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Abstract  

The armed conflict in Syria is complex and bloody. This paper aims to provide a better 

understanding of how and why the conflict started in Syria. The purpose of the study is to 

identify the key actors in the conflict, both internal and external actors and the impact of these 

actors in the Syrian conflict and what role they have played to achieve their goals. Furthermore, 

this paper also seeks to explore the changing character of conflict over time and the main 

obstacles for the peace in Syria. The study’s method is a comparative case study. A comparison 

between 2011-2017 is used to draw general conclusions. The theoretical framework to analyze 

are realism and liberalism. The materials used for this study are books, articles and documents 

etc. In conclusion, this paper finds that Assad's family has ruled Syria with an iron fist for many 

decades and a lack of freedom and economic problems caused protests  against Assad’s rule. 

The nature of war has changed in the period 2011 to 2017. Syria was a state of war of all 

against all. Syria was divided between many actors and they strove for power and dominance. 

The main obstacles to peace, there are various divisions within the opposition and most of them 

living abroad and  the external actors has impacted conflict. The reform of the United Nations 

Security Council  is a prerequisite for peace in Syria. The UN should send peacekeeping forces 

to Syria and Syria needs a Marshall Plan. 
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1 Inledning  
 

1.1 Forskningsproblem  
 

Syriska inbördeskriget är en pågående konflikt mellan regimen och flera oppositionsgrupper 

och det förekommer också strider mellan de olika oppositionsstyrkorna. Konflikten i Syrien 

har pågått i sju år. Landet har splittrats och al-Assad-regimen har ingen kontroll i Syrien, det 

finns många aktörerna i den syriska konflikten. Olika områden kontrolleras av olika aktörer. 

De olika oppositionsgrupperna samt regimen har ett aktivt stöd från andra länder. Det syriska 

inbördeskriget är resultatet av den arabiska våren som nådde Syrien under 2011. När folk 

började med fredliga demonstrationer runt om i landet och visade sitt missnöje med regimen 

samt frågade efter politiska förändringar i landet, svarade al-Assad med våld. Situationen 

ledde till ett fullskaligt inbördeskrig. En djupt splittrad nation har gett terrororganisationen 

Islamiska staten (IS) och andra aktörer utrymme att växa och stärka sin position i landet 

(Globalis 2016). Inbördeskriget i Syrien blev ett allas krig mot alla. Det många aktörer 

involverade i konflikten. Vilka är huvudaktörerna i denna konflikten? Är det externa eller 

interna aktörer som förhindra fred? Den syriska konflikten har förvandlats till en komplex 

internationell kris och landet hamnat i en negativ våldsspiral. I vilken utsträckning den 

internationella politiken påverkade utvecklingen i Syrien? Sju år lider civilbefolkningen svårt 

av den här konflikten. Hur påverkade de interna och externa aktörerna fredsavtalen?   

 

Den allvarliga konflikten har lett till stora flyktingströmmar, över 5,5 miljoner människor är 

utomlands. Cirka en miljon som har flytt till Europa och det finns cirka 6,5 miljoner som är 

internflyktingar (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2018; 

säkerhetspolitik 2016). Utöver detta behöver mer än 13,1 miljoner människor humanitärt 

bistånd för att klara sig (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) 2017). Religion har också spelat roll i det syriska inbördeskriget. Olika beväpnade 

aktörer har använt våld och det har kostat många människoliv. De massakrer som skedde  i 

Syrien hade genomförts av olika aktörer samt sunni- och shiamuslimer och alla är skyldiga till 

detta våld. Det har skapat spänning mellan olika religiösa grupper (säkerhetspolitik 2016).  

Human Rights Watch (2017) hävdade också att regeringsstyrkorna och deras allierade har 

använt kemiska vapen mot civila. Strävan mot en fredlig lösning på konflikten har misslyckats 

under de här sju åren. Vilka bakomliggande orsaker och omständigheter finns att den 

konflikten blir svårlösta och vad som förhindrar fred? Finns det några förutsättningar för fred i 
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Syrien?  I en globaliserad värld förändrar ständigt relationer mellan aktörerna. Hur har 

karaktären av konflikten förändrats? Åtskilliga försök har gjorts för att skapa fred och lösa 

konflikten och alla försök har misslyckats. Målet med denna studie blir därför att utforska de 

nämnde problemen, för att se om det går att finna en lösning på konflikten.  

 

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att analysera, förklara och se närmare på hur konflikten började i 

Syrien och hur kriget i Syrien bör förstås samt vilka faktorer som ligger bakom kriget. 

Studiens syfte är att kartlägga och identifiera huvudaktörerna i konflikten och vilken roll de 

har haft för att uppnå sina mål. Mer explicit är syftet även att se hur konfliktens karaktär har 

förändrats över tid och därför genomförs en komparativ fallstudie för att jämföra år 2011 med 

2017. Utöver detta ämnar studien öka förståelsen för konflikten och ge en tydligare bild av 

vilka förutsättningar som krävs och identifiera de största hindren för fred i Syrien. 

                

Frågeställningarna som har utformat för att besvara studiens syfte är således: 

1. Hur startade konflikten i Syrien? 

2. Vilka är huvudaktörerna i den syriska konflikten och vad vill de uppnå? 

3. Hur har konfliktens karaktär förändrats över tid? 

4. Vilka förutsättningar och hinder finns för fred i Syrien?  

  

1.3 Avgränsningar 
 

Studien kommer att ta upp de externa aktörernas agerande i konflikten men inte deras inrikes 

politik. Konflikten pågår fortfarande och därför studiens kommer att fokusera på krisen mellan 

2011–2017. Det har hänt mycket under de sju åren i den konflikten. Det är viktigt här är de 

centrala händelser. Det finns många olika religiösa och etniska minoriteter i Syrien. Studien 

kommer utforska några av dessa etniska minoriteter.  
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1.4 Disposition  
 

I det inledande kapitlet har studiens ämne och forskningsproblem introducerats samt 

presenteras syfte och frågeställningar. I samma kapitel presenteras avgränsningar som gjorts i 

studien. I nästkommande presenteras bakgrund som ger en inblick i Syriens politiska historia. I 

kapitel 3 presenteras tidigare forskning, där fokus ligger på syrisk konflikt. I kapitel 4 

beskriver studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 5 presenteras den vetenskapliga metoden 

för att uppfylla uppsatsens syfte och sedan övergår till material samt källkritik. I kapitel 6 

analyseras de material som ingår i undersökningen. Studiens avslutas i kapitel 7 med de 

slutsatserna som kommer att presentera och därefter finns en referensförteckning över material 

som har använts i denna studie.  
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2 Bakgrund  
 

2.1 Syriens politiska historia efter 1946 
 

 

Syrien är ett land som blev självständigt 1946. Den långa kampen för självständighet var en 

viktig del av den syriska nationella identiteten som bestod av olika minoriteter. Dessa 

minoriteter var en del av Syrien men det var inte självklart att landet skulle bli förenade. Olika 

regeringar hade svårigheter att upprätthålla politisk stabilitet och främja syriska intressen. 

Efter självständigheten präglades Syriens politisk av utrikespolitisk och nationell identitet 

(Lund 2014,43; Zisser 2006,180–190). Under 1940-talet ökade  instabilitet i landet och 

bakgrunden till den oron var alla socialgrupper missnöje med ekonomiska utvecklingen, ökade 

de sociala klyftorna och staten Israel utropades 1948. En annan anledning var irritation över 

arabländernas bakslag i kriget med Israel. Under 1940-talet bildades Baathpartiet i Syrien som 

förespråkade sociala och ekonomiska reformer i landet, och kämpade mot Israel och 

västimperialismen. Stödet för Baathpartiet ökade stort inom den unga generationen. 

Baathpartiets mål  var att ta makten i Syrien. Före 1970-talet ägde rum många statskupper i 

landet och olika regeringar avlöste varandra. Syriens politik dominerades av militären som 

regerade Syrien efter självständigheten (Landguiden 2016; Lund 2014,44–46; Phillips 

2015,363–365; Zisser 2006,190). 

Under 1950-talet ökade stödet för den nationalistiska vågen och socialistiska Baathpartiet. År 

1958 enades Egypten och Syrien som en union men besvikelse över att Egypten hade mycket 

makt och därefter unionen upplöstes efter tre år (Landguiden 2016). År 1963 gjorde 

Baathpartiet en militärkupp och tog makten i landet. Man ville driva igenom reformer som 

präglades av Baathpartiets ideologi vilken var byggd på panarabismen, sekularism och 

socialism. För att undvika statskupp, vilket dem föregående regeringen utsatts för, styrde 

Baathpartiet med hjälp av undantagslagar och förbjöd alla politiska partier (Lund 2014,47; 

säkerhetspolitik 2016). Jordfrågan löstes genom omfördelning av jord och många alawiter 

tilldelades höga politiska positioner. Baathpartiet ökade också flera religiösa gruppers 

inflytande men en minskning av sunnimuslimer inflytande (Landguiden 2016; Phillips 

2015,364–366). Interna splittringar inom Baathpartiet och maktkamp mellan två alawitiska 

generaler under 1960-talet gjorde att den pragmatiska gruppen tog makten i en ny kupp 1970. 

Hafiz al-Assad blev president.  Hans strategi var att ge sina släktingar och alawiter  de 

betydelsefulla posterna inom säkerhetsapparaten. Under1970-talet fick landet sin första 
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konstitution som byggde på Baathpartiets styre och presidenten fick oinskränkta 

maktbefogenheter (Landguiden 2016; Lund ,2014,50; Albasoos,Al maqbali 2017,48-49). Det 

har betonats att Syrien är den enda arabiska staten som var helt engagerad i kampen mot Israel 

och den palestinska frågan. Det var bara under al-Assads regim Syrien uppnådde politisk 

stabilitet men den tiden präglades av ett hårt förtryck mot de som hotade ledningen. Hafiz al-

Assad strategi var att spelade ut sina medhjälpare mot varandra , för att ingen ska ta makten  

(Lund 2014,53; Zisser 2006,190–193; Landguiden 2016). Syrien var i krig mot Israel, år 

1948–1949, 1967 och 1973. Syrien kämpade Israel inne i Libanon under 1980-talet. Striden 

med Israel präglade länge al-Assads utrikespolitik (Landguiden 2017).  

 

I slutet av 1970-talet var missnöje starkt bland befolkning med de ekonomiska förbehållen. 

Det ökade  korruptionen och alawiter dominans. Det ledde till att våld ökad ständigt i början 

av 1980-talet. Oppositionen var sunnimuslimska grupper, och andra grupper som  krävde 

reformer. Muslimska brödraskapet strävade efter en islamisk stat och använde våldet mot 

statsstyrelse. År 1982 ledde Muslimska brödraskapet ett uppror i staden Hama som brutalt 

slogs ned av regeringsarmén och information om antalet dödade är fortfarande osäkra. Efter 

Hamamasskern blev ingen reformer i stället al-Assad blev hårdare och behärskade med våld 

som en diktatur. al-Assads bild och statyer var på alla platser, folk uppfostrades sina barn att 

betrakta president som en historisk hjältefigur. Obalansen i regionen och i landet nyttjades al-

Assad som ett verktyg för att inte upphäva undantagslagarna och genomför politiska reformer.  

 

Politiska läget under 1980-talet ledde till att al-Assad blev mycket hårdare och 

säkerhetstjänsterna fick mycket makt samt al-Assad retorik hela tiden var ur Baathpartiets 

ideologi men i självverket tog inte alls hänsyn till ideologier. Under 1990-talet förbättras al-

Assad relationen med omvärlden när man gicks med fredsförhandlingar med Israel samt 

arbetar tillsammans med USA i Irakkriget 1991 (Landguiden 2016; Lund 2014,53–58).  

Syrien hade en bra relation med Östeuropa fram till Sovjetunionens nedgång och samarbeten 

med Ryssland har bibehållit efter 1991 (Landguiden 2017). När Hafiz al-Assads dog i juni 

2000 ändrades konstitutionen åldersgränsen för att bli president, sänkte från 40 till 34 år, för 

att Bashar al-Assads blir presiden. En månad efter Hafiz al-Assad död utsågs han till president. 

Förväntningar om politiska och ekonomiska reformer var stort, den tiden kallade man 

(Damaskusvåren). Bashar al-Assad projekt var liberala reformer och folket tog på allvar dessa 

löften, det politiska klimatet blev friare. Många regeringsmotståndare som var i exil vågade 

komma tillbaka till Syrien, många andra politiska fångar frigavs. Aktivister fick bilda 
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föreningar och skrev yttranden och pratade om ekonomiska, sociala och politiska problem, 

men under 2001 Damaskusvåren avbröts, när flera kända regeringsmotståndare, aktivister 

fängslades och hoppet och drömmen att Syrien skulle demokratisera var bort (Landguiden 

2016; Lund 2014,63,64). 

 

Under 2000-talet försämrades läget i Syrien, ökad sociala klyftorna och växande arbetslöshet, 

samt försämrade offentliga skyddsnät. Syriens relationer med omvärlden försämrades efter 

Irakkriget 2003. Syrien  kämpade indirekt mot USA tillsammans med  Baathpartiet och al-

Qaida i Irak efter Saddam Husseins fall. Omvärlden hävdade att Syrien låg bakom mordet på 

den tidigare Libanons premiärminister 2005. Syrien hade länge relation med olika grupper i 

Libanon under olika perioder. De syriska arméer som var i Libanon sedan 1976 tvingades 

lämna Libanon 2005 efter kraven från FN och många andra stater. FN och andra länder 

kritiserade Syrien för de skickade militära resurser till Hizbollah och  hade relation med 

palestinska extrema grupper. I regionen var och är Iran fortfarande en av Syriens närmaste 

allierade, de hade och har ömsesidiga intressen i regionen. Syriens relation med Turkiet var 

under lång tid spända p.g.a. Turkiet strypte vattenflödet till Syrien och den  kurdiska frågan 

samt Turkiet relationen med Israel har bedömts som ett hot (Landguiden 2016,2017; Lund 

2014,66–67).  

 

År 2005 träffades oppositionen i en gemensam allians den så kallade ”Damaskusdeklartionen” 

som bestod av vänster och nationalistpartier, kurdiska partier samt andra islamister grupper. 

Oppositionens  mål var bl.a. ett öppet politiskt samtal om olika ideologier som möter varandra  

och  gradvis reformer mot ett flerpartisystem i landet. För att inte skapa protester och hårda 

pressen från omvärlden lämnade regimen oppositionen  i fred  i några år men regimen 

övervakade noggrann oppositionen.  I slutet av 2000-talet lyckades Bashar al-Assad att ta sig 

ur omvärlden krisen. Då började regimen att bekämpa opposition, och menade att de gamla 

reglerna fortfarande gällde. Den Damaskusdeklarationen splittrats när regimen arresterade 

många av dem och oppositionen  hade inte en social bas. Samtidigt försämrades och växte 

ekonomiska och sociala problem år för år (Lund 2014,72–75; Lund 2015,162,168). 
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3 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning ger en vägledning när man ska definiera problemområde och de begrepp 

som problemet har. Mariam menar därför att allt forskning bör ha som utgångspunkt att ta 

hänsyn till tidigare forskning och teorier (Mariam 1993,79). Konflikten i Syrien har utforskat 

under de senaste åren. Olika forskare hade olika synpunkter. Studien kommer att förklara och 

återberätta några forskare synpunkter. Musarurwa och Kaye (2016,34–37) har identifierat 

orsakerna bakom den syriska krisen. Det var sociala, ekonomiska, kulturella och politiska 

strukturella faktorer som led till inbördeskrig. Målet för upproret var regeringsförändringar, ett 

slut på strukturellt våld, ojämlikhet inom Syrien. Musarurwa och Kaye anser att vissa experter 

tyckte att torkan som drabbade Syrien mellan 2006 och 2010 är skälet, det var en lång 

vattenkonflikt i regionen. Man kopplade  inbördeskriget till klimatförändringar. Vidare tycker 

Musarurwa och Kaye att denna kris har alla egenskaper som i det kalla kriget. Många 

regionala och internationellas aktörer är inblandade i konflikten. De olika aktörer har olika 

positioner beroende på vilken sida de stöder. Musarurwa och Kaye menar att olika forskare har 

klassificerats konflikt i Syrien som ett krig mellan shiamuslimer och sunniter. De menar att 

konflikten kan eskalera till ett tredje världskrig om man använder kärnvapen. Musarurwa och 

Kaye  tycker att ett slut på den syriska krisen ligger på den politiska viljan. 

 

Habets i sin artikel (2016,78–84) tycker att konflikt i Syrien inte kan ses längre bara ett krig 

mellan en diktator och folk. Det har blivit ett krig mellan sunni och shia och mellan moderata 

och radikaler. Habets anser att det är viktigt att interna aktörer komma överens med varandra. 

Men  det är svårt eftersom finns många olika aktörer. Man är inte överens vem som ska sitta 

vid förhandlingsbordet och under vilka förutsättningar.  Habets menar att det är viktigt att 

våldet minskar och humanitärt bistånd ökar till alla som behöver det, därefter kan 

fredsförhandlingar inledas. Habets anser att en federation kan vara en lösning på Syriens 

konflikten. Men samtidigt utgör en federation också en hot, om en del av Syrien kontrolleras 

av IS eller andra extrem grupper. Habets tycker att det internationella aktörer bara kan spela 

rollen för att stöda fred men i slutändan är den syriska befolkningen bör komma överens. Men 

med tanke på krigets komplexitet är det också viktigt att många av de berörda externa 

aktörerna bör inkludera bland annat för att försvaga terroristgrupper och kunna hantera syriska 

flyktingar i grannländerna. 

Duman i sin artikel (2017,85–89) har en uppfattning som Habets om en federation. Duman 

redovisar framgångar i kurdiska områden med självstyre och menar att den kurdiska självstyre 
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kan blir som inspirationen till andra delar av Syrien. Kurderna kunde förebygga konflikter och 

minska våld mellan olika grupper. Kurderna främjade dialog mellan människor utifrån deras 

individuella, etniska, religiösa och politiska identiteter. Vidare anser Duman att även om 

kurderna inte kunde lösa alla tvister, folket hade bra. Med annat ord menar Duman att social 

kapital är viktigt för att skapa tillit och samarbeta mellan olika grupper. Duman menar att de 

resultatrika erfarenheterna i kurdiska områden kan vara en inspirerande källa till fred i resten 

av Syrien och sådan framgång kan leda till att en fredsbyggande och försoningskultur. 

 

Wimmen och Asseburg i sina undersökningar (2012,3–7) anser att konflikten i Syrien har 

ändrat sin karaktär och blev ett Proxy krig, de olika aktörer får alltmer öppet stöd från externa 

aktörer. Olika internationell, regionala aktörer kämpar mot varandra på olika sätt. Vidare 

tycker Wimmen och Asseburg att det finns ett mönster av det kalla kriget som andra forskare, 

där USA och andra västvärlden som hjälper den syriska oppositionen samtidigt Ryssland och 

Kina stöder al-Assadregimen  i FN: s säkerhetsråd. Det har också skapat spänningar mellan 

olika regionala länder som Iran och Gulfstaterna. Wimmen och Asseburg menar att 

konfliktlösning inte kommer vara möjligt, så länge det finns många regionala och 

internationella aktörer som har egna intresse. Wimmen och Asseburg   som Habets tycker att 

västvärlden kan spela viktig roll och anser att prioritering för västvärlden bör vara att man 

samarbeta med opposition och regimen för att stoppa våldet och radikala islamister. Man bör 

förbättra levnadsvillkoren för folk. Man uppmanar grannländerna att tillåta inte sitt territorium 

för rebellrekrytering eller transitering av vapen. Wimmen och Asseburg anser för att motverka 

fragmentering av rebellstyrkor bör man förena den militära oppositionen samt man följer 

internationellt humanitär rätt. Vidare anser de att det är viktigt icke-statliga stöd som 

humanitärt bistånd till folk.  

 

Karlén i sin artikel (2017, 15-16,21-34) har fokuserat på externa aktörer och ansåg att externt 

stöd påverkar konfliktprocesser. Karlén tycker att konflikter med externt stöd kan hålla på med 

hur länge som helst. När interna aktörer får stöd från externa aktörer  kan externa aktörer 

också avgöra mycket och ha effekt på konflikten. Vidare anser Karlén att externa stöd gör 

konflikten svårlöst, när det är fler externa aktörer som är involverade och blir mer 

komplicerade, eftersom varje aktör har ett mål. Det blir också mer komplicerade när det ena 

eller det andra aktörer ge indirekt olika slag resurser till olika grupper. Vidare menar Karlén att 

beväpnade konflikter med externt stöd är ofta mer våldsam och dör många människor. Det  

förstärkte spänningen och konflikter mellan många länderna men också mellan olika 
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beväpnade grupper. Vidare menar Karlén att demokratiseringsprocess kan försämras när 

konflikten tar slut. 

  

Phillips (2015, 358–359,371,) har undersökt sekterism i Syrien innan inbördeskriget och efter 

2011. Phillips ansåg att den politiska identiteten i Syrien är komplex och  kom fram att 

politisering av sekterism i Syrien inte är något nytt, det har varit en del av syrisk politik efter 

självständigt. Den utvecklades medvetet tillsammans med nationell identitet. al-Assads mål 

var att använda sekter för att behåll makten. Phillips ansåg  att i början av konflikten var alla 

grupper hade ett nationellt mål, de talade om ”folket" och "Syrien". Nationalistiska identitet 

snarare än sekterism. Phillips tycker att sekterism i Syrien var otydligt men den otydligheten 

identiteter blev klar i vissa områden i den konflikten. Det började sekteriska angrepp och 

etnisk rensning av de lokala eliterna som hade kontroll i vissa områden med hjälp av regim 

eller rebell. Dessa grupper började mobilisera sig i landet och ökade konflikter mellan olika 

grupper i landet. Det gjorde att  externa aktörer som Hizbollah och andra grupper motiverade 

sina stöd till regimen och andra grupper. Phillips anser att Syriens identiteter har visat sig vara 

mångfacetterad. Den har skapat en bild av att orsaken till konflikt är en sekterisk identitet. 

 

Young, Stebbins, Frederick, Al-Shahery, Frederick Byran (2014,57–59) anser att den 

geografiläget är sårbara. Det  gör att striderna i Syrien kommer att sprida sig över till 

grannländer, när olika grupper  ge stöd till olika interna grupper. De syriska flyktingarna som 

finns i grannländer har samma etniska och religiösa bakgrund och det kan elda på sekteriska 

stridigheter mellan olika grupper. Young et al. (2014,57–59) menar att våldet redan har spridit 

sig till Libanon på grund av det stöd som Hizbollah ger al-Assadregimen. I Irak har 

komplicerat det sekteristiska våldet mellan sunni och shia. Den militanta grupper som al-Qaida 

och Jabhat alNusra upprustning i gränsområdena är  inte bra för stabiliteten i regionen. Young 

et al. (2014,57–59) som tidigare forskare menar för att minska utländska krigare och externa 

bistånd till olika grupper bör man samarbeta med grannländer och externa aktörer för att 

begränsa militära bistånd till rebellerna och regimen. De anser att militärt stöd är bra bara för 

att säkra gränserna men inte till de krigande aktörer. Men dessa åtgärder kräver närvaro av 

internationella säkerhetsstyrkor. Young et al. (2014,57–59) anser att de olika jihadister som 

kom från olika delar av världen och som kämpar just nu i Syrien har negativa konsekvenser 

när de tillbaka till sina länder. 
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Albasoos och Al-Maqbali  i sin artikel (2017,53) har en annan synvinkel och anser att 

konflikten i Syrien inte kommer att sluta genom att Bashar al-Assad avgår. Albasoos menar att 

det kan leda till en militär eskalering, ett allvarligt katastrofalt krig i Mellanöstern och en 

internationell kris. Många anser att al-Assadregimen är bättre för dem. Albasoos anser att 

konflikten har tagit en personlig hämnd snarare än en politisk konflikt, det är en fråga om 

värdighet och prestige för vissa externa och interna aktörer. Samtidigt om den syriska regimen 

och dess allierade eliminerar och försvagar den syriska oppositionen kan leda till en långsiktig 

konflikt. Groarke (2016,18–19) skrev att FN och arabiska förbundet anser också att sekteriska 

motsättningarna som har orsakat regionen övergripande, och tillåtet jihadistgrupper kom in i 

Syrien samt lett till en nivå av oförutsägbarhet i konflikten. Groarke skrev vidare att 

internationella och regionala aktörer gemensamma intresse är att försvaga IS. Förstärkningen 

av IS ökar instabilitet i områden. Groake menar som andra forskare att internationella och 

regionala aktörer bör inse att genom utöva påtryckningar på interna aktörer för att engagera sig 

i förhandlingar för att skapa stabilisering. Vidare tycker Groake att en lösning på konflikten 

bör uppfylla de interna aktörer och det syriska folket intresse.  

 

3.1 Sammanfattning  
 

Den tidigare forskningen är mer beskrivande. Den applicerade inte några av de teorier som 

behandlats i internationella relationer. Den tidigare forskningen har förklarat bakomliggande 

orsak till konflikten i Syrien som är sociala, ekonomiska, kulturella och politiska faktorer. 

Många forskare ansåg att externa aktörer agerande och involverade har påverkat 

konfliktprocesser på olika sätt och därför konflikten blev svårlöst. Konflikten i Syrien ändrade  

sin karaktär och blev ett Proxy krig. De olika aktörer fick öppet stöd från externa aktörer samt 

olika internationell, regionala aktörer kämpade  mot varandra på olika sätt.  Många  andra 

forskare tyckte att denna kris har alla egenskaper som i det kalla kriget. Många regionala och 

internationella aktörer direkt och indirekt är involverade samt  det blev ett krig mellan 

shiamuslimer och sunniter. En del  forskare ansåg att en federation kan vara en lösning på 

Syriens konflikten. De andra menade att internationella och regionala aktörer bör utöva 

påtryckningar på interna aktörer för att engagera sig i förhandlingar för att skapa stabilisering.  
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4 Teorianknytning 
 

I detta avsnitt introduceras de två teorier som kommer att användas. Realism och liberalism är 

vanliga förekommande i studier av internationella relationer. Studien kommer att fokusera på 

realismen och liberalismens kärna d.v.s. den klassiska skolan samt några av de modern skolan 

som kommer att redovisas nedan. Den kombinationen av både teorin kommer att komplettera 

varandra och ge tillräckliga förklaringar samt ge svar på studiens syfte och frågeställningar.  

 

 

4.1 Realism  
 

Realismen är en av de äldsta teorierna inom internationella relationer. Den grekiske historikern 

Thucydides (ca. 460–406 f.Kr) tyckte att internationell politik drivs av maktlysten och 

egoistisk. En kamp efter makt och dominans som har sina rötter i mänsklig natur. Makt är 

ständigt ojämnt fördelat, det finns ingen plats för lagar och reglar. De svagaste grupper måste 

anpassa sig till mäktiga aktörer för att överleva. En annan klassisk tänkare är Machiavelli 

(1469–1527) tyckte att en ledare bör acceptera och anpassa sig till politiska förändringar som 

sker i internationella relationer. En ledares plikt är att vara rädda om staten överlevande och 

försäkra sina folk om säkerhet och välstånd. En ledare under alla förhållanden följa 

maktpolitikens grundregler, att väga och prioritera sina egna intressen och sin egen makt mot 

andras. Machiavelli hävdade att det är nödvändigt en ledare lär sig en annan slags moral, en 

dubbelmoral (Appelqvist 2013, s 52,53, Dunne, Schmidt 2017, s.102–106; Hall 2014, s.53,54).  

 

Machiavelli (2009, s.113,123) tyckte att en ledare som vill behålla makten kan inte jämt vara 

god. Att lära sig under vilka förhållanden kan vara god eller inte. En furste bör använda sig av 

lejonet och räven karaktärsdrag för lejonet kan inte försvara sig mot fällor och räven kan inte 

försvara sig mot vargar. Man måste vara räv för att känna till fällorna och lejon för att 

skrämma bort vargarna. Thomas Hobbes (1588–1679) är en annan klassisk tänkare utgick från 

ett hypotetiskt naturtillstånd. Hobbes tyckte att människor lever naturens tillstånd, i ständig 

skräck för varandra. Hobbes ansåg för att hantera denna skräck bör man skapa ett 

samhällskontrakt, en säkerhetspakt, en överenskommelse mellan samhället och staten. Men 

Hobbes såg att den skräck som individer känner i naturtillståndet upplever stater i det 

internationella naturtillståndet. Hobbes tyckte att internationell politik alltid är i ett tillstånd av  

krig samt anarkin som innebär att grupper av människor är fria från andra grupper (Hall 2014, 
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s.54,55). Hobbes (2004,127–128) ansåg att i människans natur finns tre orsaker för oenighet. 

För första är rivalitet, för det andra är misstro och för det tredje är ärelystnad. Människor som 

lever utan en gemensam makt och en ordning befinner sig i det tillstånd som kallas krig, och 

detta krig är ett allas krig mot alla.  

 

Trots de olika tidsperioder och politiska kontext är den klassiska realismen präglas av en 

pessimistisk syn på internationella relationer. Det finns tre beståndsdelen som identifierar 

realism, statism, överlevnad och självhjälp. statism är termen som ges till att staterna är 

nyckelaktör i den anarkiska arenan. Staten har legitimitet och kan utöva makt inom ett bestämt 

territorium men utanför statens gränser existerar ett tillstånd av anarki. Och därför realism drar 

slutsatsen att alla stater första prioritet att säkerställa sina överlevnaden och sitt eget 

välbefinnande, i anarki måste alla skydda sig själv. Om en stat känner sig hotad bör öka sin 

militära kapacitet. De politiska aktörerna bedömer rationellt och vidtar lämpliga åtgärder, 

inklusive användning av våld, för att säkerställa sin egen överlevnad i en fientlig och hotande 

miljö, att eftersträva självhjälp. Men ibland är det inte möjligt därför stater drivit andra 

alternativ som att bilda militära allianser för att säkerställa sin egen överlevnad. Internationella 

politiken är en ständig maktkamp. Nationell säkerhet, statlig överlevnad och staten intresse är 

viktigt och hur en ledare hanterar och behåller sin makt (Appelqvist 2013, s.54,58; Dunne, 

Schmidt 2017, s.102–106).  Hans J. Morgenthau (1948) som först formulerades den moderna 

realismen som återknöt till den klassiska realismens tradition, att politik förklarar utifrån 

människans natur, intressen, och den är densamma för alla tider och platser. Morgenthau 

menar att det finns tre grundläggande mönster för makten bland staterna - att behålla makten, 

öka makt och visa sin makt. Morgenthau ansåg att det finns ingen universell moral. Den ena 

statens moral är inte nödvändigtvis den andra statens moral (Appelqvist 2013,61,62; Dunne, 

Schmidt 2017, s.107; Hall 2014, s.55,56). 

 

Under 1960-talet kritiserade Kenneth Waltz den klassiska realismen. Waltz menade att syfte 

med institutionerna var att öka säkerhet i den anarkin värld och det är inte mänskliga naturen 

som gör att stater styre av sina egna intressen utan den internationella arenans struktur. Att i 

den anarkiska världen tvingade varje stat till helt lita sig själv för att skapa trygghet. Waltzs 

grundlade neorealism/ strukturrealis som hävdade att staterna är huvudaktörerna. Men 

institutioner som FN, NATO, EU och andra kan skapa säkerhet för staterna. Men de 

mäktigaste staterna som bestämmer vilka institutioner som skapas, som styr hur institutionerna 

arbetar och avgör hur starka de ska vara (Appelqvist 2013, s.62,63). Waltz tyckte att den 
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internationella politiken är system som består av stater och det sätt på vilket de här staterna  är 

sammansatt till en helhet (struktur), det är strukturen som bestämmer hur staterna handlar. 

Internationella systemets struktur är och ständigt har varit anarkisk. Staterna vill överleva i 

anarkin, och styrs av maktpolitiska principer (Hall 2014, s.56).  

 

Under 1900-talet började vetenskapliga arbetet skiljer mellan offensiv och defensiv 

neorealism. John Mearsheimer och Waltz har olika perspektiv när det gäller att beskriva staters 

beteende. Mearcheimer som företrädde offensiva realismen och tyckte att stater alltid vill  

maximera sin makt och  strävar  efter en ledande ställning.  Waltz företrädde defensiv 

neorealism och menade att det är säkerhet och inte makt som behöver maximeras i den 

internationella relationer (Appelqvist 2013, s 65). Det finns tre begrepp inom realismen för att 

studera konsekvenserna av den internationella anarkin. Det första är säkerhetsdilemmat, att  i 

kriget ingen stat kan lita på att andra stater. Det innebär att militära resurser är viktigt. Men 

varaktig upprustning kan leda till osäkerhet i internationella systemet. Det andra är maktbalans 

som hindra stater krigar med varandra. Stater bevakar varandra genom att balansera militär 

styrka och resurser. Den tredje är polaritet som avgör hur stabilt det internationella systemet 

kommer att vara (Hall, 2014, s.57–60). Man tycker att bipolaritet är mer gynnsam än 

multipolärt för internationell ordning, och skapa maktbalans (Jackson, Sörensen 2013,96).  

 

 

4.2 Liberalism  
 

Michael doyle definierar Liberalism med fyra förklaringar. För det först, att alla människor är 

lika, har lika rätt till utbildning, tillgång till en fri press och religiös tolerans. För det andra, att 

stater skapade av fria individer, en lagstiftande församling, deras grundläggande rättigheter får 

inte missbruk. Den tredje är enskild individens frihet, rätten att äga egendom som ska skyddas. 

Den fjärde är ett effektivt system för ekonomiskt utbyte, ett marknadsbaserat system för 

nationellt eller internationellt (Doyle 2008,50,51). Ur olika källskrifter märker man att liberala 

idéer skapades i en kritik mot kyrkans makt. Liberalism försvaras rationalismen och har 

förtroendet till det mänskliga förnuftets förmåga, att framsteg och utveckling är möjligt. 

Liberalismen lägger stor vikt vid den enskilda människans frihet från inskränkningar och 

förtryck, att befria människor bl.a. genom införande av institutioner, demokrati och 

marknadsekonomi.  Några av de fundamentala grundsatserna är individens frihet, folkens 

självbestämmanderätt, samarbete är möjligt för att lösa konflikter (Appelqvist 2013,52–55,59; 
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Ericson 2014,68–70). Till skillnad från realism som betraktar det internationella relationer som 

en anarkisk arena, strävar liberalismen efter frihet, rättvisa och tolerans i internationella 

relationer. Nationella och internationella institutioner är skyldiga att skydda och vårda dessa 

värden (Dunne 2017,118).  

 

Det finns skillnader mellan olika liberal teoretiker bl.a. hur de ser på individen, Samhället och 

rättigheter. Gemensamt för alla liberal teoretiker att man inte dela in det politiska rummet i en 

inrikes och en internationell sfär. Målet är att överbrygga intressekonflikter och skapa en 

varaktig internationell fred bl.a. genom institutioner (Ericson 2014,68–69). I litteraturen finns 

olika beteckningar på olika riktningar liberalismen, nedan redovisar några av dem: idealism, 

interdependen, och Institutional liberalism. Idealism i internationelle relationer bygger på 

uppfattningen att det finns universella värden och gemensamma intressen. Alla medborgare  

har vissa medfödda fri-och rättigheter och måste vördas. Stater som styrs av folket och som 

värnar mänskliga fri och -rättigheter (Ericson 2014,69). Interdependens liberalism menar att 

modernisering ökar nivån på ömsesidigt beroende mellan stater. Transnationella aktörer blir 

allt viktigare, militär makt blir mindre viktigt. Ömsesidiga beroende är inte ofta liksidigt. Det 

innebär att vissa stater är mer beroende än andra. Makt är inte tydligt d.v.s. att aktörer har 

makt över vissa frågor inte alla. Ett starkt militärt försvar är inte avgörande för förhandlingar 

på andra politikområden. Människor och stater är ömsesidigt beroende av varandra för sin 

överlevnad, utveckling och sitt välstånd. Den skapas genom att stater specialiserar sig på att 

tillverka det de är bäst på eftersom detta ger störst vinst och importerar sådant som andra är 

bäst att tillverka. Realister ser världen som ett nollsummespel, vilket betyder att samarbete i 

världspolitik är mycket svårt att åstadkomma. Liberaler ser världen som plussummaspel som 

lägger tonvikten på absoluta vinster och samarbete bör vara lättare att åstadkomma (Jackson, 

Sörensen 2013,130; Ericson 2014,72–73).  

 

Institutional liberalism menar att internationella institutioner främjar samarbete mellan stater.   

Internationella institutioner kan ge hjälp till stater att förverkliga de gemensamma fördelar 

genom samarbete. Institutionalisera anser att normer måste bäras upp av de starka institutioner 

och organisationer och  som är viktig  för att lära  alla internationella aktörer till ett 

samarbetsinriktat agerande. Institutioner minskar problem om bristande förtroende mellan 

stater samt minskar staternas rädsla för varandra. Internationella institutioner är viktigt för att 

begränsa den internationella anarkins negativa effekter. Att aktörer koncentrera sig på 

långsiktiga nytta snarare än kortsiktig fördel.  Internationella institutioner kan vara formella 
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organisationer som FN eller EU, som kan bevaka, påverka, straffa internationella aktörerna. 

De kan också vara bl.a. internationella regimer, som kommer överens om ett visst sakområde 

bland annat internationella överenskommelse (Jackson, Sörensen 2013,130; Ericson 2014,73–

75). Liberalismens utgångspunkt är den fria individen, och  internationella relationer bygger 

på att individer och stater är rationella och kan reglera sina förbindelser, skapar gemensamma 

institutioner för att öka den gemensamma nyttan i den global värld som formad av ömsesidigt 

beroende. Fred, frihet, tillväxt, välfärd och rättvisa betraktas som positiva värden och kan 

uppnås genom samarbete.  Liberalismen lägger tonvikten på att andra aktörer än stater är 

också viktigt i internationella relationer, som nationella intressegrupper, transnationella aktörer 

samt internationella organisationer. Staten har inget egenvärde, den  är för att stoppa individer 

skadar varandra, försäkra att avtal hållas och ge individer möjlighet att fritt leva sitt liv 

(Ericson 2014,67).  

 

4.3 Sammanfattning och kritik mot teorier 
 

För att applicera och preciseras på empirin har studie valt att presentera de viktiga punkterna i 

de valda teorierna. 

 

Realismen och neorealismen:  

• Realismen har pessimistisk syn på människor. Internationella arenan är konfliktfyllda, 

individets beteende är egoistiskt, nationella intresset styr, den internationella arenan är 

en anarkistisk ordning med självständiga stater.  

•  Nationell säkerhet, staters suveränitet och överlever som stater är viktig. 

• Internationella relationer handlar om maktkamp, dominans. Man kan inte lita på andra 

stater, Varje stat är ett potentiellt hot mot andra stater och därför är maktmedel är 

viktigt. 

• Internationella politiken är system som består av stater och det sätt på vilket de här 

staterna är sammansatt till en helhet (struktur), det är strukturen som bestämmer hur 

staterna agerar. 

• För att bevara fred och stabilitet är maktbalans betydelsefullt. 

• Defensiv realismen: stater anstränga sig att maximera sin säkerhet, det bästa möjliga 

förhållandet för stater är i ett bipolärt system. 

• offensiva realismen: staterna vill jämt öka sin makt (Jackson, Sörensen 2013,96,97; 

Hall 2014, s.56). 



  

16  

  

 

           Liberalismen, interdependen och institutionell liberalism: 

• Liberalism sätter enskild individens frihet i centrum. Det finns universella värden och 

gemensamma intressen, alla människor har vissa medfödda fri-och rättigheter, har lika 

rätt till utbildning ,att äga egendom ,tillgång till en fri press och religiös tolerans. Stater 

som styrs av medborgare  och som värnar mänskliga fri och -rättigheter, det finns även 

andra aktörer även om stater är viktigast. 

• Liberalismen har optimistisk syn på människor. Individer och stater är rationella och 

kan reglera sina förbindelser och genom samarbete  kan undvika krig. 

•  Modernisering ökar nivån på ömsesidigt beroende mellan stater. Transnationella 

aktörer blir allt viktigare, militär makt blir mindre viktigt. frihandel, marknad och 

välfärd ger fred. 

• Institutionell liberalism: internationella institutioner främjar samarbete mellan stater 

och öka förtroende mellan stater samt minska rädsla för varandra, vikten av 

förhandlingar och kompromisser är viktigt (Jackson, Sörensen 2013,130). 

 

 

Kritik mot realismen att den är för reduktionistiskt och den gör att hela internationella 

relationerna reducerar i term av intressen och makt. Kultur, idéer, nationella politiska system 

eller andra aspekter är oviktiga för realismen. Realismen jämför historiska händelser utan att ta 

hänsyn till skillnader i tid och rum. En annan kritik är hur ser man på hotet, den kommer från 

andra stater eller från den egna staten. I den global världen kommer hotet inte från andra stater 

utan från terroristgrupper eller miljöförstöring (Hall 2014, s.64–65). Kritik mot liberalism är 

bl.a. att de universella värden och gemensamma intressen inte  kan ses som  realistiska i den 

global världen, i en svår situation stater måste lita till sig själv. Många tycker att liberalismen 

är en teori av och för väst som inte kan lösa de domominerade problemen i världen. Samarbete 

löser inte problem. Demokrati är inte det enda legitima styrelseformen och demokrati leder 

inte alltid till fred (Ericson 2014,79–80). 
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5 Metod, material, källkritik 
 

Nedan introducerar en beskrivning av de tillvägagångssätten för studien. Hur studien kommer 

att utföra samt i löpande texten ge förklararingar om de val som gjorts. Konflikten i Syrien är 

komplicerad, det krävs noggrant att analysera. Därför är det lämpligt att använda en metod 

som preciserar och ger en möjligheten att förstå den komplicerade företeelsen både rumsliga 

och tidsmässiga. Därför genomfördes en komparativ fallstudie, där jämför år 2011 med 2017. 

 

 

5.1 Vetenskapligt synsätt    

  
Studien kommer att använda sig av ett hermeneutiskt vetenskapligt synsätt. Hermeneutik 

betyder att tolka, förklara. Man är intresserad av mening i existentiell betydelse. Man söker ett 

budskap i en text, en mänsklig utsaga eller handling.  För att tolka eller förstå en händelse är 

viktigt att ta hänsyns till de smådelar och helheten (Starrin, Svensson 1994,58,59,74). Studiens 

mål är att förklara, tydliggöra den politiska konflikten i Syrien mellan 2011–2017. Patel och 

Davidson (2011,28,29) anser att hermeneutiker kan tolka mänskliga handlande, på liknande 

sätt som man tolka en text. Grimen och Gilje (2007,172–187) menar att hermeneutik betyder 

förklaringskonst, där man kan tolka en händelse.  Hermeneutikcirkeln är viktigt som innebär 

att all forskning består av varaktiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och 

den kontext som det tolkas, eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse, hur delen 

ska tolkas är beroende av hur helheten tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur 

delarna tolkas. Hur fenomenet ska tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och omvänt. 

Därför är hermeneutiken viktigt för samhällsvetenskaperna. En hel del av forskningsprocessen 

inom samhällsvetenskaperna är en tolkningsprocess.  Där försöker man att tolka och förklara 

texter, normer, regler, värderingar.  För att uppnå en förståelse av konflikten i Syrien och 

aktörerna handlande kommer tolkning spela viktig roll. 

 

 

5.2 Vetenskapligt angreppssätt   
 

Studien är en av komparativ fallstudiekaraktär. Valet av metod är beroende på studiens syfte 

och frågeställningar. Patel och Davidson (2011,56) anser att med en fallstudie kan man 

begränsa sin undersökning att fokusera bl.a. en situation eller grupp individer och särskilt när 
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man studerar processer och förändringar. Lundquist (1993,102,103) menar att med en 

komparativ metod kan man skapa klassifikationer, typologier, och rangordningar. Jacobsen 

(2017,67,68) anser att undersökningen i alla fallstudier är avgränsat i tid och rum och utifrån 

det granskar man t.ex. en händelse. Mot denna bakgrund som har redovisat och studiens syfte 

och frågeställningar är det lämpligt att använda en komparativ fallstudie. För att kunna dra 

slutsatser krävs att jämförelser preciseras. Studien kommer att jämföra år 2011 i början av 

konflikten med år 2017. Syfte med denna komparativa fallstudie är att systematiska studerar 

hur händelseförloppet och aktörernas mål har förändrats och utvecklats över tid. Att studera 

likheter och skillnader i denna företeelse för att kunna formulera slutsatser. 

 

Yin (2007,68,76) menar att resultaten och bevis från komparativ fallstudie anses vara mer 

mycket trovärdig. Yin (2007,17–18) skriver att fallstudien är en metod som föredras då frågor 

om ”hur” eller ”varför” ställs. Man har kontroll över den situation som undersökas och man 

koncentrera på aktuella händelseförlopp i ett konkret socialt sammanhang. Denna studie 

framför också de frågor som Yin påpekade. Vidare skriver Yin (ibid.31) att en fallstudie består 

av en empirisk undersökning, där studera en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, där 

gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. Denna studie försöker att studera en 

aktuell händelse, Syrien konflikten, som Yin påpekade att den är oklara. Hur startade 

konflikten i Syrien, vilka är huvudaktörerna i den syriska konflikten och deras mål. Vidare 

skriver Yin att i fallstudien bör finnas många fler intressanta variabler och bör bygga på flera 

källor. Den drar nytta av den förgående utvecklingen av teoretiska hypoteser vid insamling och 

analys av data.  Den studie bygger på fler intressanta variabler som bygger på flera källor för 

att se hur har karaktären av konflikten förändrats över tid samt drar nytta av tidigare forskning 

för att se vilka förutsättningar och hinder finns för fred i Syrien. 

 

Merriam (1993,24–27) som Yin menar att en fallstudie är en undersökning av en specifik 

företeelse som t.ex. en händelse och skrev vidare fyra fundamentala egenskaper som kan 

beteckna en kvalitativ fallstudie. De är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva. 

Partikularistiska betyder att den inriktar sig på en viss händelse eller företeelse. I denne studien 

är fallet är konflikten i Syrien. Deskriptiv betyder att skildring av den företeelse som man 

undersöker är stort och tät. Heuristiska betyder att den kan göra bättre läsarens uppfattning av 

den företeelse som studeras. Induktiv innebär att en fallstudie bygger på induktiva 

resonemang. Generalisering, begrepp och hypoteser uppstå utifrån de information man har 

tillgång till. 
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Yin (ibid.39–40) tycker att undersökningsdesign hjälper forskaren i de processer som betyder 

insamling, analys och tolkning av data som gör det möjligt för forskaren att dra slutsatser om 

orsakssamband mellan de variabler som studeras. Yin anser att forskningsdesign bör innehålla 

fem komponenter. Den första är undersöknings frågeställningar form är viktig. Den andra är 

om det finns några hypoteser. Den tredje är analysenheten, vilka är analysenheterna och det 

bör vara tydligt. Den fjärde är den logiska kopplingen mellan data och hypoteser. Den sista 

komponent är kriterier för att tolka resultaten. Yin (ibid.137) tycker att det är viktigt i   

analys av fallstudiens data och belägg är granskning, kategorisering, sammanställning, 

prövning. Studien kommer att kategorisera, sammanställa, pröva data och belägg.  

 

Lindvall (2007,270–277) redovisar tre strategier i sin artikel som kallas periodiseringsstrakgin, 

processtrategin och den kontrafaktiska strategin. Lindvall tycker att periodiseringsstrategin är 

en nödvändig komponent inom komparativ fallstudie. Det finns tre principer att identifiera 

periodiseringsstrakgin genom att avgränsa jämförelsepunkter i rummet, eller att avgränsa 

jämförelsepunkter i tiden, eller att välja jämförelsepunkter i både tid och rum.  Studiens mål är 

att avgränsa jämförelsepunkter i rummet, d.v.s. jämförelse kommer bli inom Syrien.  För det 

andra studiens mål är att avgränsa jämförelsepunkter i tiden, studiens kommer att jämföra år 

2011 i början av konflikten med år 2017. Lindvall anser att periodiseringsstrategin är en 

effektiv metod emedan den skapar systematik och gör tänkbara jämförelser mellan olika 

tidsperioder. Lindvall anser också att processtrategin är också viktig, det handlar bl.a. om vad 

olika aktörerna gör och säger i olika skeden av processen. Processtrategin är också viktigt i 

denna studie, att se aktörerna i Syrien, vad de gör och säger över tid.  kontrafaktiska strategin 

kan   sammanfattas   i   följande   fråga:  Skulle y inte ha inträffat om inte x hade skett? 

Studien kommer att ta hänsyn till alla dessa strategier.   

 

Även Denk (2012,115,121) anser också att det är viktigt tidsdimensioner vid komparativa 

analyser. Att man inkluderar tidsdimensioner i analyser och forskningsfrågor kan bygga på 

tidsdimensioner. Dessutom skriver Denk att vid tidsdimensioner tillämpar man temporal 

design i sin undersökning. Det finns två former av temporal design. Den första innebär 

jämförelse över tid inom fall. Att man beskriva och förklara utveckling inom fall genom att 

jämföra egenskaper vid olika tidpunkter. Den andra bygger på jämförelse av fall över tid. Att 

jämföra utveckling eller historiska förlopp hos fall. Denk menar att några uppgifter 

aktualiseras vid utformning av temporal design. Man bestämmer vilket tidsavstånd mellan 
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faktorer som är betydelsefull. Man anger vilka temporala enheter som är väsentliga att 

undersöka.  Man granskar om faktorers värden är beroende av dess värden i föregående 

tidpunkt. Studien kommer även att ta hänsyn till temporal design.   

 

Denk (2002,52) anser att en bra komparativ studie strävar att maximera variationen i den 

beroende faktorn, att det ska finnas möjligheter att noggrant undersöka och göra tydligt 

skillnader. En bra komparativ studie strävar att minimerar felvariationen samt att man 

kontrollerar för exogen variation. Med exogen variation avses variationer hos de ingående 

faktorerna som beror på faktorer som inte ingår i undersökningen. Denk (2002,56–59) 

presentera tre kriterierna för komparativa analyser. Det första är likheter förklaras med 

likheter. Det andra skillnader förklaras med skillnader. Det tredje kriteriet är att variationer 

förklaras med variationer. Variation innebär att det finns enheter som har olika värden på en 

variabel. 

 

 

5.3 Vetenskaplig metod 
 

Studiens mål är att beskriva, förklara och identifiera ett fenomen som är oklar, som 

Syrienkonflikten. Därför föredrar studien en kvalitativ metod. Teorell och Svensson (2007,11) 

anser att varje företeelse måste bedömas utifrån sina unika förutsättningar genom bl.a. en 

komparativ fallstudie. Merriam (1993,30,31) tycker att med ett kvalitativt angreppssätt förstår 

man innebörden av en viss företeelse och som forskare är man intresserade av process än av 

resultat. Därför är denna studie är en komparativ fallstudie som nämndes tidigare, att jämföra 

år 2011 med 2017. 

 

5.4 Material och källkritik 
 

För att besvara studiens frågeställningar krävs att samla in mycket material från olika håll på 

ett praktiskt och systematiskt sätt för att kunna få en komplett och sann förklaring av 

situationen. Materialet som ligger till grund för denna studie kommer från olika källor som är 

betydelsefulla och relevanta för Syriens fall. Yin (2007,109–116) anser att för en fallstudie kan 

material komma från olika källor som personliga noteringar, formella skriftliga källor, 

intervjuer, direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter. Studiens material 

kommer bli skriftliga källor. Vidare anser Yin för att stärka en fallstudie kvalitet och 
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trovärdighet bör forskare använda flera källor och inte förlita sig på en enda datakälla. Det är 

viktigt att forskare skapa en databas för fallstudien, det handlar om hur forskare organiserar 

och dokumenterar de informationskällor som samlas in och som är relevanta för 

undersökningen. Det är också viktigt att skapa en beläggs- och beviskedja, att fastställa 

explicita kopplingar mellan de frågor har som utformats, de källor som samlats in och de 

slutsatser som tagits t.ex. från ett dokument. Vidare anser Yin att skriftliga källor har svaga 

och starka sidor. De är stabila, att forskare kan granska mer än en gång. De ge mer detaljerad 

information som namn på t.ex. organisationer, händelser och miljöer. De svaga sidorna kan 

vara svårt att hitta källor eller det kan vara förbjuda att ta del av materialet. Det kan finnas 

tendens i informationskällor eller de är opålitlig. Yin poängterar att forskare bör vara 

medveten om dessa brister och därför bör forskare ständigt identifiera brister t.ex. i ett 

dokument för att eliminera opålitliga informationen. Material i den studien består av 

existerande källor som kommer från olika organisationer som t.ex. Human Rights Watch, FN. 

Olika rapporter, artiklar kommer också från andra organisationer som har hög trovärdighet. 

Trovärdigt är viktigt och det bör bedömas. Mer neutrala organisation har högre trovärdighet. 

(Jacobsen 2017,126–127). Uppsala universitets konfliktdatabas (UCDP)har använts i denna 

studie som har också högre trovärdighet. Andra  källor är t.ex. Globalis som har utvecklats av 

FN-förbundet i Norge och Säkerhetspolitik som drivs och förvaltas av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och deras webbsidor uppdateras jämt och skildrar 

aktuella konfliktområden och händelser i världen. 

 

För att få en tydlig bild av konflikten kommer att användas olika vetenskapliga artiklar, 

böcker, de olika större dagstidningarna och tidskrifter samt nyhetsrapportering från olika håll i 

världen som analyserar konflikten i Syrien utifrån olika perspektiv. Studien betonar att 

konflikten i Syrien är en aktuell konflikt så är det viktigt att källorna vara sann. Forskare bör 

vara medvetna om vilka källor och hur dem ska användas för att en del källor förändras hela 

tiden, från en dag till en annan som Internetkällor.  Källkritik är viktigt för att avgöra och 

värdera hur trovärdiga dessa källor är. Material bör bedöma ur saklighet och objektivets 

synpunkter. Forskaren bör ha en kritisk distans och ett kritiskt förhållningssätt till källor. 

Studiens kommer att uppfylla de fyra kriterier inom källkritik som är äkthet, samtidighet, 

tendens och oberoende (Teorell, Svensson 2007,104–106). En del av forskningsprocessen är 

att kunna fastställa källans äkthet, det är forskarens uppgift att kritiskt undersöka källor, när 

det gäller ursprung, motiv, upphovsman och den kontext där de tillkom (Merriam 1993,119–

120).  
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6 Analys 
 

I detta kapitel redovisar analysen som kommer försöka få svar på studiens frågeställningar. 

För att få tydligare bild av den konflikten kommer de teoretiska perspektiv och metoden som 

är en komparativ fallstudie spelar viktig roll.  

   

6.1 Hur startade konflikten i Syrien? 
 

Konflikten i Syrien började år 2011, som var en del av den arabiska våren i Mellanöstern och 

Nordafrika. Folk började protestera mot diktaturer i många av dessa länderna, ett av dem 

länderna var Syrien. Familjen al-Assad styrde Syrien i många decennier som formades av hårt 

politiskt förtryck, korruption och ekonomiska nedgång. Religiösa klyftor var stort, al-Assad 

tillhörde alawitiska folkgruppen. Det orsakade djupet missnöje hos folket i Syrien. När Hafez 

al-Assad avled 2000 övertogs makten av hans son Bashar al-Assad. Men det politiska systemet 

fortsatte att vara i stort sett samma. Det  har förändrats inte så mycket i Syrien. Den 

ekonomiska anpassningen mot marknadsekonomi var plågsam och lyckades inte leverera. 

Mutsystemet var stort, och det gjorde att al-Assads släktningar hade stort inflytande på 

ekonomin. Jordbruket i Syrien  drabbades av en allvarlig torka år 2006. USA invasionen av 

Irak år 2003 påverkade och ökade religiös sekterism i Syrien, ett resultat av våldet mellan 

sunni och shiamuslimer i Irak (Världspolitiken 2017,2–4). 

 

Revolution i Syrien började i staden Daara i södra Syrien. Den arabiska våren inspirerade 

också barnen. I mars 2011 skrev några barn slagord på  en skolas vägg ”ner med regimen ” på 

arabiska i Daara. Slagord som de lärde sig från utländska tv-kanaler. När säkerhetstjänsten i 

Daara upptäckte fängslades femton barn i åldrarna 13 till 15. Barnen utsattes för brutala 

utfrågning och svår misshandel. Barnens familjer och andra uppskattad äldre man gick till 

polisstationer. Säkerhetenstjänsten ville inte ta dialog med dem. De bemöttes av hånfulla 

skratt. Glöm era barn. Gå hem och skaffa er nya. Om ni inte själva klarar av att göra fler barn 

så bara skicka hit era kvinnor. I den ögonblicken förändrades allt. Nyheten om barnen spred 

sig i hela Syrien som en buskbrand (Al Naher 2015,25). Detta gjorde att demonstrationer 

startade i staden Daraa. Men slog ner av säkerhetenstjänsten med våld, vilket  medförde  nya 

och betydande protester i samband med begravningarna. På några veckor hade 

demonstrationerna som en explosion spritt sig över landet. Protesterna var mot förtryck, 

korruption och för frihet. Folket krävde politiska, sociala och ekonomiska reformer. Regimen 
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tog upp kampen mot protesterna med hänsynslöst våld. Situationen utvecklades till ett blodigt 

inbördeskrig (Världspolitiken 2011,33,34; Albasoos, Al-Maqbali 2017,48). Det finns olika 

anledningar till revolutionen. Det första är politiska stagnation, i Syrien hade politiken, 

regimerna och al-Assads släktningar blivit maffiaväldet, ett kriminellt familjeföretag. Det 

fanns inget politiskt livet i Syrien i en verklig bemärkelse sedan Baathpartiet kom till makten 

år 1963. Det rådde ingen åsiktsfrihet. Det fanns inget riktigt val, ingen verklig konkurrens. 

Landet styrde av al-Assad och hade ärvts från far till son. En tydlig kränkning av de mänskliga 

rättigheterna.  Det andra är ekonomiska och social problem. Syrien har lidit av korruption, 

fattigdom, samt social problem som har förvärrats av snabb folkökning, prisökningen, och 

arbetslöshet. Syriens medborgare har lidit av orättvisor och ojämlikheter. Det tredje är 

medierevolutionen, det har ökat utbildningsnivåer hos folket. Den  moderna 

kommunikationsmedel har vidgat den unga generations politiska perspektiv och  har förändrat 

läget. I årtionden försökte diktatur styra massmedia med censur och propaganda men den 

moderna kommunikationsmedel har gjort det svårt för diktatur att kontrollera mediepluralism 

som etablerats i regionen (Världspolitiken 2011,2–8; Albasoos, Al-Maqbali 2017,49). 

 

6.1.1 Teoretiska perspektiv 
 

Utifrån ett liberalt perspektiv förklarar konflikten i Syrien att det var på grund av styrelseskick 

och al-Assad som var en diktatur, ett varaktigt tryck under längre period som begränsade 

folkets frihet. Detta gjorde att utveckla till en väpnad Konflikt. Folket längtade efter frihet och 

demokratisering och ekonomiska reformer. Striden hade kunnat hindras om landet skapat på 

demokratiska principer. Folket i Syrien följde utvecklingen i grannländerna via social media 

och kom till insikt om att göra något åt sin situation på samma sätt som medborgare i andra 

länder hade gjort. Idealismen bygger på uppfattningen att det finns universella värden att  alla 

människor har vissa medfödda fri-och rättigheter och måste vördas. Stater som styrs av folket 

och som värnar mänskliga fri och -rättigheter. Den idealismen påverkade  folket i Syrien. 

Relationer mellan människor, grupper och organisationer i olika länder hade effekt via den 

moderna kommunikationsmedel har omskapat läget, gjort det svårt för regimen att granska 

effektivt läget i Syrien. Liberalismen menar att konflikter kan lösa i samförstånd. Men regimen 

förolämpade medborgarens frihet och nekade att ta dialog med folket.  
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Även konflikten ka ha börjat på grund av en önskning om liberala reformer utnyttjades 

tillståndet av Syriens motståndare.  Ur ett realistiskt perspektiv finner man att Syrien var en 

del av den regionala maktkamp som pågick under många år som nämnde i bakgrund.  

Enligt realismen är det staten som är viktig och den enda aktören på den internationella arenor. 

När demonstrationer utbröt i staden Daraa började poliser och militär använde våld. I kriget 

ingen stat  eller aktör kan lita på att andra stater eller aktörer. Staten strävade efter säkerhet, 

nationella intresset som styr, staters suveränitet och överlever som stater är viktig enligt 

realismen. Oroligheter i grannländerna gjorde att regimen använde våld från början. al-Assad 

har agerat för att ingen skulle  hota hans makt och stoppa oppositionen från att behålla makten 

vilket har bidragit till utvecklingen av en väpnad Konflikt. 

  

6.2 Interna aktö rer 2011   
 

I början av konflikten gav regimens media ständigt påståendet att Syrien är det säkraste och 

stabila landet i världen. I verkligheten uppträdde många sociala problem, generations 

frustration som växte bland stora delar av befolkningen. Hafez al-Assad kontrollerade varje 

detalj med hjälp av sin säkerhetsstyrka och grupper som var lojala mot honom. Men när hans 

son, Bashar al-Assad tog kontrollen, hade han inte den kompetensen för att behålla denna 

struktur och politik.  I början av upproret var vanliga människor, de som arbetar inom 

kulturområdet, frilansjournalister och universitetsstuderande, politiska aktivister och 

oberoende människorättsaktivister, medlemmar av olika organisationer och liksom några 

syriska kurdiska grupper, de var interna aktörerna. De vill politiska och ekonomiska reformer. 

Stora protester spred sig till andra städer och provinser. Olika grupper möttes i olika regioner 

efter fredagsbönen och protesterade. Varje fredag blev en mardröm för al-Assad. Fredagen är 

den muslimska bönedagen. Med tiden de fredliga demonstrationerna ändrade sin karaktär där 

våld upptog mer synliga och hotade upprorets fredliga natur (Abbas 2011,1–10; Lund 

2014,32- 137). 

Mindre än några månader växte  fram olika grupper som stödd al-Assad bl.a. folkkommittéer, 

bildades av lojala medborgare i många delar av Syrien. Deras uppgifter var att bevaka sina 

områden och hur motståndaren rör sig. Regeringen beväpnade, finansierade och tränade dem. 

Demonstranter och misstänkta oppositionsanhängare bevakades, greps eller slogs ner.  Ibland 

betalades lön till folkkommittéerna av rika affärsmän. En del av rika affärsmän var lojala mot 

regimen, de hjälpte regimen. När upproret startade släppte regimen islamistfångar, jihadister. 

De jihadistren kämpade mot USA och dess allierade år 2003 i Irak på bred front. Det var en 
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del av regimens taktik. Genom att släppa jihadister ville al-Assad starta en jihadistisk 

våldsrörelse. jihadister skulle stoppa att revolutionen får en bred folklig bas. Regimen har 

också använt shabiha mot polisen och soldater. De som inte följer sina befälhavares order att 

öppna eld på demonstranter. Shabiha, och  jihadister fick betalt dagligen genom de statliga 

institutionerna. Dessa gäng uppdrag var att undertrycka demonstranter och skapa en känsla av 

rädslor bland demonstranter och skapa kaos och oro. Shabbih var dem som förtryckte al-

Assadkritiker. De var al-Assads släktingar, de kunde göra vad de vill, arbetade med 

cigarettsmuggling och illegala verksamhet. Ingen kunde och vågade stoppa Shabbih, inte ens 

polisen eller säkerhetstjänsten (Abbas 2011,1–10; Lund 2014,32, 132–137,445–447).  

 

Med tiden har regimens metod skapat en känsla av misstro inom arméns ledning mot regimen. 

Det blev interna konflikter inom armén och skapade splittringar inom armén. Upproret tog 

icke våld som en grundläggande princip men regimen arbetade ständigt med att ändrar den 

fredliga naturen. För att försvaga upproret och legitimera sitt eget våld. De påstådd att de vill 

skapa trygghet och kämpa terrorism.  al-Assade karakteriserade de oppositionella som 

infiltratörer och terrorister och väpnade gäng (Abbas,4–6; Lund 2014, 135). I början av 

konflikten meddelade den syriska regeringen att de skulle överväga ett stort antal reformer. 

Regimen gjorde det lagligt att demonstrera på premissen att man först lämnade in en formell 

ansökan. Regimen lovade att göra bättre kurderna situationen. Men protester fortsatte trots det 

på många platser över hela landet. Flera demonstranter dödades, våld upprepades och rann 

blodet på gator och torg i olika områden.  Många fängslade och hade flykt till Turkiet och 

Libanon (globalsecurity 2011; Lund 2014, 85–98,102).   

 

Olika områden drabbade av våldsvågen som orsakade av både opposition och regimen (Lund 

2014,106).  Alawiterna och en del av andra grupper var oroliga för ett maktskifte. De 

bekymrade sig för att islamistister kommer ta makten. Regimen har försökt att sprida rädsla 

bland minoriteterna genom att framhålla extremistiska tendenser bland demonstranterna 

(Världspolitiken 2011,35). En grupp som observerade av regimen var Muslimska 

brödraskapet, de har alltid varit i oppositionen mot al-Assad. Därför i början av upproret bjöd 

al-Assad in flera av regimvänliga islamiska ledare för ett samtal.  Al-Assad försökte på olika 

sätt blidka den konservativa åsikt de företrädde. al-Assad lovade islamister  statligt stöd och 

mer konservativ lagstiftning (Lund 2014,88–89). I många år tillät inte al-Assad någon laglig 

opposition (världen 2011,14). Men under juni 2011 beviljade regimen syriska opposition för 

första gången på ett öppet möte i Damaskus. Opposition ställde omöjliga krav, liberala krav 
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men inte al-Assads avgång. Men samtidigt mer än 1500 människor var döda och tiotusental 

hade häktats, misshandlats och förts bort av säkerhetstjänsten och därför flesta ville inte 

kompromiss med regimen (Lund 2014, 250,251).  

 

Regeringsmotståndaren hade ingen gemensam politisk plattform när protester började. 

Oppositionen var splittrad och svaga. Alla försök till en enad opposition  krossade bl.a. av al 

Assad . Kurden var också splittrade internt som andra grupper. al-Assad taktik var att splittra 

oppositionen. Att ställa grupp mot grupp t.ex. år 2011 pratade regimen plötsligt att kurderna 

skulle få vissa rättigheter (Al Naher 2015, 29). Oppositionen hade olika ideologiska linjer, 

olika etniska och religiösa grupper. Det tog lång tid att skapa koalitioner mellan de olika 

grupperna. En koalition av exildissidenter bildade ”Syriska nationalrådet” som bestod av 

muslimska brödraskapet, Damaskusdeklarationen, liksom andra grupper, har krävt 

internationellt skydd och utvisar en militärintervention i början.  Målet var  att bygga ett 

demokratiskt land som skulle garantera alla medborgare att ha lika rättigheter och skyldigheter 

utan diskriminering på grund av etnicitet, religion eller kön. Inne i landet bildade en del av 

oppositionen, Nationella koordinationskommittén, som dominerade  av sekulära 

vänsterrörelser och nationalister, som bestod bl.a. National Democratic Rally och Democratic 

People's Party, den kurdiska Democratic Union Party (PYD). De drev en diplomatisk linje, en 

dialog med regimen. De anklagade  nationalrådet för en utländska invasion. Ingen av 

oppositionen  grupper hade någon kontroll över demonstranterna som bildades av lokalt och 

frivilligt organiserade ungdomar som inte har band till oppositionen. Ett exempel är Local 

Coordination Committees of Syria (LLC) som finns i Syrien och i andra länder. De sprider, 

dokumenterar och rapporter om vad som sker i Syrien. LCC mål är som andra opposition är att 

störta regimen och upprätta en stat som bygger på demokrati och politisk pluralism, men söker 

inte politisk makt (Project Ploughshares 2018; Världspolitiken 2011.35,36; Mahmoud ,Rosiny 

2018 ,239; Olanrewaju, Joshua 2015,48). 

 

Nationella koordinationskommittén huvudtanke var att oppositionen skulle vara i landet och 

företräda demonstranterna och förhandla med regimen. Deras mål var nej till våld, religiös 

sekterism, och uttänka intervention. Men efter några månader försvagades de tre nej. 

Nationella koordinationskommitténs problemkomplex var att den var styrd av den traditionella 

oppositionen i Syrien. De andra opposition påstått att Nationella koordinationskommittén 

skapats av al-Assad regimen. Nationalrådet blev mer radikala, de tog hållning både för väpnat 
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motstånd och för en utländsk intervention i Syrien (Lund 2014,252, 253,267; Världspolitiken 

2015/5, 25).  

 

De kurdiska block är Kurdiska Nationalrådet i Syrien (KNC) grundades i 2011 i Irak som en 

union av 15 syriska kurdiska parter. Deras mål var att efter al-Assads avgång skulle 

konstitutionen erkänna det kurdiska folks existens och deras nationella identitet och rättigheter 

i Syrien samt överväga deras språk som ett officiellt språk i landet. Målet var att arbeta för 

kurdiskt självstyre som kurderna i Irak. Den andra huvudaktören i den kurdiska arenan är det 

kurdiska demokratiska unionspartiet (PYD, Partiya Yekitiya Demokrat), deras mål var en form 

av självstyrande federation. PYD är syriska gren av Turkiska Kurdiska Arbetarpartiet (PKK). 

EU och USA stämplat PKK som en terroristorganisation för länge sedan. PYD var inte med 

(KNC). De ingick i oppositionsalliansen Nationella Koordinationskommittén. PYD hade en 

tvetydig inställning till revolutionen och var för en  dialog med regimen. PYD förnekar att de 

har band till PKK. Det var en strategi för att få stöd bland Syriens kurder och få internationell 

legitimitet, men PKK avgör PYDs beslut i stor utsträckning. PYD motsätter sig anti-al-Assad-

gruppernas förhållande till Turkiet (Världspolitiken 2015/5,24,25; Mahmoud & Rosiny 

2018,243,244; Carnegie Middle East Center 2018; UCDP). 

 

De väpnade islamistgrupperna började komma till Syrien i slutet av 2011. De radikala 

salafistiskas idéer i Irak började spridas  i Syrien och  spelade viktig roll. Jaysh al-Islam 

bildades i mitten av 2011. Deras målet var att ersätta al-Assad med en islamisk regering. Andra 

aktör är den syriska armén och dess allierade miliser strider främst mot oppositionen i 

sunnitiska majoriteten, i synnerhet för att befästa sin kontroll över landets största befolkning. 

Under 2011 bildades Fria syriska armén (FSA) av sunnimuslimska desertörer från 

regeringsarmén och förespråkade en demokratisk stat. De kämpade mot regeringsstyrkor, och 

senare kolliderade med islamiska staten och mot kurderna ibland tillsammans med turkiska 

specialstyrkor. Islamistiska grupper ville att staten och samhället följer islamisk 

fundamentalistiska principer. De andra aktör var Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya eller 

Ahrar al-Sham bildades i december 2011 som en del av inbördeskriget i Syrien. Gruppen blev 

en av de mest framträdande grupperna inom oppositionen. Ahrar al-Sham var en suntisk 

salafistisk militant grupp som syftade till att ersätta al-Assad Regime med en islamisk regering 

(Världspolitiken 2015/11,4; CFR 2017; UCDP; Lund 2014, 447–449). 
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The Free Officers Movement (Harakat ad-Dubbat al-Ahrar) var också en syrisk rebellgrupp 

som arbetade under det tidiga skedet av det syriska inbördeskriget. Gruppen bestod av 

officerare och soldater som desertörer från regeringsarmén. Men senare blev de en del av FSA 

(Al Jazeera,2015). Faylaq al-Rahman var en av de största rebellkoalitionerna som bildades 

2011. De beskrev sig som "en revolutionär militär enhet som syftar till att den syriska regimen 

faller", de strävade inte efter att omvandla Syrien till en islamisk stat (Dockery, 2018). Striden 

mellan regerings och oppositionsanhängare började och mot slutet av 2011 var Syrien i 

inbördeskriget (Världspolitiken 2017,5). I slutet av 2011 beräknade FN att omkring 3500 

människor hade dödats (Världspolitiken 2011,34). I slutet av 2011  spreds de väpnade upproret 

i många städer och olika oppositionen grupper och regimen var beroende av utländska stöd 

(Lund 2014,178,298). Även började frivilligkrigare komma in i Syrien i slutet av 2011(Lund 

2014,455).   

 

Tabell 1. Interna aktörer 2011 

   Regimen                                       Oppositionen  

  Moderat Islamistiska 

grupper 

Kurdiska Demokratiska 

unionspartiet (PYD) 

Interna 

aktörer  

Alawiter, lojala 

grupper 

Araber, Kurder och 

andra grupper   

 Lojala i Syrien  Lojala  kurdiska 

befolkningen, indirekt al-

Assads regimen   

 

Mål  

Behålla makt. 

Försvaga 

oppositionen 

Störta regimen. Ett 

demokratiskt land 

Störta regimen. 

Sharialagarna 

Lokalt kurdiskt självstyre 

 

I tabellen ovan framgår en sammanfattning av interna aktörerna samt deras mål. 

Regimen får stöd av Alawites, den syriska armén, Mukhabarat (underrättelsetjänsten), 

Shabbiha. Oppositionsgrupper är delat i olika grupper som Local Coordination Committees of 

Syria (LLC), syriska nationalrådet, Fria syriska armén (FSA), Nationella 

koordinationskommittén, kurderna, andra grupper samt islamistiska grupper. Lägga märke till 

att kurderna också delat två grupper med olika mål. 

 

6.2.1 Teoretiska perspektiv 
 

I början av konflikten och senare har al-Assad anpassat sig till Machiavelli teori. Att ledare 

bör acceptera och anpassa sig till politiska förändringar som sker i internationella relationer. al 

-Assad följde maktpolitikens principer. al-Assad vägde sina egna intressen och sin egen makt 

mot andras. Machiavelli beskrev att statsledare  bör lär sig en dubbelmoral. En statsman kan 
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ibland tvinga att handla som i vanliga fall inte bra. Som nämnde tidigare att i upprorets början 

bjöd al-Assad in flera av regimvänliga islamiska ledare för diskussioner och försökte blidka 

den konservativa opinion de företrädde. Islamister fick löften om  statligt stöd och mer 

konservativ lagstiftning och lovat att förbättra kurderna situationen. I början av konflikten 

släppte regimen jihadister.Taktiken var att starta en jihadistisk våldsrörelse, att hindra 

revolutionen får en bred folklig bas. Regimen har också använt shabiha mot polisen och 

soldater som inte följer sina befälhavares order att öppna eld på demonstranter. al-Assad 

använda sig av lejonet och räven egenskaper som Machiavelli beskrev att lejonet inte kan 

försvara sig mot fällor och räven kan inte försvara sig mot vargar. Man måste vara räv för att 

känna till fällorna och lejon för att skrämma bort vargarna.   

 

Regimen började släppa islamistfångar, och utmålade revolutionen som en jihadistisk 

våldsrörelse, och använde shabiha mot polisen och soldater som inte följer sina befälhavares 

order att öppna eld på demonstranter. al-Assad ville inte att nån annan aktör hotar hans makt 

som realismen teori. Nationell säkerhet, staters suveränitet och överlever som stater är viktig 

enligt realismen. I Syriens fall var syfte inte landet säkerhet är viktigt utan att al-Assad behålla 

makt. Thukydides menade att makt är ständigt ojämnt fördelat, de svagaste grupper måste 

anpassa sig till mäktiga aktörer för att överleva. Den beskrivningen skulle också anpassa 

relationen mellan regimen och folket i Syrien. Regimen mål var att de svaga grupperna i 

Syrien anpassar till regimens reglar. Realismen har pessimistisk syn på människor och det 

innebär att realismen  inte ser möjligheter till  en form av överenskommelse mellan regimen 

och oppositionen. Internationella arenan är egoismen, konfliktfyllda, nationella intresset styr, 

den internationella arenan är en anarkistisk ordning med självständiga stater.  

 

Liberalismen betonar rätten till självstyre och självbestämmande, liberalismen skulle ge stött 

till kurderna självständighet samt andra grupper. Liberalismen skulle också försvara revolution 

i Syrien, det handlar om individuell frihet. Oppositionen i Syrien förespråkade liberalism 

perspektivet, de var kritik mot al-Assads makt. Oppositionen hävdas rationalismen och tilltron 

till det mänskliga förnuftets makt. Alla människor är lika, har lika rätt till utbildning, tillgång 

till en fri press och religiös tolerans, att stater skapade av fria individer med lagstiftande 

församling, deras grundläggande rättigheter är inte tillåtet att missbruk, att enskild individens 

frihet, rätten att äga egendom som ska skyddas. Oppositionen började bilda allianser, 

organisationer och partier började mobilisera sig trots regimen förtryck. Liberalismen har 

optimistisk syn på individen och menar att genom samarbete kan man undvika konflikter. En 
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del av oppositionen som Nationella koordinationskommittén ansåg att man skulle förhandla 

med regimen, deras mål var nej till våld, religiös sekterism, och uttänka intervention. 

  

6.3 Externa aktörer 2011  
 

Arabförbundet försöket lösa den syriska situationen. I slutet av 2011 la Arabförbundet  fram 

en fredsplan att vapenvila skulle införas, som skulle bevakas av observatörer från de arabiska 

länderna. Om läget hade stabiliserats skulle överläggningar införas mellan regeringen och 

oppositionsgrupperna. Men kampen fortsatte. Därefter Syrien suspenderades från förbundet, 

den syriska regeringen svarade på Arabförbundets plan (Albasoos, Al-Maqbali 2017,51; Lund 

2014, 330–331).  En resolution i  slutet av  2011 som avsedda att fördöma de brott som 

utfördes av regimen gentemot folket, men  resolutionen  gick inte igenom. Kina och Ryssland 

använde sin vetorätt. Ryssland menade att förslaget inte kommer främja en fredlig lösning på 

krisen. Ryssland menade att majoriteten av syrierna vill ha en gradvis politisk förändring 

snarare än en snabb regimförändring, och att texten inte tog tillräcklig hänsyn till beteendet 

hos extremistiska grupper. Kina menade att resolution kommer bara komplicera läget och inte 

lösa konflikten (FN 2011). 

 

Under 2011 utvidgade EU och USA sanktionerna mot syriska regimen och i augusti krävde 

Obama att al-Assads avgång. Därefter försäkrade al-Assad Rysslands president om att 

reformer pågår. Men eftersom Ryssland har använt sitt veto i FN: s säkerhetsråd för att skydda 

al-Assad hade USA skiftat sitt fokus från att pressa en förhandlingslösning till att bekämpa 

terrorism i Syrien senare. USA tillsammans med EU stödde oppositionen på olika sätt (CFR 

2017; globalsecurity 2011; Albasoos, Al-Maqbali 2017,51,52;Lund 2014,155). Turkiet och 

Syrien hade under många år ganska kyliga kontakter men efter Bashar tog makten förändrades 

detta. Det ökade handeln och samarbeta mellan både länderna. Genom att knyta till sig Syrien 

ville Turkiet vinna inflytande i den regionen . I början av krisen var Turkiet försiktig men 

därefter började ta kontakter med den syriska opposition och framför allt med Muslimska 

brödraskapet (Lund 2014, 156–159). Iran hjälpte al-Assad från början. Iranska medier beskrev 

protesterna som brutala provokationer av terrorister och legoknektar i amerikanska, saudiska 

och israelisk sold. Shiamuslimer ville också ge al-Assad mer tid för reformer. De var mot att 

störta al-Assad. Sunnimuslimerna stödde revolutionen och kurderna var osäker åt vilket håll de 

drar (Lund 2014,166–169). Ryssland hade militäranläggningen i Syrien under kallkriget. Den 



  

31  

  

förbindelsen och samarbetet blev mycket stark under konflikten. När Syrien köpet den ryska 

krigsmaterial. Ryssland tyckte att konflikten skulle bli långvarig. De hjälpte al-Assad och 

Syrien blev beroende av ryskt bistånd. På detta sätt  hade Ryssland ett stort inflytande. Den 

kinesiska regeringen hade också ekonomiska intressen i Syrien. Kina var mest månt om att 

bevara FN-stadgans förbud mot inskridanden i staters inre angelägenheter. Det är en gammal 

grundbult i Pekings utrikespolitik (Lund 2014,173–175). 

 

Kaoset i Syrien påverkat landsgränserna och försvagade grannländernas sammanhållning. I 

Libanon ökade antal flyktingar och skapade osäkerhet i landet. Jordanien försökte hålla sig 

utanför men pressade av sina egna biståndsgivare i gulfstaterna att ge sig in i kampen mot al-

Assad. I Irak växte också oron (Lund 2014, 178). De salafistiska grupperna kom in i Syrien i 

slutet av 2011.Saudiarabien, Kuwait och Qatar  bl.a. hjälpte dem. Jihadister utnyttjades  för att 

skrämma västländerna  och kämpa mot moderata rebellgrupper (Hammargren 2015,147-149). 

Många arabiska länderna började beväpna oppositionsgrupperna inne i Syrien (Lund 2014, 

333). De fanns andra grupper som Jabhat al-Nusra li al-Sham, som kallas Jabhat al-Nusra eller 

Al-Nusra, är en jihadistgrupp som kom till Syrien i slutet av 2011 för att kämpa mot Bashar al-

Assad och andra oppositionsgrupper.  Al-Nusra förespråkar en ny syrisk ordning som grundar 

sig på sharialagstiftningen och är mot västvärlden.  al-Nusra ursprung kan spåras tillbaka till 

kriget i Irak 2003, de är känt för självmordsbombaringar, gruppen har gynnats av officiellt och 

privat stöd från Gulf-länderna (UCDP). 

 

Tabell 2. Externa aktörer 2011 

   Regimen                                            Oppositionen  

  Moderat Islamistiska 

grupper 

Kurdiska 

Demokratiska 

unionspartiet (PYD) 

Externa 

aktörer 

Bl.a. Hizbollah, 

Iran, Ryssland och 

Kina  

Internationella 

koalitionen bl.a.  

USA, EU, Turkiet  

Bl.a. Turkiet och 

 Gulfstaterna 

PKK 

 

Mål  

Behålla makt. 

Försvaga 

oppositionen 

Störta regimen. Ett 

demokratiskt land 

Störta regimen. 

Sharialagarna 

Lokalt kurdiskt 

självstyre 

 

I tabellen ovan framgår en sammanfattning av externa aktörer. Iran och Ryssland och Kina och 

en del av shiamuslim i arabländerna gav politiskt stöd till regeringen. Arabförbundet, FN, EU, 

USA, Turkiet, en del av sunnimuslimer i arabländerna gav Politiskt stöd till oppositionen.  
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De salafistiska grupperna kom in i Syrien i slutet av 2011. Kurdistans arbetarparti (PKK) gav 

stöd till PYD. I nästa kapitel kommer förklaras mer om detta. 

 

6.3.1 Teoretiska perspektiv 
 

I början av konflikten har externa aktörerna försökte genom institutional liberalism påverkar 

situationen i Syrien genom FN, EU och Arabförbundet, att konflikten diplomatiskt lösas. 

Institutionalisera anser att normer måste bäras upp av de starka institutioner och organisationer 

som är viktig  för att lära och uppfostra alla internationella aktörer till ett samarbetsinriktat 

agerande. Institutioner minskar problem om bristande förtroende mellan stater samt minskar 

staternas rädsla för varandra. Internationella institutioner är viktigt för att begränsa den 

internationella anarkins negativa effekter. När al-Assad kränker de liberala värderingar och sitt 

folk är det en skyldighet att FN och andra institutioner att ingripa. Institutioner minskar 

förtroende mellan stater samt minskar staternas rädsla för varandra. Rysslands agerande i FN 

år 2011 utformades av en neorealistisk teori som misstänkte FN och dess funktion och 

försvarade sina egna intressen i Syrien. Ryssland har handlat enligt Waltz som tyckte att den 

internationella politiken är system som består av stater och det sätt på vilket de här staterna  är 

sammansatt till en helhet (struktur), det är strukturen som bestämmer hur staterna handlar. 

Internationella systemets struktur är och ständigt har varit anarkisk. Staterna vill överleva i 

anarkin, och styrs av maktpolitiska principer.  

 

Turkiet och Iran och andra stater ville vinna inflytande i Mellanöstern. Enligt realism är det en 

maktkamp mellan olika aktörer. För realism är makt lika med fred. Mearcheimer som 

företrädde offensiva realismen och menade att stater endast vill ha makt och maximera den 

och i Mellanöstern vill staterna maximera sin makt. En av Morgenthau  principer var att det 

finns ingen universell moral. Den ena statens moral är inte nödvändigtvis den andra statens 

moral. Den principen kan också tillämpa Ryssland handlande som avvikande från andra stater. 

Kina agerade också präglade av realism att landet självständighet borde visas respekt för och 

försökte att främja sina egna intressen. Kina har utnyttjat sitt veto för att rädda Ryssland från 

en internationell isolering.  Att de salafistiska grupperna kom in i Syrien i  slutet av 2011 är  

ett bevis att det samhällskontraktet som hobbes påpekade är brutet i Syrien. Staten slutade att 

utföra sina grundläggande uppgifter som folkets och landets säkerhet. 
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6.4 Interna och externa aktörer 2012–2016  
 

De salafistiska grupperna blev synliga år 2012. Jabbat al-Nusra  blev al-Qaidas representanter 

i Syrien. De krigar mot al-Assads regimtrupper och andra grupper.  Många utländska och 

inrikes krigare anslöt sig till Jabbat al-Nusra Nusra. Den växte i styrka, och fick stöd av 

Arabiska halvön. Saudiarabien hjälpte Syriens Nationella koalition samt salafisterna 

(Hammargren 2015 ,147-149).  År 2012 fortsatte kampen mellan syrisk regering och 

opposition samt ökat terroristattacker som är kopplade till al Qaida. I Turkiet erkände arabiska 

och andra länder formellt det syriska nationella rådet som är en legitim representant för alla 

syrier. Olika väpnade grupper nådde och kontrollerade olika områden och hade tillgång till 

vapen.  I slutet av 2012 ansåg man en upptrappning av våld. Många människor i landet 

behövde humanitärt bistånd. En miljon syriska flyktingar i grannländerna. Oppositionen var 

oeniga (globalsecurity 2012).  

 

Under 2012 hoppade flera representanter för Nationella koordinationskommittén och deltog 

till andra grupper. De stödde ett väpnat uppror och  hoppades att omvärlden skulle hjälpa de att 

vinna kriget (Lund 2014, 257). Revolutionen hade förändrats till ett jihadisternas krig. Olika 

grupper kämpade mot varandra, alla slåss mot alla. En del är sekulära rebeller under Fria 

syriska arméns. Det andra är inhemska islamistgrupperingar bland annat Jabbat al-Nusra samt  

kurdiska styrkor. al-Assads starkaste kort var oppositionen var splittrad. Det fanns många 

andra väpnade oppositionsgrupper, många av grupperna var små och drivs på lokal nivå. Det 

fanns också andra grupper som var kraftfulla som hade medlemmar i hela landet. De skapade 

allianser med andra grupper som hade ett liknande intresse (Världspolitiken 2015/11, s. 4–7; 

BBC 2013a). År 2012 bildades nationella koalition för oppositionen och revolutionära styrkor 

och deras mål var  att flera personer och grupper delta. Att bygga en grund för en 

övergångsregering. Omvärlden erkände den som enda legitima representanten, och senare tog 

över det syriska säte i Arabförbundet (Al Naher 2015, 30; Mahmoud, Rosiny 2018, 240).  Men 

trots att omvärlden erkände den nationella koalitionen hade låg trovärdighet på marken. De 

olika grupperna förenades om att ta bort al-Assadregimen. Men de hade olika syn om vem 

som skulle ersätta al-Assad och hur Syrien ska styras (Martini Jeffrey, York Erin, Young 

William 2013,4). År 2012 drog sig al-Assad-styrkorna tillbaka från kurdiska områden. PYD 

utnyttjade det vakuum som uppkom. I slutet av 2013 utropade PYD, ett kurdiskt självstyre 

som kallade Rojav. Tre kantoner bildades i Efrin, Kobane och Cizire. Kantonerna organiserade 

i enligt med Öcalans ide´ som byggde på lokalt självstyre. Trots att regimen drog sig tillbaka 
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från de kurdiska områdena fick de statsanställda sina löner från Damaskus. Den syriska 

säkerhetstjänsten hade en närvaro i kurdiska områden. (Världspolitiken 2015/5, 25). Rojava 

utropade ensidigt en federation i december 2016 (Världspolitiken 2017,20).  

 

Den kurdiska högsta kommittén var ett styrande organ i Syrien som bestod av (PYD) och 

(KNC) som undertecknandet i 2012. Kommittén försökte fylla det vakuum i kurdiska 

områdena. Man kom överens om att den kurdiska parten skulle styra de kurdiska områdena i 

Syrien gemensamt under övergångsperioden. Men KNC frös sitt medlemskap i denna 

gemensamma politiska myndighet i 2015. Tvist över lokala val på några städer (Al Jazeera 

2017). PYD ökade sitt inflytande och kontroll i det kurdiska områden.  KNC har också hävdat 

att den kurdiska högsta kommittén har blivit ett verktyg för PYD (BBC 2013 b). När kurderna 

utropade självstyre fördömde av andra oppositionen. De ville inte erkänna kurderna självstyre. 

De menade att det är samförstånd med Assdregimen och ett hot mot Syriens territoriella 

integritet. Oppositionen ville erkänna de kurdiska rättigheter i den nya syriska konstitutionen. 

Därför PYD  följde inte oppositionens uppgift. PYD såg att oppositionen var starkt dominerad 

av turkiska intressen och inflytande (Medin 2015,88,89). Folkets försvarsenheter (YPG) var en 

kurdiska milis av PYD i Syrien som fick stöda av den kurdiska gerillan PKK i Turkiet. PPK 

var aktiv i Syrien i flera decennier (Världspolitiken 2017,19).  

 

Andra kurdiska partier och en del av oppositionen påstod att det finns inga skillnader mellan 

PYD och PKK. De tyckte att den tidigare alliansen mellan al-Assadregimen och PKK 

återupplivats. De tyckte att PYD kontroller över de kurdiska områdena bygger på en 

uppgörelse med al-Assadregimen. Rebellgrupper har beskyllt PYD för att ha samarbetat 

militärt med syriska armén (Världspolitiken 2015/5, 27). Det har lett till oenighet om hur 

kurderna bör vara representerade vid internationella fredskonferenser (BBC 2013 b).  PYD: s 

styrelse skapade en auktoritär politisk ordning. Medborgare fick inte kritisera självstyrets 

politik, massmedier  var inte fria, oliktänkande straffas med fängelse eller utvisning. al-

Assadporträtten har ersatts med bilder av Öcalan (Världspolitiken 2017,21). När KNC gick till 

den syriska nationella koalitionen skapat spänningar mellan de två kurdiska grenarna. PYD 

sökte samarbeta med grupper som KNC ogillar (Mahmoud & Rosiny 2018,243,244). De 

kurdiska partierna i Irak hade inflytande i Syrien genom att stöda olika kurdiska grupper som 

kämpade mot PYD. Syftet var  att underminera PYD/PKK:s dominerade hållning i Syrien. 

Mellan 2012–2013 stängde regimen i irakiska Kurdistan sin gräns med Syrien för att isolera 

PYD och PKK  att inte skicka gerillasoldater från sina baser i Qandil i irakiska Kurdistan till 
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Syrien. Kurdistan Democratic Party i Irak tränade kurder som inte  var med PYD i Syrien. 

Målet var  att skapa en peshmergastyrka för att strida i Syrien och i de kurdiska områdena. 

PYD tillät inte dem att var i de kurdiska områdena (Världspolitiken 2015/5, 26). 

 

År 2012 var USA mot intervention i Syrien. Krigströttheten var betydande efter USA: s krig i 

Irak och i Afghanistan. Obama hade inte tillit till oppositionen att styra och  stabilisera Syrien. 

Motståndsrörelsen var uppdelad i många grupper som vägrade underordna sig under en 

gemensam ledning. Varje områden   styre av någon grupp. Obama ville inte se ett nytt Somalia. 

Det fanns inte något stöd i FN:s säkerhetsråd. USA stödde oppositionen och rebellgrupper som 

tog avstånd från jihadistisk extremism (Världspolitiken 2017,6,7). Under de första månaderna 

år 2013 har den syriska konflikten ständigt eskalerat och våldet ökade särskilt runt större städer. 

På kurdiska områden hade PYD haft kontroll över de flesta kurdiska städerna. Spänningarna 

ökade mellan PYD och andra väpnade grupper (Globalsecurity 2013). År 2013 dödades många 

människor i en nervgasattack i östra Damaskus. Oppositionen och regeringen beskylldes 

varandra om vem som låg bakom attacken (Globalis 2016). Samma år började IS isolera sig 

från andra grupper. Och senare blev IS relationer med andra grupper fientligt inklusive 

al.Qaidas anhängare (Världspolitiken 2017,22). Islamiska staten (IS) är en väpnad grupp med 

ursprung i Irak. Deras mål har varit att skapa ett islamiskt kalifat (UCDP). Under våren 2014 

tog IS med våld den rebellkontrollerade staden Raqqa och östra Syrien och utropade ett 

islamiskt kalifat. USA började bekämpa IS och genomförde missilangrepp mot al-Qaidaledaren 

som var bland rebellerna i västra Syrien (Världspolitiken 2017,9).  

 

När Is tog kontroll över oljekällor i Syrien behövde de inte externa stöd. IS tog ut tullar vid 

gränsövergångar och vägspärrar. Resurser som de fick, gjorde att de skaffa sig mer soldater inte 

minst från Nordafrika. IS blev ett större hot mot sunnitiska i Mellanöstern än mot avlägsna 

USA. IS:s mål var Jerusalem, men för att nå sitt mål  måste de tar kontroll över oljekällor och 

säkra sin bas (Hammargren 2015,149,154). 2014 ändrades krigsscenen i Syrien radikalt. IS 

vann över många grupper och blev den starkaste rebellrörelsen i Syrien (Världspolitiken 

2015/11,6). De kurdiska områden under PYD:s kontroll blev ett mål för angrepp från andra 

grupper. Olika grupper hamnat i konfrontation med PYD:s väpnade gren Folkets 

försvarsenheter YPG (Världspolitiken 2015/5, 25). IS attackerade år 2014 de kurdiska 

områdena. USA stödde PYD och bombade IS runt staden Kobane. Efter några månaders strider 

lyckades PYD med hjälp av USA i januari 2015 driva ut IS ur Kobane. Turkiet fick kritik för 

att de inte hjälpte de syriska kurderna (säkerhetspolitik 2017). USA gav stöd till YPG trots att 



  

36  

  

PKK stämplade  som en terroriströrelse. 2015 grundades den amerikanskstödda koalitionen 

Syrien demokratiska styrkor (SDF). YPG strider sida vid sida med små USA-finansierade 

arabiska rebellgrupper (Världspolitiken 2017,19,20). Terrordåden i Paris i slutet av  2015, som 

IS låg bakom terrordåden. Frankrike började  bekämpa terrorgruppen i Syrien med andra länder. 

Ryssland och några av NATO länderna var också med i kamp mot terrorgruppen (Globalis 

2016). 

 

Under 2014 fick regimen i Syrien svåra ekonomiska problem och armén. al-Assad blev  mer 

beroende av lokala miliskårer och stödet från libanesiska Hizbollah och andra utländska 

shiamuslimska islamister. Turkiet, Qatar och Saudiarabien försökte dra nytta av regimens 

svagheter genom att trappa upp sina vapenleveranser. Under de första månaderna av 2015 

förlorade al-Assad   många städer till islamistrebeller (Världspolitiken 2017,9).  

Under hösten 2015 stödde Ryssland och Iran i striderna i Syrien på ett nytt sätt. Ryssland 

hjälpte al-Assadregimen med militära resurser och Iran skickade flera hundra krigare  till 

Syrien för att leda armén och dess allierade. Stödet från Ryssland och Iran gjorde att al-Assad 

återtog kontroll över flera strategiska områden i landet (säkerhetspolitik 2016). Från och med 

2016 började rebellerna förlora många områden till al-Assad. Omvärlden var inte länge sugen 

att bekämpa al-Assad. Militärintervention var inte längre aktuellt och  al-Assad skyddades av 

ryskt luftvärn. Jordanien som spelat en nyckelroll i stödet till rebellerna i södra Syrien nådde i 

slutet av 2015 en överenskommelse med Ryssland om att hindra striderna och driva bort 

jihadister från gränsområdet (Världspolitiken 2017,10). I slutet av 2015 bildades vid en 

konferens i Saudiarabien, High Negotiations Committee (HNC). Den blev syriska 

oppositionens förhandlingsdelegation. En allians mellan olika grupper som Nationella 

koordinationskommittén, syriska nationella koalitionen, några personer från de beväpnade 

grupper och några oberoende personer. HNC: s mål var  att representera oppositionen vid 

fredsförhandlingar och förhandlagar med regimen. HNC: s mål var också ett enat Syrien som 

representerar alla människor i landet. Ingen plats för Bashar al-Assad och hans regim i landet 

(Aljazeera 2017 b).  

 

Under 2016 fokuserade Turkiet på att förbättra sin relation med Ryssland och koncentrera sig 

på att bekämpa PYD och PKK i Syrien och även stödja rebellerna. I augusti 2016 ingrep 

Turkiet i norra Syrien för att driva bort IS från gränsen och hindra YPG från att fylla 

tomrummet. I slutet av 2016 återtog al-Assad många  städer, en seger som kom att stärka al-

Assad ställning och oppositionen blev svag  samt  kriget gick in mot en ny fas (Världspolitiken 



  

37  

  

2017,10). Under 2016 införde SDF med USA: s stöd en offensiv mot de IS-kontrollerade 

områden och lyckades driva ut IS i många områden. Turkiet började också militära operationer 

på syriskt territorium för att hindra terrorhot från gränsen mot Syrien.  IS och YPG var målet 

för Turkiet, att stoppa YPG skapa en korridor genom hela norra Syrien, från irakiska gränsen 

till Medelhavet. Turkiet tillsammans med andra grupper tog kontroll över några områden av IS 

(säkerhetspolitik 2017). För Turkiet var en säkerhetspolitik. Turkiet pressade sin allierade  och 

lojala befolkning att attackera kurdområden. Turkiet var mot amerikanskt samarbeta med 

YPG/SDF.  Turkiet militärintervention i Syrien i 2016 riktade sig mot IS kontrollerade 

gränsområden men också att hindra SDF från att anknyta de kurdiska områden samman. Detta 

skulle ha medfört att hela gränsen kontrollerades av PKK. USA har pressat sina kurdiska 

allierade att avstå från PPK och provokationer mot Turkiet. men samtidigt USA såg inget 

alternativ till SDF som verktyg i kampen mot IS (Världspolitiken 2017,20). IS nådde sin 

största expansion år 2014–2015 i Syrien. Därefter har IS krympt på grund av den USA-ledda 

motoffensiv som infördes 2014. Men också IS hade många fiender. Sommaren och hösten 

2016 intog Turkietstödda sunnirebeller de sista IS-styrda avsnittet av Syriens nordgräns 

(Världspolitiken 2017,22,23). 

 

Konflikten blev en storpolitisk dragkamp mellan öst och väst. Ryssland stödde den syriska 

regimen. Ryssland stoppade alla ansatser att vidta militära eller andra internationella sanktioner 

mot al-Assadregimen. USA och vissa Natoländer har försökt mobilisera politiskt och materiellt 

stöd till sekulära rebellgrupper (Världspolitiken 2015/11 ,6). Den regionala aktörer, och andra 

internationella aktörer som Kina, Ryssland och USA gick med i den syriska konflikten för att 

få regionalt inflytande och bevara sina intressen. USA-intresse var bland annat att förhindra 

jihadister som kopplade till al-Qaida att etablera i Syrien. USA motarbetade iranska inflytande 

som gav sitt stöd till Hamas och Libanesiska Hizbollah och andra nära nätverk. Amerikanska 

och israeliska ser också syriska inbördeskriget som ett tillfälle att försvaga Iran och dess 

kärnkraft program. De förväntar sig också att Hizbollah skulle försvagas av regimförändring i 

Syrien. Regime förändring i Syrien skulle därigenom öka trovärdigheten hos militära hot mot 

Teheran (Olanrewaju, Joshua 2015,49–51; Wimmen, Asseburg  2012, s.3). 

 

Rysslands intresse var att öka sitt inflytande genom att bygga relationer med andra stater, 

förbättra sin internationella profil i världen i den globala ekonomin. Efter slutet av det kalla 

kriget blev Ryssland en isolerad stor makt.  Syrien var dock en viktig allierad i regionen när 

den behövde öka sin makt och inflytande i Mellanöstern. För Ryssland är det viktigt att bevara 



  

38  

  

sin militärbas i Syrien. Ryssland etablerade företag i Syrien och ingick  många avtal tex inom 

energisektor, vapen och stridsvagnar. Dessutom är Ryssland behovet av att behålla inflytande i 

regionen som en stor världsmakt. Ryssland trodde inte heller att regimens förändring kan 

medföra stabilitet och demokrati. Kina har också handelsavtal med Syrien och ville också att 

Iran behöll sin regionala makt. Religion är viktiga som binder Iran och regimen i Syrien. Under 

Irans krig med Sunni-majoriteten Irak, Syrien var Irans enda arabiska allierade. Iran har 

tillsammans med sin allierade inom Irak regering och Hizbollah i Libanon gett stöd till al-

Assadregimen på olika sätt. Iran skulle inte vilja Sunniterna dominerar Syrien som de främsta 

anhängarna till  Qatar och Saudiarabien. Iran hävdade att västvärlden och ett antal arabiska 

länder ville genomföra regimskiftet i Syrien för att göra regionen säkrare för Israel. Ett 

regimskifte i Syrien kan ändra maktbalansen i region och skulle så småningom försvaga Iran 

och dess allierade som Hizbollah och Hamas (Olanrewaju, Joshua 2015,49–51; Världspolitiken 

2015/11 s 5,6). 

  

Ingen grupp ville förhandla och revolutionen gick i en mer religiös riktning. al-Assad är alawit 

och oppositionen är till stor del sunnimuslimsk. De massakrer som hände  i Syrien hade 

genomförts av en grupp mot en annan. Det skapat en rädsla bland både sunni- och shiamuslimer.  

Islamisterna var den mest effektiva kraften på stridsplatsen. Qatar, Turkiet och Saudiarabien 

började beväpna och stöda sunniislamistiska rebellgrupper  år 2012 som Ahrar al-sham, Islam 

armén och Jabbaht al-Nusra som stod nära den al-Qaid. Gulfstaterna har använt Turkiets 

gränsområden för transporter av soldater och vapen in i och ut ur Syrien (säkerhetspolitik 2016; 

Världspolitiken 2015/11 s 5,6;Världspolitiken 2017,6–8). Ur Gulfstaternas perspektiv erbjuder 

Syrien krisen en möjlighet att minska Irans inflytande och stärka sina inflytande (Wimmen, 

Heiko; Asseburg, Muriel 2012, s.3). Qatars och Saudiarabiens intressen kom i konflikt i frågan 

om vem som ska styra över den syriska oppositionen och olika rebellgrupper. (Hammargren 

2015 ,155-156). Irak och Libanon också hjälpte olika grupper  i den syriska konflikten .Den 

libanesiska Hizbollah och den irakiska regeringen står vid syriska regimen och sunni politiker 

i Libanon och sunni stammar och jihadistgrupper i Irak stödja rebellerna. Det har skapat 

orolighet i Libanon och på grund av att i  Irak ökat antalet bombningar (Wimmen, Heiko; 

Asseburg, Muriel 2012, s.3,4). 

 

Konflikten i Syrien kan framställa som ett krig mellan olika externa aktörer. Men det är inte 

hela sanningen. Kriget drivs även av interna aktörernas intresse men de dansar efter externa 

aktörernas pipa (Världspolitiken 2017,26). Det är inte alltid tydligt vem som utnyttjar vem. 
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USA hoppa var att Ryssland skulle övertala al-Assad lämna makten eller ta dialog med 

oppositionen. Ryssland och Iran var ibland besviken över al-Assad som inte vill att 

kompromissa men det betyder inte att de skulle vilja bort al-Assad. På oppositionssidan, där 

USA och dess allierade kunde inte ta kontroll över alla oppositionens grupper. USA har också 

sett att en del av oppositionsgrupper som de hjälpte, hade arbetat tillsammans med 

antiamerikanska jihadister. Det är inte möjligt att skilja de åt under pågående krig 

(Världspolitiken 2017,27).  Det finns många andra islamistiska grupper. En islamistisk grupp 

i Syrien som bestå av sju stora islamistiska gruppen i Syrien som kallar sig syriska islamiska 

fronten. Alla  islamistiska grupper mål är att bygga en islamisk stat (BBC 2013a; 

Globalsecurity). 

Sedan 2014 har regeringen tagit kontroll över många områden. Regimens krigskonst var att en 

omringad stad bombas, och mat och bistånds leveranser skärs av. Det tvingade rebellerna att 

ingå ett avtal som regeringen kallade för försoningsavtal. Avtalen såg olika ut. En variant var 

att rebellerna lägga ner sina vapen i utbyte mot amnesti eller få gå till något 

oppositionskontrollerat område med sina familjer eller stanna på samma villkor. Det har lett 

att några tusen oppositions anhängare lämnar staden medan de flesta civila blir kvar under al-

Assads styre. Ibland blev en stor folkomflyttning (Världspolitiken 2017,30,31). Över 470 000 

människor har dött sedan kriget bröt ut och 6,1 miljoner internt flyktningar och 4,8 miljoner 

som har flyttat utomlands. I mitten av 2016 bodde placerade cirka 1 miljoner människor i 

områden utan hjälp och humanitärt bistånd. Mer än 117 000 personer har blivit anhållna eller 

försvunna sedan 2011, de allra flesta av regeringsstyrkorna (Human Rights Watch 2017). 

Tabell 3. Interna och externa aktörer 2012–2016 

  Regimen                                             Oppositionen  

  Moderat  Islamistiska 

grupper 

Islamisk 

fundamentalism 

Kurdiska 

Demokratiska 

unionspartiet 

(PYD) 

Interna 

aktörer  

Alawiter, 

lojala grupper 

Araber, Kurder 

och andra 

grupper   

Lojala i 

Syrien  

Jihadister och 

lojala grupper i 

Syrien, bl.a. IS  

Lojala  

kurdiska 

befolkningen, 

indirekt al-

Assads regimen   

Externa 

aktörer 

Bl.a. 

Hizbollah, 

Iran, Kina  

Ryssland 

Internationella 

koalitionen bl.a.  

USA, EU, 

Turkiet  

Bl.a. Turkiet 

och 

 

Gulfstaterna 

Anhängare över 

hela världen 

Bl.a. USA, PKK  

 

Mål  

Behålla makt. 

Försvaga 

oppositionen 

  
Ett kalifat i 

Syrien 

Lokalt kurdiskt 

självstyre 
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I tabellen ovan framgår en sammanfattning av de interna och externa aktörerna mellan 2012–

2016.  al-Assad behåller fortfarande makt och oppositionen försvagas. Oppositionen grupper 

som består av olika med olika mål. De kämpar fortfarande för att nå sina mål. Det som 

intressant är kurdiska gruppen PYD nådde sitt mål, ett lokalt kurdiskt självstyre.  En ny aktör 

(IS) kom in i Syrien och nådde också sitt mål och utropade sitt kalifat.  

Figur 1. Vem krigar mot vem i Syrien (Dawn 2016) 

 

Figur 1 ovan visar tydligt vem krigar mot vem i Syrien. Det råder ett allas krig mot alla. Den 

syriska regimen och dess allierade krigar mot olika rebeller grupper. Oppositionen och dess 

allierade strider mot regimen samt mot flera olika rebellgrupper. 
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Tabell 4. Conflict resolution attempts 

Tittle   Date       Lead/Key players 
Arab League Peace Plans for 

Syria                
November 2011 to January 2012                            Arab League 

 
Russian Peace Initiatives for 

Syria                
January 2012 and November 2013                          Russia 

 
Friends of Syria Group February 2012  France 
Kofi Annan Peace Plan March 2012 Kofi Annan – UN 

 
Geneva I Conference on Syria June 2012 United Nations 

 
16th Summit of The Non-

Aligned 

Movement 

 

August 2012 Iran 

 

Eid Al-Adha Cease Fire Attempt September 2012 Lakhdar Brahimi – UN 
Geneva II Conference on Syria January 2014 United Nations 

Four Committees Initiative July 2015 United Nations 

Zabadani Ceasefire Agreement September 2015 Hezbollah & Iran 

Vienna Process October 2015 United States, Russia, Saudi 

Arabia and Turkey 

 

Riyadh Conference December 2015 Syrian opposition groups 

Geneva II Conference on Syria January 2016 United Nations 

Syrian Women’s Advisory 

Board 

February 2016 United Nations 

Cessation of Hostilities February 2016 UN, Russia and USA 

Cease Fire Deal September 2016 Russia and USA 

Lausanne Talks October 2016 U.S., Russia, Saudi Arabia, 

Turkey, Qatar  

 

Aleppo Ceasefire October 2016 Russia and Syria 

(Musarurwa, Kaye 2016, s.34) 

 

Åtskilligt försök har gjorts för att lösa Syrienkonflikten diplomatiskt. För att stoppa våldet och 

skapa fred som framgår av tabellen 4 ovan. Dessa försök började så långt tillbaka år 2011. 

Trots många försök och olika FN:s sändebud i Syrien har de fredsplanerna misslyckats. Det 

fanns många problem som uppstod både före och under förhandlingarna som de sändebuden 

inte kunde övervinna. En efter det andra avgick de sändebuden. Det finns olika Skäl till att de 

fredsplanerna misslyckats. Bland annat har varit många aktörer blandade sig i. Ibland parterna 

i konflikten och det internationella samfundet kunde inte komma överens om vem som borde 

sitta vid förhandlingsbordet. Ibland vägrade oppositionen att träffa al-Assads representera, 

parterna inte vill prata med varandra. Ibland några grupper lämnar förhandlingsbordet innan 

ett beslutet fattas. Oppositionen har många gånger sagt att någon övergångsregering måste 

utesluta al-Asad. Den syriska regeringen hävdar att Asad återvalts genom folkomröstning. 

Ibland den syriska regeringen sade att den nuvarande regeringen kan inkludera medlemmar av 
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oppositionen. al- Asad har också sagt att en politisk övergång inte kommer ske innan 

"terrorism" har besegrats (Humud , Blanchard , Nikitin 2017,12,13; Habets 2016,80). 

 

6.4.1 Teoretiska perspektiv 
 

Ur ett realistiskt perspektiv internationella relationer bygger på att stater såväl som människor 

är själviska och följer sina egna intressen och sina egna nationella intressen. Stater har 

utnyttjat sin militära och diplomatiska makt att stärka sina egna ståndpunkter i förhållande till 

sina motståndare. Man tar inte hänsyn till lagar eller moral.  Därför ökar konflikter i världen. 

Staters suveränitet och självständighet är viktigt. Som nämnde tidigare att Machiavellis ansåg 

att för en statsledare är maktpolitiska och nationella intressen viktigare än moraliska principer. 

Det finns ingen universell moral. Analysen ovan visade att Ryssland, Kina och andra stater 

agerande förklaras utifrån realismen. Realismen har pessimistisk syn på människor, 

internationella arenan är egoismen, en anarkistisk ordning och konfliktfyllda. Stater strävar 

efter makt och dominans. Man kan inte lita på andra stater. Det finns alltid en risk för krig. 

Maktpolitiska principer, nationella säkerhet och aktörernas intresse och överlever som stater är 

viktig.   

 

I FN:s Säkerhetsrådet finns flera stormakter, det är ett multipolärt system. I Syrien skapat de 

externa aktörerna en maktbalans.  De regionala länderna som Iran, Saudiarabien och Turkiet är 

starka och skapat maktbalans. De stormakterna som USA och andra har aldrig krigat med 

varandra i Syrien, deras intressen råkade sammanfalla. De försvarade sina intressen i Syrien. 

Men ibland uppstod ett säkerhetsdilemma mellan de externa aktörerna. Där de externa 

aktörerna litade inte på varandra och militära resurser var viktiga för dem. Neorealism hävdade 

att staterna är huvudaktörerna och institutioner som FN, NATO, EU och andra kan skapa 

säkerhet för staterna. Men de mäktigaste staterna som bestämmer vilka institutioner som 

skapas, som styr hur institutionerna arbetar och avgör hur starka de ska vara. Detta visade 

också i Syrien, de mäktigaste staterna styrdes av egna intressen och avgjorde hur oppositionen 

och regimen borde göra. En del av externa aktörerna följde Waltz teori. Aktörerna 

maximerade  sin säkerhet och för att undvika krig skapades dem en maktbalans . Två 

stormakter som Ryssland och USA, Iran och Saudiarabien. 

 

Folkets lidande i Syrien är vanligt enligt realismen som den grekiske historikern Thucydides 

tyckte att internationella relationer såväl som människor drivs av maktlysten och egoistisk, och 
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dominans, som har sina rötter i mänsklig natur. Olika grupper krigar  mot varandra och 

utnyttjar varandra. De svagaste grupper måste anpassa sig till mäktiga aktörer för att överleva. 

Det visade också i tabell 4 ovanför att oppositionen och omvärlden försökte lösa konflikten 

och stoppa den humanitära katastrofen genom institutionen och som liberalismen menade. 

Internationella institutioner har ett ansvar att hindra våld som en diktatur gör mot sitt folk. 

Internationella institutioner främjar samarbete mellan stater och öka förtroende mellan stater 

samt minska rädsla för varandra, vikten av förhandlingar och kompromisser är viktigt. Men 

samtidigt en felkonstruerad institution blir ibland skäl att konflikten inte lösas. 

I syrienkonflikten visade FN-säkerhetsråd hade oförmåga att lösa Konflikten. Samtidighet 

Ryssland och andra länder präglas starkt av ett neorealistiskt tänkande, De visar en tydlig 

misstro och ett missnöje gentemot FN och dess funktion och andra institutioner. Ur ett  

liberalistiskt perspektiv kan  Ryssland och Kina agerande  också förklaras att de tar hänsyn till 

folkrättsliga normer och nationellt självbestämmande. Syrienkonflikten skapade en konflikt 

mellan olika teorier.  

 

Som visade i figur 1 och Hobbes påpekade att människor lever i sitt naturtillstånd med 

rivalitet, misstro och ärelystnad. Det finns ingen ordning. Syrien befinner sig i det tillstånd av 

krig, och detta krig är ett allas krig mot alla. Syrien blev en plats för maktkamp. Aktörerna 

litade inte på varandra. De olika aktörer regionala och internationella har utnyttjat och 

förstärkta konflikten i Syrien. Mellanöstern och Syrien ansåg mest intressant för externa 

aktörerna att ha inflytande i. De ökade sin makt och säkerhet och försvar sina intressen. Det 

blev en maktkamp såväl mellan olika regionala aktörer som internationella aktörerna. Bland 

annat kämpade Turkiet mot PKK och PYD, Saudiarabien mot Iran, USA mot IS och Ryssland. 

USA och Frankrike och andra länderna agerande kan också förklara utifrån realismen att man 

vill bekämpa Terrorismen och IS.  De stormakterna var inte intresserad av att engagera sig 

militärt i Syrien som man gjorde i Libyen och Irak. IS nådde sitt mål och utropade sitt kalifat 

kan också förklaras utifrån realism att de strävade efter makt och dominans.  

 

Ur ett liberalistiskt perspektiv gjorde  IS att världen samarbetar mot dem. USA kämpade IS 

och Frankrike började bomba IS i Syrien efter terrordåden i Paris kan förklaras utifrån 

liberalismen. Terrorism gör ett hot mot liberalism och mot de universella värden, 

gemensamma intressen, enskild individens frihet och mänskliga rättigheter som Michael doyle 

och andra filosofer påpekade. Waltz menade att länder försöker maximera säkerhet och inte 

Makt. Om ett land skulle maximera sin makt kan institutioner straffa dem, om de försöker få 
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för mycket makt. Denna teori kan tillämpas på den syriska konflikten att oppositionen och 

internationella institutioner ville straffa al-Assad för att  han fick för mycket makt och 

därigenom missbruka den.  Men frågan är varför just nu vill oppositionen och omvärlden 

straffa al-Assad. al-Assad styrde landet i många år. Det kan vara att al-Assads regim innan 

2011 hade  skapat balans mellan defensiva och offensiva i landet som nämnde i Bakgrund. 

Den arabiska våren och de liberala värderingarna påverkat folket i Syrien efter 2011. 

  

6.5 Interna aktörer 2017  
 

Krigets sjunde år var landet delat i olika områden och styrdes av olika grupper. al-Assad och 

dess allierade blev dem starkaste av alla grupper i kriget. I den regimkontrollerade områden 

levde majoriteten av landets befolkning och fanns fortfarande statsapparaten.  Men i vissa 

områden minskade befolkningen, där statsmakten har kollapsat eller tagits över av rebeller 

grupper. Näst starkast var PYD som styrde kurdiska områden. Därtill kom IS statens 

krympande kalifat. Till sist styrde några områden av sunnitiska rebeller som de fick stöds av 

exempelvis Turkiet, Saudiarabien och USA. I många de rebellkontrollerade områdena var 

mycket hårt drabbade av det kriget. På grund av regimens bombningar. En hel del av 

befolkningen flyttade från dessa områden och det skapat en massflykt. FN biståndet var inte 

tillräckligt. Allt fler tvingades lämna sina hem p.g.a. striderna. Det skapat att allt fler begick 

kriminella handlingar. Det fanns inte någon fungerande statsstyrelsen. Det skapat osäkerhet, 

vem är vem. En del av rebellerna styrde genom en styrelse av lokalbefolkningen och 

shariadomstolar, vapenmakt var viktigt (Världspolitiken 2017,13,23). 

 

Kampen mot den extremistiska gruppen IS var en topprioritering år 2017. När IS förlorade 

några områden år 2017 hade de lokala säkerhetsstyrkorna arbetat för att tillhandahålla säkerhet 

och hindra IS att återvända. Men dessa områden fortsatte att möta utmaningar, omfattande 

förstörelsen av grundläggande infrastruktur. Dessa områden var inte säker för civil 

återvändande. Det fanns kvar landminor i många områden som IS placerade minor (Humud, 

Blanchard, Nikitin 2018,12). En allians av olika islamister grupper bildades Hay'et Tahrir Al-

Sham (HTS) som blev dominerande grupp i Syrien. Under 2017 begick också HTS ett flertal 

brott (Human Rights Watch 2018,531).  
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Tabell 5. Interna aktörer 2017 

 Regimen                                                   Oppositionen  

  Moderat  Islamistiska 

grupper 

Islamisk 

fundamentalism 

Kurdiska 

Demokratiska 

unionspartiet 

(PYD) 

Interna 

aktörer  

Alawiter, 

lojala grupper 

Araber, 

Kurder och 

andra 

grupper   

Lojala i 

Syrien 

Jihadister och lojala 

grupper i Syrien, 

bl.a. IS 

Lojala  

kurdiska 

befolkningen, 

indirekt al-Assads 

regimen   

 

Mål  

Behålla makt. 

Försvaga 

oppositionen 

   
Lokalt kurdiskt 

självstyre 

 

Interna aktörer kan klassificeras i olika grupper som framgår av tabell 5 ovan. De är samma 

som 2016 men de är svaga eftersom Rysk -och iranskstödda till al-Assad krossade många av 

dem men det kom nya grupper. Lägga märke till IS: s mål och kalifatet har fallit. Den syriska 

armén mål var att få tillbaka territorium som tagits av olika väpnade grupper sedan konflikten 

bröt ut 2011. Målet var att stärka al-Assads ställning med hjälp av Ryssland, Iran och 

Hizbollah. Oppositionen var inte en homogen grupp. Vissa grupper kämpade för en sekulär 

stat, medan andra för sharialagar. Det skapat spänningar mellan dem. En av islamister grupp 

var Ahrar al-Sham som är en koalition av Salafist-väpnade grupper. Ideologiskt är de nära till 

det muslimska brödraskapet. De kämpar fortfarande att skapa en islamistisk regering i Syrien.  

YPK och YPG tog kontroll över de kurdiska områden och nådde sina mål, lokalt kurdiskt 

självstyre. PYD och YPG började regera som en regering. De genomförde en rad angrepp mot 

andra kurdiska politiska partier. De fängslade och trakasserade medlemmar av de andra 

kurdiska politiska partier. De flesta fängslades utan några anklagelser mot dem. Andra 

beväpnade grupper stred för att störta al-Assad-regeringen (acaps 2018; Human Rights Watch 

2018,532). 

 

Mer än 400 000 har dött på grund av den syriska konflikten sedan 2011. Mer än 5 miljoner har 

tagit sin tillflykt utomlands och över 6 miljoner internflyktingar. Vid juni 2017 uppskattade 

FN också att 540 000 personer fortfarande bodde i belägna områden. Under 2017 var mer än 

13,5 miljoner människor i Syrien beroende av utländskt bistånd. FN hade svårigheter att få 

resurser som var nödvändigt för de människorna. År efter år minskat bistånds. Den syriska 

regeringen hade många gånger använt kemiska vapen mot civila i rebellkontrollerade 

områden. Förlusterna i människoliv och de ekonomiska, materiella och städer förödelserna var 

enorma. Med Rysslands och Irans stöd har den syriska regeringen genomfört attacker mot 
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civila och infrastrukturer, upprätthållit humanitärt bistånd som är i strid med internationell rätt.  

De andra beväpnade grupper begick också  ett flertal brott. Majoritet av det inhemska 

näringslivet lämnade landet. Den syriska regeringens metoder var tortyr och misshandel. 

Människor som kvar i landet blev fattiga. Miljoner barn har missat sin skolgång och blev 

barnsoldater. Folket vet inte vart de ska ta vägen. Folket kämpar bara för att överleva (Human 

Rights Watch 2018,525; Världspolitiken 2017,12).  

 

Interna aktörerna verken ville eller kom överens. Regeringen ville inte diskutera al-Assads 

avgång. Oppositionen ville inte diskutera något annat. Oppositionen var splittrad, de kunde 

inte förhandla gemensamt (Världspolitiken 2017,28). I slutet av 2017 var oppositionen under 

press att glömma bort kravet på al-Assads avgång och förhandla med regimen utan 

förhandsvillkor. Resultat blev att ledare och andra nyckelpersoner för oppositionens 

förhandlingsorganisation HNC (High Negotiation Committee) lämnade sina poster. Det var en 

protest mot externa aktörerna krav på en mildare position vad gäller diktaturen i Syrien. 

I Riyad-konferensen år 2015 kom oppositionen överens om al-Assads avgång innan en 

övergångsfas men sedan dess har denna hållning ändrades, eftersom externa aktörer hade 

mycket inflytande. I Syrienkonflikten blev al-Assad avgång eller ej den huvudsakliga 

tvistefrågan och som delar externa och interna aktörerna (Ahlberg ,2017). Under 2017 vann al-

Assad  krig mot de oppositionen grupper. al-Assads styrkor var ungefär spridda över hela 

landet och striderna fortsatte. al-Assad hade kontroll över viktiga städer, centrala 

statsapparaten, större delen av ekonomin och  hade kontroll över majoritet av befolkningen. al- 

Assad har fortfarande en plats i FN:s generalförsamling. Idén om al-Assads avgång försvagas 

men fredssamtalen fortsatte. Interna och externa aktörerna riktade blicken mot frågor som 

stabilisering, flyktingåtervändande, terrorism och återuppbyggnad (Lund 2017). 

6.5.1 Teoretiska perspektiv 
 

Interdependens liberalism menar att stater är ömsesidiga beroende och vissa stater är mer 

beroende än andra. Makt är inte tydligt att aktörer har makt över vissa frågor inte alla. 

Människor och stater är ömsesidigt beroende av varandra för sin överlevnad, utveckling och 

sitt välstånd. Det skulle också tolkas att regimen i Syrien var beroende av den ryska stöd för 

sin överlevnad och utveckling. Makt är inte tydligt att aktörer har makt över vissa frågor inte 

alla. Varför är det acceptabelt att USA gav stöd till PYD för att bekämpa IS? Men det är inte 

acceptabelt att Ryssland gav stöd till Syrien. Alla länder är beroende av varandra på något sätt. 
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Konflikten orsakade att cirka en halv miljon människor hade dött och 6,1 miljoner internt 

flyktningar och 4,8 miljoner som hade flyttat utomlands. I mitten av 2016 bodde placerade 

cirka 1 miljoner människor i områden utan hjälp och humanitärt bistånd. Mer än 117 000 

personer hade blivit anhållna eller försvunna av regeringsstyrkorna och andra grupper. 

Det skulle också innebära att folket i Syrien vill ha något samhällskontrakt som Hobbes 

påpekade. Den långvarig kriget gjorde att folket bara vill överleva, det spelar ingen roll vem 

styr landet.  

 

Ur ett liberalistiskt perspektiv skulle kurderna lokala självstyre vara acceptabelt. 

Liberalism försvaras den enskilda människans frihet från inskränkningar och förtryck samt 

försvaras  den individens frihet, folkens självbestämmanderätt. Den kurderna lokala självstyre 

kan också förklaras utifrån ett realistiskt perspektiv. Kurderna vill ha mycket makt och 

bestämma. Vad är skillnader mellan kurderna och IS utifrån realismen? De både sökte efter 

makt. Kurderna lokala självstyre och IS:s kalifat i Syrien. PYD och IS har misshandlat folk 

som andra aktörer De som var  mot deras idéer. Varför utropade kurderna självstyre och IS 

kalifat när Syrien var i en kris och som hade inget ett samhällskontrakt ? Kurderna och IS har  

skapat ett samhällskontrakt inom sina lojala grupper.   

 

Liberalismen har optimistisk syn på människor och ser att individer och stater är rationella och 

kan reglera sina förbindelser. Genom samarbete och förhandlingar kan aktörer och stater bl.a.  

undvika krig. Fred och frihet kan uppnås genom samarbete. Det skulle också innebära att 

oppositionen kämpade delvis genom Institutional liberalism som FN och andra institutionen 

att hitta någon lösning. Men samtidigt neorealism ser att de mäktigaste staterna som avgör 

vilka institutioner som skapas, som styr hur institutionerna arbetar och avgör hur starka de ska 

vara. Det skulle också innebära att interna aktörerna dansade efter externa aktörerna pipa. 

Kritik mot liberalismen var bl.a. som nämnda tidigare att många tyckte att liberalismen är en 

teori av och för väst. Den teorin kan inte lösa de domominerade problemen i världen och 

samarbete löser inte alla problem. Det kan vara att demokrati inte är det enda legitima 

styrelseformen. Demokrati leder inte alltid till fred. Det är viktigt att förstå folket i Syrien 

identitet. Vad betyder liberalismen, demokrati och makt för lokalbefolkningen. Det kan vara 

svårt att försöka lösa den komplicerade konflikten i Syrien genom att tillämpa bara liberala 

värderingarna i Syrien och genom FN och andra intuitioner. Det är viktigt att se problem och 

händelser ur ett lokalt perspektiv. Det är viktigt att ha förståelsen av den lokala levnadsätten 

och kulturella faktorer. 
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6.6 Externa aktörer 2017  
 

Alla fredsförhandlingar som har förts i Syrien misslyckats. Skälet har varit att FN:s 

säkerhetsrådet inte kunde agera på grund av de medlemmarnas vetorätt. Ryssland och Kina 

lade in sitt veto i FN:s säkerhetsråd och stoppade alla resolutionsförslag sedan 2011 

(Världspolitiken 2017,28,). Under 2017 förde samtidigt många fredsförhandlingarna i Genève 

och alla försök har misslyckats och skälen är samma al-Assad avgång som nämnde tidigare 

(Al Jazeera 2017 d). Under 2017 den politiska scenen i Syrien har helt utsatt för ryska 

dominans. Andra aktörer vars prioriteringar blev kriget mot terrorism och man slutade att 

kräva att al-Assad avgång. (Mustafa, 2017). Den syriska regimens allierade ändrade den 

militära balansen till al-Assads fördel. I och med att IS tappade sitt sista fäste i många 

områden stabiliserades delvis syriska gränsområdet (Ahlberg,2017).  

 

Ryssland, Iran och Turkiet kom överens om ett avtal om fyra så kallade Safe Zone 

i Astana 2017. Avtalet krävde att striderna mellan rebell och regeringsstyrkor skulle stoppa 

inklusive luftangrepp i sex månader. Mer än 2,5 miljoner människor bodde i de fyra zoner. En 

överenskommelse som syftade till att minska våldet i Syrien. Ett undantag var att striderna mot 

extremistiska grupper i dessa områden skulle fortsätta (Ahlberg,2017; Aljazeera 2017 a). 

Ryssland och al-Assad har alltid betraktats alla grupper som terrorister, de som var mot al-

Assad. al-Assad utnyttjade de nya möjligheter för att eliminera oppositionsstyrkorna. (Humud, 

Blanchard, Nikitin 2018,12). Överenskommelse om de fyra Safe zoner, lyckades inte att 

realisera. al-Assad, Ryssland och andra aktörer bröt många gånger dessa överenskommelser 

(Human Rights Watch 2018,533).  

Tabell 6. Externa aktörer 2017 

 Regimen                                              Oppositionen  

  Moderat   Islamistiska 

grupper 

Islamisk 

fundamentalism 

Kurdiska 

Demokratiska 

unionspartiet 

(PYD) 

Externa 

aktörer 

Bl.a. 

Hizbollah, 

Iran, Ryssland 

och Kina 

 

Internationella 

koalitionen bl.a.  

USA, EU, 

Turkiet  

Bl.a. Turkiet 

och 

Gulfstaterna 

Anhängare över 

hela världen 

Bl.a. USA, 

PKK  

 

Mål  

Behålla makt. 

Försvaga 

oppositionen 

   
Lokalt kurdiskt 

självstyre 
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Externa stöd spelade en viktig roll i det syriska inbördeskriget som framgår av tabell 6 ovan. 

Regionala aktörer i den shiitiska majoriteten i Iran, Irak och den libanesiska Hizbollah, har 

stött al-Assad.  Ryssland utförde luftangrepp och gav politiskt stöd i FN. Iran har också stött 

al-Assad. Hizbollah har skickat tusentals krigare som rekryterad av Iran från Irak, Afghanistan 

och Jemen. I mars 2017 skicket Kina trupper till Syrien för att utbilda syrisk armé . Majoritet 

av sunniter i Turkiet, Qatar, Saudiarabien och Turkiet bland annat stödde olika oppositionen 

grupper. Turkiet Stödde den syriska armén fria (FSA) mot (SDF) ,(IS) och (PYD)samt gav 

vapen, militärt och politiskt stöd till olika grupper. USA ville stanna kvar i Syrien för att vara 

säker på att IS har besegrats samt gav vapen, utbildning och militärt stöd till måttliga grupper. 

Gulfstaterna  har stött olika grupper på olika sätt (acaps 2018; BBC 2017; Aljazeera 2018). 

 

Ryssland blev en av de stora aktörerna i den syriska konflikten. Ryssland gick in i Syrien i 

september 2015 för att besegra IS och stödja al-Assad. al-Assads regim har överlevt och IS har 

besegrats. Även om att Syrien inte var federalism ,var uppdelad och kontrollerad av olika styrkor 

(se karta 1,2 nedan). Ryssland har arbetat  att ta kontakter med många aktörer inom i Syrien och 

i hela regionen, för sitt nationella intresse. Ryssland var inte den enda aktörer i Syrien. Iran och 

dess allierade miliser som Hizbollah kämpade på marken. Efter kriget vill Iran påverka Syrien 

och regionala allierade som Hizbollah. Ryssland förstår Iran , Israels intressen och vill skapa en 

balans mellan de två länderna. Ryssland är medveten om Israels säkerhetsproblem av väpnade 

shiitgrupper  nära gränserna. Ryssland kan inte ignorera Iran som erbjuder möjligheter från 

vapenförsäljning till kärnenergi. Ryssland försöker förmedla en kompromiss mellan Iran och 

Israel som baserat på deras respektive intressen. Irans allierade som Hizbollah kan kvar i Syrien, 

men de får inte provocera Israel (Trenin 2017). 

 

Under 2017 har karaktären av konflikten förändrats. Syriens gränserna ganska stabiliserats och 

externa aktörer stödet minskat. Intresse för Syriens frågan minskat men Ryssland försökte 

dominera Syriens frågan och placerade den Syriens frågan den i de ryska, iranska och turkiska 

intressesfärerna. Saudiarabien fokuserade på Iran samt på att isolera Qatar (Ahlberg,2017). 

2017 antog utrikesministrarna i EU-länderna, EU: s strategi för Syrien. Politiska och 

humanitära insatser och försökte främja ansvar för krigsförbrytelser och allvarliga kränkningar 

av de mänskliga rättigheterna samt EU var värd för Brysselkonferensen om att stödja 

framtiden för Syrien (Human Rights Watch 2018,534) Relationer mellan Ryssland och USA i 

stor utsträckning har inriktat på att förebygga militär attack mot varandra på fältet i Syrien. 
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Diplomatiska relationer mellan Ryssland och USA var mycket mindre under president Donald 

Trump än under Barack Obama (Trenin 2017). Samtidigt USA betraktade al-Assad som en 

politisk realitet och inte tänkte slösa mer tid på att försöka störta honom (Världspolitiken 

2017,10). USA minskade sitt stöd till oppositionen och prioriterade  kriget mot IS  genom att 

hjälpa PYD (Ahlberg ,2017). Medan USA fokuserade på IS: s nederlag, utnyttjade Hizbollah, 

Iran och Ryssland att stärka syriska regeringsstyrkor mot oppositionsgrupper (Humud , 

Blanchard, Nikitin 2018,1).  

 

Turkiets prioriteringar i Syrien ändrades och började bekämpa PYD och IS i områden nära 

gränsen. Turkiets mål var att hindra PYD:s inflytande i Syrien och därför bombade kurdiska 

områden och hotade med att invadera SDF områden. Turkiet ansåg att området som gränsar 

till sitt territorium var under kontroll av PYD som har anknytning till den kurdiska gruppen 

PKK. Men Ryssland och USA såg att PYD och dess YPG-milis som kontrollerar kurdiska 

områden som en nyckel för att bekämpa IS (Ahlberg ,2017; Globalsecurity 2017; 

Världspolitiken 2017,20). Våren 2017 har IS förlorat 57% av sitt territorium och tappat 

kontrollen över 73% av den befolkning som man tidigare styrde i Syrien och Irak 

(Världspolitiken 2017,23). 

 

Karta 1,2016 (News 24,2017)                    Karta 2, 2017 (Aljazeera 2017 c) 

 

Kartorna ovan ger en översiktlig bild av konflikten i Syrien. Den syriska regeringen, IS, 

Demokratiska unionspartiet (PYD) och flera andra rebellgrupper strider fortfarande för att ta 
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kontroll över de centrala delarna. Kartan 1 visar tydligt i slutet av 2016.Det som intressant är 

att i Kartan 2 som visar i slutet av 2017, där den syriska regeringen lyckas att ta kontroll över 

stor delen av Syrien med stöd av sina allierade. 

  

6.6.1 Teoretiska perspektiv 

 
Som nämnande tidigare att inom liberalismen är betydelsen av ömsesidigt beroende är viktigt. 

Genom samarbete och kontakter  kan uppstå möjligheter att hantera och hindra konflikter. Det 

skulle också innebära att Ryssland och Kina vill lösa konflikten genom sina kontakter med 

olika aktörer . Interdependens liberalismen skulle acceptera att Ryssland och Iran bl.a. 

samarbetar med Syrien. Att Ryssland och Iran har ett starkt militärt försvar är inte avgörande 

för förhandlingar på andra politikområden. Människor och stater är ömsesidigt beroende av 

varandra för sin överlevnad, utveckling och sitt välstånd enligt interdependens liberalismen. 

Samtidigt Ryssland och de andra aktörer skulle förklaras utifrån realismen. Aktörerna   

ser till sina intressen, säkerhet och makt.  

 

USA och Frankrike bekämpade  IS kan förklaras utifrån realismen. De ser IS som ett mot 

deras säkerhet. Turkiet ser PYD som har anknytning till den kurdiska gruppen PPK ett hot mot 

Turkiets territorium och landets säkerhet. Turkiet ser den kurdiska lokala självstyre i Syrien 

som ett hot. Hoten är bl.a. att kurderna i Turkiet skulle också anspråk lokala självstyre. Därför 

Turkiet försöker att hindra PYD:s inflytande i Syrien. Ryssland och USA såg att PYD och 

dess YPG-milis som kontrollerar kurdiska områden som en nyckel för att bekämpa IS. 

Ryssland och USA agerande förklaras utifrån realismen. USA och EU stämplade PKK som 

terrororganisation. USA vet att PYD har anknytning till PKK. Ändå vill USA och andra stöda 

PYD för att bekämpa IS. USA:s stöd till andra interna aktörerna för att störta al-Assad är för 

att försvaga Iran och dess allierande i regionen. Iran och Hezbollah gör ett säkerhetshot mot 

Israel.  
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7 Slutsatser 
 

Syftet med den här studien var att analysera  hur konflikten började i Syrien, att kartlägga och 

identifiera konfliktens huvudaktörer samt vilken roll de aktörerna antog för att uppnå sina mål. 

Syftet var också att se hur konfliktens karaktär har förändrats över tid genom en komparativ 

fallstudie som jämför år 2011 med 2017,samt att beskriva dels de förutsättningar som  skulle 

krävs för fred och dels de största hindren för fred i Syrien. I nästkommande stycken behandlas 

frågeställningarna.       

1. Hur startade konflikten i Syrien? 

 

Ur ett liberalistiskt perspektiv startade konflikten i Syrien på grund av ett varaktigt förtryck. 

al-Assad upprättade en diktatur som stred mot liberala värderingar och under en längre period 

begränsade folkets frihet. Längtan efter frihet, demokratisering och ekonomiska reformer har 

lett till uppror. Medborgaren i Syrien följde utvecklingen i grannländerna via moderna 

kommunikationsmedel som har förändrat läget och gjort det svårt för myndigheterna att 

effektivt kontrollera debatten. Genom sociala medier fick medborgaren  insikt om att de kunde 

göra något åt sin situation på samma sätt som medborgare i andra länder hade gjort. Ur ett 

realistiskt perspektiv finner man att Syrien var en del av  den regionala maktkamp som pågick 

under många år. Oroligheter i grannländerna gjorde att regimen använde våld från början. al-

Assad  har agerat för att försäkra sig om att ingen annan hotar hans makt och hinder dem från 

att behålla makten vilket har bidragit till utvecklingen av en väpnad Konflikt.  

 

2. Vilka är huvudaktörerna i den syriska konflikten och vad vill de uppnå? 

 

 Huvudaktörerna består av regimen som får stöd från lojala grupper och externa aktörer bl.a. 

Hizbollah, Iran, Ryssland och Kina. Deras mål 2011 var att behålla makt samt försvaga 

oppositionen. al-Assad fick hjälp av sina allierade under hela perioden och 2017 var han  

fortfarande kvar  vid makten. Oppositionen består också  av olika grupperingar . En del av 

oppositionen har nått sitt mål som Kurdiska Demokratiska unionspartiet (PYD) med stöd av 

extern aktör PKK. Deras mål var ett lokalt kurdiskt självstyre. Den moderata oppositionen som 

bestod av olika grupper bl.a. Nationella koordinationskommittén, syriska nationella 

koalitionen, Kurdiska Nationalrådet i Syrien och några andra grupper. Deras mål  2011 var att 

störta regimen och skapa ett demokratiskt land, en kamp de fortfarande för, vilket de ännu inte 

har nått . De får stöd av externa aktörer, internationella koalitionen bl.a.  USA, EU, Turkiet 
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och Gulfstaterna. De andra aktörer som islamiska grupper som får stöd av jihadister i Syrien 

och av externa aktörer bl.a. Turkiet och Gulfstaterna. Deras mål var från början att störta 

regimen och skapa ett land enligt sharialagar. Vilket de ännu inte har nått. De 

fundamentalistiska grupper som IS som hade stöd av jihadister i Syrien och hela världen, deras 

mål var att bilda ett kalifat i Syrien och de nådde detta mål 2014, men kalifatet kollapsade år 

2017.  

 

3. Hur har konfliktens karaktär förändrats över tid? 

 

I jämförelse med år 2011 har konflikten förändrats år 2017. Från en fredlig protest som 

eftersträvade  politisk reform till en väpnad konflikt mellan olika etniska och religiösa 

grupper. 2017 var Syrien delat och kontrollerat av olika grupper med olika intressen. I början 

av konflikten försökte externa aktörer och en del av oppositionen genom internationella 

institutioner som FN, EU och Arabförbundet, att påverka situationen i Syrien, men utan 

resultat.  Konflikten har präglats av en kontinuerlig eskalering av våld i hela landet. 

Våldsnivån har varierat geografiskt på grund av det specifika områden strategiska betydelse, 

lokalbefolkningens sammanhållning samt militära resurser. Föreliggande studie visar som 

tidigare forskning att externa aktörer  har gjort det svårt att lösa konflikten. Studien visar 

liksom att det realistiska perspektivet har dominerat aktörernas agerande. De bakomliggande 

motiven till konflikten har förändrats över tid. Från början hade folket en frihetslängtan och 

konflikten kunde ses ur ett liberalistiskt perspektiv. Men 2017 var folkets främsta önskan om 

överlevnad. al-Assad och hans regim handlade utifrån ett realistiskt perspektiv från början för 

att behålla makten. al-Assad har ett sedan länge erfarenhet att spela med de interna och externa 

aktörerna ur ett realistiskt perspektiv. Det är ett politiskt spel. al-Assad har tagit kontroll över 

större geografiska områden år 2017 jämfört med år 2011,tack vara sina allierade. 

 

Även oppositionen, både regionala och internationella aktörer har bidragit till att konflikten 

blev mer komplex. Flera oppositionella grupper sökte sina egna intressen vilket ledde till att  

oppositionen blev mer splittrade än vad den redan var. Krisen har orsakat en demografisk 

förändring p.g.a. internflyktingar och flyktningar till andra länder efter det ökade våldet från 

både oppositionen och regimen. Krisen har lett till spridning av extremism till grannländerna 

samt vid den syriska gränsen. Dessa områden har blivit hemvist för extremistiska 

terroristceller, vilket har ökat  spänningarna mellan olika religiösa grupper. Den arabiska våren 

och dess spridning av  liberala värderingar påverkade  folket i Syrien i början av revolutionen. 
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Det folkliga upproret i Syrien har förändrats. Det blev allas krig mot alla. Det 

samhällskontraktet som Hobbes påpekade blev brutet i Syrien. Staten slutade att utföra sina 

grundläggande uppgifter som folkets och landets säkerhet. På grund av bristande gränskontroll 

kunde de salafistiska grupperna ta sig in i Syrien  efter 2011 i.  IS utropade ett kalifat samt 

PYD utropade kurderna självstyrande. Alla aktörerna strävade efter makt och dominans. De 

interna och externa aktörerna anpassade sig till  de politiska förändringar som skedde i Syrien. 

Aktörerna följde maktpolitikens principer, de vägde sina egna intressen och sin egen makt mot 

andras. Ett ordspråk kan förklara de interna och externa aktörernas agerande: ”Min fiendes 

fiende är min vän” vilket kan exemplifiera  med att externa aktörer bekämpade IS tillsammans 

med PYD som har anknytning till den kurdiska gruppen PPK. USA och EU stämplade PKK 

som en terrororganisation. Frankrike bombade IS i Syrien efter terrordåden i Paris. De 

mäktigaste staterna avgjorde hur oppositionen och regimen borde göra. De interna aktörerna  

anpassade efter externa aktörernas pipa. Folket anpassade sig till de mäktigaste  aktörerna för 

att överleva. Det långvariga kriget och bristen på samhällskontraktet gjorde att folket bara 

fokuserade på sin överlevnad.  

 

4. Vilka förutsättningar och hinder finns för fred i Syrien? 

 

Den här studien visar i enlighet med tidigare forskning att ett av hindren är de externa 

aktörernas roll i konflikten. Men hur är relationen mellan oppositionen och folket i Syrien? 

Studien kom fram till att det finns ett avstånd mellan folk och opposition. Oppositionen bor i 

utomlands, de har inte kontroll över vad som händer i landet. Den beväpnade oppositionen  

saknar ett tydligt mål, och de eftersträvar inte liberala reformer. Alla interna aktörerna strävade 

efter makt och dominans. Många miljoner människor har flytt från landet. För dem som är 

kvar och som lever mitt i konflikten, är det viktigaste att överleva. De bryr sig inte i första 

hand om vem som tar makten.  En del av oppositionen och  externa aktörerna försökte genom 

internationella institutioner bl.a. FN, EU att lösa konflikten i Syrien.  

 

Men de institutionerna är byggd på de liberala värderingarna. Som nämnde tidigare att 

liberalismen är en teori av och för väst. Den teorin kan inte lösa de domominerade problemen i 

världen och samarbete löser inte alla problem. Demokrati är inte är det enda legitima 

styrelseformen. Demokrati leder inte alltid till fred. Det är viktigt att förstå folket i Syrien 

identitet. Vad betyder liberalismen, demokrat och makt för lokalbefolkningen. Det kan vara 

svårt att försöka lösa den komplicerade konflikten i Syrien genom att tillämpa bara liberala 
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värderingar i Syrien och genom FN och andra intuitioner. Det är viktigt att se problem och 

händelser ur ett lokalt perspektiv. Det är viktigt att ha förståelsen av den lokala levnadsätten 

och kulturella faktorer. Den första förutsättningen är att avståndet mellan oppositionen och  

landets medborgare måste minska. Oppositionen bor i utomlands. Den andra förutsättningen är 

att FN:s säkerhetsråd bör reformeras genom exempelvis att begränsa vetorätt och bör skicka 

fredsbevarande styrkor till Syrien. Den sista förutsättningen bör man skapa en Marshallplan 

för Syrien och Mellanöstern för att minska IS- återvändare till Europa.   
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