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Abstract  

 

Thesis in Political Science, course: Syllabus for Political Science, Advanced Course C. Author 

Rezan Baysal, A qualitative text analysis of the Obama-administrations politics in the Syrian 

conflict   

The purpose of this paper is to study The Obama-administrations actions during president 

Obamas term during the time frame from 2011 to 2017, even though that Obama criticized 

the Assad regime with a harsh rhetoric and draw red lines, we did not see any direct actions 

from the Obama-administration against the Assad regime.  

The question that will be answered in this paper is the following: In light of what President 

Obama spoke about, why have we not seen a more active approach from the Obama-

administration in the Syrian conflict? The method that has been used in this paper is the 

qualitative text analysis method. The material is foremost from American government 

agencies and as a supplement news articles have been used. Realism from international 

relations has been used as my theoretical framework.  Despite the fact that Obama chose to 

go against the Assault regime with a harsh rhetoric in the early stages, he was not prepared 

to apply the rhetoric in practice because of his anti-war rhetoric, Russian involvement in the 

conflict, lack of support from the American congress and the international community.  

 

Keywords: Syria, Barrack Obama, Syrian Conflict, USA, Assad regime.  
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1. Inledning  

The White House, (2012): 

”I have indicated repeatedly that President al-Assad has lost legitimacy, that he 

needs to step down” 

Konflikten i Syrien betraktas av många som synnerligen komplex. Många utländska aktörer 

är idag involverade, en del stödjer oppositionen medan andra stödjer den nuvarande 

Syrienregimen. De regionala stormakterna och de globala stormakterna har visat ett stort 

intresse för Syrienkonflikten. USA är att betrakta som en av de väsentliga aktörerna vid sidan 

om Ryssland, Saudi Arabien, Iran, Turkiet och de europeiska stormakterna Frankrike och 

Storbritannien. Alla dessa inblandade länder är idag på ett eller annat sätt delaktiga i 

konflikten och stödjer olika grupper som i sin tur strider mot varandra(BBC, 2015a). De 

stridande parterna i konflikten har olika målsättningar och framtidsplaner för Syrien. USA:s 

agerande i Syrienkonflikten under Obama-administrationen kan anses vara oklart och inte 

lika förutsägbar som de andra aktörernas agerande i konflikten. Utifrån det vi redan vet om 

USA:s politik i regionen i bland annat Afghanistan, Libyen och Irak brukar USA föra en mer 

kraftfull och engagerad linje. I ljuset av president Obamas ord, har inte administrationen haft 

en lika engagerad roll i konflikten så som man hade kunnat förvänta sig(CSIS, 2016). 

Syrienkonflikten har pågått sedan år 2011 och är inne på sitt åttonde år och än idag verkar 

konflikten vara långt ifrån en lösning. Enligt den oberoende organisationen I am Syria  har 

Syrienkonflikten skördat över 480 000 liv och enligt Förenta nationernas (FN) 

flyktingorganisation, Förenta nationernas flyktingkommissariat (UNHCR) är idag 13,5 

miljoner syrier i behov av hjälp, 6,3 miljoner interna flyktingar och 4,5 miljoner människor 

befinner sig i områden FN har svårt att ta sig till(UNHCR, 2017).  

1.1 Problemformulering 

Trots den hårda retoriken mot Assadregimen i början av konflikten besitter Al-Assads regim 

makten i Syrien idag och ett regimskifte verkar vara uteslutet. Något som också antyddes av 

President Obamas uttalande var att användandet av kemiska vapen skulle utgöra en röd 

linje  för direkta militära angrepp. Dessa ord byggde upp en förväntan om att just en hård 

linje skulle tas. Några militära angrepp mot Assadregimen skedde dock aldrig från USA under 
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Obama-administrationen. Med utgångspunkt i hur USA har agerat i liknande konflikter i 

Mellanöstern borde vi förvänta oss en större roll och engagemang från USA speciellt i ljuset 

av Obamas uttal. En hårdare linje skulle bland annat kunna innebära omfattande 

bombningar och marktrupper i landet samtidigt en tuffare politisk och militär linje mot 

Assadregimen. 

The White House, (2012): 

I have indicated repeatedly that President al-Assad has lost legitimacy, that he needs to step 

down. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, 

that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or 

being utilized  

Obama-administrationen utmärktes av liberala värderingar(The Washington Post, 2014b). 

Obama uttalade sig i FN generalförsamling år 2016 att han tror på en liberal politisk 

världsordning (The Guardian, 2016a). Det liberalistiska perspektivet lägger större tonvikt på 

folkrätten och humanitära interventioner(Bjereld, Ekengren, Lilja 2015:28). Fem år har 

passerat sedan Barack Obama uttalade sig om USA:s röda linje gällande kemiska vapen och 

Al-Assads legitimitet. Flera rapporter har visat att kemiska vapen har använts vid ett flertal 

tillfällen under kriget efter att Obama drog sin röda linje gällande kemiska vapen(UN, 2017). 

De flesta pekar ut Assadregimen som skyldig, eftersom regimen ansågs vara den enda 

aktören i landet med tillgång till en vapenarsenal av kemiska vapen(United Nations Human 

Rights, 2011). Eftersom liberaler lägger större vikt vid internationella regler och humanitära 

interventioner borde vi ha förväntat oss kraftfullare agerande från Obama-administrationen. 

Dock kom aldrig några attacker mot Assadregimen och det vi istället fick se var ett passivt 

angreppssätt. Syrienkonflikten är idag inne på sitt åttonde år och Assadregimen är idag 

starkare politiskt jämfört med under konfliktens tidigare år. Ett regimskifte ter sig för 

närvarande långt borta. I ljuset av denna problematik undersöks Obama-administrationens 

passiva agerande i Syrienkonflikten och det uteblivna hårdare linjen vi vanligtvis förväntade 

oss. 
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1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att kunna förklara och få en förståelse för Obama-

administrationens agerande i Syrienkonflikten med hjälp av det realistiska perspektivet från 

internationella relationer(Jackson, Sørensen 2016:62). Genom att anta ett realistiskt 

perspektiv kan vi se andra aspekter av konflikten. Vidare är det här ett användbart sätt att 

testa realistiska antaganden eftersom Obama-administrationen präglas av liberalistiska 

värderingar. Utöver detta kan det förhoppningsvis bidra till vidare forskning gällande 

Syrienkonflikten. Ytterligare en målsättning för studien är ökad uppmärksamhet kring 

konflikten eftersom det är en aktuell konflikt som pågår än idag och påverkar hela 

världssamfundet. Ett flertal utomstående aktörer från det internationella samfundet är idag 

delaktiga i besluten kring konflikten och har påverkats direkt eller indirekt. Vi i Sverige har till 

exempel påverkats i stor mån på grund av flyktingkrisen. Konflikten må framförallt påverka 

Mellanöstern, men i stora drag berör den hela det internationella samfundet. 

1.3 Frågeställning  

Utifrån det president Obama uttalade sig om, varför har vi inte sett ett aktivare angreppssätt 

från Obama-administrationen i Syrienkonflikten? 

1.4 Disposition 

I uppsatsens nästa kapitel introduceras tidigare forskning och avslutas med en kort 

diskussion av den tidigare forskningen. I tredje kapitlet ges en beskrivning av uppsatsens 

teoretiska ramverk, med en introduktion för internationella relationer, teorier inom 

internationella relationer inklusive uppsatsens teoretiska utgångspunkt realismen. Slutligen 

följer en diskussion kring uppsatsens valda teori. Det fjärde kapitlet redogör för uppsatsens 

metodologiska tillvägagångssätt. En redogörelse ges för fallstudie, kvalitativ textanalys, 

uppsatsens material, redogörelse för uppsatsens analysverktyg och slutligen en diskussion 

kring reliabilitet och validitet. I kapitel fem undersökning  redogör jag för och analyserar 

uppsatsens empiriska material. I kapitel sex presenteras undersökningens resultat och vidare 

forskning. Avslutningsvis redovisas en referenslista på alla källor som har använts i 

undersökningen i kapitel sju. 
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2. Tidigare forskning  

USA som aktör har studerats av många forskare utifrån det realistiska perspektivet men 

dagens Syrienkonflikt har inte fått lika mycket uppmärksamhet inom den akademiska 

världen. Syrienkonflikten har däremot från 2011 fått medial uppmärksamhet från hela 

världen och man kan hitta en mängd ickevetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar gällande 

konflikten. Från ett akademiskt perspektiv finns det emellertid förhållandevis lite material 

och analyser att tillgå.   

I studien Continuity in US Foreign Policy: An Offensive Realist Perspective  från år 2014 

studerar forskaren Bledar Prifti den amerikanska statens utrikespolitik utifrån perspektivet 

offensive realism. Detta begrepp härleddes från den neorealistiska skolan som först 

postulerades av Johan Mearsheimer.  

Priftis intention är att förklara den amerikanska utrikespolitiken som ledde till Irakkriget 

2003 genom att använda en offensiv realistisk strategi. Det andra målet är att förklara 

huruvida utrikespolitiken mot Irak utgör kontinuitet eller förändring i USA:s utrikespolitik 

från 1900-talet. Slutligen analyseras karaktären av förhållandet mellan USA och Iran när det 

gäller de övergripande amerikanska utrikespolitiska målen. Med hjälp av dessa tre mål och 

förutbestämda antaganden försöker Prifti förklara amerikansk utrikespolitik utifrån det 

offensiva realistiska perspektivet huruvida det offensiva realistiska perspektivet är ett 

lämpligt verktyg för att förklara amerikansk utrikespolitik(Prifti, 2014:63f). 

Han kommer fram till att USA:s utrikespolitik under Bush-doktrinen, som ledde till Irak-kriget 

2003, faller inom den teoretiska ramen för det offensiva realistiska perspektivet. Utöver 

detta fann hans studie att det finns flera andra fallstudier som passar in i den offensiva 

realistiska ramen. Dessa fall inkluderar Roosevelt Corollary, Truman-doktrinen, Carter-

doktrinen och Reagan-doktrinen. Även om dessa fall ger betydande teoretiskt stöd till 

offensiv realism, stöder de också påståendet att USA:s utrikespolitik i fall som handlar om 

strategiska intressen har präglats av det kontinuerliga behovet av att upprätthålla regional 

hegemoni och förhindra uppkomsten av en annan rivaliserande regional makt(Prifti, 

2014:151f). 

Den amerikanska utrikespolitiken kännetecknas således av kontinuitet snarare än 

förändring. Anledningen till att utrikespolitiken kännetecknas av kontinuitet kan hittas inom 
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ramen för den offensiva realismen. Neorealism eller strukturell realism och relaterade 

teorier, inklusive offensiv realism, betonar det internationella systemets struktur som i sin 

tur kännetecknas av sin orderprincip, anarki och fördelningen av statliga möjligheter i 

systemet (Waltz 1979:88). 

Jörg Michael Dostal skriver i sin studie från år 2016 Transnational War in Syria. The 

Eisenhower Doctrine in the 21st Century?  om den amerikanska statens geopolitiska 

intressen i mellanöstern. Han använder Syrienkonflikten som fall för att förklara USA:s 

geopolitiska intressen och dess strategi. För att göra detta tar han hjälp av realismen. Han 

använder sig även av skrifter från Yale University professorn Nicholas J. Spykman (1893-

1943). Spykman utvecklade sina åsikter om den framtida amerikanska strategin efter en 

förväntad seger under andra världskriget mot bakgrund av tidigare geopolitiska teoretiker 

för sjömakt, nämligen Alfred Thayer Mahan (1840-1914) och landmakt, Sir Halford 

Mackinder (1861-1947). 

För att kunna förstå sig på amerikanska statens geopolitiska intressen i mellanöstern 

behöver vi först och främst studera de bakomliggande faktorerna till Syrienkonflikten menar 

Dostal. För att förklara de nuvarande geopolitiska intressena tar han hjälp av Eisenhower 

doktrinet från 1957, USA:s hegemoniska ambitioner i mellanöstern. Därefter studeras de 

bakomliggande faktorerna utifrån ett historiskt perspektiv. Varje analys av konflikten i Syrien 

sedan 2011 måste föras utifrån ett historiskt perspektiv. Syrien har alltid lidit av djupa 

interna splittringar och hör hemma i ett uppdelat arabiskt statligt system som i sin tur 

domineras av externa makter. Vidare studeras alla inblandade aktörer, lokala, regionala och 

globala aktörer(Dostal, 2016:190). 

Dostal kommer bland annat fram till att det geopolitiska lägets maktbalans har rubbats. 

Aktörer tror att de kan förstärka sin position gentemot andra aktörer på bekostnad av andra. 

I fallet Syrien finns det flera förklaringar till varför de inhemska aktörerna har blivit offer för 

utländska krafter som är kopplade till de större regionala och globala aktörernas planer i 

regionen. Staten Israel, hade till exempel en viktig allierad stormakt på sin sida under den 

tiden, nämligen USA. Därför skonades Israel till skillnad från Syrien från inblandning av yttre 

makter. Syrien saknade en politisk beskyddare under den känsliga perioden från 

avkolonialiseringen till kalla kriget. Som land blev Syrien sårbart i jämförelse med sina 
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grannländer och utsattes för ett maktspel mellan stormakterna USA och 

Sovjetunionen(Dostal, 2016). 

Mellanöstern och sydvästra Asien experten Mir H. Sadat och underrättelsetjänstemannen 

Daniel B. Jones skriver i artikeln US foreign policy toward Syria: Balancing ideology and 

national interests  från årtal 2009 om amerikansk utrikespolitik gentemot Syrien. Målet med 

artikeln är att undersöka den teoretiska grunden för USA:s utrikespolitik mot Syrien och ge 

en utvärdering av vilket tillvägagångssätt som skulle vara mer effektivt för Obama-

administrationen. De börjar med en undersökning av realistiska influenser på 

utrikespolitiken mot Syrien under president administrationen av Ronald Reagan, George 

H.W. Bush och Bill Clinton. 

Vidare beskriver de idealistiska influenser av neokonservatism på politiken mot Syrien under 

president George W. Bushs administration. Artikeln avslutar med en diskussion om 

möjligheten att återvända till realism eller liberalism i utrikespolitiken mot Syrien under 

president Barrack Obamas administration. För Obama administrationen rekommenderar de 

ett övergripande måttligt realistiskt tillvägagångssätt blandat med liberala tillvägagångssätt i 

specifika fall. De menar till exempel att amerikanska intressen kan gynnas i längden om USA 

ger med sig i vissa specifika fall. Samtidigt som USA ger Syrien någonting, kan USA kräva 

någonting annat som kan gynna amerikanska nationella intressen i mellanöstern. De ger 

bland annat ett exempel gällande Syriens stöd till diverse grupper som den amerikanska 

staten har klassat som terror organisationer, bland annat Hamas och Al-Qaida. Skulle Syrien 

dra tillbaka sitt stöd till dessa grupper så kan USA i sin tur lätta på sanktionerna mot landet. 

En amerikansk utrikespolitik baserad på idealism över nationella intressen måste noggrant 

omprövas menar de(Sadat, B. Jones 2009:95). 

Utifrån den tidigare forskning som tillämpas i detta arbete kan det påvisas starka belägg för 

realismens applicerbarhet gällande USA:s utrikespolitik, vilket Syrienkonflikten hör till. Priftis 

studie undersöker USA:s allmänna utrikespolitik utifrån det offensiva realistiska perspektivet 

medan Dostal studerar USA:s geopolitiska intressen i Mellanöstern, realismen som teoretisk 

utgångspunkt och Syrienkonflikten som fallstudie. Vidare använder han sig av historiska 

infallsvinklar. Den tredje studien skriven av Sadat och B. Jones studerar USA:s allmänna 

politik gentemot staten Syrien och försöker komma med rekommendationer till den 

dåvarande president-administrationen. Fenomenet jag vill studera, varför USA inte har 
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engagerat sig i en bredare utsträckning speciellt i ljuset av vad den dåvarande presidenten 

uttalade sig om, har inte studerats tidigare. Målet med den här studien är att få en förståelse 

för Obama-administrationens uteblivna större engagemang i konflikten. Den engagerade 

rollen vi förväntade oss, har dock inte skett om vi jämför med liknande konflikter där USA 

har varit delaktig. Genom att studera Obama-administrationens agerande i konflikten, kan 

det enligt min mening även bidra till den allmänna förståelsen för konflikten i Syrien, ett 

aktuellt ämne som behöver uppmärksammas. 
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3. Teori 

I följande kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska ramverk. Innan jag går in på 

realismen som är uppsatsens teoretiska ramverk, vill jag först grundligt förklara begreppet 

internationella relationer och de vanligaste perspektiven inom ämnet.  

3.1 Internationella relationer 

Det är viktigt att skilja mellan fenomenen internationella relationer och ämnet 

internationella relationer. Det förra handlar om den samhälleliga verkligheten – de olika 

samband och kontakter som överskrider nationella gränser. Det senare är en 

samlingsbeteckning på akademiska studier av denna verklighet(Appelqvist 2012:08). 

Internationella relationer kan definieras som studien av relationer och interaktioner mellan 

stater, internationella organisationer, mellanstatliga organisationer (Intergovernmental 

organization, IGO) och icke-statliga organisationer (Non-governmental organization, NGO) 

och multinationella företag (Multinational corporation, MNC). Internationella relationer som 

ämne kan både vara ett teoretiskt ämne och ett praktiskt eller politiskt ämne. Akademiska 

tillvägagångssätt till det kan vara antingen empiriska eller normativa eller bägge. Ämnet 

betraktas oftast som en undergren till statsvetenskap men studeras även av bland annat 

historiker, ekonomer och filosofer(Jackson, Sørensen 2016:04). 

Ämnet internationella relationer har historiskt sett vuxit fram ur en statsvetenskaplig 

diskussion. Ämnet föddes och utvecklades främst i USA efter andra världskriget, och har 

sedan dess vidgats och utvecklats(Appelqvist 2012:08). 

3.2 Teorier inom internationella relationer 

Det finns många teorier inom internationella relationer. Gemensamt för alla är att de 

försöker beskriva hur den internationella arenan fungerar, hur alla stater fungerar 

tillsammans, vilka drivkrafter och mekanismer det finns och, hur dessa mekanismer och 

drivkrafter påverkar alla aktörer på den internationella arenan. De tre vanligaste teorierna 

som används inom forskningen är realismen, liberalismen och konstruktivismen(Bjereld, 

Ekengren, Lilja 2015:23). 

Det liberalistiska perspektivet utvecklades åren efter första världskriget, det vill säga slutet 

av 1910- och början av 1920-talet(Bjereld, Ekengren, Lilja 2015:24). Liberalismens viktigaste 
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antaganden är att det finns många aktörer på den internationella arenan, stater, företag, 

individer och olika typer av organisationer. Aktörer har gemensamma intressen av att 

samarbeta, oftast inom handel. Folkrätten påverkar aktörernas handlingsutrymme på den 

internationella arenan. Ett bra exempel är FN-stadgans norm gällande konfliktlösning på 

fredlig väg. Inrikespolitik påverkar utrikespolitik. Med det menas att demokratiska stater 

tenderar att undvika krig och konflikter med andra demokratiska stater men däremot 

händer det att demokratiska stater och diktatoriska stater går i krig(Bjereld, Ekengren, Lilja 

2015:28). 

Till skillnad från liberalismen och realismen menar det konstruktivistiska perspektivet att det 

inte finns några givna eller naturliga intressen för stater. En stats intressen är alltid något 

som är konstruerat eller skapat. Viktiga antaganden inom konstruktivismen är bland annat 

att det inte finns några naturliga intressen. Konstruktivisternas förklaring till staters intressen 

letar man efter i de identiteter, normer och idéer som är dominerande i en stat. Hur en stat 

uppfattar sig själv kan förklara vilka säkerhetsintressen staten har. Identitetsbegreppet som 

används handlar om att identifiera sig själv i förhållande till andra. Aktörernas agerande på 

den internationella arenan kan förklaras med hjälp av vad som är lämpligt i olika situationer, 

vilket i sin tur innebär att identiteter, normer och idéer begränsar staters 

handlingsutrymme(Bjereld, Ekengren, Lilja 2015:35). 

Realismen är ett perspektiv som i första hand betonar att stater har nationella intressen och 

att dessa stater är beredda att försvara sina intressen till varje pris. Alla stater på den 

internationella arenan strävar efter säkerhet och efter att försäkra sig om att inga andra 

stater kan hota deras överlevnad. Organisationer som FN och den internationella domstolen 

i Haag är enbart statister i det verkliga maktspelet mellan stater menar realismen. De militärt 

starkaste staterna bestämmer och formar den internationella arenan. Ett annat starkt 

antagande som är typiskt för realismen är att det råder anarki på den internationella arenan, 

det vill säga att det inte finns en världsregering  att vända sig till när det krisar. En av 

anarkins konsekvenser är att stater rustar upp sig militärt för att kunna försvara sig. Krig och 

konflikter är inget oväntat, det sker och kommer ske ibland menar realismen eftersom 

säkerhetsintressen lätt kommer på kollisionskurs på grund av osäkerheten och 

rustningsbenägenhet(Bjereld, Ekengren, Lilja 2015:31). 



10 
 

3.3 Realismen 

De grundläggande idéerna och antaganden inom Realismen är främst (1) en pessimistisk syn 

på människans natur, (2) en övertygelse om att internationella relationer med nödvändighet 

är konfliktfyllda och att internationella konflikter slutligen löses av krig, (3) ett högt 

beaktande av värdena för nationell säkerhet och överlevnad av staten, slutligen (4) En 

grundläggande skepticism att det kan förekomma framsteg i internationell politik som kan 

jämföras med framsteg inom det inhemska politiska livet(Jackson, Sørensen 2016:62). 

Den klassiska realismen går tillbaka till antika Grekland, historikern Thucydides ca 400 år f 

kr(Jackson, Sørensen 2016:64), den italienske politiska teoretikern Niccolo Machiavelli från 

ca 1400-talet(Jackson, Sørensen 2016:72) och filosofen Thomas Hobbes från 1600-

talet(Jackson, Sørensen 2016:74).  

Klassisk realism är ett av de traditionella tillvägagångssätten för att studera internationella 

relationer. De klassiska realisterna är överens om att det mänskliga tillståndet är ett tillstånd 

av osäkerhet och konflikt som måste hanteras. De är överens om att det finns en politisk 

kunskap för att hantera säkerhetsproblemet på den internationella arenan, och varje klassisk 

realist försöker identifiera nycklarna till det. Slutligen är de överens om att det inte finns 

någon slutlig flykt från detta mänskliga tillstånd, vilket de menar är ett permanent tillstånd. 

På grund av den pessimistiska synen på människans natur menar man därför också att det 

heller aldrig kommer bli fred mellan stater(Jackson, Sørensen 2016:68). 

Till skillnad från neorealism som behandlas senare i kapitlet är klassisk realism ett normativt 

tillvägagångssätt(Jackson, Sørensen 2016:63). Inom den klassiska realismen är det viktigt att 

studera statliga överhuvud och deras beslut och handlingar gällande internationell 

politik(Jackson, Sørensen 2016:75). Klassisk realism har studerats även i modern tid och en 

av de ledande realisterna under 1900-talet var statsvetaren Hans Morgenthau. Morgenthau 

menade att alla människor, män och kvinnor av naturen är politiska djur , som är födda till 

att sträva efter makt. Människans lust till makt kallade han, Animus dominandi  (Jackson, 

Sørensen 2016:68). 

En viktig princip inom realismen som Morgenthau går in på är self-interest principen. Politik 

är en inrotad, permanent och oföränderlig mänsklig natur som är Self-centred, self-regarding 

och self-interested. Self-interest är en basal faktor inom det mänskliga tillståndet menade 
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han. Den internationella arenan är en arena av konflikter mellan statliga intressen. Vidare 

menar han att intressen inte är fastlagda och att de kan förändras hela tiden(Jackson, 

Sørensen 2016:71). 

Kenneth Waltz, en ledande tänkare inom neorealismen baserar sina idéer och tankar kring 

realismen på de klassiska realisternas arbete. Här är dock synen och tillvägagångssättet 

annorlunda. Till skillnad från de tidigare realisterna försöker Waltz ge en vetenskaplig 

förklaring till det internationella politiska systemet. En del element tar han från klassisk 

realism och använder det som utgångspunkt, t.ex. att självständiga stater agerar inom ramen 

för ett anarkistiskt internationellt system. Waltz utesluter helt alla resonemang om 

människans natur. Istället menar han att det är viktigt att fokusera på strukturen av det 

internationella systemet och inte individer eller ledare. Neorealismen lägger fokus på det 

internationella systemets struktur och i synnerhet den relativa fördelningen av makt. Alla 

stater har samma grundläggande funktioner oavsett historiska, kulturella och etniska 

skillnader. Stater skiljer sig endast med avseende på deras starkt varierande kapacitet. Det 

internationella systemets struktur förändras i samband med att staters kapacitet 

förändras(Jackson, Sørensen 2016:75). 

Det internationella systemets struktur dikterar staternas politik. Waltz arbetar också med ett 

koncept av nationellt intresse: varje stat plottar den kurs som den bäst tror ska betjäna sina 

intressen. För klassiska realister är det nationella intresset den grundläggande vägledningen 

för varje stats utrikespolitik, det är en moralisk idé som måste försvaras och främjas av 

statsledare. För Waltz verkar det nationella intresset dock fungera som en automatisk 

signalstyrande funktion för hur och när statsledarna ska agera(Jackson, Sørensen 2016:76f). 

Waltz teori utvecklades under en period då det rådde ett biopolärsystem i världen. Hans 

teori grundar sig i det kalla kriget då USA och Sovjetunionen dominerade och balanserade 

världsmakten. En annan neorealist, Johan Mearsheimer menar att Waltz teori kan tillämpas 

på andra historiska situationer också och inte bara perioden under kalla kriget. Han menar 

att neorealismen är relevant även under multipolära situationer, då flera stormakter 

dominerar världsordningen(Jackson, Sørensen 2016:78). 
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3.4 Val av teori 

I ljuset av Obamas uttalande om kemiska vapen och Assadregimens legitimitet, USA:s 

agerande i regionen överlag, liberalers inställning gentemot mänskliga rättigheter och 

humanitära interventioner, borde vi förvänta oss ett bredare amerikansk engagemang i 

konflikten och ett intensivare angreppssätt mot Assadregimen. Dock har så inte varit fallet. 

Istället såg vi ett passivt angreppssätt.  

Liberalismen har ett normativt engagemang till mänskliga rättigheter, vilka man menar 

borde vara universella. För liberala politiker är det viktigt att mänskliga rättigheter är en del 

av landets utrikespolitik. Humanitära interventioner är något som förespråkas av liberaler 

medan realister lägger inte större tonvikt på mänskliga rättigheter och humanitära 

interventioner(Burchill, 2013:70). Hur kan vi förklara det här fenomenet? En liberalistisk 

administration agerade inte utifrån sin ideologiska övertygelse. Vad såg ut som något 

förväntat, blev dock det motsatta. Till skillnad från liberalismen, realismen anser att 

Internationella regler och organisationer så som FN är statister i det maktspel som pågår 

mellan alla stater(Bjereld, Ekengren, Lilja 2015:31). Assadregimen har uppmanats flera 

gånger att lämna ifrån sig makten och att nyttjandet av kemiska vapen utgör en röd linje  

för Obama-administrationen. Vid det här laget vet vi att Assadregimen sitter kvar vid makten 

än idag och kemiska vapen har använts efter Obamas röda linje . Vad vi borde förvänta oss 

av en liberal president, skedde inte, istället såg vi ett mer passivt angreppssätt.  

Genom att applicera ett realistiskt perspektiv på studien kan vi se andra aspekter av 

konflikten, förhoppningsvis förstå och förklara Obama-administrationens agerande men 

även bidra till den allmänna förståelsen för konflikten i sig.  

3.5 Analysverktyg  

För att kunna förklara Obama-administrationens agerande och det uteblivna agerandet vi 

förväntade oss, fokuserar undersökningen på specifika aspekter av det realistiska 

perspektivet. Detta genomförs i syfte att skapa en förståelse för USA:s agerande under 

Obama-administrationen. Enligt neorealisten Johan Mearsheimer utövar stater makt på flera 

olika sätt, diplomatiska, ekonomiska och militära(Mearsheimer 2003:34). Jag har valt att 

kategorisera undersökningens indikatorer utifrån militära och politiska. Jag finner att det 

finns ett teoretiskt stöd för mitt val av kategorisering. Diplomati är en del av staters 
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utrikespolitik och i många fall en del av deras politiska intressen. Indikatorerna delas i 

specifika dimensioner som sedan kommer att vara en del av det analytiska ramverket, 

politiska och militära indikatorer. Indikatorerna som används är operationaliserade utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk, det realistiska perspektivet. 

3.5.1 Politiska indikatorer 

En av de viktigaste uppgifterna för representanter för stater enligt klassisk realism är att 

säkerställa maktbalans gentemot andra stater. Med det vill representanter för stater 

garantera att inga andra makter kan utöva sin politiska och militära vilja på någon annan. 

Eftersom maktbalans är ett så pass centralt begrepp inom realismen väljer jag att betrakta 

maktbalans som en indikator. Strävan efter makt är en central uppgift för alla stater och 

politiskt inflytande är enligt realismen en avgörande faktor för att få makt. All politiskt 

inflytande en stat besitter utgör en del av statens makt att utöva på andra stater. Jag väljer 

att betrakta politiskt inflytande som en indikator då det är en viktig del av den makt en stat 

kan utöva(Mearsheimer, 2001:55). 

Sammanfattning av politiska indikatorer: 

 Maktbalans – Maktbalans är något som alla stater strävar efter för att ingen annan 

ska kunna utöva sin politiska och militära makt mot någon annan. USA har i det här 

fallet intressen av att se en maktbalans råda i Syrienkonflikten för att säkerställa att 

deras egna intressen inte hamnar i skuggan. Operationalisering av maktbalans 

utmynnar i utsagor som direkt eller indirekt handlar om hur USA påverkar 

maktbalansen i konflikten till sin fördel. Mer specificerat letar jag efter: 

 - Amerikanskt stöd till den syriska oppositionen; 

- Amerikanskt stöd till den beväpnade syriska oppositionen och övriga beväpnade 

grupper;  

- Det USA-ledda kriget mot ISIS i Syrien. 

 Politiskt inflytande – Politiskt inflytande är något som alla stater strävar efter att få 

för att förstärka sin maktposition gentemot andra stater och gynna sina egna 

inhemska intressen. I det här avseendet skulle USA ha intressen av att få politiskt 

inflytande över den politiska processen i Syrienkonflikten för att säkerställa att 

amerikanska intressen gynnas i regionen. För att kunna mäta indikatorn politiskt 
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inflytande väljer jag att leta efter uttalanden som handlar om amerikanskt politiskt 

inflytande över Syriens politiska process. Mer specifikt letar jag efter: 

- Amerikanskt politiskt inflytande över Syriens externa och interna angelägenheter; 

- Amerikanskt politiskt inflytande över Syrian National Council (SNC);  

- Amerikanskt politiskt inflytande över National Coalition for Syrian Revolution and 

Opposition Forces. 

3.5.2 Militära indikatorer 

Strävan efter att överleva och säkerställa sin existens gentemot andra stater är kärnan inom 

realismen. Stater har som mål att göra allt i sin makt för att säkerställa sin säkerhet och 

överlevnad(Jackson, Sørensen 2016:93). En stats militära kapacitet är en avgörande faktor 

för att säkerställa sin existens gentemot andra stater. Ett sätt stater kan utöka sin militära 

kapacitet är genom att ha tillgång till militära resurser i andra regioner utanför ens egen stat, 

till exempel militära anläggningar och vapen(Waltz, 1979:118). Jag väljer att betrakta 

militära resurser och säkerhet som militära indikatorer. 

Sammanfattning av militära indikatorer: 

 Militära resurser – Stater försöker hela tiden sträva efter att utöka sin militära 

kapacitet. Att ha tillgång till militära resurser utanför ens egna gränser gynnar 

militära intressen. I det här fallet skulle USA:s militära kapacitet gynnas ifall man 

hade militära resurser i regionen. Militära resurser är i princip tillgångar tillgängliga 

för staten och kan användas när behovet finns. USA:s militära resurser mäts utifrån 

utsagor som handlar om de militära resurser som direkt eller indirekt kontrolleras 

eller används av USA i Syrienkonflikten. Det jag letar efter i materialet är mer 

specifikt: 

- Beväpnade trupper lojala till USA; 

- Militära anläggningar under USA:s kontroll;  

- USA:s väpnade styrkor på plats i Syrien. 

 

 Säkerhet – Säkerhet är en avgörande faktor för staters överlevnad. Alla stater strävar 

efter att säkerställa sin säkerhet från yttre hot. USA likt alla andra stater försöker 

säkerställa sin säkerhet. För att kunna göra indikatorn säkerhet mätbar väljer jag att 
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fokusera på uttalanden som handlar om USA:s krig och agerande mot grupper och 

aktörer som anses vara ett hot mot USA:s säkerhet. Mer specifikt letar jag efter dessa 

utsagor i materialet: 

- USA:s agerande mot Al-Qaida knutna grupper i Syrien; 

- USA:s agerande mot ISIS; 

- USA:s agerande mot Assadregimen.  

Jag har nu redogjort för undersökningens fyra indikatorer, två politiska och två militära. 

Inom den givna tidsramen för uppsatsen och på grund av att det är en kvalitativ studie anser 

jag att det är tillräckligt med fyra indikatorer. Nästa steg blir att undersöka studiens 

empiriska material med hjälp av de utvalda indikatorerna men först går jag igenom 

undersökningens metodologiska tillvägagångssätt.  
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4. Metod 

I följande kapitel redogörs undersökningens valda metoder för att besvara undersökningens 

frågeställning. Jag inleder med motiveringar till val av metod, därefter fallstudie, kvalitativ 

textanalys och slutligen en redogörelse för undersökningens material. 

4.1 Val av Metod 

Den här studien ämnar till att försöka förstå Obama-administrationens agerande i 

Syrienkonflikten. Det finns en mängd olika tillvägagångsätt att utföra forskning. De vanligaste 

forskningskategorierna är kvalitativ metod och kvantitativ metod(Torell, Svensson 2013:17). 

Metoder som utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana hör 

till kvantitativ metod, hit hör exempelvis experiment, kvasiexperiment, test, prov, enkäter 

och frågeformuleringar. Kvalitativ metod kännetecknas främst av att siffror och tal inte 

används. Resultaten redovisas i verbala formuleringar, antingen skrivna eller 

talade(Backman, 2014:33). Eftersom kvantitativa metoder oftast mäter fenomen anser jag 

att dessa metoder inte är relevanta för min undersökning då jag främst är intresserad av att 

förstå och förklara det uteblivna agerandet från Obama-administrationen. Kvalitativa 

metoder syftar till att studera ett fenomen på djupet medan kvantitativa är mer intresserade 

av att studera på bredden. Kvalitativ metod är relevant i mitt fall eftersom en större mängd 

textmaterial studeras gällande det specifika fallet. Fokus ligger på att ta fram det relevanta i 

textmaterialet och försöka tolka materialet utifrån dess kontext(Bergström, Boreus 

2012:45).  

I och med mitt val av fallstudie, går det inte att uttala sig om större populationer och det går 

inte att dra några större generaliseringar. För att genomföra min fallstudie har jag valt 

kvalitativ textanalys som metod. Kvalitativ textanalys metod är som nämnt passande när 

man vill undersöka en stor mängd textinsamling. Det finns stora mängder textmaterial 

gällande Syrienkonflikten och, textanalys metoden hjälper mig att sortera bort det 

irrelevanta och ta fram det huvudsakligt relevanta för Obama-administrationens agerande i 

konflikten.  

Nackdelen med min studie är brist på generaliseringsbarhet. Vidare är fallstudier komplexa 

och i många fall är det svårt att veta hur data ska analyseras. Dessutom kan det i vissa fall 

vara svårt att få tillräckligt information om det specifika fallet. Forskarens beteende kan i 
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många avseenden även påverka studien på grund av egna personliga åsikter och värderingar. 

Vidare vill jag påpeka att jag inte nödvändigtvis kan ge en kausal förklaring till Obama-

administrationens agerande i Syrienkonflikten. Däremot försöker jag skapa en förståelse för 

agerandet genom att belysa det från ett realistiskt perspektiv. 

4.2 Fallstudie 

Den grundläggande formen för en fallstudie rymmer en detaljerad och djupgående forskning 

av ett enda fall. Syftet blir därmed att studera det specifika fallet på djupet för att öka 

förståelse för särskilda företeelser. Det specifika fallet utsätts för intensiv forskning(Bryman, 

2008:73f). Det finns olika typer av fall man behöver känna till för att förstå sig på fallstudier 

och distinktionerna sinsemellan.  

I det kritiska fallet, har forskaren en tydligt beskriven hypotes till att börja med. Därefter 

väljer forskaren ett fall för att ge en bättre förståelse av de betingelser där hypotesen 

antingen håller streck eller visar sig vara otillräcklig. Den andra typen är det extrema fallet 

även kallad unika fallet. Det är ett fall som är vanligt inom kliniska studier men som i många 

avseenden är unikt och inte kan påträffas på andra ställen. Vidare har vi det representativa 

fallet som vill fånga eller beskriva omständigheter och villkor som en vardaglig situation 

uppvisar. Ett fall kan således väljas för att exemplifiera en mer generell kategori(Bryman, 

2008:77). Det avslöjande fallet grundar sig i att en forskare har möjlighet att observera och 

analysera en företeelse som tidigare har varit otillgänglig för vetenskapliga studier. I det 

longitudinella fallet kan ett fall väljas för att det rymmer en möjlighet att kunna studeras vid 

flera tidpunkter. Flera olika tidpunkter kan då studeras. Vidare behöver det inte betyda att 

den ena elementet utesluter det andra, en fallstudie kan inbegripa olika kombinationer av 

dessa element och inte bara en(Bryman, 2008:78). Flerfallstudier syftar till att förstå sig på 

fall på bredden istället för på djupet. Flera fall undersöks då istället för en. Fördelen med 

flerfallstudier är utökad generaliseringsbarhet. Ett huvudsakligt argument är att det 

underlättar teoriutveckling(Bryman, 2008:82). 

Den typ av fallstudie som används i den här undersökningen är det kritiska fallet. Den anses 

vara lämpligast av alla fallstudie typer eftersom undersökningen har en tydlig beskriven 

hypotes, Obama-administrationens bristande agerande. Syrienkonflikten är det fall som 

undersöks för att ge en bättre förståelse av de betingelser, antingen håller hypotesen eller 

visar sig vara otillräcklig.  
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4.3 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ forskning bygger som nämnt tidigare på en forskningsstrategi där tonvikten oftare 

ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data(Bryman, 2008:340). 

Hermeneutik eller tolkningslära, vilket betyder studiet av förståelse och hur man uppnår 

förståelse handlar om hur man tolkar en text eller handling i syfte att förstå den(Torell, 

Svensson 2013:99). I mitt fall kommer inte handlingar att undersökas eller tolkas, och enbart 

text blir föremål för studiens ändamål. 

Kvalitativ textanalys går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext i vilken den ingår. Vissa texter i passager 

anses vara viktigare än andra. Den relevanta informationen tas fram genom intensiv läsning 

av det material som undersöks(Esaiasson et al. 2011:237). Med indikatorer framtagna med 

hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk kommer jag med noggrannhet läsa och analysera all 

relevant textmaterial för uppsatsens ändamål. Precis som all annan forskning börjar 

textanalyser med en övergripande problemställning. Lösningen på det övergripande 

problemet ska sökas i den kvalitativa textanalysen. Men för att kunna börja med det måste 

man först precisera frågor som ska ställas till textmaterialet, i mitt fall kommer 

textmaterialet analyseras med hjälp av indikatorer. De indikatorer som ställs till det 

empiriska materialet utgör byggstenarna i undersökningens analysredskap(Esaiasson et al. 

2011:237). 

4.4 Material 

Undersökningens empiriska material bygger på sekundära källor hämtade från amerikanska 

myndigheter, nyhetsbyråer och forskningsinstitut. Den nuvarande tidsramen för 

undersökningen ger inte utrymme för primära källor och är inte av essentiell roll då 

sekundära källor utgör tillräckligt material för att besvara studiens frågeställning. 

Undersökningens material är avgränsat till Obama-administrationens mandatperiod. 

Syrienkonflikten startades 2011 och Obamas mandatperiod gick ut början av 2017. Därför 

kommer materialet vara avgränsat till tidsperioden 2011 - 2017. Obama tillträdde sitt 

ämbete i början av 2009 men det är inte relevant för undersökningens ändamål, eftersom 

konflikten inte inletts vid den tidpunkten. Publicerade dokument och uttalanden från 

amerikanska myndigheter är hämtade från det amerikanska utrikesdepartementet 
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(Department of State), försvarsdepartementet (Department of Defense) och Vita huset (The 

White House). Department of State, är den amerikanska statens officiella myndighet som 

ansvarar för landets utrikespolitik. Department of Defense, är den myndighet som ansvarar 

för landets beväpnade styrkor och allt annat som hör till militären. The White House, är den 

amerikanska presidentens officiella residens och arbetsplats. Dessa tre institutioner gör 

regelbundet uttalanden och arbetar med amerikanska statens utrikespolitik, vilket omfattar 

Syrienkonflikten. Det måste hållas i åtanken att jag inte kan få tillgång till alla statliga 

dokument, vilket innebär att dokument som inte är offentliggjorda av staten på grund av 

sekretess inte kommer kunna vara en del av undersökningens empiriska material, detta kan 

påverka uppsatsen slutsats och analys. Det som fångas med hjälp av detta material är 

Obama-administrationens officiella policy. Vidare kompletterar jag materialet med media 

källor från nyhetsbyråer och forskningsinstitut. Dock måste större uppmärksamhet iakttagas 

eftersom material från medier och forskningsinstitut kan vara subjektivt i många avseenden. 

För att undvika detta används seriösa, väletablerade och internationellt erkända 

nyhetsbyråer och forskningsinstitut. Nyhetsbyrån jag använder mig av är BBC, CNN, The 

Guardian, Reuters, The New York Times, AP, The Washington Post och UN News Centre. 

Forskningsinstituten jag använder mig av är Institute for the Study of War (ISW), Center for 

Strategic and International Studies (CSIS) och The Atlantic. Jag kompletterar detta med 

information hämtad från Global Coalition, Syrian National Council, Council of the European 

Union, UN, UNHCR, I am Syria och United Nations Human Rights. Nyckelorden Syrian 

conflict , Obama Syria , Syrian civil war , Assad regime , USA Syrian conflict , Syrian 

war , och Syria  används för att hitta material från den tidsbegränsade perioden 2011-

2017. 

Med denna begränsning till trovärdiga källor uppfyller studiens material de källkritiska 

kriterierna tendens, centralitet, samtidighet, äkthet och oberoende. Det råder inga problem 

med samtidighet eftersom det inte har förflutit så pass lång tid att detta kriterium behöver 

ifrågasättas. Kriteriet äkthet utgör heller inget problem då det inte råder någon tvekan om 

att källorna är äkta. Vad gäller oberoende skulle jag vilja påstå att materialet från 

myndigheterna inte är oberoende av varandra eftersom alla tre myndigheter representerar 

en och samma stat, det vill säga den amerikanska staten. Material från nyhetsbyråerna och 

forskningsinstituten kan dock anse vara oberoende av varandra.  
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Undersökningen inleds med att söka efter material hämtad från de amerikanska 

myndigheterna, nyhetsbyråer och forskningsinstitut för att undersöka Obama-

administrationens agerande. De ovannämnda myndigheterna jag använder mig av har en 

sökfunktion, den funktionen används för att hitta relevant material till undersökningen. För 

att hitta relevanta nyhetsrapporter och analysartiklar använder jag mig av sökmotorn 

Google. Jag analyserar noggrant det insamlade materialet för att få ett sammanfattande 

intryck av det. Sedan försöker jag identifiera de delarna i texten som är relevanta för 

uppsatsens frågeställning. Detta hjälper mig att filtrera bort material som inte är relevant för 

studiens frågeställning, urvalet minskar i text mängd som är relevant för studien. När jag 

samlar in material kommer jag alltid ha de källkritiska kriterierna i åtanken för att undvika 

falska källor och förstärka uppsatsens validitet och reliabilitet. Slutligen kommer jag 

analysera det material som kvarstår med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk som sedan 

förhoppningsvis kan ge mig ett underlag för att besvara uppsatsens frågeställning. 

4.5 Reliabilitet och Validitet   

När empiriskt material undersöks med hjälp av indikatorer kan resultatet skiljas åt beroende 

på vilka indikatorer som används i undersökningen. I detta avseende är det viktigt att bygga 

upp en uppfattning kring indikatorernas relevans för studien. Uppfattningen kring 

indikatorernas relevans är viktig för att förstärka uppsatsens validitet så att det som mäts är 

det som avses och inget annat. Indikatorerna jag har valt att använda är framtagna från 

undersökningens teoretiska ramverk. Teorier hjälper oss att förstå verkliga fenomen, i det 

här fallet USA:s agerande under Obama-administrationen i Syrienkonflikten. Genomförandet 

av undersökningen kommer filtrera bort information som uppsatsens underliggande teorier 

inte anser vara signifikanta för undersökningens ändamål. På detta sätt förstärks 

undersökningens validitet ytterligare.  
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5. Undersökning  

Jag inleder med bakgrundsfakta om Syrienkonflikten. Därefter redogörs undersökningens 

empiriska material. I samma veva analyserar jag det empiriska material gentemot 

undersökningens valda teoretiska ramverk, realismen. De politiska och militära indikatorerna 

jag har operationaliserat utifrån det teoretiska ramverket används som ett hjälpmedel i 

analysen. Redogörelsen för Obama-administrationens agerande är inte per se i kronologisk 

ordning och i vissa fall överlappar de med varandra. 

5.1 Bakgrund  

Den 17 december 2010 blev startskottet för den så kallade arabiska våren  i Mellanöstern 

och Nordafrika. En ung man vid namn Mohammad El-Bouazizi från Tunisien satte sig själv i 

brand framför rådhuset i Sidi Bouzid, en provinsstad i centrala Tunisien. Kort därefter spred 

sig protestaktioner till grannländerna i Nordafrika(Lund, 2014:76). Den 5 mars 2011 målade 

en annan ung man slagord på en vägg i den syriska staden Deraa. Inom kort grep den Syriska 

underrättelsetjänsten 15 barn. Barnen utsattes för förhörsmetoder och tortyr. Händelsen 

spred sig som en löpeld i hela landet, arabiska våren  hade nu kommit till Syrien. Alltfler 

människor började kräva rättvisa och demonstrationer anordnades runt om i hela landet. 

Den styrande regeringen med Assadfamiljen i spetsen vägrade dock att ge ifrån sig makt. 

Istället gick man hårt ut mot civila demonstranter, varav många sköts ihjäl. Detta resulterade 

i att många soldater inom den Syriska armen vägrade följa order från sina generaler. Snart 

därefter bildades Syriska fria Armen (FSA) som kom att bli en paraplyorganisation för 

rebellgrupper bildad av desertörer från Syriska armen(Al Naher, 2015:25). 

Ryssland har sedan början av konflikten år 2011 bidragit med politiskt och militärt stöd till 

Assadregimen och motsatt sig alla beslut som kan leda till regimskifte i landet. Ryssland är 

ett av Syriens främsta allierade länder sedan flera årtionden tillbaka. Syrien brukar anses 

tillhöra Rysslands intressesfär i Mellanöstern. Sedan Syriska republikens bildades har Syrien 

varit under rysk intressesfär, medan USA som stat har haft lite påverkan på landet(Ginat, 

2006:150f).  

Assadregimen har varit på USA:s State sponsor terrorist list  sedan 1979 och stödjer enligt 

USA terrorism runt om i världen. En av huvudanledningarna till att Syrien hamnade på denna 
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terroristlista är på grund av att USA anser att Assadregimen hjälper Irans terrorhandlingar i 

regionen(Department of State, 2013). 

5.2 Obama-administrationen  

Den 18 augusti 2011 utfärdade president Obama en exekutiv order till amerikanska federala 

myndigheter.  Ordern beslutade att blockera den syriska regeringens egendom, amerikanska 

investeringar i Syrien och amerikansk import av syrisk ursprungsolja och 

petroleumprodukter. Ekonomiska sanktioner blev det första steget USA tog mot 

Assadregimen, motivet bakom beslutet var Assadregimens våld mot civilbefolkningen(The 

White House, 2011a). Kort efter att USA valde att sanktionera Assadregimen beslutade den 

Europeiska Unionen (EU) att följa USA:s linje. I september samma år beslutade EU att 

sanktionera Assadregimen(Council of the European Union, 2012). Den fjärde oktober 2011 

beslutade Ryssland och Kina att blockera en Förenta Nationerna (FN) resolution som var 

tänkt att fördöma Assadregimens våld mot den civila befolkningen i Syrien. Resolutionen 

avvisade våld och uppmanade till en politisk process fri från våld och extremism. USA med 

sina allierade i EU, Storbritannien och Frankrike stödde resolutionen. Eftersom Ryssland och 

Kina är permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd och besitter vetorätt blev det inget av 

med resolutionen. Ryssland och Kina motiverade blockeringen av resolutionen med att 

resolutionen inte fokuserade på en lösning av konflikten och enbart fokuserade på att 

fördöma Assadregimen(UN News Centre, 2011). 

Nationella intressen är en grundläggande vägledning för varje stats utrikespolitik, det är en 

moralisk idé som måste försvaras och främjas av statsledare(Jackson, Sørensen 2016:76f). 

Alla stater har nationella intressen och dessa stater är beredda att göra allt för att försvara 

sina inhemska intressen till varje pris. Assadregimen har sedan tidigare betraktats som ett 

hot mot USA:s säkerhet, vilket kan förklara varför den amerikanska ledningen sanktionerade 

Assadregimen och stödde de resolutioner som fördömde regimen. FN resolutionerna fick 

samtidigt stöd av USA:s allierade inom EU. Det pågick ett maktbalans spel inom FN. 

Resolutionerna som fördömde Assadregimen fick stöd av USA och deras allierade medan de 

blockerades av Ryssland och deras allierade. USA kunde inte påverka konfliktens gång inom 

ramen för FN på grund av den ryska statens vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Nationella 

intressen är vägledningen för alla staters utrikespolitik, i det här fallet kolliderade de 

inhemska amerikanska och ryska intressena. Organisationer som FN är enligt realismen 
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statister i det verkliga maktspelet mellan stormakterna på den internationella 

arenan(Bjereld, Ekengren, Lilja 2015:31). I det här fallet skulle vi kunna hitta belägg för det. 

Vi kan inte utesluta det faktum att Rysslands beslut och resonemang gynnar Assadregimen 

medan USA:s beslut och resonemang gynnar oppositionen. 

Efter att USA inte lyckades påverka Syrienkonflikten inom ramen för FN, beslutade man att 

stänga ner sin ambassad i Syrien och återkallade alla sina diplomater. Kort efter tog de USA-

allierade gulfstaterna efter, alla återkallade hem sina ambassadörer och bröt alla 

diplomatiska förbindelser med Assadregimen. Även Storbritannien tog efter och beslutade 

att stänga ner sin ambassad(The New York Times, 2012). Den andra oktober 2011 bildades 

en gemensam paraplyorganisation för oppositionen i Syrien, Syrian National Council (SNC). 

Målet med paraplyorganisationen är att försöka ena alla aktiva politiska oppositionsgrupper i 

landet och alla beväpnade grupper. Några av organisationens viktigaste mål är att föra en 

enad röst gentemot Assadregimen, åstadkomma regimskifte och upprätta en 

provisoriskregering för att ersätta den nuvarande regeringen som anses vara illegitim och 

inte representativ för det syriska folket(Syrian National Council, 2011). Samma år i december 

träffade den dåvarande amerikanske utrikesministern Hillary Clinton den nybildade 

oppositionen SNC. Hon affirmerade att USA ser det syriska nationella rådet som syriska 

folkets legitima representant. I och med detta tog USA ett steg närmare oppositionen i 

landet och sände samtidigt en tydlig signal till Assadregimen gällande USA:s ställning i 

Syrienkonflikten(The Washington Post, 2011b). Året därpå bildades en ännu bredare 

gemensam paraplyorganisation vid namn National Coalition for Syrian Revolution and 

Opposition Forces. Den nya paraplyorganisationen fick ännu mer stöd av USA. I en intervju 

med ABC News gick Obama ut med att USA ska erkänna den syriska oppositionen som den 

enda legitima representanten för landet Syrien(The New York Times, 2012). 

Strävan efter makt är en central uppgift för alla stater på den internationella arenan. Att ha 

politiskt inflytande över internationella händelser är enligt realismen en avgörande faktor i 

strävan efter makt gentemot andra stater. Allt politiskt inflytande en stat besitter utgör en 

del av en stats makt. Alla stater har samma grundläggande funktioner trots deras historiska, 

kulturella och etniska skillnader. Stater skiljer sig endast med avseende på deras starkt 

varierande kapacitet(Mearsheimer, 2001:55). Obama-administrationens erkännande av den 

syriska oppositionen klargör USA:s officiella inställning till konflikten och vem man vill se 
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styra landet. Eftersom det inte gick att påverka Assadregimen via FN valde man istället att 

stödja oppositionen för att kunna få politiskt inflytande över konflikten. Assadregimen får 

politiskt och militärt stöd av den ryska staten. Tidigare nämnde jag att USA och Ryssland har 

olika intressen i Syrienkonflikten. En av de viktigaste uppgifterna för stater är att säkerställa 

maktbalans gentemot andra stater. Ingen annan ska kunna utöva sin politiska och militära 

makt över någon annan(Mearsheimer, 2001:55). Via den syriska oppositionen lyckades 

Obama-administrationen få politiskt inflytande över konflikten medan den ryska staten gör 

detsamma fast genom att stödja Assadregimen. Stöd till oppositionen tyder även på att USA 

vill säkerställa maktbalans i konflikten och värna om USA:s intressen gentemot 

Assadregimen. 

När Syrienkonflikten eskalerade, förlorade många syrier förtroende för den obeväpnade 

vägen till regimskifte. Demonstrationer och andra liknande aktioner ansågs inte ge resultat 

eftersom regimen använde våld och skarpa skott mot civilbefolkningen. Detta ledde i sin tur 

till att beväpnade grupper började bildas runt om i landet. I augusti år 2011 bildades Free 

Syrian Army (FSA) av deserterade soldater från Syriska Arab armén (SAA), Assadregimens 

reguljära styrkor. FSA fungerar inte som en traditionell militärkommandokedja, utan snarare 

som en paraplyorganisation för alla beväpnade grupper(ISW, 2011). Efter att FSA bildades 

omfamnade många beväpnade grupper i landet organisationens officiella flagga, trots att 

alla grupperna i praktiken inte var underställda en enad centraliserad FSA ledning. FSA:s 

primära mål är att störta Assadregimen men organisationen försöker samtidigt verka som ett 

moderat alternativ och en konkurrent till extremistiska grupper i landet(BBC, 2015a). 

Presidenten Barack Obama uttalade sig år 2013 att han vill beväpna och träna syriska 

rebeller i landet för att bekämpa och försvaga Assadregimens styrkor. Han sökte och fick 

tillslut stöd för detta hos den amerikanska kongressen. Efter godkännandet från den 

amerikanska kongressen beslutade presidenten att gå vidare med planen att beväpna syriska 

rebeller. Ammunition, lättavapen och militärutbildning från USA var nu ett faktum(CNN, 

2013b). Ryssland var ännu en gång snabb med att fördöma USA och de västerländska 

ländernas agerande. Att beväpna syriska rebeller gynnar ingen och det destabiliserar enbart 

landet och konflikten ännu mer menade ryska representanter(CNN, 2013c).  

Två år senare beslutade Obama-administrationen att överge sina insatser för att utbilda 

syriska rebeller som strider i Syrien mot ISIS. Istället valde man att ge vapen och utrustning 
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direkt till utvalda rebelledare som inte har en koppling till extremistiska grupper. 

Huvudsyftet med programmet var att bekämpa ISIS och Al-Qaeda och inte Assadregimen, 

därför hade man svårt att hitta rekryter. Vidare erkände amerikanska representanter från 

pentagon att många rekryter överlämnade sig och sina vapen till extremistiska grupper efter 

att de skickades tillbaka för att strida. Den amerikanska militären försökte samtidigt hitta nya 

lokala partner att samarbeta med. Några grupper som lyckades väcka USA:s intresse var de 

kurdledda styrkorna som består av även kristna och sunni grupper(Reuters, 2015b).  

Stater är beredda att försvara sina intressen till varje pris. Strävan efter att överleva och 

säkerställa sin existens gentemot andra stater är kärnan inom realismen. Stater har som mål 

att göra allt i sin makt för att säkerställa sin säkerhet och överlevnad(Jackson, Sørensen 

2016:93). En stats militära kapacitet är en avgörande faktor för att säkerställa sin existens 

gentemot andra stater. Ett sätt stater kan utöka sin militära kapacitet är att ha tillgång till 

militära resurser i andra regioner utanför ens egen stat(Waltz, 1979:118). Beväpnade och 

tränade USA-trogna rebellgrupper skulle indirekt förstärka den amerikanska statens 

maktposition och intressen i konflikten. USA får tillgång till militära resurser via 

rebellgrupperna i landet vilket även funkar som en ytterligare motvikt mot Assadregimen i 

konflikten. Med amerikansk inblandning i den beväpnade kampen mellan Assadregimen och 

rebellerna, skulle det påverka maktbalansen mellan bägge aktörerna. USA:s stöd till 

rebellerna skulle vara till rebellernas fördel men samtidigt gynnas amerikanska intressen. 

Trots att det visade sig att många av de rebeller USA gav stöd till var extremistiska ville man 

inte ge upp. Istället letade man efter nya alternativ eftersom tillgång till militära resurser i 

konflikten gynnar de amerikanska intressena och utgör en motvikt mot Assadregimen. 

Augusti 2012 drog president Obama för första gången en röd linje  gällande kemiska vapen 

i Syrienkonflikten. 

The White House, 2012:  

We ha e ee  ery lear to the Assad regi e … that a red li e for us is e start seei g a 

whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my 

calculus. That would change my equation.” 

Den 16 september 2013 rapporterade UN News Centre att en FN-grupp som undersökte den 

möjliga användningen av kemiska vapen i Syrien har funnit "tydligt och övertygande bevis" 
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att Sarin gas användes vid en händelse som inträffade den 21 augusti i Ghouta-området i 

utkanten av Damaskus där enligt uppgifter hundratals människor blev dödade(UN News 

Centre, 2013). Kort efter uttalade sig president Obama gällande kemiska vapen. Han 

påpekade att USA har kommit fram till att Assadregimen använder sig av kemiska vapen. 

Samtidigt påpekade han att sådana handlingar måste leda till internationella 

konsekvenser(CNN, 2013a). 

Trots hotet mot Assadregimen, gjorde Obama lite för att avsätta Assadregimen. Enligt den 

amerikanska underrättelsetjänstens analyser skulle Assadregimen falla utan amerikansk 

inblandning. Detta var något som Obama utgick ifrån därför agerade han inte i en större 

utsträckning enligt hans Mellanöstern rådgivare Dennis Ross(The Atlantic, 2016). Efter att 

Obama drog den röda linjen , uppmanade i princip hela administrationen presidenten till 

handling. De menade att USA:s rykte stod på spel om presidenten och högsta befälhavare 

inte förvandlar ord till handling. USA:s före detta utrikesminister John Kerry från Obama-

administrationen varnade Obama om passivitet. Han menade att historien är full av ledare 

som tittar åt det andra hållet när de behövs som mest. Obama var enligt honom en ledare 

som agerade passivt. Han menade att USA måste agera om det visar sig att Assadregimen 

har använt sig av kemiska vapen, annars sätts USA:s anseende på den internationella arenan 

på spel(The Atlantic, 2016). Efter att USA kom fram till att Assadregimen har använt sig av 

kemiska vapen förvandlades inte ord till handling, attacker mot Assadregimen blev inte en 

verklighet. Obama uttalade sig om att han stöttade attacker mot Assadregimen men att han 

först vill få den amerikanska kongressens stöd för attacker. Det visade sig att den 

amerikanska kongressen hade lite intresse av att se attacker mot Assadregimen. Majoriteten 

av kongressmännen var antingen emot eller tveksamma till attacker(The New York Times, 

2013). 

Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron förespråkade för en 

militärintervention. Cameron tillsammans med Frankrikes dåvarande president Hollande 

försökte övertyga Obama om att ingripa i Syrienkonflikten och attackera Assadregimens 

styrkor. Även USA:s allierade i arabvärlden uppmanade Obama till att intervenera i 

konflikten. Det brittiska parlamentet röstade dock emot en brittisk militärintervention i 

Syrienkonflikten, vilket fick Obama att tveka om en militärintervention. Att ha sina allierade 

på sin sida i en sådan viktig fråga var viktigt för Obama. För sin stab chef McDonough 
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berättade Obama att han var orolig över att Assadregimen kommer använda civila som 

mänskliga sköldar vid uppenbara mål, men också att han inte ville attackera kemiska vapen 

depåer på grund av att gifter kan spridas i luften. Vidare menade Obama att han var trött på 

att USA drogs in i nya krig i muslimska länder likt konflikterna i Irak och Afghanistan(The 

Atlantic, 2016). 

Ryssland betraktas som ett av Assadregimens främsta allierade länder i regionen och i 

Syrienkonflikten. Vid sidan om Ryssland får Assadregimen även politiskt och militärt stöd 

från Iran. Dessa två länder motsätter sig regimskifte i Syrien, sedan är det allmänt känt att 

USA inte har en särskilt god relation till dessa två länder. Amerikanska intressen är oftast i 

kollisionskurs med ryska och iranska intressen i regionen(BBC, 2015a). Obama valde dock att 

samarbeta med Assadregimens främste allierade Ryssland, gällande kemiska vapen. Den 

kommande tiden fick bägge ländernas utrikesministrar göra upp en plan för att förstöra alla 

kemiska vapen i Syrien. Assadregimen gick med på det och Obama såg det hela som en seger 

när alla vapen förstördes. Men kritikerna menade att Obama enbart belönade 

Assadregimen. Assadregimen har lyckats förstärka sin legitimitet och samtidigt minimerat 

risken för en amerikansk militärintervention i landet(The Atlantic, 2016). 

Att säkerställa sin säkerhet från yttre hot är något som alla stater strävar efter på den 

internationella arenan(Jackson, Sørensen 2016:93). Kemiska vapen utgör ett allvarligt 

säkerhetshot mot USA och deras allierade i regionen. Obama var väldigt tydlig med att 

användandet av kemiska vapen skulle leda till allvarliga konsekvenser. En militärintervention 

i Syrien skulle betyda en direkt konfrontation med den ryska staten, vilket utgör ett ännu 

allvarligare säkerhetshot mot USA i regionen. Vidare vet vi att Syrien är ett land som ligger 

under Rysslands intressesfär. Obama administrationen har i det här fallet varit tvungen att 

kompromissa för att Syrien är dominerad av en annan stormakt, Ryssland. Vidare var inte 

Obama intresserad av att se USA dras in i ett nytt långvarigt krig utan ett slut. En 

kompromiss med den ryska staten gynnade båda länderna. Ett långvarigt krig i Syrien utan 

ett slut skulle innebära en direkt konfrontation mellan ryska och amerikanska trupper. 

Vidare fick inte Obama stöd av den amerikanska kongressen. Obama använde sig av anti-krig 

retorik under sin valkampanj och det var ett av de avgörande orsakerna till varför han blev 

vald som president(The White House, 2011). Den folkvalda kongressen och presidenten är 

emot ett krig med Assadregimen. Samarbetet med den ryska staten blev räddningen för 
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bägge länderna. Obama räddade sitt anseende genom att få bort alla kemiska vapen medan 

Ryssland lyckades motverka en amerikansk militärintervention mot Assadregimen. 

I början av året 2013 spreds den så kallade islamiska staten (ISIS) i Syrien, stad efter stad 

ockuperades och de syriska rebellerna slogs ut av ISIS i flera områden(The Washington Post, 

2013). I slutet av 2014 meddelade president Obama att han har beordrat det amerikanska 

flygvapnet att bomba ISIS-mål i Syrien. Flygbombningarna i Syrien skedde inte i koordination 

med Assadregimen, det påpekade den dåvarande amerikanska statens taleskvinna för 

utrikesdepartement(The Washington Post, 2014b). Kort efter varnade Ryssland USA gällande 

flygbombningar i Syrien. Ryssland menade att ett sådant beslut måste ha FN:s godkännande 

och, att det bryter mot internationella lagar och suveränitetsprincipen om USA bombar utan 

Assadregimens godkännande(BBC, 2014). År 2015 intervenerad Ryssland i Syrienkonflikten 

på Assadregimens sida, motiveringen till interventionen var att det ryska flygvapnet skulle 

hjälpa regimens styrkor mot ISIS i Syrien. Representanter från Obama-administrationen var 

snabba med att anklaga Ryssland för att förvärra den redan komplexa situationen och häller 

bensin över elden . Samtidigt avvisade man de ryska proklamerade flygbombningarna mot 

ISIS och menade att Ryssland istället bombade syriska oppositionen. Ryssarna meddelande 

amerikanerna gällande Syriens luftrum och bad amerikanerna undvika Syriens luftrum när 

ryska plan utför militäroperationer men även detta avisades av USA(The Guardian, 2015a). 

Trots den hårda retoriken från Obama-administrationen, samma år inleddes ett samarbete 

med Ryssland gällande Syriens luftrum. Säkerhet för bägge ländernas flygvapen ansågs vara 

viktigare än att riskera hamna i en konfrontation. Avtalet reglerar de två ländernas flygvapen 

för att förebygga incidenter mellan de två(Department of Defense, 2015a). 

Obama uttalade sig för första gången år 2013 gällande amerikanska trupper på syrisk mark. 

Han försäkrade det amerikanska folket att han inte skulle skicka amerikanska trupper till 

Syrien. Han förklarade att han inte ville dra USA in i ett nytt långvarigt krig likt konflikterna i 

Irak och Afghanistan(The White House, 2013). Två år senare beslutade Obama-

administrationen att skicka 50 icke-stridande amerikanska specialstyrkor till norra Syrien för 

att stödja kurdledda anti-ISIS styrkor. Obama var tydlig med att poängtera att 

specialstyrkans mål enbart är att stödja anti-ISIS styrkor och inget annat, Assadregimen 

nämndes inte(The Guardian, 2015b). Ett år senare skickades ytterligare 200 amerikanska 

soldater till norra Syrien. Ännu en gång var man tydlig med att syftet är enbart att stödja 
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lokala styrkor mot ISIS. En operation mot ISIS självproklamerade huvudstad Raqqa skulle 

inledas med hjälp av kurdledda styrkor(Department of Defense, 2016). Ryssland varnade 

USA om proxy krig  efter att amerikanska trupper skickades till norra Syrien(BBC, 2015b) I 

samma veva meddelade den amerikanska ledningen att man har meddelat ryska 

representanter om vart amerikanska trupper befinner sig i Syrien för att undvika 

komplikationer med Ryssland(The Washington Post, 2015). Därefter varnade Ryssland USA 

igen fast denna gång om attacker mot Assadregimens trupper i Syrien. Attacker mot den 

syriska armén kommer leda till hemska, tektoniska konsekvenser, och inte bara i Syrien men 

i regionen i helhet (AP, 2016). 

Terrorgruppen ISIS bedömdes som ett hot mot USA:s och deras allierades säkerhet i 

regionen i det tidiga skedet när gruppen spred sig i Syrien. Trots att ISIS betraktades som ett 

säkerhetshot tog det över ett år för Obama-administrationen att agera mot gruppen. Till 

skillnad från kriget mot Assadregimen, gav den amerikanska kongressen Obama sitt stöd i 

kriget mot ISIS. Det finns ett stort internationellt stöd för kriget mot ISIS, under USA:s 

ledarskap bildades en anti-ISIS koalition med över 70 länder(Global Coalition, 2014). Ett krig 

mot ISIS fick stöd av det amerikanska folket och det internationella samfundet medan ett 

krig mot Assadregimen inte var lika lockande. Förklaringen till det kan vara att ett krig mot 

Assadregimen skiljer sig avsevärt mycket ifrån ett krig med ISIS. Assadregimen har allierade i 

regionen, en allierad stormakt på den internationella arenan medan ISIS är en organisation 

som betraktas som en terrorist organisation av hela världen. 

Ett krig mot ISIS på syrisk mark ger USA indirekt inflytande över konflikten eftersom ISIS är 

en del av den komplexa konflikten. Ett krig mot ISIS skulle innebära att USA behövde 

mobilisera lokala styrkor mot ISIS eftersom intresset av att inledda ett storskaligt krig mot 

ISIS med egna militära resurser och marktrupper inte fanns. Stöd till lokala anti-ISIS styrkor 

öppnade upp för nya möjligheter för Obama-administrationens agerande i Syrienkonflikten. 

Kriget mot ISIS och stöd till nya lokala anti-ISIS styrkor involverade USA ytterligare i 

konflikten. Amerikanska marktrupper blev det första signifikanta agerandet i 

Syrienkonflikten. För första gången fick USA tillgång till militära resurser på syrisk mark. 

Obama-administrationen var tydlig med att marktrupperna inte skulle ha en stridande 

funktion i Syrien och att deras uppgift är enbart att stödja lokala anti-ISIS styrkor. Beslutet 

engagerade USA ytterligare i konflikten men fokusen hamnade på ISIS och inte 
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Assadregimen. Obama-administrationens bevisade ännu en gång att man agerar passivt 

gentemot Assadregimen på grund av den ryska statens stöd till Assadregimen. Obama 

beaktade Rysslands agerande med försiktighet. Varje gång USA tog ett beslut gällande 

Syrienkonflikten var Ryssland på sin vakt och säkerställde att ryska intressen inte hamnade i 

skuggan. Detta gjorde USA handlingsförlamad gentemot Assadregimen. Obama-

administrationens agerande i Syrienkonflikten har inte påverkat Assadregimen direkt på 

något sätt. Istället har agerandet indirekt påverkat konfliktens gång. Stöd till oppositionen, 

beväpnande av rebellgrupper och kriget mot ISIS har alla varit beslut som indirekt påverkat 

Assadregimen. 

 

5.3 Sammanfattning av indikatorerna 

Maktbalans 

Obama-administrationen har lyckats sträva efter maktbalans i flera avseenden. Inom ramen 

för FN var det första steget som togs att stödja den syriska oppositionen gentemot 

Assadregimen för att därigenom skapa en maktbalans gentemot Assadregimen och dess 

allierade. Det direkta politiska, ekonomiska och militära stödet från Obama-administrationen 

ill den syriska oppositionen blev ytterligare ett steg för att säkerställa en stark motvikt 

gentemot Assadregimen för att balansera makten. Samtidigt ger Ryssland Assadregimen 

politiskt och militärt stöd. Amerikanskt stöd till den beväpnade oppositionen och de 

kurdledda styrkorna förstärkte den syriska oppositionens maktställning ytterligare gentemot 

Assadregimen. 

Politiskt inflytande  

Obama-administrationen fick politiskt inflytande över den syriska oppositionen, på så sätt 

influerades oppositionen i en riktning som man menade är den rätta vägen för Syriens 

framtid. Strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter, den amerikanska visionen för 

Syrien som land. Den syriska oppositionen Syrian National Council och efterföljaren fick 

officiellt stöd av Obamas administration vilket i sin tur ledde till att USA fick inflytande över 

den politiska processen i konflikten.  

Militära resurser 

Den amerikanska arméns tillgång till militära resurser blev ett faktum när Obama-
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administrationen beslutade att stödja den beväpnade oppositionen. USA:s maktställning och 

inflytande ökade via de amerikanskt stödda rebellgrupperna i landet. I och med skickandet 

av USA:s egna beväpnade trupper till norra Syrien, hamnade man i en starkare maktposition 

i konflikten. Tillgång till egna militära resurser på syrisk mark blev ett faktum.   

Säkerhet 

Obama-administrationen tog flera beslut för att säkerställa sin säkerhet i regionen. 

Tillgodoseendet av militära resurser i Syrien var ett av de stegen. Obama-administrationens 

agerande gällande kemiska vapen var ytterligare ett steg mot att säkerställa sin säkerhet i 

regionen. Avvecklandet av Assadregimens kemiska arsenal i samarbete med Ryssland ansågs 

vara viktigt för USA:s säkerhet. Samarbetet beträffande Syriens luftrum inleddes också av 

samma anledning. Den USA ledda anti-ISIS koalitionen var också ett steg mot att säkerställa 

amerikanska intressen i regionen men samtidigt få inflytande i Syrienkonflikten. 
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6. Slutsats och vidare forskning  

I följande kapitel presenterar jag undersökningens slutsats. Det är på tiden att upprepa 

undersökningens frågeställning:  

Utifrån det president Obama uttalade sig om, varför har vi inte sett ett aktivare angreppssätt 

från Obama-administrationen i Syrienkonflikten? 

Följden av den arabiska våren blev regimskifte i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. 

Retoriken som kablades ut från Obama och hans administration var baserad på att Syrien 

inte kommer bli ett undantag, folket kommer lyckas störta Assadregimen och regimskifte 

kommer bli ett faktum likt i de andra länderna i regionen. Den amerikanska 

underrättelsetjänsten kom fram till att Assadregimen skulle kommer att störtas, vilket 

betydde att USA inte behövde engagera sig i konflikten i det tidiga skedet. Obamas 

Mellanöstern rådgivare Dennis Ross bekräftade att Obama utgick ifrån 

underrättelsetjänstens rapporter. President Obama blev känd under sin valkampanj på 

grund av sitt anti-krig retorik. Han lovade bland annat att trappa ner kriget i Afghanistan och 

avsluta kriget i Irak. Många politiska analytiker anser att han blev folkvald på grund av sitt 

anti-krigs retorik. Det amerikanska folket är trött på att dras in i nya krig. Obama bekräftade 

för sin stab chef McDonough, att han var trött på att USA dras in i nya krig i muslimska 

länder likt konflikterna i Irak och Afghanistan. Ett av orsaken till att han blev folkvald var på 

grund av att han lovade ta hem amerikanska trupper från Irak och Afghanistan. Den 

amerikanska kongressen var också emot ett långvarigt krig mot Assadregimen med USA:s 

egna trupper. Kongressens beslut speglar även det amerikanska folket, eftersom kongressen 

är folkets representativa församling. USA har varit delaktig i flera andra liknande konflikter i 

regionen, till exempel Irak och Libyen(CSIS, 2016). Den stora skillnaden mellan 

Syrienkonflikten och de ovannämnda konflikterna är att USA är i det förstnämnda fallet inte 

ensam stormakt. President Obama har inte kunnat agera fritt i konflikten, utan har hela 

tiden behövt ta hänsyn till andra aktörer i konflikten. Tidigare nämndes att Syrien har varit 

under rysk intressesfär sedan republiken bildades. Ryssland är en stormakt och permanent 

medlem i FN:s säkerhetsråd med vetorätt. Vetorätten ger de permanenta medlemmarna 

rätten till att blockera resolutioner de inte godkänner. USA kunde inte påverka 

Assadregimen inom ramen för FN på grund av Rysslands vetorätt.  
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Varje stat plottar den kurs som den tror bäst ska betjäna sina intressen. För realister är det 

nationella intresset den grundläggande vägledningen för varje stats utrikespolitik, det är en 

moralisk idé som måste försvaras(Jackson, Sørensen 2016:76f). USA likt alla andra stater har 

intressen i Syrien och regionen i överlag. Assadregimen har varit på USA:s terroristlista sedan 

1979 och ett regimskifte skulle gynna amerikanska intressen i regionen. Men stater måste 

samtidigt vara pragmatiska och realistiska. Ett fullskaligt amerikanskt krig mot Assadregimen 

i Syrien skulle skada amerikanska intressen på andra håll. Det ligger inte i USA:s intressen att 

hamna i konfrontation med en annan stormakt, det vill säga Ryssland. En sådan konflikt 

skulle äventyra amerikanska intressen i andra regioner, eftersom Ryssland och USA är två 

globala stormakter.  

Alla stater strävar efter maktbalans och makt på den internationella arenan. Strävan efter 

maktbalans är essentiell för staters överlevnad. Utan maktbalans gentemot andra stater kan 

landets nationella intressen undermineras. Makt kan uppnås på flera sätt, militära resurser 

och politiskt inflytande är två väsentliga aspekter för att hamna i en stark maktposition. 

Säkerhet är viktigt för en stats överlevnad. Det politiska stödet till oppositionen och det 

militära stödet till den beväpnade oppositionen i Syrien har förstärkt den amerikanska 

statens maktställning i Syrienkonflikten. Samtidigt har man strävat efter maktbalans i 

konflikten gentemot andra aktörer i konflikten, bland annat Ryssland genom att stödja 

oppositionen. Den hårda retoriken mot Assadregimen i början av konflikten kunde inte 

Obama-administrationen tillämpa på grund av de ovannämnda orsakerna. USA har lyckats 

sätta press på regimen via oppositionen och kriget mot ISIS på syrisk mark men mer än så 

har man inte kunnat göra. Obamas alltför höga förväntningar på oppositionen, oviljan att 

hamna i ett nytt storskaligt krig, kongressens bristande stöd, det internationella samfundets 

brist på stöd och det amerikanska folkets brist på stöd är alla några orsaker till varför 

president Obama inte agerade i en större utsträckning mot Assadregimen trots den hårda 

retoriken.  

Undersökningens slutsats är att, trots att Obama inledningsvis valde att gå emot 

Assadregimen med en hård retorik i det tidiga skedet, var han inte beredd att tillämpa den 

retoriken i praktiken på grund av de ovannämnda orsakerna jag har redogjort för. USA har 

idag en ny president-administration och Syrienkonflikten pågår än idag. Som vidare forskning 

skulle det vara intressant att studera Trump-administrationens Syrienpolitik och jämföra det 
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med Obama-administrationens Syrienpolitik. Obama-administrationen agerade inte i någon 

större utsträckning mot Assadregimen. Har Trump-administrationen följt Obamas linje eller 

har man engagerat sig mot Assadregimen i en bredare utsträckning? April 2017 beordrade 

den nuvarande presidenten Donald Trump en attack mot flygbasen Shayrat i Syrien. För 

första gången attackerade det amerikanska flygvapnet militära mål kontrollerade av 

Assadregimen(The Guardian, 2017). 
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