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Abstract:  

After about 40 years of dictatorship of the Assad family the people of Syria were fed up and at 

the time of the Arab Spring 2011 a revolution in Syria started, which later on turned into a civil 

war which has been going on for seven years. This has led to the civilian population suffering 

from both the regime and the oppositional side. The UN has repeatedly submitted resolutions 

but none have gone through when Russia and China have used their veto rights. They point out 

that other countries should not get involved with Syria's internal affairs without the consent of 

Syria.  

The question that arises is why Russia prevents the UN from actin in Syria despite the 

humanitarian disaster that occurs in the country. By analyzing Syria based on the realism theory 

I will be able to map out the underlying reasons for why the UN are being prevented from 

acting. The method I will use is intentional analysis to reveal the hidden intentions and motives 

Russia has in Syria.   

The results of this study are that the action by the Russian side clearly shows that Russia has 

strategic motives in Syria to preserve its interests and to strengthen its structural position in the 

international politics. Russia's economic and geopolitical interests in Syria mean that they act 

according to their interests, thus preventing the UN from acting, as a possible regime change 

would represent an economical and geopolitical backlash for Russia. This means that realism 

explains the case best because it stresses that states act according to their own interests and that 

international organizations are meaningless.  
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1 Inledning   
Efter ungefär 40 års diktatur i Assad-familjen tröttnade folket i Syrien och vid Arabiska våren 

2011 startade en revolution. Detta blev senare ett inbördeskrig som nu har pågått i sju år, vilket 

har lett till att den civila befolkningen lider av både regimen och oppositionssidan. FN har 

upprepade gånger lagt fram resolutioner, men ingen har gått igenom när Ryssland och Kina har 

använt sina vetorättigheter. De påpekar att andra länder inte borde bli involverade i Syriens inre 

angelägenheter utan Syriens samtycke. (RTE news, 2018)  

Ryssland är ett av de fem länder som sitter i FN:s säkerhetsråd vilket innebär att de innehar 

vetorätt och för att en resolution ska gå igenom måste alla fem länder vara eniga om resolutionen 

(FN, 2018). I detta fall utnyttjar Ryssland sitt veto med motiveringen att världssamfundet bör 

respektera Syrien som självständig stat och att det syriska inbördeskriget är deras egna 

angelägenhet.  

Konflikten i Syrien är en av FN:s största utmaningar i modern tid enligt Amnesty och många 

andra organisationer (Omvärlden, 2018). FN har som sin främsta uppgift att upprätthålla fred 

och säkerhet i världen vilket även var organisationens syfte när den grundades 1945 kort efter 

andra världskriget (FN, 2018), men organisationen har inte varit lyckad när det gäller fallet 

Syrien. Detta då Ryssland lägger sitt veto gentemot FN:s resolution och därmed förhindras FN 

att agera för fredsframkallande insatser. (UN News, 2018)  

  

1.1 Problemformulering  

Våren 2011 uppstod en revolution i arabvärlden som startade i Tunisien och sedan spred sig 

vidare till grannländerna. Folket visade sitt missnöjde gentemot diktaturregimerna i de olika 

länderna och krävde en reform. Kravet var att det skulle ske en förändring mot ett mer 

demokratiskt samhälle och att de sittande makthavarna skulle avgå. Resultatet av denna 

revolution blev olika beroende på land, vissa länder lyckades tvinga fram reform medan andra 

misslyckades. Ett av länderna där befolkningen misslyckades att få igenom reform var Syrien. 

Detta eftersom regimen och president Bashar Al-Assad bemötte demonstranter med våld vilket 

nu har lett till inbördeskrig och mänskligt lidande för civilbefolkningen. Konflikten, som i 

skrivande stund har pågått i sju år har krävt många liv och regimen tillsammans med Ryssland 

har fått utstå kritik från omvärlden. Frågan som uppstår varför Ryssland hindrar FN från att 

agera i Syrien trots att många internationella organisationer hävdar att det sker en humanitär 

katastrof i landet. (Omvärlden, 2018).  
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FN har försökt att genom olika resolutioner ta åtgärder mot detta, men har misslyckats då 

säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar är oeniga. Problematiken i detta är att Ryssland 

och Kina lägger veto med motiveringen att Syriens självständighet ska respekteras medan USA, 

Storbritannien och Frankrike menar att FN:s princip om "responsibility to protect" bör 

verkställas. Det som är intressant för denna uppsats är att undersöka hindret som i detta fall blir 

Ryssland och dess motiv.   

  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att analysera samt förklara de bakomliggande orsakerna till 

Rysslands agerande i Syrienkonflikten. Men också kunna se om det neorealistiska perspektivet 

kan appliceras i fallet Syrien och för att uppnå mitt syfte har jag valt följande frågeställning.  

  

1.3 Frågeställningar  
• Vad kan förklara de bakomliggande orsakerna till Rysslands agerande i Syrien enligt 

neorealismen?  

• Vilka intressen har Ryssland i Syrien?  

1.4 Avgränsningar  
Inbördeskriget i Syrien är komplicerat och flertalet interna samt externa aktörer är inblandade. 

Denna studie fördjupar sig däremot inte i andra aktörer utan ger en kortfattad beskrivning av  

FN samt andra inblandade aktörer men fokuserar mestadels på Rysslands agerande. 

Anledningen till att jag har avgränsat mig till just Ryssland är på grund av den avgörande roll 

de har i konflikten.   

FN har länge velat få genom resolutioner men utan Rysslands och Kinas samtycke är det 

omöjligt att få genom en resolution. Även Kina använder sig av sin vetorätt men eftersom de 

inte är direkt aktiva i konflikten har jag valt att istället fokusera på Ryssland. Andra aktörer kan 

förekomma i studiens bakgrundsdel för att ge läsaren en överblick i konflikten men studien är 

mer fördjupad i Ryssland då studiens frågeställning handlar endast om Ryssland och Assad-

regimen. Studien har avgränsat sig till en tidsram som har sin början 2011, då arabiska våren 

startade, fram till 2019.  

Sammanfattningsvis avgränsar sig uppsatsen till syrienkonflikten mellan åren 2011 till 2019 

och fokus ligger på Rysslands agerande samt deras intresse i konflikten. Det är många aktörer 

inblandade i syrienkonflikten och många nämns i uppsatsen för att läsaren ska få en överblick 
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i konflikten men huvudfokusen ligger på Ryssland som stat. Den insamlade materialen är från 

2000 då Bashar al Assad kom till makten fram till 2019.        

  

1.5 Disposition  
Denna uppsats består av sex kapitel med huvudrubriker samt underrubriker. Den första delen 

innehåller inledning, problemformulering, syfte, frågeställning och avgränsning. Här tydliggörs 

helhetssyftet med uppsatsen och problematiken framförs. I den andra delen som består av teori 

tas den Realistiska teorin upp som senare appliceras på fallet. Vidare i kapitel tre beskrivs 

metoden samt tillvägagångssättet och i den fjärde delen beskrivs bakgrunden till Syriens 

inbördeskrig. Senare i kapitel fem framförs resultatet av det insamlade materialet, därefter 

tillkommer en analys av resultatet och i kapitel sju som är det avlutande kapitlet presenteras  en 

slutsats, reflektioner samt förslag till vidare forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk  
I denna del har jag valt ut den neorealistiska teorin vilken jag senare i studien tillämpat på fallet 

Syrien. Det valda teoretiska ramverket skapar gynnsammare förutsättningar för en diskussion 

rörande problemområdet då den klarlägger den internationella politiken samt förklarar länders 

ageranden i den internationella arenan. Dessutom är det realistiska perspektivet det mest 

använda för analys av internationell politik och staters agerande.  

Härnäst kommer en beskrivning av den klassiska realismen, sedan den neorealistiska och 

därefter kritiken som finns gentemot den valda teorin.  

 

2.1 Realism  
Realismen har som teori dominerat när det kommer till analys av internationella händelser. 

Genom några enkla begrepp förklarar realismen konsekvenserna eller orsakerna till olika 

internationella händelser vilket har blivit teorins styrka (Tallberg 2014:53).  

Klassiska realismen har Thukydides, Niccolo Machiavelli och Thomas Hobbes som tre 

huvudfigurer och dessa tre förknippas med teorins ursprung. Den förstnämnda är mest känd för 

sin studie om konflikten mellan Sparta och Aten där han betonar att makten är ojämnt fördelad. 

Han menar att den ojämna fördelningen bidrar till att de mäktiga staterna har en handlingsfrihet 

som de svaga saknar och därmed tvingas de svaga staterna anpassa sig till de mäktiga staterna 

för att överleva. Slutsatsen Thukydides drog av den konflikten var att Sparta, som var den 

absoluta militära makten på den tiden, oroades av Atens militära framsteg och för att inte riskera 

sin storhet på sikt inledde Sparta ett förebyggande krig mot Aten. Nyckeln till överlevnad för 

de små staterna är att de anpassar sig till sin omgivning och på så sätt kan de utvecklas (Tallberg 

2014:53f).  

Niccolo Machiavelli är en annan huvudperson som har präglat realismens idéhistoria. Enligt 

hans syn på internationell politik är en statsledares främsta uppgift att försäkra medborgarnas 

säkerhet och välfärd. Detta gör att stater varken får eller kan följa de moraliska reglerna utan 

tvingas istället att anpassa sig till internationella maktpolitikens normer som råder. Det viktiga 

blir då att statsledaren måste jämföra sina egna intressen samt sin egen makt gentemot andra 

stater, annars riskerar denne att misslyckas med att försäkra medborgarnas säkerhet och 

välstånd vilket leder till att det inte längre går att bevara staten. I Machiavellis tankesätt är 

statens eget intresse centralt då just eget intresse avgör och säkerställer statens överlevnad, men 

även statens styrka för att motstå potentiella fiender (Tallberg 2014:53).  
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Den tredje huvudfiguren är statsvetaren Thomas Hobbes och han utgår från vad han kallar för 

naturtillstånd. Med naturtillstånd menar Hobbes att människor lever i kontinuerlig skräck där 

de känner sig osäkra på varandra. Människor är osäkra på grund av andra människor då alla är 

kapabla till att beröva en annan människas liv eller egendom. För att motverka skräcken ingår 

ofta människor i pakt där man säkerställer varandras säkerhet vilket blir början till att stater 

faktiskt bildas. Denna syn applicerar Hobbes på internationella relationer där han menar att 

stater befinner sig i det ”internationella naturtillståndet”. Ett sådant tillstånd är anarkiskt d.v.s. 

att stater innehar den absoluta makten och att det inte existerar någon överordnad internationell 

auktoritet, vilket Hobbes menar råder i den internationella arenan. En sak som bör noteras är att 

konsekvensen av en anarkisk värld är pågående eller potentiellt krig (Tallberg 2014:53ff).  

Det som utgör grunden för realismen är främst den negativa synen på människan och 

internationell politik, men även vikten av statens självständighet och statens egna intressen 

(Jackson et al, 2003:72). Realismen anser att det råder anarki i den internationella arenan där 

en överordnad auktoritet saknas i form av någon ”internationell polis”. Till följd av detta skapas 

en hierarkisk maktordning där de allra mäktigaste staterna har större inflytande på den 

internationella politiken än de mindre staterna. Eftersom det inte existerar några internationella 

plikter enligt realismen så agerar samtliga stater utifrån sina egna intressen och överlevnad 

vilket förblir ländernas främsta prioritering (Jackson et al, 2003:69).  

När det kommer till att studera konsekvenser av den anarkiska världsordningen krävs det att 

man ser över några centrala begrepp: säkerhet, maktbalans och polaritet. Militär makt innehar 

en central roll i en anarkisk värld, detta eftersom ingen stat kan förlita sig på en annan stat vad 

gäller krig och säkerhet. Därför bör varje land ha en militär kapacitet för att kunna försvara sig 

men detta kan leda till problem för grannländerna då de kan känna sig hotade. För att motverka 

ett sådant potentiellt hot utrustar även grannländerna sin militär vilket leder till en 

upprustningsspiral. Ibland kan stater starta ett förebyggande krig för att förhindra den andra 

staten att bygga en militär som i framtiden kommer att vara ett hot, precis som Hobbes studie 

om Sparta och Aten visade där Sparta vidtog en sådan åtgärd (Tallberg 2014:57).  

Enligt realisterna finns det en möjlighet att undvika krig och det är genom uppkomsten av en 

maktbalans i den internationella arenan. Maktbalans innebär att stater ser sig själva som 

jämnstarka med andra stater och därmed avvaktar på varandra då ett krig skulle vara för farligt 

och kostsamt för båda parterna. En period där det rådde maktbalans var under kalla kriget där 

vi hade östblocket mot västblocket och båda hade en stark militär kapacitet. Stater har länge 

haft svårt att kunna mäta sig med andra stater men på senare tid med kärnvapenutvecklingen 
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har det blivit förenklat. Kärnvapenutvecklingen har varit gynnsam för uppkomsten av en 

maktbalans då kärnvapenstater undviker att hamna i direkta konflikter med varandra (Tallberg 

2014:57f).  

Polaritet är ett annat begrepp som är centralt i den anarkiska världen och genom det vill realister 

få fram om freden är möjlig eller inte. Det har alltid varit viktigt för realister att ha kännedom 

om hur många stormakter det finns i världen för att kunna avgöra om det råder en bipolär eller 

multipolär världsordning. Bipolär världsordning innebär att det endast existerar två stormakter 

och multipolär världsordning innebär att det existerar fler än två stormakter (Tallberg 2014:58f).  

  

2.2 Neorealism  

Härnäst har jag beskrivit neorealismen vilket jag även anser är den teori som förklarar fallet 

Syrien bäst. Denna teori läger stort fokus på länders suveränitet samt menar på att det är varje 

lands ansvar att försvara sig själv. Neorealismen är även skeptisk till de internationella 

organisationerna eftersom man anser att dessa organisationer är mindre betydelsefulla i den 

anarkiska och multipolära världsordningen. Utöver detta är staters egenintresse också en viktig 

faktor till staters agerande, detta då allt som beslutas på den internationella arenan gynnar 

medlemsstaterna på ett eller annat sätt. Det valda fallet är ett exempel på det neorealistiska 

perspektivet där vi ser att FN:s säkerhetsråd är låst av Ryssland vilket gynnar den ryska statens 

intressen.  

Neorealismen har samma grunder som realismen d.v.s. att fokus fortfarande ligger på 

suveränitet och det råder en anarkisk världsordning. En av teorins centrala aspekter är det 

anarkiska systemet där man hävdar att stater konkurrerar om makten i det internationella 

systemet. Även suveränitet är en annan central aspekt vilket gör att stater är tvungna att försvara 

sig själva utan förväntningar på andra staters hjälp vid en eventuell konflikt (Jackson et al. 

2003:84ff). Denna syn på internationella relationer utvecklades av neorealismens grundare 

Kenneth Waltz och han fokuserar på strukturen i internationell politik till skillnad från 

realismen som har fokus på aktören (Jackson et al. 2003:84)  

Waltz poängterar vikten av en bipolär värd där endast två stormakter existerar, vilket han menar 

är det bästa tillståndet för en säker värld. Hans fokus ligger i hur den internationella 

makthierarkin ser ut då det kan avgöra maktbalansen mellan stater. Enligt honom är en bipolär 

värld gynnsam för säkerheten med motiveringen att två stormakter skapar en maktbalans där de 

jämnar ut varandra, därmed bevarar dessa två stormakter ordningen i det internationella 

systemet. Samtidigt menar Waltz att en multipolär världsordning är en fara för säkerheten då 
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det inte råder en maktbalans och det är flera aktörer som konkurrerar om att påverka den 

internationella ordningen (Waltz 1979:204). Waltz menar att stater ständigt strävar efter att i 

första hand förstärka sig själva och i andra hand sina allierande men även försvaga sina rivaler. 

Detta tankesätt blir faktorn till staters agerande i den internationella politiken (Waltz 1979:118).  

En annan huvudfigur i den neorealistiska teorin är John Mearsheimer som beskriver i sin bok 

The tragedy of great power politics att det är strukturen på det internationella systemet som 

bedriver staters agerande. I boken förklarar han staters strävan efter dess intressen och 

överlevnad (Mearsheimer, 2003). Han menar att strävan efter att säkerställa sin överlevnad gör 

att stater försöker utöka sin makt i syfte att först och främst bli stormakt i världen men om detta 

inte är möjligt vill stater vara stormakt i sin egen region (Mearsheimer, 2003:40). Det som är 

viktigt i strävan efter mer inflytande är statens militära tillgångar (Mearsheimer, 2003:55). 

Enligt honom är utövandet av makt viktigt eftersom genom utövandet får stater mer inflytande. 

Han menar att utövandet av makt sker förutom inom det militära även inom ekonomiska och 

diplomatiska områden (Mearsheimer, 2003:34).  

  

2.3 Kritik  
Valet föll på neorealismen på grund av den anledningen att teorin sätter det internationella 

växelspelet mellan stater i centrum, därmed blir det intressant att tillämpa neorealism i detta 

arbete. Trots att teorin är applicerbar i studien är det viktigt att ha kännedom om för- och 

nackdelar med teorin, detta för att få fram ett så objektivt arbete som möjligt.  

Det finns bristande aspekter i neorealismen och en av dessa är att stater inte ska räkna med hjälp 

från andra stater vid konflikt (Jackson 2003:125). Det som motbevisar detta är många 

internationella händelser, inte minst första och andra världskriget. Realismen över lag har lätt 

att påstå att stater endast agerar utifrån sina intressen och även här finns det exempel som säger 

emot, ett tydligt sådant är innervationen i Libyen där Ryssland agerande bortom sina egna 

intressen.  

  

2.4 Operationalisering  
För att få en bättre precision i studien krävs operationalisering av neorealismens centrala 

begrepp (Esaiasson et al. 2012:55). Först operationaliseras den valda teorin, därefter tillämpas 

den på syrienkonflikten och på så sätt kan man se om Rysslands agerande kan förklaras utifrån 

den neorealistiska teorin.  
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Suveränitet, egenintresse och överlevnad är tre centrala aspekter som appliceras på 

syrienkonflikten och Ryssland. Jag kan konstatera utifrån Mearsheimers antagande att stater 

har militära och ekonomiska intressen för att tillförsäkra sin överlevnad. Även det diplomatiska 

intresset är en viktig aspekt, men jag lägger inte någon större fokus på det eftersom det ingår i 

statens utrikespolitiska intressen över lag.  

Teorin förklarar att relationer mellan stater påverkas av intressen som existerar hos stater. I det 

här fallet blir neorealistiska teorin mitt utgångsläge där jag ska förklara Rysslands agerande, 

samt ta hänsyn till Rysslands intressen gällande landets relation till Syrien.  

För att förenkla det hela har jag valt ut tre typer av intressen jag kan undersök närmare och 

dessa tre är ekonomiska, militära och politiska intressen. Förutom sin makt strävar stater efter 

att förbättra sitt välstånd och detta gör man genom sina ekonomiska intressen (Waltz, 

1979:118). Ekonomiska intressen kan innebära gynnsamma handelsavtal mellan olika länder 

och andra länders tillgång till naturtillgångar, t.ex. olja och gas.  

Militära intressen innebär statens egen säkerhet samt militära tillgångar i form av militärbaser 

och med detta strävar man att ständigt utöka sin militära kapacitet (Waltz, 1979:118). Statens 

överlevnad är den främsta prioriteringen vilket gör att även frågan om säkerhet prioriteras högt 

och förblir ett av statens främsta intressen (Jackson et al. 2003:69).  

Politiska intressen är ett annat intresseområde som kretsar kring statens suveränitet och återigen 

utökandet av makt då detta är faktorn till säkerställningen av statens suveränitet (Mearsheimer, 

2003:30f). I det politiska intresset vill jag även få in maktbalans då det har en central roll i 

teorin, vilket innebär som tidigare nämnt att länder strävar efter att utöka sin makt eller se till 

att dess rivaler försvagas. Ett sista område som jag kopplar till politiska intressen är staters 

intresse i vissa territorier för sina egna fördelar eller för att störa andra från att få tillgång till 

den. (Waltz, 1979:51)  

För att sammanfatta detta menar den neorealistiska teorin att staters agerande påverkas av deras 

intressen och jag har delat in de i tre delar, varje del innehåller några av en stats centrala 

intressen. I mitt fall undersöker jag tre intressen vilket är de ekonomiska, militära och politiska 

intressen som Ryssland har i Syrien.  
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3. Metod  
Detta kapitel presentera tillvägagångssättet av studien för att senare kunna besvara studiens 

frågeställningar. Först beskrivs studiens forsknings design som är en fallstudie och sedan en 

beskrivning på studiens analysmodell som är en motivanalys. Därefter beskrivs en presentation 

av det material som använts i undersökningen.  

  

3.1 Forskningsdesign  
Undersökningen har fallstudie som design som innebär att fokus lägg på ett specifikt fall. 

Huvudtanken med undersökningen är förklara samt förstå det valda problemområdet. 

Undersökningen är även tänkt att vara en teoriprövande, vilket innebär att den valda teorin testas 

utifrån det valda fallet. (Esaiasson, 2007:42f)   

Denna forskningsdesign skapar författaren en bredare möjlighet vad gäller inhämtning av olika 

material och metoder som kan relateras till studien. Den huvudsakliga formen för denna studie 

rymmer en noggrann och genomgripande undersökning av ett fall. (Bryman 2011:72) Syftet 

blir att man lägger fokus på ett speciellt fall, som exempelvis Syrienkonflikten, och genom det 

försöka skapa en så detaljerad förståelse som möjlig. Teorin som prövas är neorealism och detta 

testas i fallet Syrien med fokus på Rysslands agerande.   

Motiveringen till det valda fallet som är Syrien är att syrienkonflikten är aktuell och att 

värdsamfundet är oeniga om situationen bör lösas. Vidare kan det valda fallet vara representativ 

för Rysslands utrikespolitik i andra länder där det finns starka intressen. En sak som bör 

poängteras är svårigheten av att hitta de påtagliga motiven då de officiella källorna sällan uttalar 

sig om sina bakomliggande motiv.   

De nackdelar som dyker upp när man väljer fallstudie är den brist som finns kring 

generaliseringsbarheten samt att det i många stunder kan bli svårt att förstå hur data ska 

undersökas. Det kan även vara så att inte nog med information finns kopplat till ett fall. 

Undersökningen kan påverkas om forskaren drar in sina egna åsikter kring ämnet, det kan 

exempelvis vara ens egna åsikter kring något. Jag kommer därmed försöka att utesluta mina 

egna åsikter och vara så objektiv som möjligt.  

  

3.2 Analysmodell   

För att kunna genomföra fallstudien har författaren valt till motivanalys just för att den är mest 

användbar när det kommer till att studera olika staters motiv. Motivanalys hjälper författaren 

att få fram bakomliggande motiven som påverkar aktörens (Ryssland) beslutfattande i Syrien. 
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Studien undersöker aktörens syfte och de bakomliggande faktorerna till en aktörens beslut. 

Samhällsvetenskapligt benämns motivanalysen för intentionala analyser, detta eftersom 

självaste syftet med motivanalys är att förklara en aktörs avsikter. Eftersom besluten en stat 

eller organisation tar beror på individer inom staten eller organisationen så specificerar sig oftast 

motivanalysen till individer beslut (Esaiasson, 2007:327ff). Den centrala aktören i denna studie 

är Ryssland och alla uttalanden från den ryska ledningen definieras som aktörens uttalande. De 

officiella uttalanden som kommer direkt från den ryska ledingen representerar för hela den 

ryska staten som en kollektiv enhet.   

I fallet som undersöks i denna studie ligger motivanalysens fokus på Rysslands beslut och 

agerande i syrienkonflikten. De motiv som ligger bakom Rysslands agerande i Syrien är viktigt 

del av självaste analysen. Det som kan vara problematisk med motivanalys är att en aktörs 

uttalade intentioner behandlas medan den outtalade inte behandlas. Men denna problematik kan 

motverkas genom att inhämta fakta från andra författares texter som har behandlat området på 

ett vetenskapligt sätt. (Esaiasson, 2012:293f)    

Det finns två typer av motiv, den ena är situationsanpassande som innebär att en aktörs agerande 

kan förklaras utifrån ett beslutstillfälle, den andra är allmängiltiga som innebär aktörens 

agerande kan appliceras på liknande fall. Denna uppsats utgår från den situationsanpassade 

metoden där aktörens, d.v.s. Rysslands agerande i det specifika fallet Syrien. (Esaiasson, 

2012:293f)     

Utöver det ovanstående finns det preferenssystem där det ska avgöras huruvida aktörens 

agerande är en sak motiv eller strategimotiv. Sak motiv har en koppling till situationsanpassade, 

vilket förklarar aktörens önskan i det specifika fallet medan strategimotiv handlar mer om 

aktörens långsiktiga mål och strategi. (Esaiasson, 2012:293f)   

Denna undersökning har sak motiv som utgångpunkt då det är bättre anpassad i fallet Syrien. 

Detta med motiveringen att det skulle vara mer orealistisk att Ryssland skulle haft 

förutbestämda mål i fallet Syrien med tanke på att det är så pass nytt.  Ryssland skulle absolut 

kunna haft långsiktiga mål i Syrien men i dagsläget är det mer troligt att de måste agera på ett 

situationsanpassade sätt.   

En annan viktig aspekt i motivanalysen är att den insamlade materialet bör ha motivindikatorer 

för att på så sätt kunna få fram de bakomliggande intentionerna hos aktören (Esaiasson, 

2012:294f). I denna studie betraktas Rysslands ekonomisk, militära och politiska intressen som 

motivindikatorer. Studien strävar i första hand efter att hitta direkta motiv, d.v.s. hitta uttalande 

där aktören har varit öppen med sitt agerande och intentioner. Vidare ska det vägas om dessa 
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agerande varit ett avsiktligt beslut från aktörens sida. Detta avgörs genom att se om aktören 

agerar utifrån deras direkta motiv. (Esaiasson, 2012:298f)  

Utöver de direkta motiven finns det även andra tänkbara motivindikatorer som inhämtades från 

vetenskapliga artiklar där andra författare har behandlat området eller från nyhetsartiklar. 

Motivindikatorerna inkluderar andra experters resonemang gällande Syrienkonflikten.   

3.3 Metoddiskussion  
Det kan vara svårt att dra förhastade slutsatser kring en aktörs indirekta motiv och därför bör 

området behandlas med noggrannhet och alltid ha fakta som stöd i resonemanget. När 

motivindikatorer väljs kärvs det att författaren värderar motiven och motiverar de val som görs.  

(Esaiasson, 2012:300)      

Det är även viktigt att vara medveten om de svaga punkterna metoden har. Den största kritiken 

som riktas mot motivanalys är att författarens värdering väger in i undersökningen. Det är svårt 

att på ett objektivt sätt kunna presentera och fastställa en aktörs bakomliga motiv och därav ses 

motivanalys som en subjektiv metod. Det finns en stor problematik i att konkret peka ut en 

aktörs sanna motiv utifrån det empiriska materialet. (Esaiasson 2017:300)    

Anledningen till att motivanalys ha använts i undersökningen är för att man får fram de dolda 

intentioner och motiv en aktör har. Detta trots medvetenhet om att motivanalys ses som en 

subjektiv metod då egna tolkningar av empiriska materialet har en avgörande roll i studien. För 

att motverka den problematiken strävar denna undersökning att vara så objektiv som möjligt 

och detta genom att göra rationella, logiska och förnuftiga tolkningar.     

  

3.4 Material & källkritik  
Den vetenskapliga grunden i arbetet utgörs av litteraturböcker inom ämnet internationella 

relationer för att få en djupare förståelse av internationell politik. För att få en bra grund för 

teorin i mitt arbete har jag använt mig av flera likartade litteraturverk. Dessa verk är Theory of 

international politics, the tragedy of great power politics och International relations, Theories 

and approaches.  

Vidare bygger undersökningen på material kopplad till syrienkonflikten och dessa material är 

hämtad från olika elektroniska och litteratur källor. Materialet som står till grund för 

bakgrundsdelen av undersökningen är inhämtad från svenskbaserade hemsidor och detta för att 

ge en överblick i syrienkonflikten. Landguiden och nationalencyklopedin är några av dessa 

källor som har använts i arbetet och detta främst i bakgrundsdelen. Motiveringen till att 
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information från landguiden och nationalencyklopedin används i undersökningen är för att 

dessa ger en grundläggande information till hur politiska lägget ser ut i Syrien.  

Landguiden är en databas som är mellanting mellan ett uppslagsverk och en nyhetssajt. Det är 

utrikespolitiska institutet som är skribent till sidan och syftet med landguiden är att informera 

om utvecklingen i olika länder gällande reform och förändringar inom olika politiska områden.   

En annan källa som också används i bakgrundsdelen är nationalencyklopedin som är ett 

uppslagsverk. Nationalencyklopedin hävdar att deras syfte att sprida kunskap och enligt 

hemsidan har de nästan två miljoner medlemmar i Sverige. De strävar främst för att bli ledande 

uppslagsverket och självklara valet för alla att söka fakta på NE.se. Enligt hemsidan är allt som 

publiceras objektiv utan några värderingar invävd då all fakta granskas av innan det läggs ut 

offentligt. Detta kan ge människor känslan av att informationen är legitimt men det är viktigt 

att vara kritiskt, detta då granskningen sker av individer som jobbar för nationalencyklopedin 

och man som läsare har ingen kännedom om hur granskningen sker. Denna undersökning 

innehåller källor från nationalencyklopedin, detta trotts medvetenhet om att 

nationalencyklopedin som källa är svag enligt många skolor. I denna undersökning har 

information från nationalencyklopedin endast används i de delar av undersökningen där 

grundläggande fakta beskrivs.  

Undersökningen har även inkluderat olika vetenskapliga artiklar där experter inom området ger 

sin syn och analys på Rysslands agerande. Dessa vetenskapliga artiklar ger en ökad förståelse 

om konflikten. och detta genom analys där experter förklarat hur olika historiska samt 

nuvarande förhållanden kunnat påverka Rysslands agerande. Det som kan vara problematisk i 

det här skedet är den tunna utbudet av vetenskapliga artiklar relaterat till syrienkonflikten, detta 

med tanke på att syrienkonflikten är relativ nytt forskningsämne.   

En ytligare källa som har använts är Russia in Global Affairs som är en plattform där forskning 

inom politiska studier kopplad till internationella relationer publiceras. En nackdel i denna källa 

är att all publicering sker på engelska även om den ursprungliga artikeln är på ryska. Det är 

viktigt att vara försiktig med materialhanteringen av material som översätts till engelska och 

sedan publiceras. Eftersom hemsidan endast publicerar artiklar på engelska och inte lägger ut 

originalet så kan det vara svårt för läsaren att veta om översättningen har skett helt korrekt.  

 

En annan sådan källa är från Royal Institute of International Affairs som är ett världsledande 

politiskt institut med säte i London.  
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För att ge en utökad bild av syrienkonflikten har nyhetsartiklar från olika länder används i 

undersökningen. Nyhetsartiklar har använts i syfte få fram olika dolda motivindikatorer som 

den ryska staten helst inte vill. Några av nyhetssajten som informationen har hämtats ifrån är 

Aftonbladet, Expressen, DefenseNews och CNN. De officiella källorna erkänner sällan sina 

motiv bakom olika ageranden därför kan information från olika nyhetssajter och olika 

vetenskapliga texter ge en bredare syn på Rysslands olika tänkbara motiv.    

För att stärka argumenten i studien har även ryska officiella källor inhämtats och dessa officiella 

källor är President of Russia, Embassy of Russian federation och Ministry of Foreign Affairs. 

Genom granskning av de officiella källorna går det att peka ut de tydligaste motiven Ryssland 

har i Syrien men för att få med ytligare motivindikatorer har även nyhetssajter använts. Dessa 

tre är primärkällor då de kommer direkt från den ryska ledningen.  Områden som undersöks är 

en stats starka intressen och det är inte alltid möjligt att förklara fallet enbart utifrån officiella 

källor då det kan finnas dolda intressen och därför behövs det sekundära källor i form av 

nyhetsartiklar och vetenskapsartiklar.     

Sökningsmetoden för undersökning gällande sökning av olika nyhetsartiklar och vetenskapliga 

artiklar har varit att söka på studiens nyckelord som är realism, neorealism, Syrien och Ryssland 

samt kombinera dessa med exempelvis ”ekonomiska avtal”, ”militärbas” och  

”vapenexport” etc. Sökningen har utförts i strävan efter att vara så objektiv möjligt. Material 

som saknat relevans har valts bort och endast material som har koppling till ämnet har använts 

i uppsatsen. En problematik som uppstår vid sökandet av information rörande olika politiska 

intressen är att det blir ojämnt mängd fakta som kommer fram. Exempelvis finns det mycket 

mer information om Rysslands politiska intressen än vad det finns inom Rysslands ekonomiska 

och militära intressen.           
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4. Bakgrund  
Bakgrundskapitlen innehåller allmän information om tre centrala aktörer i denna studie. Först 

beskrivs utvecklingen i Syrien och sedan Rysslands utrikespolitik för att ge översiktlig bild av 

Rysslands utrikespolitiska riktlinjer. Därefter ges en översiktlig information om FN för att 

läsaren ska få en allmän förståelse av hur FN fungerar som internationell organisation samt få 

en kännedom om organisationens viktiga målsättningar.  

  

4.1 Syrien under styre av Assadregimen  
Al-Assad familjen har styrt Syrien sedan 1970, detta har de lyckats göra genom Bathpartiet 

samt olika säkerhetstjänster, men efter så kallade arabiska våren har regimen stött på svårigheter 

gällande kontroll över Syriens territoriella områden. Anledningen till detta är folkets missnöje 

gentemot regimen, missnöjet handlade om politisk förtryckt, fattigdom och korruption vilket 

ledde till en massdemonstration med startpunkten mars 2011. Den sittande presidenten Bashar 

Al-Assad vägrade överlämna makten och istället utlovade reform, men som då samtidigt grep 

fredliga demonstranter och kritiker. Som följd av detta krävde demonstranterna regimens fall 

och krav på reform var inte längre aktuellt. Det som gjorde demonstranterna ostoppbara var att 

de inte hade en ledning eller organisation vilket gjorde det svårt för regimen att ingripa utan 

demonstrationer blossade upp i olika delar av landet (Nationalencyklopedin, 2018).  

Ett annat missnöje var att majoritetsbefolkningen tyckte att presidenten gav makten till 

minoritetsbefolkningen och främst sin egen folkgrupp (alawiter). Syrien är ett heterogent land 

gällnade religion vilket skapade religiösa spänningar mellan olika religiösa grupper i landet. 

Bashar Al- Assad som tillhör den shiitiska grenen av islam (alawi) har ett stort stöd bland sin 

minoritetsbefolkning samt andra minoritetsgrupper som kristna och shiamuslimer, men 

oppositionen domineras av sunnimuslimer som är folkmajoritet. Detta har gjort att landet 

säkerhetstjänster domineras av alawiter vilken även stärkt deras sammanhållning under kriget. 

Sunnimuslimer som utgör två tredjedelar av landets befolkning upplever att makten ligger hos 

landets minoritetsgrupper, vilket har bidragit till att våldet mellan olika religiösa grupper har 

eskalerat (Syrien i spillror: vinner Assad?, 2019).  

Demonstrationerna pågick fram till sommaren 2011 utan några förändringar från regimens sida 

vilket ledde till att situationen utvecklade sig till en väpnad konflikt. Under samma sommar 

rymde många från armen och från krigstjänst för att ansluta sig till oppositionen. Majoriteten 

av dessa avhoppade militärer var sunnimuslimer som senare skapade den Fria syriska armen 

(FSA) (Syrien i spillror: vinner Assad?, 2019).  
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Ryssland har varit nära allierad med Syrien sedan Hafez Al-Assad tog makten genom 

militärkupp år 1970. Assadfamiljen har haft nära band till Ryssland i över 40 år och är även 

Rysslands främsta vapenhandlare, och med tanke på den pågående konflikten i Syrien så 

handlar Assad regimen mer vapen än någonsin (Andersson, I. 2016). Förutom Ryssland får 

regimen stöd från Iran och den shiamuslimska Hizbollah och tillsammans kontrollerar de över 

den västra delen av Syrien. Syriens viktigaste allians är Ryssland som stödjer syriska regimen 

genom flyganfall på de rebellkontrollerade områdena (Syrien i spillror: vinner Assad?, 2019). 

Amnesty hävdar att dessa flyganfall som regimen tillsammans med Ryssland utför har allt för 

ofta träffat civila mål men både regimen och Ryssland nekar och istället menar att de har träffat  

”terroristmål”. (Aftonbladet, 2017)  

Inbördeskriget har med tiden blivit mer våldsam och detta har bidraget till skapandet av olika 

extremistgrupper såsom ISIS och Al Nusra med målet att utropa en khalifat. Sedan finns det 

andra beväpnade grupper som kurdiska (PKK & YPG) och FSA (fria syriska armen). Dessa är 

de största beväpnade grupperna men det finns andra små grupper och alla dessa grupper krigar 

både mot regimen och mot varandra (Syrien i spillror: vinner Assad?, 2019). Till en början 

stödde länderna i väst de liberala rebellerna men efter extremismgruppernas framväxt har man 

ändrat prioriteringsplanen och fokus har varit på att utkämpa terroristorganisationer i första 

hand. Efter att extremistgrupperna besegrats på många ställen i landet har FN:s resolution blivit 

aktuell igen, men har som många gånger förut lagts ner då Ryssland och Kina har utnyttjat 

vetorätten (Landguiden:2018).  

Efter Rysslands och Irans militärintervention 2015 har Assad sakta tagit tillbaka mycket av det 

territorier regimen hade förlorat under inbördeskriget. Detta visade sig vara avgörande för 

Assad-regimens överlevnad då det var vändpunkten för Assads styrkor som lyckades ta tillbaka 

några av rebellernas starka fästen. Regimen fick stöd av ryskt flygvapen och på marken av 

iranska militärförband. Rysslands intervention ledde till att andra Assad kritiska länder som 

stödde oppositionen inte var lika aktiv då Assad skyddades av ryskt luftvärn.  (Syrien i spillror: 

vinner Assad?, 2019).   

  

4.2 Rysslands utrikespolitik  
Rysslands utrikespolitik har under senare tid utformats på ett sätt där Ryssland storhet ska 

betonas i Internationell politik. Detta då den ryska staten vill ha ett finger i spelet när 

internationella tvister ska lösas och ha en betydande roll i den internationella arenan. Den ryska 

ledningen vill även tala om att skapa en multipolär världsordning där det ska råda en jämn 
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maktbalans mellan flera stater för att på så sätt bryta USA:s dominans. På grund av detta bygger 

Ryssland sina relationer med andra stater och hävdar att man ska skydda sina nationella 

intressen, speciellt i grannländer. (Landguiden:2018)  

Till en början var Ryssland positivt inriktade till att integreras med väststaterna gällande 

internationella samarbeten, men denna ståndpunkt förändrades i samband med Natos utgivning. 

Natos utvidgning har varit ett hot för den ryska staten, framförallt efter att de bestämde sig för 

att utöka medlemmarna genom att ansluta före detta kommunistländer till organisationen. De 

första ryska protesterna dämpades genom att Nato införde samarbetsorgan där Ryssland kunde 

bestämma i utvidgningspolitiken. (Landguiden:2018)  

  

4.3 FN  
FN Förenta nationerna som är en internationell säkerhetsorganisation grundandes strax efter 

andra världskriget av länder som var allierade under kriget. Dessa länder var Storbritannien, 

USA, Kina och Sovjetunionen vilket utgjorde grunden för organisationen och dess riktlinjer 

kring internationell fred. Idag består organisationen av totalt 111 artiklar och FN:s främsta syfte 

framgår i den första artikeln där det förtydligas att organisationens syfte är att jobba med 

fredsbevarande insatser för att bevara den internationella fred och säkerheten. 

(Nationalencyklopedin, 2018)  

FN är uppbyggd av sex centrala organ där varje organ uppfyller olika funktioner och dessa är 

generalförsamlingen, säkerhetsrådet, förvaltarskapsrådet, sekretariatet, ekonomiska och sociala 

rådet samt den internationella domstolen. Det organ som är central i internationell 

konflikthantering är FN:s säkerhetsråd då ansvaret på upprätthållandet av fred och säkerhet vilar 

på just säkerhetsrådet. FN:s Säkerhetsrådet består av fem permanenta medlemmar som är USA, 

Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Var och en av dessa länder innehar vetorätt vilket 

innebär att varje land kan utnyttja sin vetorätt för att sätta stop för en resolution. För att få genom 

en resolution måste alla fem permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd som är vara eniga. 

(Nationalencyklopedin, 2018) 
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5. Empiri   
I detta kapitel beskrivs Rysslands intressen vad gäller de ekonomiska, militära och politiska. 

Av dessa intressen är den politiska-och ekonomiska intressen mer omfattande jämfört med 

militära intresset. Detta då det militära intresset ingår i Rysslands säkerhetspolitik vilket blir en 

del av statens politiska intresse.   

  

5.1 Rysslands ekonomiska intressen i Syrien  
Historisk sett har ryska företag etablerat sig inom energibranschen i Syrien. Ett av de företagen 

som expanderade under 2000-talet är Stroytrangaz. En stor anledning till företagets expansion 

är ägaren Gennady Timchenkos nära vänskap men den ryska presidenten Vladimir Putin.  

Företaget expanderade ännu mer 2016 efter Assads löfte om att ge ryska företag företräde i de 

energisektorn. Efter regimens framfart har företaget blivit tilldelad stora kontrakt. Stroytrangaz 

fick utveckla raffinaderierna i Banias och i Homs som är Syriens två största städer. Företaget 

skrev även på ett kontrakt där de fick uppdraget att utveckla fosfatfälten i staden Palmyra samt 

utbygganden av Tartus hamn. (International Policy Digest: 2019) 

Innan arabiska vårens start hade ryska företag investerat i Syriens olje-och gassektor men det 

fann även företag från andra europeiska, kinesiska samt indiska företag som var verksamma i 

landet. Efter 2015 har ryska staten riktat mer fokus på olje-och gasmarknaden och sedan dess 

har fler ryska företag har positionerat sig i Syrien. Företag som Gazprom Neft, Lukoil, Rosgeo, 

Sibur, Soyuzneftegaz, ST Engineering, Transnational, Stroytransgaz, Technopromexport, 

Zarubezhneft, Zarubezhgeologia blev alla verksamma i Syrien. En del av dessa företag ägs av 

oligarker som har nära koppling till Putin och en del är delvis ägd av den ryska staten.  

Stroytransgaz som är en av dem större bolagen skrev 2017 under ett nytt avtal med den syriska 

staten som innebar att företaget ska årligen sälja 2.2 miljoner fostfat från Sharqiyeh-gruvan 

under 50 år där 30% av intäkterna ska gå till den syriska staten. Efter inbördeskriget utbröt har 

Moskva lycktas förhandla till sig långsiktiga tillgång till syriska olje-och mineralresurser 

genom leasingavtal. Ryska investerare har tillgång till gas och fosfatreserver i homos provinsen 

och fasledningar i landet. (Russia and Iran: Economic Influence in Syria: 2019) 

Förutom Rysslands investering i syriska energisektor har ryska investerare även fokus på andra 

sektorer för att se till att bli utdelat andra kontrakt. För att maximera ryska investeringar i Syrien 

uppmuntrar Ryssland både regionala samt internationella investerare i att investera i Syrien. 

(Russia and Iran: Economic Influence in Syria: 2019) 

Inbördeskriget har förstört stora delar av landets infrastruktur och för att återuppbygga landets 

infrastruktur vill Bashar al -Assad investera 400 miljarder dollar.  Ryssland ser 
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investeringsmöjligheter i Syriens återbyggnadsprocess, detta då landets utrikesminister Sergey 

Lavrov hävdade att den humanitära krisen förbättrades efter återuppbyggnaden av landets 

infrastruktur. Även om utländska investerare inströmmar i Syriens för att investera i 

återbyggandet innehar Ryssland positionen som huvudaktör. (Russia´s Eye on Syria 

Reconstrucktion: 2019) 

Det syriska inbördeskriget och det militära deltagandet från Rysslands sida har bidragit till att 

ryska vapen har testats i strid och därmed visat en ökning i vapenexporten. Den ryska vice 

försvarsministern Yuri Borisov påstår att det finns särskilt intresse för de vapen som har använts 

i Syrien och bevisat sin kvalité (DefenseNews:2017). Förutom att den ryska vapenindustrin 

gynnas av kriget får även den ryska militären erfarenhet av strider. På så sätt kan de uppvisa sin 

militära kapacitet och därmed sända signaler till resten av världen att Ryssland är en skicklig 

modern militär. (BBC, Why does Russia support Syria and President Assad? 2017)  

Syrien har varit en av de främsta vapenhandelspartnerna till Ryssland, detta då Syrien 2010 tog 

emot 6 % av all rysk vapenexport och värdet av det uppgick uppemot 1.1 miljarder dollar. Men 

vapenexporten har ökat till Syrien med tanke på den arabiska våren och Syriens inbördeskrig. 

Den ryska staten har förlorat Libyen som handelspartner på grund av Gaddafis fall och Iran för 

FN:s sanktioner. Totalt går den ryska staten miste om 17.5 miljarder dollar, varav 13 miljarder 

på grund av sanktionerna mot Iran och 4.5 miljarder för Gaddafis fall i Libyen. Utöver 

vapenexport har Ryssland investerare placerat kapital i Syrien för cirka 20 miljarder dollar. 

(CNNMoney: 2012)  

En annan sektor som intresserar Moskva är jordbrukssektorn. Fem år efter konfliktens start 

(2011) har förlusten i jordbrukssektorn uppgått till 16 miljarder dollar, enligt FN:s livsmedels-

och jordbruksorganisation. Förlusten har vari betydande då viktiga grödor som vete, bomulls-

och djurfoder minskade med 60%. Förlusten av vete har bidragit till ökat inköp av vete från 

Ryssland. År 2015 har den ryska vetenförsäljningen till Syrien uppgick till 650 000 ton och år 

2018 uppgick veteförsäljningen till 1.5 miljoner ton. (Russia and Iran: Economic Influence in 

Syria: 2019) 

 

Enligt den syriska tullchefen har landets import uppgått till 7.4 miljarder dollar år 2014. Av 

dessa 7.4 miljarder dollar var 1 miljard endast från Ryssland och detta inkluderar inte import 

av militär utrusning. (Syria’s Economy Picking up the Pieces: 2015)  
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5.2 Rysslands militära intressen i Syrien  

I den ryska militärdoktrin som är godkänd av Rysslands president Vladimir Putin framgår det 

bland annat de faror som för den ryska federationen. Här nedan är några av dessa hot som 

framgår i doktrin.  

”Deployment (build-up) of military contingents foreign states (groups of states) in the territories States 

bordering on the Russian Federation and its allies, as well as in adjacent waters, including political and military  

pressure on the Russian Federation” (Embassy of the Russian Federation: 2018)  

“Territorial claims to the Russian Federation and its allies and interference in their internal affairs” (Embassy 

of the Russian Federation: 2018)  

“the use of military force in the territories of, contiguous with the Russian Federation and its allies in the 

violation of the Charter of the United Nations (UN) and other rules of international law; and) the presence  

(occurrence) foci and escalated conflicts on the territory of the states bordering the Russian Federation and its 

allies” (Embassy of the Russian Federation: 2018)  

Ryssland har två militärbaser i Syrien som enligt den ryska försvarsministern Sergej Sjojgus 

kommer etableras ytterligare och bli permanenta. Dessa två militärbaser användes av sovjet 

under kalla kriget och efter sovjets fall av Ryssland. Detta har inte varit något nytt då Moskvas 

samarbete med Damaskus har funnits där sedan sovjettiden. (Aftonbladet:2017)  

Den militära samarbete mellan Ryssland och Syrien är inte något som har framkommit det 

senaste decenniet. Samarbetet mellan länderna har varit bra sedan Bashar al Assads pappa 

Hafez al Assad tog makten i Syrien. Syrien har länge varit allierad med Ryssland och är efter 

Libyens fall den enda allians Moskva har i mellanöstern och där Rysslands även har militär 

närvaro i form av militärbas. Detta har varit en stor faktor till att både Ryssland och USA ser 

Syrien som ett område där de kan etablera militär närvaro och på så viss förstärka sin positions 

som stormakt i världen. (Höglund, 2016) 

5.3 Rysslands politiska intressen i Syrien  

Ryssland har varit tydlig med sina nationella intressen och detta har den ryska staten utryckt i 

National Security Concept som publicerades år 2000. Där framgår det att statens främsta 

intressen ligger i Rysslands suveränitet och territoriella integritet inom politisk, ekonomi och 

social stabilitet. Vidare framgår det att de internationella intressena ligger i att Ryssland ska 

bevara sin suveränitet samt stärka sin roll som en stormakt i en multipolär värld där man 

försöker bilda ömsesidiga förbindelser med alla länder men främst med de traditionella 

partnerna. (The Ministry of Foregin Affairs, 2000)  
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Efter granskning av dokumentet the Foreign Policy Concept of the Russian Federation (2008) 

tydliggörs Rysslands utrikespolitiska mål ytterligare. Där utrycker Ryssland vikten med landets 

nationella säkerhetspolitik vilket innebär skyddet av individens, samhällets och statens 

intressen. På grund av detta vill den ryska staten vinna viktiga myndighetspositioner i det 

internationella samfundet och på så sätt kunna säkerställa landets nationella säkerhet, 

suveränitet och territoriella integritet, därmed möta Rysslands intressen på bästa sätt. (President 

of Russia, 2008)  

Det ryska utrikespolitiska konceptet förtydligar Rysslands ställning i staters interna konflikter. 

The Russian Federation’s foreign policy is aimed at creating a stable and sustainable system 

of international relations based on the generally accepted norms of international law and 

principles of equal rights, mutual respect and non-interference in domestic affairs of States, 

so as to ensure solid and equal security for each and every member of the global community. 

(Embassy of the Russian Federation: 2016) 

Vad gäller fallet Syrien visar Ryssland tydligt sin ställning i konflikten och redan 2012 utryckte 

Putin att den ryska diplomatin arbetar för att det ska ske en intern syrisk uppgörelse. Vidare 

menar han att Ryssland vill få slut på våldet i Syrien men att det ska ske via nationell dialog 

utan inblandning av andra stater och därmed respekteras Syriens suveränitet (Forgein Policy 

Association: 2012).  

Från Rysslands sida har man utnyttjat sin vetorätt 8 gånger mellan åren 2011 – 2017 vilket har 

varit en avgörande faktor till att FN har varit handlingsförlamad. Ryssland har istället försökt 

få genom separata fredsprocesser där villkoren är gynnsamma för Assad-regimen, men det har 

misslyckats då man inte lyckats få oppositionen till förhandlingsbordet. (Syrien i spillror: vinner 

Assad?)     

Enligt professor Katz är inte Rysslands intressen i Syrien enbart vapenavtal och naturresurser 

utan även de geopolitiska intressen som finns i landet. Moskva känner sig hotade av 

Saudiarabiens framfart i mellanöstern genom att finansiera salafister vilket de har gjort i 

Egypten, Libyen och Bahrain (Katz, 2011). Salafister är fundamentala islamister och några 

terrorgrupper däribland Al-Qaida brukar förknippas med salafijihadister 

(Nationalencyklopedin, 2018). Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har 

Saudiarabien varit delaktig i Rysslands konflikt i Tjetjenien och norra Kaukasus där de har 

försökt sprida religiösa radikalister. Därav känner Moskva en oro av utvecklingen i Syrien, 

dessutom har inte Ryssland en klar bild av vad Saudis ambitioner vad gäller konflikten i Syrien 

(Katz, 2011). Även Samuel Charaps påpekar Rysslands oro avseende sunni islamistiska 
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regeringar som har efterträdd i de arabiska länderna i sin forskningsartikel ”Russia, Syria and 

the Doctrine of Intervention”. Inte minst efter att det bor cirka 20 miljoner ryska muslimer i 

Kaukasus, där majoriteten av dem är sunnimuslimer. De ryska diplomater har inte gjort någon 

hemlighet av att hävda vilka som har legat bekom finansiering av islamistiska grupper i 

Kaukasus och Centralasien. Man hävdar från den ryska sida att de arabiska länderna som nu 

försöker fälla Assads regim stödde dessa grupper. (Russia, Syria and the Doctrine of 

Intervention, 2013)  

Ryssland hävdar att det största hotet är ISIS (Islamiska staten) vilket Ryssland tagit ställning 

genom att bomba ISIS-mål inne i Syrien. Agerandet från den ryska sidan har kritiserats då dessa 

attacker enligt vissa människorättsobservatörer skett i territorier där mer liberala rebeller har 

kontroll över. Trots de kritiska rösterna finns det en förståelse av Rysslands agerande i Syrien 

och en av dessa röster är Sveriges tidigare premiärminister Göran person. Han menar att 

Rysslands agerande har varit helt naturligt med tanke på de geopolitiska intressen som den ryska 

staten har i regionen och det hot de känner från extremismgruppers framväxt, vilket i längden 

kan utgörs en fara för Ryssland. (Expressen, 2015)  

Enligt Fyodor Lukyanov som är chefredaktör i Russia in Global Affairs är Rysslands agerande 

i Syrien ett tecken på att poängtera sin makt och status i världen. Genom sitt agerande visar den 

ryska staten att man inte är villig att förlora sin enda partner i mellanöstern. Eftersom Ryssland 

ständigt lagt sitt veto i FN:s säkerhetsråd har det tvingat arabförbundet och länderna i väst att 

föra en diskussion kring Syrien med Ryssland.  
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6 Analys  
I denna del av studien beskrivs en sammanfattning av förgående kapitel där ryska intressen i 

Syrien tydliggörs och därefter dras det en slutsats av.  

  

6.1 Analys av Rysslands intresse i Syrien  
Rysslands agerande i Syrien har för många varit något avvikande med tanke på att Ryssland är 

en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. Omvärlden förväntade sig att Ryssland som är en 

viktig del av en internationell organisation som jobbar för fredsbevarande insatser skulle agera 

annorlunda. Men den ryska ledningen har visat tydliga ställningstaganden just när det gäller 

fallet Syrien och detta framgår tydligast i dokumentet National Security Concept, Foregin 

Policy Concept och i uttalanden från de högt uppsatta inom den ryska ledningen. I både 

National Security Concept och Foregin Policy Concept betonas vikten av statens suveränitet, 

säkerhet samt den ryska territoriella integriteten. I dessa dokument framgår även vilka intressen 

Ryssland har gällande internationell politik samt sina allierandes intressen. Dessa officiella 

uttalanden från den ryska ledningen förklarar och tydliggör Rysslands stöd för Syrien.   

En av Rysslands stora handelspartners i mellanöstern är Syrien där uppgifterna säger att det 

finns ett kontrakt för närvarande för ett värde av 4 miljarder dollar och innan det fanns det ett 

kontrakt på 1.1 miljarder dollar. Utöver vapenhandeln har ryska investerare investerat upp emot 

20 miljarder dollar i Syrien. Ryska företagare har blivit tilldelat de stora avtalen i energisektorn 

och Al-Assad har lovat investeringar om 400 miljarder i infrastruktur där ryska investerare 

prioriteras. Den syriska regimen har även ökat sitt inköp av livsmedelsprodukter från Ryssland 

då kriget har sänkt den inhemska produktionen. Det stora ekonomiska intresset från Rysslands 

sida har varit en avgörande faktor till att Ryssland har tagit en tydlig ställning i konflikten, för 

om Assads regim faller kan det innebära slutet på Rysslands ekonomiska fördelar.   

Syrien är Rysslands enda samarbetspartner i mellanöstern regionen och på grund av det har man 

aktiv tagit ställning till att försvara Bashar Al-Assads regim. Rysslands intressen är för stora i 

regionen och med ett samarbete med Syrien kan Moskva ha inflytande över regionen. Genom 

att hänvisa till Syriens suveränitet har Ryssland blockerat säkerhetsrådet från att agera i Syrien 

och därmed etablera sig som en stormakt i den multipolära världsordningen.  

En annan utveckling som den ryska ledningen befarar är de Saudifinansierade rebellgrupperna. 

Detta då Saudi tidigare har varit ett orosmoment just genom finansiering av radikala 

extremistgrupper i Tjetjenien och Kaukasus. Saudiarabien allierad med USA och tillsammans 

finansierar de FSA (Fria Syrisk Armen) vilket är emot Assads regim och indirekt emot ryskt 
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intresse. Enligt Ryssland är det största hotet IS men man befarar även andra rebellgrupper då 

ryska flygattacker skett i rebellkontrollerade områden. Detta påvisar att Ryssland inte enbart är 

oroliga för extremismgruppers framsteg utan även oroliga för andra rebellgrupper framsteg. 

Eftersom dessa grupper finansieras av USA och dess allierade blir Syrien en viktig strategisk 

plats för Ryssland då den syriska regimens fall innebär i princip seger för USA. Med regimens 

överlevnad kan Moskva bibehålla sina två strategiska militärbaser som de sedan sovjet har haft 

i Syrien. Detta visar tecken på Waltz påstående om staters intresse i andra territorier, dels för 

sin egen fördel men också för att hindra andra stater att få tillgång till den. För Ryssland är det 

en kamp om både fördelar men också en kamp om att inte förlora det till USA.  

Efter analys av materialet tyder det mesta på att Rysslands motiv till deras agerande har varit 

deras intressen i Syrien. De strategiska militärbaserna i Syrien och de ekonomiska fördelarna 

tillåter inte Ryssland att agera annorlunda än vad man har gjort. Assad regimens fall kan 

innebära ett slut på de gynnsamma fördelarna och detta kan förklaras som en av de 

bakomliggande orsakerna till Rysslands agerande i Syrien. Där av blir det internationella 

samfundet betydelselöst då FN:s resolutioner läggs ned på grund av att Ryssland använder sig 

av sin vetorätt. Dessa resonemang kännetecknar ett neorealistiskt tankesätt där egenintresse, 

militärmakt och internationella organisationers betydelselöshet är centralt i teorin.  

Motivindikatorer som har presenterats här ovan visar att Ryssland har agerat utifrån sitt 

nationella intresse och därav stödjer man Assadregimen för Assads avgång kan innebära slutet 

på Rysslands ekonomiska, militära och politiska förmåner. Utöver detta spelar det långvariga 

samarbetet som Moskva har haft med Damaskus också en betydande roll i Rysslands agerande.       

Här ovan tydliggörs att Ryssland agerande i Syrien visat starkt tecken på ett neorealistisk 

agerande. Först och främst vill man skydda sina egna intressen i regionen men även skydda sin 

allierade. Många av de uttalanden är från den ryska ledningen är direkta motiv där de är öppna 

med orsaken bakom deras beslut att inte tillåta andra länder lägga sig i Syriens inre 

angelägenheter.   
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7. Avslutning  
Denna del av studien innehåller en kort slutsats av uppgiften sedan en reflektion av konflikten 

och därefter om vidare forskning.  

  

7.1 Slutsats  
Syftet med denna studie är att analysera samt förklara de bakomliggande orsakerna till 

Rysslands agerande i Syrienkonflikten. Men också kunna se om det neorealistiska perspektivet 

kan appliceras i fallet Syrien och för att uppnå mitt syfte har jag valt följande frågeställning.  

• Vad kan förklara de bakomliggande orsakerna till Rysslands agerande i Syrien enligt    

neorealismen?  

• Vilka intressen har Ryssland i Syrien?  

Neorealismen menar att stater ständigt strävar efter att främst expandera sin egen makt men 

också att skydda och förstärka sina allierade stater. På så sätt vill stater skapa koalition mot sina 

rivaler. Tecken på detta syns tydligt då Ryssland strävar efter att skydda Assad regimen för att 

behålla Syrien som sin maktaxel. På så vis skapar Rysslands och Syrien en koalition mot USA:s 

hegemoni där de försöker säkerställa den pro-ryska blocken i mellanöstern regionen och 

viktigast av allt, Rysslands strukturella ställning.    

Vidare känner Ryssland en vis oro över sina militärbaser i Syrien då Assad regimens fall kan 

innebära slutet för militärbaserna. Intentionerna från den ryska sidan är att de vill utöka sina två 

militärbaser och göra de till permanenta. Ryssland är inte bredda på att förlora sina militärbaser 

i Syrien och detta då Syrien är det enda landet i mellanöstern som har rysk militärbas.   

På samma sätt har även de ekonomiska intressen en betydande roll i Rysslands agerande. Det 

går inte att bortse den ekonomiska intressen då Syrien är en av Rysslands stora handelspartner 

med 20 miljarder dollar ryska investeringar och ett vapenavtal för ett värde av 4 miljarder dollar. 

Många ryska företag har positionerat sig i Syrien efter 2011 och har lyckats på grund av 

omständigheterna få långsiktiga tillgång till Syriens energisektorn. Assad har gjort det tydligt 

att de ryska företagen ska prioriteras vilket har varit fallet då många ryska företag blivit tilldelat 

viktiga leasingavtal av olika energikällor.  Förutom i energisektorn och vapenförsäljning är 

även jordbrukssektorn beroende av rysk import vilket gynnar ryskt intresse. Dessa ekonomiska 

förledarna är resultatet av att landet har en pro-ryska regimen och omständigheterna har skapat 

en miljö där Syrien är beroende av Moskvas stöd vilket inte är helt gratis. För rysk del är Assad-
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regimens överlevnads ett avgörande faktor till att kunna bevara de ekonomiska militära samt 

politiska fördelarna Rysslands har i regionen.  

Ett annat orosmoment för Ryssland är framväxten extremistgruppernas framväxt i Syrien. På 

sikt kan dessa grupper etablera och sprida sig till Tjetjenien och norra Kaukasus. Detta skulle 

innebära ett direkt hot mot Rysslands säkerhetspolitik och överlevnad. Därav försöker den ryska 

staten undvika sådana konsekvenser och bekämpa dessa extremistgrupper innan de hinner 

etablera sig ännu mer.      

Agerandet från den ryska sidan visar tydligt att Ryssland har strategiska motiv i Syrien för att 

bevara sina intressen och att stärka sin strukturella ställning i den internationella politiken. 

Resultatet tyder på att Rysslands agerade utifrån ett neorealistiskt tankesätt i syrienkonflikten. 

Detta eftersom den ryska ledningen agerade utifrån sina ekonomiska, militära och politiska 

intressen i Syrien.   

  

7.2 Egna reflektioner  
Staters dubbelmoral tydliggörs när det kommer till konflikter där deras egenintresse står i vägen. 

Ryssland är en huvudpelare av en internationell organisation som förespråkar om mänskliga 

rättigheter men dessa saker blir betydelselösa ifall det går emot deras egen intresse och 

geopolitik. Syrien är ett tydligt exempel på att Ryssland inte agerar utifrån mänskliga rättigheter 

utan enbart utifrån sina intressen. Men samtidigt finns det en förståelse för agerandet för att alla 

andra permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd hade agerat likadant i Rysslands situation. 

Det neorealistiska perspektivet menar att internationella organisationer betydelselös men att 

den blir det när det strider emot de mäktiga staterna intressen. I den aktuella konflikten tror jag 

att alla fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet lägger mer vikt på sina politiska 

intressen än de mänskliga rättigheterna. Både Ryssland och Kina lägger sitt veto medan 

Frankrike, USA och Storbritannien vill få bort Assad. I detta skedde är det helt uppenbart att 

det är maktspel mellan stormakter utan att någon sida egentligen tar hänsyn till humanitära 

katastrofen som sker i skuggan av konflikten.  

  

7.3 Vidare forskning  
Denna studie är enbart fokuserad på Ryssland i fallet Syrien vilket öppnar upp för ytligare 

forskning där man exempelvis undersöka även andra delaktiga aktörer. Gör man en studie med 

ännu flera aktörer i konflikten som jag bortsett på min avgränsning skulle faktorerna bli ännu 

tydligare. För att problematisera det ännu mer kan man jämföra Syrien med Libyen då Libyen 
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precis som Syrien hade rysk militärbas samt god kontakt med Moskva men Rysslands valde 

ändå att inte lägga veto mot en intervention i Syrien.  
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Appendix   
  

ISIS: Är en förkortning på Islamiska Staten som är en aktiv väpnad grupp i Irak och Syrien.  

Organisationen är även terror stämplat av många länder.  

PKK: Kurdisk beväpnad grupp som kalla sig själva för kurdiska arbetarpartiet och kriga för 

Kurdistans självständighet.  

YPG: Kurdisk beväpnad grupp som kriga för Kurdistans självständighet och även delaktig i det 

syriska inbördeskriget.  

FRA: Är en förkortning till fria syriska armen och grundarna till gruppen är avhoppade militärer 

från Assads regim.  
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