisionistisk stat motsätter sig de rådande maktförhållandena i 

regionen där Saudiarabien tillsammans med USA har en överlägsen ställning. Irans mål är 

således att rubba de rådande normerna genom att alliera sig med shiitiska grupper i flera olika 

länder. Detta ligger i Irans långsiktiga intressen att på sikt bli en regional hegemon. Iran har 

här en offensiv realistisk säkerhetsstrategi, där ökat stöd till likasinnade grupper stärker 

landets makt och gör det svårare för regionala fiender att angripa landet.   

Saudiarabien som länge åtnjutit starkt stöd bland världens muslimer ser hur en växande makt 

försöker utmana deras dominerande ställning, genom att diskreditera den saudiska monarken 

och ifrågasätta deras islamska natur. Makthavarna i Riyadh ser ett expansionistiskt Iran som 

använder sig av shiitisk ideologi för att skapa oro inom sunniarabiska länder och avsätta 
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regimer. Detta sätter Saudiarabiens nationella säkerhet på spel och riskerar att försvaga deras 

geopolitiska intressen. Som status-quo land har Saudiarabien allt att tjäna på att bevara den 

rådande hierarkin i Mellanöstern, vilket är varför de använder sin wahhabitiska trosinriktning 

för att mobilisera ett motstånd mot shiagrupper.  

 

4.2 Iran-Irakkriget 
Det åttaåriga kriget var förödande för Iran i termer av ekonomisk kostnad och förlusten av 

människoliv. Ur ett realistiskt perspektiv var Saudiarabiens samtycke av Iraks invasion av 

Iran samt deras generösa stöd, ett strategiskt viktigt drag då det kraftigt försvagade deras rival 

i regionen. Genom Saudiarabiens involvering kunde kriget förlängas och tömma Iran på sina 

resurser och kapacitet att exportera sin revolution till andra länder i Mellanöstern. Den breda 

koalitionen som enades mot Iran tjänade också Saudiarabien väl. Den bidrog till att isolera 

landet samt att krossa deras hegemoniska ambitioner. Saudiarabien kunde dessutom stärka sin 

position bland världens muslimer på bekostnad av ett minskat iranskt engagemang. Detta är 

karaktäristiskt för realismens nollsummespel där Saudiarabien betraktar Irans politik som ett 

hot mot sina intressen och försöker således dra fördelar av Irans motgångar.  

Iran å sin tur var bestört över Saudiarabiens aktiva stöd till den invaderande makten och valde 

därför att stödja shiamuslimer inne i landet. Detta var ett sätt för Iran att få in en kil mellan en 

minoritetsgrupp och landets styrande klass. Målet var att öka spänningar mellan olika grupper 

inne i Saudiarabien och spä på missnöjet mot monarken. Långsiktigt ville Iran bygga upp en 

opposition som skulle leda till störtandet av den saudiska regimen. Med hjälp av realismen 

kan man också förstå Irans strategi som ett sätt att garantera landets överlevnad. En irakisk 

seger i kriget hade sannolikt lett till ett upphörande av Irans suveränitet, vilket var varför de 

kände sig tvungna att slå till mot Iraks närmaste allierade. Med Irans bistånd till Saudiarabiens 

shiamuslimer skulle de saudiska ledarna vara upptagna med inhemska problem och minska 

deras förmåga att bistå Irak. 

Saudiarabiens initiativ att grunda Gulfstaternas samarbetsråd kan enligt realismen ses som en 

långsiktig metod för att balansera ett Iran med expansiva ambitioner och hålla Iran borta ifrån 

den arabiska halvön. Området betraktas som en viktig del av Saudiarabiens intressesfär där 

landet vill ha en fortsatt dominant ställning. Det här kan även ses som ett defensivt realistiskt 

drag då en militärallians stärker Saudiarabiens säkerhet och gör landet bättre rustat att 

försvara sig mot iranska aggressioner. Saudiarabiens beslut att öka sin oljeproduktion när den 

iranska ekonomin stod inför svåra utmaningar, var ett sätt att få mer makt i den globala 
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ekonomin och slå ut sin konkurrent. Genom att krossa sin rivals ekonomi hoppades landet på 

att sprida oro och osäkerhet bland den iranska befolkningen.      

 

4.3 inbördeskriget i Syrien 
Syrien är Irans närmaste allierade och avgörande för Irans utrikespolitiska strategi. Landet 

fungerar som en språngbräda för Irans intressen i Mellanöstern då det ligger vid Medelhavet, 

gränsar till Libanon och Israel och är Irans förbindelse till arabvärlden. I linje med realismen 

agerar Iran rationellt i Syrien och utifrån sina nationella intressen. För att Iran ska kunna 

utvecklas till en stormakt måste Assadregimen stanna kvar vid makten. Det är från Syrien som 

Iran bygger upp sin proxy-grupp Hizbollah och således stärker sin militära makt. Som 

revisionistisk stat kan Iran förändra den existerande maktordningen genom att attackera Israel 

från Syrien och Libanon och sålunda försvaga sin fiendes makt. Genom att vinna 

Syrienkonflikten kommer Iran att få mer legitimitet som en regional hegemon.  

Om Iran skulle bli avskuret från Syrien faller en viktig del av deras försvarskapacitet och gör 

landet till ett enklare mål för sina motståndare. Iran skulle få svårare att förse Hizbollah med 

vapen eller att skydda sig mot ett angrepp från Israel. Utifrån realismen är därför Irans 

säkerhet på spel om Assad störtas.  

Av ekonomiska skäl är Syrien av stor vikt för Iran. Irans planer på att exportera gas till 

Europa via Syrien kommer att generera stora intäkter till Iran och göra landet till en större 

energimakt. Det är därför strategiskt viktigt för Irans ekonomiska framtid att Iran får igenom 

sitt gasavtal med Syrien. Även detta överensstämmer med realismens resonemang om att 

utrikespolitik ska styras av ett lands egoistiska intressen. Iran vill säkra ett viktigt avtal för sin 

inhemska industri och backar därför upp sin allierade till varje pris.   

Saudiarabien är medveten om Assadregimens betydelse för Iran i Mellanöstern vilket är 

varför de har sedan början av konflikten stöttat oppositionsgrupper. Saudiarabiens politik kan 

utifrån realismens nollsummespel förstås som ett sätt att hindra Iran från att etablera en 

shiitisk allians från Iran till Libanon. Syftet är att försvaga landets militära, ekonomiska och 

politiska makt.  

Saudiarabiens val att överge Fria Syriska Armén och istället stödja mer ideologiskt sinnade 

grupper, kan tolkas med hjälp av realismen, som ett sätt att vinna förtroende hos 

sunnimuslimer inom sitt land men även i regionen. Detta gör det lättare för den saudiska 

regimen att måla upp en shiamuslimsk hotbild för att få stöd för sin kamp mot Iran. 
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Saudiarabien använder således sin wahhabitiska ideologi för att kunna utöka sin makt och 

bibehålla sin legitimitet i den muslimska världen.     

 

4.4 Avrättningen av Nimr al-Nimr    
Med hjälp av realismen kan man se Nimr al-Nimr som ett hot mot Saudiarabiens säkerhet då 

han öppet motsatte sig den styrande makten och uppviglade människor att delta i protester. 

Hans påstådda samröre med Iran är i linje med realismens syn på hur konkurrerande länder 

betraktar varandra med djup misstänksamhet. Saudiarabien uppfattade Iran-Nimr al-Nimr 

kopplingen som ett sätt för Iran att utnyttja shiamuslimska grupper för att infiltrera 

sunnimuslimska stater. Utifrån realismens syn på säkerhet befarar Saudiarabien att Iran 

försöker påverka deras nationella angelägenheter då det ger Iran ökade resurser och kan flytta 

fram sina maktpositioner. För att hindra Iran från att få ett allt starkare grepp inne i 

Saudiarabien var det därför nödvändigt att avrätta Nimr al-Nimr.  

Enligt realismens nollsummespel såg Iran en möjlighet när al-Nimr avrättades, för att 

ytterligare delegitimisera den saudiska regimen, spä på sekteristiska motsättningar i regionen 

och få ökat stöd i sin strävan att förändra maktförhållandena i Mellanöstern. Iran kan också 

utnyttja händelsen för att visa på hur värden för islams heligaste platser behandlar muslimer, i 

syfte att vinna den ideologiska kampen om vilken stat som bäst representerar islam.  

 

4.5 Irans utrikespolitik i Jemen 
Enligt realismens syn på allianser kan man tolka Irans stöd till Huthirebellerna som ett sätt för 

Iran att stärka sina regionala ambitioner. Iran ser Huthirebellerna som en långvarig aktör i 

Jemen och är därför beredd att investera i rörelsen, för att få utdelning senare i framtiden. 

Utifrån realismens ideologibegrepp använder Iran shiaislam som en gemensam nämnare, för 

att bygga upp starkare relationer mellan parterna.  

I linje med offensiv realism försöker Iran få tillgång till geografiska områden som kan 

användas för att konfrontera Saudiarabien och hota amerikanska intressen i regionen. Poängen 

är att det ska avskräcka Irans fiender från att attackera landet och ger dem mindre 

manöverutrymme, då Iran obehindrat skulle kunna hämnas och göra det kostsamt för 

angriparen. Iran vill också använda sitt inflytande över Huthirebellerna som ett sätt att 

utpressa och hålla tillbaka Saudiarabien.  



31 
 

Enligt nollsummespelsprincipen försöker Iran att göda Jemenkonflikten för att hålla 

Saudiarabien inblandat i ett svårt och kostsamt krig. Det tär på Saudiarabiens ekonomiska 

resurser vilket i sin tur kan leda till minskad makt. Det försvårar också för Saudiarabien att 

lägga sig i andra konflikter i regionen, som exempelvis Syrien, en konflikt som är betydligt 

viktigare för Iran.  

 

4.6 Saudiarabiens utrikespolitik i Jemen 
I linje med realismens syn på nationella intressen har Huthirebellernas framväxt inneburit 

motgångar för saudifinansierade grupper och således avskurit Saudiarabien från inflytande i 

Jemen. För att bevara en stark närvaro i landet och förhindra att saudifientliga grupper växer i 

styrka, var det därför nödvändigt att inleda en militär offensiv. De anti-iranska stämningarna i 

Saudiarabien kan förstås utifrån realismens överlevnadsbegrepp. Konflikter i närområdet har 

ökat instabiliteten och risken för sammandrabbningar mellan olika grupper. Genom att ena 

befolkningen mot en yttre fiende blir det lättare att hålla ihop landet och se till statens 

överlevnad.  

I samklang med realismens betoning på makt, har Saudiarabiens intervention i Jemen 

demonstrerat landets styrka. Saudiarabien har lyckats att porträttera sig själv som en 

tillräckligt mäktig stat som kan leda en militär koalition utan amerikanskt ledarskap. Detta har 

lett till en allmän uppfattning av saudiarabisk hegemoni i Mellanöstern. Detta kan också ses 

som en farlig utveckling, då Saudiarabien och Iran har använt sig av en offensiv realistisk 

strategi i Jemen. Saudiarabien som har varit den mer dominanta staten i regionen, har sett hur 

maktbalansen har förskjutits till Irans fördel. Detta i sin tur har lett till att risken för 

konfrontation mellan länderna har ökat.  

Av säkerhetsskäl valde också Saudiarabien att intervenera i Jemen. Då inbördeskriget har 

delat upp landet i olika fraktioner har det varit enkelt för Iran och AQAH att expandera sina 

verksamheter och rekrytera anhängare. Strategiska framgångar för dessa aktörer bidrar till att 

destabilisera den arabiska halvön och underlättar för attacker mot Saudiarabien.  
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5. Slutsatser 
Denna uppsats har med hjälp av realismen som teoretiskt ramverk - förklarat Iran och 

Saudiarabiens rivalitet i Mellanöstern samt undersökt mer djupgående deras utrikespolitik i 

Jemen. Detta har gjorts utifrån två frågeställningar; Vilka händelser har påverkat Iran och 

Saudiarabiens relationer och gjort dem till rivaler? Vad har Iran och Saudiarabien för 

utrikespolitik i Jemen? För att kunna besvara den första frågeställningen har fyra fall valts ut, 

som anses särskilt viktiga för uppkomsten och konsolideringen av rivaliteten. Dessa fall är 

iranska revolutionen, Iran-Irakkriget, inbördeskriget i Syrien och avrättningen av Nimr al- 

Nimr. En analystabell har presenterats i teoriavsnittet där kärnbegrepp från realismen har 

tagits upp. Analystabellen är till för att ge en överblick över teorin, ta ut det innehåll som är 

mest relevant för uppsatsens syfte och visa mer konkret hur den ska användas för att förklara 

uppsatsens empiri. Exempel på kärnbegrepp är makt, ideologi, uppkomsten av konflikter, 

säkerhet, allianser och nollsummespel.  

Resultatet från första frågeställningen visar att en rad olika faktorer inom de utvalda fallen har 

förorsakat rivaliteten mellan länderna. I fallet om den iranska revolutionen då Iran 

transformerades från en sekulär monarki till ett prästvälde, använde landet sin shiamuslimska 

ideologi för att förändra maktförhållandena i regionen. Iran ville vinna över stora delar av den 

muslimska befolkningen för att få utökad makt. Irans strategi var offensiv realistisk, vilket 

betyder att man strävar efter att bli en hegemon för att skydda sig mot potentiella angrepp.   

Iran-Irakkriget spädde på fientligheten mellan Iran och Saudiarabien, då Saudiarabien aktivt 

stödde Saddams krig med ekonomiska bidrag. Saudiarabiens rationalitet byggde på att 

försvaga Iran så pass mycket att de inte längre kunde utgöra ett hot mot landets intressen. 

Detta lyckades Saudiarabien med då kriget var förödande för Iran och förstörde deras 

möjligheter att bli en stormakt. Saudiarabien utnyttjade också ett svagt Iran till att bli den 

starkaste kraften bland muslimer i Mellanöstern. 

Inbördeskriget i Syrien har drivit ländernas rivalitet till sin spets. Irans stormaktsambitioner 

såväl som nationella säkerhet står på spel om Assadregimen faller. Det är från Syrien som 

Iran bygger upp sin proxy-grupp Hizbollah, vilket i sin tur gör Iran till en större militärmakt. 

Hizbollah fungerar som ett avskräckningsmedel och skyddar Iran från att angripas av sina 

fiender. Iran har också ekonomiska intressen i Syrien vilket är vitalt för landets industri. 

Saudiarabien vill kapa Irans allians med Assad då detta skulle få Irans maktsfär att braka ihop. 

Saudiarabien har således stött rebellgrupper i Syrien som slåss mot regeringen, exempelvis 

Fria Syriska Armén och olika radikala islamistiska grupper.  
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Avrättningen av Nimr al-Nimr var ett sätt för Saudiarabien att stärka sin nationella säkerhet, 

då shiaprästen befarades har kopplingar till Iran. Saudiarabien ville förhindra Iran från att 

infiltrera landets shiamuslimska befolkning. Iran som starkt motsatte sig avrättningen använde 

händelsen till att demonisera Saudiarabien för att få starkare stöd bland muslimer, vilket i sin 

tur ger landet mer makt.  

Resultatet från den andra frågeställningen visar att Irans utrikespolitik i Jemen syftar till att 

bygga upp starka band med Huthirebellerna. Iran betraktar rörelsen som en långvarig aktör i 

landet, vilket är varför de är beredda att stödja den politiskt, ekonomiskt och militärt. I 

gengäld kommer Iran att ha ett fotfäste på den arabiska halvön, något som stärker Irans makt i 

regionen samtidigt som det kan användas i en eventuell konfrontation med Saudiarabien. 

Utifrån nollsummespelsprincipen är det fördelaktigt för Iran att hålla Saudiarabien involverat i 

Jemenkonflikten. Detta eftersom kriget har inneburit höga kostnader för Saudiarabien.   

Saudiarabiens utrikespolitik i Jemen bygger på deras nationella intressen. Huthirebellernas 

framgångar har lett till ett minskat saudiskt inflytande. Den militära interventionen syftade 

därför till att besegra rebellerna och återuppta sin dominanta ställning i landet. Interventionen 

visade också på Saudiarabiens militära styrka, vilket har stärkt bilden av saudisk hegemoni i 

regionen. Från en säkerhetsaspekt valde Saudiarabien också att intervenera. Inbördeskriget 

har stärkt AQAHs position vilket i sin tur höjer risken för attentat mot Saudiarabien.    

Uppsatsens studie har varit relevant då den har förklarat uppkomsten av rivaliteten mellan Iran 

och Saudiarabien, hur den har befästs i ett antal fall och mer specifikt undersökt vad länderna 

vill uppnå i Jemen. Läsaren har således fått ökad förståelse för Mellanösterns viktigaste aktörer 

och hur deras maktkamp spätt på motsättningar och sekteristiskt våld i regionen. På grund av 

tid och resurser kunde jag inte analysera flera fall där Iran och Saudiarabien tävlar om inflytande. 

I kampen om Mellanöstern har rivalerna även motstridiga intressen i Libanon, Irak och Bahrain 

vilket har resulterat i ökade spänningar mellan dessa länders sunnitiska och shiitiska 

befolkningar (Mason 2014:97, 162-163). Detta hade varit intressant för vidare forskning. Ett 

annat förslag hade varit att studera USAs och Kinas konkurrens över energi i Mellanöstern och 

hur detta påverkar maktförhållandena i regionen.   
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