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Abstract  
Radical aid support: A study of the Iranian and Saudi Arabian outcome of their 
aid towards Hezbollah and the Taliban     
Author: Behrang Moshiri 
 
This essay is about the massive Iranian aid to Hezbollah and the Saudi Arabian, likewise, 

towards the Taliban. The main view is that the two countries aid respective aid to Hezbollah 

and the Taliban is/were not a gesture of goodwill but rather an economic method of getting 

influence and controlling the receiver. This view that is based on a theory called; economic 

statecraft. The economic statecraft theory is used in this paper to investigate why Iran’s 

influence towards Hezbollah has been successful while the Saudis ambitions with the Taliban 

have failed. In order to so, four different approaches towards economic statecraft are 

consumed. These four approaches are economic liberal theory (purely economic), the realist 

theory (political pressure), conditional approaches (international prestige) and domestic 

approaches. In both cases, all four approaches are relevant and explain the different 

development in the two cases. The main conclusion is that the Taliban were more finically 

independent than Hezbollah. The Taliban also had no loyalty with the Saudi government 

while Hezbollah has always been strongly linked to Iran. Both groups were indeed based on 

radical Islam. This radicalism goes with symbioses in the Iran/Hezbollah case while The 

Taliban could not agree with the Saudi friendship with USA. These are some of the reasons 

why Iran has managed to control Hezbollah with their economic statecraft and why the Saudis 

failed. At the end of this paper there is comparing discussion of the two cases.   
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Det här arbetet handlar om Saudiarabiens bistånd till talibanerna respektive Irans 

bistånd till Hizbollah. Det som ska undersökas är varför Saudiarabien via sitt bistånd 

misslyckats att kontrollera talibanerna medan Iran via den samma, vidhållit kontroll 

över Hizbollah. 

1. Inledning 
År 1979 är ett omvälvande år i Mellanöstern. Det här året kommer nämligen två händelser 

omkullkasta den ringa stabilitet som finns i regionen. Den första händelsen sker i början av 

året när det blir revolution i Iran med ett efterföljande islamiskt styre. Omvärldens farhågor 

med utvecklingen i Iran är stora och verkligheten kommer inte heller att svika. Detta påvisas 

inte minst av att regimen fördömer västerlandets politik, och att den amerikanska ambassaden 

stormas och gisslan tas. Iran visar ingen kompromisslöshet mot det ”dekadenta”, och 

”förtryckande” västerlandet. Under denna dekal sprider man också motståndet till utlandet. Ett 

av resultaten blir bildandet av en rörelse och sedermera ett parti som kommer bli en av de 

mest framgångrika, islamiska motståndsrörelsen i världen. En rörelse som kommer jaga ut 

USA från Libanon och attackera ISD (Israeli Defence Forces) med alla tänkbara medel. En 

rörelse som kommer sätta känslorna i svall. Medan somliga muslimska (företrädesvis 

Saudiarabien) länder känner sig hotade av denna rörelse förblir Iran (sedermera också Syrien) 

begeistrade. De kommer via sitt stora bistånd till rörelsen få en andra front – en förlängd arm- 

mot sina fiender.  Rörelsen kom att kallas Hizbollah och upphovsmännen är alltså iranierna.         

 

Samma år som revolutionen i Iran rullar sovjetiska stridsvagnar in i Afghanistan. Moskva vill 

med detta stödja en kommunistisk Kabulregim, och på det sättet skaffa inflytande i det 

strategiskt viktiga Afghanistan. De sovjetiska ambitionerna får dock häftiga globala 

konsekvenser i form en storskalig jihad (arb.kamp) -förklaring av världens muslimer. Ett stort 

antal friviliga, utländska muslimska soldater åhör detta och kommer till Afghanistan.  Dessa 

utlänningar (företrädesvis araber) kommer tillsammans med lokala afghanska förband utgöra 

en fruktad gerillagrupp kallad Mujaheddin (arab. de som kämpar/anstränger sig). Ett 

avgörande draghjälp för Mujaheddin kommer från USA som tillsammans med saudiska staten 

bidrar med sofistikerade vapen. Vapnen går till de mest råbarkade och mest hårdöra 

Mujaheddin, dvs. islamisterna. Av vilken anledning USA väljer att stödja, dessa grupperingar 

är oklart men en rimlig orsak torde vara motviljan mot general Shah Massoud (stöd av Iran). 

Fast under denna tid ligger denna inbördes antagonism åt sidan. Den här afghanska enigheten 

i kombination med de frivilligas anslutning, samt den sofistikerade arsenalen kommer efter ett 
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par år att tvinga Sovjet till en förödmjukande retirering. USA drar sig nu begeistrat tillbaka, 

och somliga arabiska/muslimska krigare åker till sina respektive hemländer. Men nu har ett 

utländskt frö satts in i Afghanistan. Saudierna som vill skapa en front mot den av Iran-

sponsrade, Shah Massoud kommer att gödsla och bevattna detta frö i ett annars härjat 

Afghanistan. De kommer nämligen skapa en rörelse som kommer påverka regionen och skaka 

om världen. En rörelse som kommer att skapa massiv vrede i Iran samt bidra till händelserna 

den elfte september. En rörelse som kom blir den mest islamextremistiska gruppen som 

någonsin kunnat ta över ett helt land. En rörelse som i dagsläget för ett krig mot Nato och 

USA i Afghanistan. En rörelse som sätter känslorna i svall. Medan Iran/Hizbollah känner sig 

djupt hotade är saudierna och pakistanierna länge begeistrade. Gruppen är de beryktade 

talibanerna - upphovsmän: saudierna (samt pakistanierna).    

 

Det här arbetet handlar om Irans relation till Hizbollah i Libanon och Saudiarabiens sådana 

till talibanerna i Afghanistan. Med ”relation” så menas i praktiken bistånd. Närmare syftes -

förklaring kommer men innan dess måste man fråga sig vilka de två rörelserna är? Hizbollah 

är terrorstämplat av USA och en del europeiska länder som Storbritannien. Motiveringen är 

att den libanesiska rörelsen, använde sig av självmordbombingar och vägbomsplaceringar mot 

amerikanska och FN:s soldater i Libanon på 80-talet. Dessutom ägnar sig Hizbollah i 

dagsläget - med jämna mellanrum åt att avfyra missiler mot norra Israel. Medan länder som 

USA och Israel på grund av detta ser Hizbollah som en terrorgrupp hyser stora delar av den 

arabiska befolkningen beundran för rörelsen. Hizbollah är nämligen kända för sitt starka 

sociala engagemang i det libanesiska samhället. Hizbollahs regionala popularitet beror 

förutom deras sociala åtaganden också på att de som enda islamistgrupp, förmått utgöra ett 

verkligt hot mot den israeliska militärmakten. Detta påvisades inte minst i kriget mot Israel, 

(2006) då Hizbollah stod emot, väl. Iran har via sitt finansiella och militära bistånd bidragit 

till detta. Hizbollah har som tack alltid varit lojal mot Iran och följt det landets linje i alla 

frågor. Det här cementerades i och med det nämnda kriget eftersom Hizbollah då blev ännu 

mer beroende av Iran. Det finns ingen idag som kan ifrågasätta kittet mellan Iran och 

Hizbollah - ett järnband, gjutet av Irans bistånd till Hizbollah.      

      

Talibanerna har en del gemensamma nämnare med Hizbollah. Precis som Hizbollah, uppkom 

nämligen talibanerna, som en radikal islamistisk grupp. Precis som Hizbollah hade sin egen l 

”elefant” bakom sig – Saudiarabien. Talibanerna (ungefär som Hizbollah) sade sig med 

islamiska värderingar vilja bekämpa laglöshet och orättvisa. Talibanerna framställde närmast 
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som en typ av Robin Hood-rörelse som skulle ta av krigsherrarnas egendom, sprida det, skapa 

islamisk värdighet och rättvisa åt folket1. Det här gjorde talibanerna, inledningsvis, mycket 

populära bland de hårt beprövade afghanerna. Saudiarabien som alltså från första början hade 

gett bistånd till talibanerna erkände den nya statsbildningen (1998). Tillskillnad från 

Saudiarabien föreföll dock västvärlden föga intresserad av Afghanistan efter kriget mot 

sovjetarmén. Men när talibanerna sprängde två gigantiska Buddha- statyer (från 400-e.kr.) i 

staden Bamyian ändrades det. Protester blossade upp och för första gången hamnade 

talibanerna i stor medial fördömande. Den här incidenten men framförallt händelserna den 

elfte september fick saudierna att göra en kovändning i sin generösa biståndspolitik gentemot 

talibanerna. Talibanerna härbärgerade nämligen, al- Qaida och beskyddade Osama bin Laden 

som anklagades för dåden. Den saudiska regimen hade förvisso i ett tidigare skedde försökt 

förmå talibanerna att agera mot bin Laden men misslycktas. Kittet mellan talibanerna och 

Saudiarabien bröts därför efter 11/9 och biståndet drogs tillbaka. Saudierna hade helt enkelt 

tappat kontrollen över talibanerna, trots att de bidragit med så mycket bistånd till rörelsen.    

 

Det här arbetet handlar alltså om Saudiarabiens bistånd till talibanerna respektive Irans 

bistånd till Hizbollah. Det som ska undersökas är varför Saudiarabien via sitt bistånd 

misslyckats att kontrollera talibanerna medan Iran vidhållit sin kontroll över Hizbollah. För att 

förstå detta är det väsentligt att förklara vilken utgångspunkt den här uppsatsen anammar. 

Utgångspunkten är att bistånd ses som en “morot” eller “piska”, i syfte att förmå mottagaren 

att agera i symbios med givarens vilja. David A. Baldwin skriver om denna ståndpunkt i sin 

bok Economic Statecraft (1985). Enligt denna teori med samma namn som boken, dvs. 

economic statecraft2, är ekonomiska påtryckningsmedel en kalkylerad metod att förmå 

mottagarstaten att bli foglig och agera som givarstaten vill. Bistånd, handel och sanktioner 

anses vara likvärdiga metoder för att uppnå economic statecraft3. Economic statecraft är 

således de ekonomiska medel som politiska beslutsfattare kan tänka sig använda för att 

påverka andra stater. Det betyder att man via ekonomiska medel skickar signaler till 

mottagaren om hur de borde agera i en världspolitisk arena. Hotet om indraget eller lockelsen 

med ökad exempelvis bistånd kan alltså användas för att få inflytande över mottagarstaten och 

förmå de att handla på ett visst sätt4. 

                                                           
1  Rashid: 47 
2 Någon likvärdig svensk översättning till economic statecraft finns inte. Utrikespolitiskt maktmedel och införskaffande av en 
lojalitets, baserat på ekonomiska verktyg låter klumpigt, men ungefär så betyder termen. Ekonomisk maktutövning är 
förvisso en rimlig benämning men jag håller mig för enkelhets skull till economic statecraft.  
3 Baldwin: 306 
4 Ibid: 292 
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1.2 Syfte 
Den här uppsatsen har ett huvudsyfte. Syftet utgår från teorin economic statecraft dvs. staters 

inflytande gentemot andra stater med ekonomiska medel. Som beskrivits, vill jag utifrån 

economic statecraft förstå varför saudiernas stöd/bistånd gentemot talibanerna kom att 

misslyckas med uppdraget att kontrollera mottagaren medan Iran hittills lyckats gentemot 

Hizbollah. En viktig aspekt är naturligtvis att påvisa att Iran faktiskt, via sitt bistånd, faktiskt 

lyckats skaffa inflytande över Hizbollah och att saudierna misslyckats med talibanerna. Det 

innebär att utfallet till economic statecraft granskas dvs. varför det lyckades med economic 

statecraft i ett fall men misslyckades i det andra. För att kunna göra detta är syftet att 

konsumera fyra olika teorier/synsätt om economic statecraft för att kunna se vad som gjort att 

biståndsförhållandet mellan Iran/Hizbollah och Saudiarabien/talibanerna utmynnat i olika 

resultat. Dessa fyra synsätt på economic statecraft kommer senare att fördjupas.  

 

Ett mer underliggande syfte som förvisso inte kommer att behandlas på ett direkt sätt syftar på 

är frågan om varför Iran valde att ge stöd till Hizbollah och Saudiarabien till talibanerna. 

Detta nämns förvisso i inledningen men det kommer under resans gång bli än mer tydligt.  

 

1.3 Frågställning  
Min konkreta frågeställning lyder: 

Varför har Iran lyckats med sin economic statcraft gentemot Hizbollah medan Saudiarabien 

misslyckats med sin gentemot (11/9) talibanerna?  

 

Rent generellt är tidsperspektivet lite olika för de frågeställningarna. För Irans del gäller 

framställningen från revolutionen, 1979, fram till nutid och för saudierna gäller det från 

början av 80-talet till främst 11/9 - 01. Att saudiernas fokus ligger kring händelserna, vid och 

innan elfte september beror som nämnts på att det var då saudiernas economic statecraft 

gentemot talibanerna krackelerade. Förutom denna tid kommer också en liten 1700-1900- tals 

inblick, då det är en oväntad viktig del i landets val att ge bistånd till talibanerna.    
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1.4 Problemformulering  
Ambitionen att konsumera de fyra förhållningssätt till economic statcraft för att komma fram 

till varför Saudiarabien och Irans economic statecraft (bistånd) fått olika utgång gentemot 

respektive mottagare har en uppenbar farhåga. Economic statecraft säger som nämnts, att 

stater via ekonomiska medel, erövrar inflytande bland de mottagande stater som får biståndet. 

Eftersom Hizbollah och talibanerna, de facto inte är mottagande stater kan denna ambition 

ifrågasättas. Detta är en rimlig och mycket central invändningsproblemställning till hela 

upplägget.  Det enkla svaret till detta är att centralstatens tentakler, i både talibanernas 

Pakistan/Afghanistan och Hizbollahs Libanon, har av tradition haft svag “sugkraft“. I 

Pakistans norra delar där delar, där talibanrörelsen formades, har staten, exempelvis aldrig 

haft någon påfallande makt. Lokalbefolkningen har av tradition känt mer samhörighet med sin 

etniska grupp (pashtuner5) och invävda klankonstellation än med centralstyret. Det var också 

just i dessa autonoma, svårtillgängliga områden, som talibanerna kunnde gro och växa. 

Sedermera intog talibanerna också nästan hela Afghanistan och styrde därmed, en egen stat 

(1996-2001). Talibanerna i Afghanistan hade alltså ett eget territorium, egen armé, budget och 

regering. Det är dessa premisser som gör att saudiernas economic staecraft kan prövas 

gentemot talibanernas statsbildning. Även i Libanon har centralstaten alltid varit svag. 

Hizbollah har sedan dess grundande, utvecklat en egen armé och helt sonika tagit över de 

sociala åtagandena i vissa områden (främst syd). Somliga kallar därför Hizbollahs styre för 

en, “stat i staten”6.  På samma sätt som med talibanerna betyder det att - det utifrån 

premisserna i economic statecraft är också är möjligt att pröva Irans bistånd gentemot 

Hizbollah.   

 

1.5 Metod  
Metoden för den här uppsatsen är att dela in Saudiarabien/talibanerna och Iran/Hizbollah i 

varsin kvalitativ undersökning. Kvalitativ undersökning innebär att man stödjer sin 

framställning på skriven fakta och inte på storskaliga tabeller och statistisk. Det kan handla 

om uttalanden, fakta från böcker eller tidningsartiklar. En central kännetecken för kvalitativa 

studier är att använda sig av textutsnitt7 - något jag kommer använda mig av. Vidare baseras 

                                                           
5 Pashtunerna är en stor etnisk minoritet i Pakistan och en majoritet av Afghanistan. Talibanerna har sin flesta 
anhängare av de företrädesvis konservativa pashtunerna. Talibanerna består dessutom till största delen av denn 
etniska grupp.   
6  Norell: 13 
7 Asbjörn & Tufte 70-72 
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framställningen av denna studie utifrån en hermeneutisk grund. Det betyder att tolkningen blir 

det centrala aspekten. Det finns så att säga ingen empirisk “bevis” för det ena eller andra. 

Samtidigt kan man med klara metoder och välmotiverade avgränsningar påvisa fakta. 

Eftersom jag baserar min undersökning på kvalitativa metoder blir det alltså, än mer viktigt att 

påvisa tydlighet och visa hur jag gått till väga. Detta kommer återkommas till under stycket 

”validitet och reliabilitet”.  

 

Den här fallstudien är alltså kvalitativ och baserad på hermeneutik.  Med fallstudie menas att 

man utgår från en eller ett fåtal “fall” och undersöker det istället för många fall. Fallstudie är 

att föredra när frågor utgörs av hur och varför. Fallstudien passar bra till denna studie som ju 

består av två fall; Saudiarabiens förhållande till talibanerna och Irans sådana till Hizbollah. 

Av naturliga skäl separeras de två fallen i olika delar. Jag börjar med Iran och sedan kommer 

Saudiarabien. Både fallstudierna börjar med en kort historisk inblick för att läsaren ska kunna 

förstå vad som triggade igång ländernas economic statecraft till respektive rörelse. Sedan 

kommer det komma en del där talibanerna och Hizbollahs struktur och finansiella band till 

Saudiarabien respektive Iran behandlas. Efter detta går fallstudierna lite olika vägar. Den 

första studien dvs. Iran/Hizbollah-fallet kommer fokusera på ganska många olika händelser 

som kriget mot Israel, och de intern shiitiska konflikten i Libanon. Saudiarabien/Talibanerna- 

fallet kommer däremot att till största del handla om bin Laden, och al- Qaidas roll i utfallet. 

Det beror som nämnts på att denna faktor har varit avgörande. Efter respektive utfallsstudie 

kommer en sammanfattning.  På slutet kommer jag göra en jämförande analys och föra en 

kort diskussion om resultatet. Det ska också sägas fallstudierna visserligen är separata men de 

har väldigt mycket som binder de till varandra. Detta kommer tydliggöras.  

 

De två fallstudiernas utfallsstudie kommer operationaliseras enligt det sätt som påvisas 

nedanför. Med operationaliseras, menas att man överför en abstrakt teori till en form som kan 

prövas empiriskt8. Alltså; att ange vilka indikatorer som anses mäta de egenskaper som är den 

analytiska frågan. Vår operationalisering ser ut så här: 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Marsh/Stoker:59 
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1. Utfallet/Beroende variablen= SA:s misslyckade respektive Irans lyckade  

economic statecraft gentemot talibanerna respektive, Hizbollah, varför? 

 

2. Faktorer/hypoteser dvs. Oberoende variabler eller                                    Operationaliseringstabell  

möjliga förklaringar till de två utfallen: 

Ekonomisk liberal teori: Staters påverkan med ekonomiska medel)     

Realism: Politiska påtryckningar 

International conditionalist: Internationell miljö                                                                

Domestic conditionalist:  Inrikespolitiska aspekten    

 (Dessa fyra synsätten kommer alltså att operationaliseras gentemot beroende variabeln/utfallet för att kunna utröna utfallet i 

de två olika utfallen! De fyra synsätten kommer tilldelas olika stort utrymme beroende på relevans. Det finns dock ingen 

ambition att påstå att den ena eller andra synsätten har mer relevans och är mer rätt än någon annat dvs. jag konsumerar de 

fyra teorierna om economic statecraft).    

 

Förutom den beskrivna operationaliseringsmetoden har det i inledningen antytts att den 

“design” som kommer användas är mest lika metoden. Logiken med mest lika metoden är att 

ta två lika fall och sedan undersöka varför de utvecklades olika. Likheter kan baseras på 

exempelvis språk, religion eller kultur9. Förvisso anammar Iran/Hizbollah och 

Saudiarabien/talibanerna an olika grenar av islam (se bilaga 1), men likheterna är desto fler.  

Som tidigare nämnts lanserade sig både Hizbollah och talibanerna som något nytt som skulle 

bekämpa elände och förtryck. Både Hizbollah och talibanerna blev också snabbt populära 

bland den lokala befolkningen och grodde snabbt. Utan Iran och Saudiarabiens bistånd till 

respektive rörelse, skulle dock denna utveckling inte vara möjlig. Ett bistånd som kan kopplas 

till ländernas ambitiösa economic statcraft- ambitioner.  Samtidigt finns det en viktig olikhet 

som baseras på de olika utfallen dvs. saudiernas misslyckande och Irans lyckade utfall.  Det 

ska också undertryckas att jag ämnar konsumera de olika synsätten för att se varför utfallen 

blev olika. Med att konsumera betyder det att jag inte ämnar att på ett allmängiltigt sätt 

förkasta eller stödja något av de olika synsätten. Utfallsfokus ligger istället på själva 

framställningen och i vilken mån de fyra synsätten kan kopplas till de två olika utfallen. 

 

1.6 Teori 
Jag ovanför på ett kortfattat manér beskrivit de olika synsätten/ teorierna om economic 

statecraft. Nedanför har jag fyllt med lite fylligare information om de fyra olika 

förhållningsätten:    
                                                           
9 Denk: 62 
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Ekonomisk liberalism  

Ekonomisk liberalism (economic liberal theory) ställer sig helt bakom economic statecrafts 

principer. Likt en företagsledare vill stater maximera sina ekonomiska vinster och minimera 

förluster. Vill ett land påverka mottagaren använder de höjda eller minskade ekonomiska 

medel för att påvisa tillfredställelse eller missnöje med de land som de utsätter för economic 

statecraft 10.  På detta sätt kan de lotsa biståndsmottagaren och få det att agera på det sätt som 

givaren vill i en internationell arena11. Utifrån detta väljer dock företrädarna för ekonomisk 

liberalism, att fokusera på olika saker (handel, sanktioner, bistånd).  I det här arbetet kommer 

endast biståndsaspekten att undersökas.  

 

Det realistiska synsättet  

Denna syn menar att ekonomiska medel måste kombineras med politiska och strategiska 

påtryckningsmedel gentemot mottagaren. Det räcker så att säga inte alltid med höjda eller 

sänkta ekonomiska medel. Som forskare måste man således granska de konkreta politiska 

signalerna för att kunna förstå varför economic statcraft fungerar eller inte12. Realisterna är en 

teori som i grunden är kritisk till economic statecraft och dess “svans” - de ekonomiska 

liberalerna. Baldwin som alltså skrivit en bok om economic statecraft tillhör en skara 

“ortodoxa” realister. Samtidigt finns en mer försonliga realism som utgår ifrån att ekonomiska 

medel kan vara verkningsfulla om de kombineras med politiska sådana13. I det här arbetet 

kommer denna mer pragmatiska falang att anammas.   

 

International conditionalists  

Graden av exempelvis internationell prestige i utrikesfrågor påverkar enligt international 

conditionalists, mottagligheten för economic statecraft. Finner en ledare att den 

utrikespolitiska aspekten är viktigare än att lyssna på än ett land som försöker utsätta 

honom/henne för economic statecraft kommer ledaren att motsätta sig detta14.  Denna synsätt 

menar således att economic statecraft kan vara effektiv under vissa politiska omständigheter. 

Dessa omständigheter utgår från den internationella miljön. I praktiken innebär det här att 

politiska ledare som utsätts för economic statecraft måste balansera och överväga detta med 

                                                           
10 Blanchard/Ripsman: 373 
11  Ibid: 373 
12  Ibid: 374 
13  Ibid: 375 
14 Ibid:375 
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exempelvis internationell prestige eller nationell suveränitet15. Det betyder alltså att om en 

ledare anser att dessa termer är viktigare än economic statecraft kommer han/hon försöka att 

motverka dess inverkan. Jag kommer i det här arbetet uteslutande fokusera på internationell 

prestige.   

 

Domestic conditionalist  

Inom internationel conditionalist finns även en undergrupp. Dessa fokuserar tillskillnad från 

föregående på inrikesmiljö. Det handlar således om att överväga economic statecrafts effekter 

med den inhemska opinionen. Om den inhemska opinionen väger över så kommer ledaren att 

försöka motverka economic statecraft. 

 

1.7 Teorikritik  
David A. Baldwin som alltså själv skrivit en bok om economic statecraft är personligen 

mycket skeptisk. Han skiver: “… the overall impression one derives from the literature is that 

economic statecraft is so obvious useless as to the raise questions about the good judgment of 

any policy maker who gives serious considerations to such techniques.16” Baldwin ställer sig 

bakom en realistisk hållning som säger att endast politiska påtryckningar är vettiga metoder 

att påverka mottagaren. Som tidigare påvisats förkastar somliga realister dock inte helt 

ekonomiska påtryckningsmetoder. Men de menar att ekonomiska medel måste kombineras 

med politiska påtryckningar17. Rent generellt kan man säga att tre av de fyra omnämnda 

synsätten (inte ekonomisk liberal) har en kritisk utgångspunkt i förhållande till economic 

statecraft. Det anser ju att man inte endast kan utgå från ekonomiska medel för att utröna om 

economic statecrafts verkan. Det mesta forskning som har gjorts om economic statcraft utgår 

från sanktioner och handel och inte biståndsaspekten (men det börjar bli allt mer populärt på 

senare tid). Det finns naturligtvis väldigt mycket olika syn på economic statcraft när det gäller 

sanktioner och handel. Det finns många saker som skulle kunna tolkas som stöd för economic 

statecraft och tvärtom. Var det exempelvis sanktionerna eller de politiska påtryckningarna 

som fick Libyens nyckfulla ledare Muammar al- Gaddafi att böja sig för västvärldens krav att 

skrota kärnkraftsprogrammet? Var det handelsblockaden eller var det den politiska 

isoleringen som förmådde Zimbabwes egensinnige ledare, Robert Mugabe, att  släppa 

oppositionen i maktens centrum? Forskarna är mycket kluvna till svaren. För en 
                                                           
15 Ibid: 375  
16 Baldwin: 115 
17 Blanchard/Ripsman: 374 
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“hårdknackad” realist som Baldwin är svaret klart - handel, sanktioner och bistånd är 

verkningslöst, utan det är bara politiska medel som gäller! I det här arbetet kommer (som 

nämnts) dock fokus ligga på den mer pragmatiska realismen, dvs. de som tycker att 

ekonomiska medel kan vara verkningsfulla om de kombineras med politiska påtryckningar. 

Som antytts råder således ingen brist på kritik mot economic statecraft. För att ta del av denna 

kritik är rådet att läsa Blanchard/Ripsmans artikel då de faktiskt radar upp somliga relevanta 

och däribland kritiska forskare. De nämner själva också de exempel som jag just nämnt med 

Zimbabwe och Libyen .     

 

1.8 Material  
Materialinsamling är förstås en delikat process. Jag har försökt kombinera sekundära källor 

med mycket primärkällor. De primära källorna som alltså inte har passerat några led förs fram 

via citat ur böcker. Det viktiga med denna typ av material att vara än mer noggrann med vem 

som har producerat den och vad som förs fram. Sedan måste en rimlighetsbedömning göras. 

Det är något jag varit mycket noggrann med. Min huvudsakliga ambition med ett rikligt utbud 

av primärkällor är att föra fram ländernas och de två rörelsernas egen framställning av 

situationen. Jag har därför medvetet valt att använde mig mer av författare och forskare som 

verkligen träffat de personer de skriver om. Exempelvis gäller detta Abdel Bari Atwan och 

fram för allt den välkände Ahmed Rashid som har en besöksspann från Tony Blair, general 

Pervez Musharaf (Pakistans förra ledare), mulla Omar, Hamid Karzai (Afghanistans 

nuvarande ledare), samt saudiska ”regimhöjdare”. När det gäller Hizbollah, kommer mycket 

baseras på Nicholas Noes sammanställning av Nasrallahs uttalanden. Vidare, använder jag 

mig av den sevärda BBC- dokumentären; Iran and the West. All information om dessa källor 

återfinns givetvis på slutet av uppsatsen. För att underlätta för läsaren har jag också infogat 

bilagor. Bilaga 1 påvisar shia och sunnislams utbredning samt de viktigaste skillnaderna 

mellan de två grenarna av islam. Bilaga 2 visar hur den iranska regimen framställer sin 

utrikespolitik och hur Hizbollah följer deras linje. Bilaga 3 utgår från den saudiska 

sponsringen av lokala koranskolor och hur talibanerna uppkom genom detta. Den visar också 

på vilka plan saudierna misslyckades med sin ekonomic statecraft.   

 

Jag har i denna uppsats gått igenom ett otal, antal artiklar på nätet, läst uppåt 35 böcker varav 

drygt 20 är använda - det för att få en så ”sann” bild som möjligt. Det finns naturligtvis ingen 

komplett sanning eller objektivitet – men ambitionen kan finnas där likväl! Det ska också 
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undertryckas att många källor inte nödvändigtvis betyder kvalité. Den är upp till läsaren att 

göra den bedömningen.  

 

1.9 Validitet och Reliabilitet 
Det är av största vikt att kunna klara validitet och reliabilitetskraven i ett arbete på denna nivå. 

Men vad innebär egentligen de två begreppen? Validitet innebär att man undersöker det man 

avser att undersöka dvs. att man mäter det man säger sig vilja mäta samt att man påvisar 

relevant data. För att uppnå god validitet bör arbetets struktur framställning vara rimlig och 

lättförstålig. Dessutom bör man få trovärdiga svar till sina frågeställningar. Detta krav är 

väsentligt i en kvalitativ undersökning där kravet på god validitet är högre än i en kvantitativ 

sådan18. Genom att skapa två fall som utgår från samma metoder, och påvisa likvärdiga sätt 

att komma fram till svar i de både fallen hoppas jag kunna uppvisa god validitet.   

 

Man bör också skapa korrekta kausala samband mellan hypotes och utfall.  Det ska även 

finnas korrekta definitioner av de variabler/hypoteser som ska sökas. I denna uppsats har detta 

tydliggjorts i och förenklats i och med den operationaliseringstabell som infogats på sid 9. 

Rent generellt har min ambition har varit att vara tydlig och genomskinlig i min metod och 

framställning. En annan aspekt med validitet är att de också finnas en möjlighet att applicera 

studien på andra fält dvs. det ska kunna gå att generalisera. Det ska dock undertryckas att jag 

inte ämnar generalisera mitt resultat. Det behövs mer forskning för det. Den validitetsaspekten 

bortser jag således ifrån.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, dvs. att de data man använder är trovärdiga. För att 

uppnå god reliabilitet är det viktigt att man är noga med att förklara hur man gått till väga och 

framförallt motiverar valet av källor och metod. Andra forskare bör kunna upprepa samma 

procedur och få likvärdigt resultat. Det här är något som också gjorts i den här uppsatsen 

under rubriken material. Genom min inledning, syfte problemformuleringar och metodavsnitt 

tror jag mig förklarat vad som ska göras, på vilket sätt, med vilken metod och hur andra kan 

göra samma procedur. Med denna tydlighet tror jag mig kunna klara både reliabilitet och 

validitetskravet.  

 
                                                           
18 Esaiasson: 60-63  
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1.10 Avgränsningar  
Avgränsningar i det här arbetet är att jag förenklat förhållningssätten/teorierna om economic 

statecraft. Detta gäller främst international conditionalist, där det finns fler faktorer än 

internationell prestige som påverkar economic statecrafts eventuella framgång eller 

misslyckande. Det handlar exempelvis om suveränitet, säkerhet, och nationell makt19. Jag har 

dock att valt att utesluta dess faktorer och bara fokusera på prestige. Det beror på att dessa 

tidigare nämnda faktorer inte är relevanta. Varken Iran eller Saudiarabien har någonsin hotat 

Hizbollah respektive talibanernas suveränitet eller säkerhet. Det ska också sägas att 

Blanchard/Ripsman presenterar ett eget förhållningssätt till economic statcraft i sin artikel. I 

detta förhållningssätt/teori anammar de en kombination av de olika synsätten på economic 

statecraft20. Jag valt att utesluta deras teori/synsätt helt. Som läsaren säkerligen noterat, finns 

bara en frågeställning i det här arbetet. Det finns naturligtvis en myriad följdfrågor man skulle 

kunna ”ge sig i kast” med. Samtidigt är den ställda frågan relativt omfattande och därför nöjer 

jag mig med denna singularisfundering. En annan viktig avgränsning är att jag på inget sätt 

ämnar fördjupa mig i begrepp som bistånd samt sunniislam och shiaislam. Begreppet, bistånd 

kan naturligtvis diskuteras. Jag kommer dock inte göra det - utan all form av pengar till 

vapen, skola, eller sociala projekt inbakas i begreppet. När det gäller de två grenarna av islam 

nöjer jag mig med den bilaga som finns i slutet av arbetet. Det ska poängteras att i denna 

bilaga kommer fokus ligga på sunni/shia islams mest konservativa grupper och inget annat.    

 

1.11 Vidare forskning  
Jag kan inte rekommendera någon tidigare forskning, angående länders economic statecraft 

gentemot diverse rörelser. Det beror på att forskningen är uteslutande fokuserad på länders 

economic statcraft gentemot andra länder. Det gör denna underökning mer intressant dvs. att 

det faktiskt inte finns (mig veterligen) andra forskare som använt economic statecraft för att 

granska bistånd som ett kontrollmedel mellan stater och organisationer. Vill läsaren veta mer 

om allmänna synen på economic statecraft rekommenderas, åter den benämnda artikeln med 

Blanchard/Ripsman. Där presenteras, somliga relevanta forskare Jag har med de beskrivna 

fallen, Zimbabwe och Libyen, förklarat hur debatten kan se ut (sid 10) . Att rekommendera 

något eventuella studieförslag för om ämnet economic statecraft läsaren är svårt eftersom 

ämnet är så omfattande. Ett utmärkt sätt ta del av debatten.   
                                                           
19 Blanchard/Ripsman: 375  
20 Ibid: 377 
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2. Fallstudie 1: IRAN  
2.1.1 Den iranska revolutionen som biståndsexport 
År 1979 välde det iranska folket ut på gatorna i de stora städerna och krävde ekonomiska och 

demokratiska reformer. Landet hade varit oroligt tidigare men det här året var de 

demonstrerande massorna tätare packade än någonsin. Det visade sig att folkets vrede efter år 

av ökade inkomstklyftor, religiösa regleringar, samt den utbredda korruptionen hade nått en 

pik som inte längre var kontrollerbar för kungaregimen. Shah (kung), Reza Pahlavi, tvingades 

fly och kom att sedermera att ersättas av den populäre Ayatolla, Ruhollah Khomeini. Den 

religiöse prästen Khomeini införskaffade sig snabbt en maktställning som gjorde att han fick 

befogenhet att går från en sekulär till en islamisk styrelseform21. Sharialagar infördes, 

islamistpräglade institutioner bildades och en religiös moralpolis uppkom (basiji). Alla 

revolutionära grupper var dock inte begeistrade över Khomeinis islamiska form av 

samhällsstyre. Dessa grupper som förvisso hade stått sida vid sida med islamisterna för att 

bekämpa shahen såg nu en utveckling som de inte gillade. Khomeini och hans 

islamistanhängare hade dock inga som helst planer att kompromissa eller lyssna på kritikerna. 

Konfrontation var oundviklig. Socialister, liberaler och folk med socialistreligiösa värderingar 

stred i gatustrider mot islamisterna. Somliga fängslades, eller avrättades av staten och dess 

fanatiska supportrar22. Revolutionen hade då övergått i något som liknade ett inbördeskrig – 

och medan blodet flödade på gatorna blev utgången allt mer oklar oklar. Det här gjorde i 

förlängningen Khomeinis regim skakat och allt brutalare metoder brukades.   

 

Så hände något som fick regimens styre att förstärkas. Det som hände var att Saddam Huseins 

Irak påbörjade ett krig mot Iran år 1980. I och med det åtta år långa kriget blev det möjligt för 

regimen att via propaganda och genom påvisandet av ett yttre hot, ena iranierna23. Khomeini 

kallade därför till och med kriget för en “välsignelse”24. Att den nya islamiska republiken 

förmådde försvara sig blev nämligen, förutom, en enande faktorn, också viktig 

propagandaseger mot de uppviglande arabländerna (Jordanien, Egypten, Saudiarabien)25 samt 

                                                           
21 Av tradition har hängivna shiamuslimer alltid varit en utsatt grupp. På grund av detta har man av rädsla för repressalier och 
hor man av tradition avhållit sig politisk makt. Khomeini kom dock att ändra på detta och menade att en shiitisk republik var 
den bästa styrelsen i väntan på messias eller den sista imamen, dvs. messias (se bilaga 1)    
22 Rubin:21 
23 Ansari: 232 
24 Ansari:232 
25 Rashid:267 
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USA26. Iraks krig mot Iran blev som att hälla tändvätska på islamisternas redan brinnande 

hateld gentemot USA. Att USA hade tagit emot och vårdat den dödssjuke Shahen och hans 

familj var ytterligare bensin på infernot. Utöver den öppna anti- amerikansk propagandan kom 

ett mer oväntat iranskt drag. För att förstå detta drag är det viktigt att betona att somliga 

iranska islamister inte var introverta utan ville sprida det styrande budskapet till omvärlden. 

Den mycket populära lektorn Ali Shariati var upphovsman till detta tankesätt. Shariati som 

var en häftig shahkritiker hade dött innan revolutionen. Han var dock under sin levnadstid en 

mycket beläst och berest man, väl förtrogen med Khomeini. För Shariati som var djupt 

präglad av vänsterns idéer var shiaislam verktyget att för att uppnå global rättvisa, rättfärdigt 

och folkstyre27. För att förstå detta måste det beskrivas att shiaslam alltid framstått som 

drabbade av orättvisa och sunnitiska/sekulära ledares förtryckande ok. Vidare är hängivna 

shiiter djupt präglade av imam Huseins (och andra imamers öde. Se bilaga 2).  

 

Rättvisa, rättfärdighet, kamp mot tyranni och korruption har alltid varit hett debattstoff bland 

shitter (si bilga2). Shariati tog fasta och utvecklade detta i sina böcker och mycket populära 

föreläsningar i universitetet i Tehran. Kortfattat var visionen ett samhälle där rättvisa och 

rättfärdighet garanterades av staten. Utrikespolitiskt skulle Iran vara en garanti för global 

rättvisa. I Ali Rahnemas bok, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati 

(2000) samt Christer Hedins, Ali Shariatis befrielseteologi (2006) påvisas ett glasklart kitt 

mellan den Irans islamiska republikens retoriska utrikespolitik och Shairiatis idéer. Detta 

gäller inte minst den vänsterpräglade retoriken i globala frågor som ända fram till idag präglar 

Irans utrikespolitik så intimt (se bilaga 2). Det ska också sägas att Shariati aldrig framstod 

som en ”tvättäkta islamist”. Han bar slips och kostym och hade inget skägg. Dessutom 

varnade han för en islamisk styre där prästerna fick makten och där religionen fick allt för stor 

del i människors liv. Shariatis idéer har kanske på grund av detta aldrig fått regimens 

offentliga uppskattning (snarare tvärtom). Men när det gäller retoriken så kom hans idéer att 

anammas av exempelvis av ayatolla (högre rankad präst), Hussein- Ali Montazari. Det var 

nämligen Montazari som övertygade Khomeini om att godkänna att en grupp på 1000 män 

från det iranska revolutionära gardet (en gren ur armén) skulle skickas till inbördeskrigets 

Libanon28. Tanken var att de där skulle de sprida shiaislamistiska influenser och bekämpa 

                                                           
26Somliga källor menar USA gav Saddam Hussein klartecken att attackera Iran. Detta har dock inte bekräftats av 
amerikanarna själva. Däremot råder ingen tvekan om att arabländerna stödde Saddam Husseins krig.  
27 Precis som alla shiiter var Shariati djupt präglad av ”demonen” Yazids dödande av den store ”helgonet”, imam 
Husein. Sharitis dröm var att baka ihop kampen mot ”yazidisk” ondska till ett vänsterprojekt där staten skulle 
garantera rättvisa och demokrati. En dröm som alltså blivit retorisk verklighet eftersom regimen nyttjar den.  
28 http://www.iranpresswatch.org/post/1936 (Del 2)    
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Israel.  Revolutionen idéer skulle spridas. Retoriken var som taget av Shariati, dvs. global 

rättvisa via en rättfärdig kamp mot ”tyrannerna”, Israel och USA. Economic statecraft var 

metoden. Irans gjorde sitt drag. Draget kom att namnges Hizbollah. Guds Parti.  
 

2.1.2 Hizbollah bildas 
När Ayatollah Montazari övertygade Khomeini att sända soldater till Libanon visste iranierna 

att det landet var i krigsanarki.  Man valde därför att besätta det relativt lugna gränsområdena 

till Syrien. Här startade de iranska gardisterna, militär träningsläger för, företrädesvis 

libanesiska shiamuslimer. Det var i dessa träningsläger som Hizbollah skapades år 1982.  

Samma år hade Israel gått in i Libanon, med uppdraget att krossa sunnitiska PLO29 (Palestine 

Liberation Organzation). Tillsammans med sin allians; den kristna maronitmilisen al- Kataeb 

(falangisterna) lyckades också den judiska krigsmakten att efter blodiga strider besegra PLO. 

Israelerna agerade utan pardon. Man var exempelvis ansvariga för en horribel massaker på 

civila palestinier i Beirutflyktinglägren, Sabra och Shatila (utförd av falangisterna, under 

israelernas uppsyn). Israelerna hade också för avsikt att döda PLO:s ledare Yassir Arafat. Men 

efter förhandlingar gick Israel med på att låta överlevande PLO: medlemmar (inklusive Yassir 

Arafat) lämna Libanon för Tunisien. Efter denna uppgörelse drog sig israelerna tillbaka från 

Beirut men valde att behålla södra Libanon. Hizbollah som svurit fiendskap med Israel lovade 

hämnd för PLO:s förlust samt att falangisterna skulle straffa. Men innan man på allvar tog 

upp kampen började en expansionsprocess.  

 

Det gick snabbt för Hizbollah att förgrena till Libanons södra städer och byar (1983). En 

viktig anledning är att de till skillnad från övriga miliser, ägande sig åt att bedriva 

skolverksamhet, försörja sjukhus och bistå med förnödenheter till krigsutsatta människor. Det 

här var en nisch som gjorde Hizbollah mycket populär. Det här gjorde i sin tur att det blev 

lättare att rekrytera folk till rörelsens militära gren och att man därför snabbt blev tillräckligt 

kraftfulla för att kunna agera mot de israeliska trupperna som vid denn tid alltså hade bunkrat 

sig i södra Libanon. Hizbollah utförde självmordsattacker, kapningar, gisslantaganden och 

vägbomsplaceringar mot israelsiska och utländska soldater30. De iranska gardisterna hade nu 

förvisso åkt hem men Tehran gav sitt helhjärtade stöd till denna Hizbollahpolitik genom sitt 

                                                           
29 PLO bildades som en motståndsgrupp mot staten Israel. Efter en tidsvistelse i Jordanien fördrevs rörelsen 
därifrån och tog då sin tillflykt I Libanon.  
30 Noton: 86 (De utländska soldaterna bestod främst av amerikaner och fransmän, hade blivit skickade av FN som ett led i att 
skapa fred i det krigshärjade Libanon.) 
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bistånd till rörelsens sociala samt militär gren31. Här kan man alltså skönja economic 

statecraft - Iran gav bistånd och förmådde mottagaren att agera som man ville dvs. strid mot 

Isarel och USA/väst. Irans economic statecraft gentemot Hizbollah hade således satts i 

rullning.  

 

2.1.3 Hizbollahs manifest - Irans economic statecraft på pränt 
Hizbollah utformade ett manifest som släpptes till tryckeriet år 1985. Rubriken var; Hizbollah 

ställer sig emot förtryck i Libanon och hela världen. Sammanlagt lades 3 huvudpunkter fram: 

1) Motstånd mot av Israel, samt amerikanska/ franska trupper i Libanon. 2) Ställa 

falangisterna inför rätta. 3) Införa ett islamistiskt styre i Libanon. Förutom de tre punkterna 

påvisar manifestet en inledande hyllning till Iran och dess högste andliga ledare:  

We are the sons of the umma (Muslim community) - the party of God (Hizb Allah) the 

vanguard of which was made victorious by God in Iran. There the vanguard succeeded to lay 

down the bases of a Muslim state which plays a central role in the world. We obey the orders 

of one leader, wise and just, that of our tutor and faqih (jurist) who fulfils all the necessary 

conditions: Ruhollah Musawi Khomeini. God save him!32.  

 

Hizbollah förklarar alltså sin totala lojalitet mot Iran och dess ledare, Khomeini. Detta gällde 

inte bara med ord utan också, som nämnts i form av krigsaktioner mot väst/USA.  Dessa 

krigsaktioner kom att bli så kostsamma och riskabla för USA och de utländska fredbevarande 

styrkorna att de lämnade Libanon.33 Det iranska economic statecraft -projektet i Libanon fick 

således ”en flygande start”. Under dessa begynnelseår baserades denna succé på endast 

ekonomisk liberala aspekten dvs. på Irans pengar.   

 

2.1.4 Hizbollahs struktur och finansieringen 
Hizbollahs uppbyggnad är som synes ifrån manifestet, baserad på en teologistruktur. Rörelsen 

styrande elit utgörs/utgjordes av ett kollektivt prästerskap, bestående av sju medlemmar. De 

sju prästerna väljs vart tredje år av något som kallas för det centrala rådet - en församling med 

200 framstående Hizbollahmedlemmar.34 Generalsekreteraren för dessa sju är också 

Hizbollahs ledare. Under prästerskapet återfinns olika utskott eller kommittéer med ansvar för 
                                                           
31 http://www.iranpresswatch.org/post/1936 (Del 2) 
32 http://likud.nl/ref24a.html 
33 http://www.iranpresswatch.org/post/1936 (Del 2) 
34 Hamzeh: 45  
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olika sektorer som utbildning, finanser, sjukvård, militären o.s.v.35 Irans pengar har kommit 

väl till pass och konsoliderat denna ambitiösa styrelseform. Exakt hur mycket pengar Iran gett 

genom åren är omdiskuterat. På grund av att Hizbollah ses som paria och är terrorklassade av 

USA, så har Iran agerat diskret. En siffra som det dock talas om är 100 miljoner dollar 

(årligen). Men i detta ingår inte det militära stödet samt de informella metoderna, att via 

“agenter” sända pengar36. Det är också viktigt att betona att Irans bistånd har ett stark 

inhemskt stöd och att folk i stor utsträckning skänker pengar. Att påstå att det rör sig om 

betydligt mer än 100 miljoner är således inte spekulativt.   

 

2.2.1 Iran vägleder Hizbollah (realism) 
Under slutet av 80-talet kom förhållandet mellan Iran och Hizbollah att för första gången 

sättas på prov. Det som hände var att konfrontationer mellan Hizbollah och Amal påbörjades. 

Amal är en annan shiitisk rörelse som av tradition fått stöd av Syrien. Amal är tillskillnad från 

Hizbollah, rent historiskt, inte angelägna om att bekämpa israeler. Trots detta jagades de bort 

från södra Libanon när israelerna gick in i Libanon för att förgöra PLO. När Amal efter kriget 

vågade sig tillbaka till södra Libanon hade plötsligt Hizbollah tagit över gatorna och vunnit 

folks lojalitet. För Amal var detta ett hot. För trots att både Amal och Hizbollah främst bestod 

av shiamuslimer, rådde ingen symbios mellan grupperna. Det sekulära (till viss del) Amal, 

såg/ser tillskillnad från Hizbollah inte Iran som sitt överhuvud37. Hizbollah å sin sida, var 

indignerade över Amals historiska apati för den palestinska kampen. Det hela komplicerades 

dessutom av att Hizbollah i grunden var uppbyggt av personer som tidigare tillhört Amal men 

senare valt att ansluta till Hizbollah på grund av missnöjet med oviljan att på allvar utmana 

Israel och stödja palestinierna. Dessa skiljelinjer skapade en rivalitet mellan grupperna som 

utmynnade i regelrätta vapenstrider. Detta spreds som chockvågor till Tehran. Det iranska 

politiska etablissemanget, med president, Ali Akbar Rafsanjani och den nya högste religiösa 

ledaren, Ayatolla Ali Khamenei “i spetsen” kritiserade Hizbollahs konfrontation med Amal på 

ett kraftfullt sätt38. Iran, manade istället till förnyad kamp mot den verkliga fienden; Israel. 

Hizbollah visade då snabbt att rörelsen inte ville gå i polemik mot Iran. De lade därför om 

kursen och anammade en mer pragmatisk linje mot Amal. Även om Hizbollahs förhållande 

med Amal inte förblivit konfliktfria sedan den iranska ledningens åthutning har de förbättrats 

                                                           
35 Ibid: 46  
36 Norell: 80   
37 Hamzeh: 25 / Norton  34.  
38 Norton: 44 
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avsevärt. Iran påverkade allstå Hizbollah att avbryta fientligheterna mot Amal39. 

     

Den realistsiska teorin handlar som bekant om att styra mottagaren genom politiska 

påtryckningar. Händelserna på 80-talet är ett exempel på hur Iran använde den realistiska 

teorin för att få inflytande över Hizbollah. Somliga realister anser som tidigare nämnts att 

politiska metoder måste kombineras med ekonomiska påtryckningar. I det här exemplet måste 

det sistnämnda anses också ha bidragande orsak till Hizbollahs eftergivenhet. Om rörelsen 

skulle vägrat att lyssna på “välgöraren” Iran, riskerade man troligen en biståndsstjälpning, och 

utan det skulle hela rörelsen, riskera, falla samman.  I Irans kritik fördes detta inte fram, men 

det är rimligt att sådant hot fanns. Utöver detta exempel finns det inte fler tydliga exempel på 

hur Iran nyttjat realismen för att lyckas med sin economic statecraft. Det här betyder inte att 

realismen behöver vara oviktigt, tvärtom. Men det är svårt att skönja realismens betydelse på 

grund av att kontakterna mellan Hizbollah och Iran ofta utövades/utövas på ett informellt vis. 

Det betyder att Iran kanske har utövat politiska påtryckningar utan att det kommit ut i 

offentligheten.  
 

2.2.2 Hizbollah tar avsteg från Tehran? (domestic contionalists)  

Fram till 90-talets början använde alltså Iran ekonomisk liberal teori och vid ett dokumenterat 

tillfälle den realistiska teorin för utöva economic statecraft över Hizbollah. Men med nya tider 

kom Iran att utvidga sina metoder att behålla sitt economic statecraft. Den här processen 

började med att Hizbollahs ledare Abbas al-Musawi, döddes i en israelisk helikopterattack. 

Hizbollah skulle paradoxalt nog stärkas av mordet på dess ledare. För under åren som kom 

lyckades nämligen den nya generalsekreteraren, Hassan Nasrallah, förmå rörelsen att växa 

som en monsunbevattnad svamp. Hizbollahs uppblomning, under Nasrallah kan härledas till 

ett par viktiga steg. En av dessa steg var när Nasrallah ställde upp i det libanesiska valet år 

1992. Hizbollah fick en relativ valframgång och blev plötsligt ett demokratiskt, islamistisk 

parti med en förankring i den libanesiska partifloran. Förutom att delta i de libanesiska valen, 

valde Nasrallah att prioritera den goda kontakten med kristna. Exempelvis var merparten av 

alla Hizbollahs milisofficierar; kristna (än idag)40. Inkluderingen av kristna samt det tidiga 

demokratiska deltagandet, är unika drag som skiljer Hizbollah från andra radikala 

islamistgrupperingar.  

                                                           
39 Noe :34 
40 Norell: 17 
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Något annat som förstärktes under Nasrallah var bruket av libanesiska flaggor under tal och 

manifestrationer. Det föreföll det som om Hizbollah distanserade sig från Iran och blev mer 

nationellt och pragmatiskt präglade. Så här svarade exempelvis Nasrallah till den egyptiska 

tidningen al- Ahram, vid frågan om Hizbollahs förhållande till Iran (1998); “However to say 

that the relationship between Hizbollah and the regime of the Islamic of Iran is that of a 

master and servent is wrong. Iran does not interfere at all in our internal affairs, and purses its 

own policies… We are not like those parties that have relationships with other countries and 

act accordingly; when I oppose the government, I do so based purely on local Lebanese 

considerations… I would also like to tell you that Iran’s support for Lebanon and Syria is 

based on ideological and intellectual considerations, rather than on political interest.” 41  

 

Varför tar Nasrallah politisk avstamp från Iran? Teorin domestic conditionalist (inrikesmiljö) 

menar att en ledare vill motverka economic statecraft om han/hon anser att den inhemska 

opinionen väger tyngre. När Hizbollah blev ett demokratiskt parti blev det en viktigt med en 

distansering från Iran. För ett öppen politiskt kitt till Iran är något som skulle kunna avskräcka 

icke-shiitiska libaneser att rösta på partiet.  Utifrån domestic conditionalist är denna 

inrikesaspekt något som troligen påverkat Nasrallahs vägval och förmått Hizbollah att bli mer 

inhemskt orienterade. Men vad tyckte Iran om Nasrallahs retorik och hans nya inhemskt 

präglade lotsning av Hizbollah? Svaret är att de var begeistrade - för Nasrallahs prioritering 

politik skedde i samverkan med Iran! Ett bevis på detta är att Nasrallah frågade den iranska 

regimen om välsignelse innan han ställde upp i valet (1992)42.  Iran styrdes uppenbarligen inte 

av farhågan att Hizbollahs “nationalism” och demokratiska prägel skull bli ett hot mot deras 

economic statecraft. En viktig orsak till detta torde vara att Nasrallah utbildats i den viktiga 

(för shiamuslimer) iranska teologistaden Qom, och dessutom har/hade nära kontakter med 

Khameneis regim.  I och med denna kontakt blev det naturligtvis lättare för Iran att lita på 

Nasrallah och utgå ifrån att Hizbollah förblir lojala även om de intar en pragmatisk och mer 

nationellt tonad fasad. Irans vägval visade sig vara framgångsrik. För när Nasrallah började ta 

hänsyn till den inhemska opinionen och den egna nationalismen började också partiet att växa 

för varje val. Det i sin tur har gjorde att Hizbollah kunde expandera sin maktfaktor i det 

libanesiska parlamentet och bland icke-shiiter. Iran bemötte således domestic conditionalist- 

”hotet” och vände det till sin fördel.   

                                                           
41 Noe: 225 
42 Norton: 100 
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2.2.3 Internationell Symbios (international conditionalism)    
International conditionalism, (internationell prestige) är en aspekt Iran knappt behövt tänka 

på. För som det har påvisas har Hizbollah och Iran, i en symbioslinje när det gäller de flesta 

frågor. Iran har aldrig hotat Hizbollahs internationella prestige . Ett exempel på Hizbollah och 

Irans aktionssymbios i internationella frågor är förhållningen till 9/11.  Iran fördömde 

attackerna i ett mycket tidigt stadium och i Tehran gick människorna ut med tända ljus, och 

somliga grät hejdlöst (på sedvanligt sätt). Samma hållning tydliggjordes av Nasrallah som i en 

intervju kallade attackerna för “barbariska” och ”inte förenligt med islam”43. En sådan sån klar 

avståndstagande från elfte septemberhändelserna har inte kunnat skönjas bland andra 

islamistterrorlistade organisationer (snarare tvärtom!). Det är således en unik och kristallklar, 

fördömande reaktion. Hizbollah valde alltså att följa Irans internationella retoriklinje i frågan 

och därmed har det inte blivit någon prestigeschism i förhållandet till varandra. International 

condtionalism har således inte varit något problem. För de som fokuserar på denna synsätt, 

torde detta internationella symbiosexempel vara en viktig orsak till Irans lyckade economic 

statecraft dvs. att Hizbollah och Iran går hand i hand. Även i synen på judar kan samma 

inställning skönjas (se bilaga 2). 

 

2.2.4 Syriens tvångsäktenskap  
Syrien befinner i skrivande stund i fejd med Israel. Den judiska regimen ockuperar nämligen 

Golanhöjderna. Syrien vill ha tillbaka området men Israel kräver först att Damaskus slutar 

vara ett transitland för de iranska vapenleveranserna till Hizbollah. Om detta har 

förhandlingar hållits - syrierna och israelerna har dock inte kunnat komma överens.  På grund 

av detta har Syrien i vrede istället cementerat sitt samarbete med Iran. Det samarbetet 

möjliggör att Irans vapenleveranser, via Damaskus körs in över gränsen, till Bekaadalen 

(nordöstra Libanon) eller södra Libanon44. En viktig aspekt i sammanhanget är Hizbollahs 

agerande. Hizbollah har ett komplicerat förhållande till Syrien. Visserligen har man alltid haft 

kontakter med al- Assads regim, men det har också funnits spänningar. Dessa spänningar har 

uppkommit på grund av syriernas stöd till det tidigare nämnda shiitiska partiet Amal. Men 

efter 80- talet har Hizbollah inte bara närmat sig Amal utan också Syrien. Utifrån international 

conditionalist- synsättet är detta ytterligare en viktig aspekt som gjort att Iran kunnat styra 
                                                           
43 Noe: 287 
44 Norell; 107 



 

- 21 - 
 

Hizbollah, dvs. att rörelsen inte haft något intresse att gå emot sin biståndsgivare i 

internationella frågor.     

 

2.2.5 Hizbollah vs Israel (Ekonomisk liberalism) 

Israelerna beslöt år 2000 att dra sig tillbaka sina styrkor från södra Libanon. Det här beslutet 

betydde dock inte att stridigheterna med Hizbollah och Israel förpassades till historien. 

Hizbollah tycker/tyckte nämligen att en del av Sheebagårdarna (en del av Golanhöjderna) 

tillhör Libanon. Eftersom Golanhöjderna styrs av Israel anser Hizbollah att landet fortfarande 

ockuperar libanesisk mark. Antagonismen mellan Hizbollah och Israel har därför fortsatt som 

ett lågintensivt krig med dödande och tillfångataganden från bägge sidor. När Hizbollah 

gjorde en räd i Israel (2006) där de dödade ett antal soldater och tillfångatog två blev dock 

svaret, en regelrätt, israelisk, krigsförklaring. Israel började flygbomba Libanon (företrädesvis 

södra Libanon/ Beirut) och kom sedan att penetrera Libanon med sina militärfordon. Den 

israelsiska krigsmaskineriet bemöttes dock av ett oväntat hårt motstånd. Hizbollahs 

bunkersystem var genomtänkta och gav effektiv försvarsskydd. Hizbollah sköt dessutom 

ideligen, iransktillverkade långdistansrobotar samt kortdistansrobotar mot Israel. Det 

israeliska flyget slog visserligen ut de iranska långdistansrobotarna men lyckades inte likaväl 

med de mer mobila kortdistansrobotarna45. Den israeliska krigsinsatsen förmådde visserligen 

att döda drygt 500 av Hizbollahs soldater och skada åtskilliga. Men uppdraget att pulverisera 

Hizbollah och befria de två tillfångatagna judiska soldaterna misslyckades. För med nya 

iranska vapenleveranser och en idel ström av nya (libanesiska) rekryter, fortsatte Hizbollah 

göra ihärdigt motstånd. Dessutom blev av Iran, finansierade, arabiska TV-kanalen, al- Manar, 

en viktig arabisk informationskälla46. Även Irans president Mahmoud Ahmadinejad anseende 

som en hjälte, i delar av arabvärlden, fick sig ytterligare en skjuts framåt47. Israel kom att 

misslyckas att slå ut rörelsen - Hizbollah utropade sig därför som segrare48. Hizbollah kom 

sedan att återbeväpnades av Iran. Iran nödgades dessutom bidra med kompensation (via 

Hizbollah) för de människor som förlorat sina hem49. Stora summor fördes över via ett center 

ifrån den iranska staden Mashad50. Just att öka eller minska sin ekonomsiska anlag är enligt 

den ekonomiska teorin ett sätt att förmå mottagaren att agera på ett visst sätt. Irans militära 

och sociala bistånd under kriget kan utifrån den liberala teorin ses som ett sätt att uppmuntra 
                                                           
45 Noe: 1 
46 Norton: 137 
47 Naji: 176 
48 Norell:103 
49 Noe: 154 
50 Norell: 84 
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Hizbollah till att vidhålla den inslående konfrontationspolitiken gentemot Israel. Irans 

ekonomiska och militära bistånd har alltså varit påfallande ända sedan rörelsens födelse. Det 

är biståndet dvs. den ekonomiska aspekten som möjliggjort att man kunnat bli en sådan stark 

social och militär kraft i området. För ekonomisk liberal teori är detta den viktigaste aspekten 

till Irans lyckade economic statecraft gentemot med Hizbollah.   

 

3.1 Sammanfattning: Irans lyckade utfall 
Historien om Irans economic statecraft gentemot Hizbollah började i början 80-talet, då en del 

av Bekaadalen (östra Libanon), förvandlades till ett träningsläger för radikala islamister. 

Iraniernas skapelse, Hizbollah, började förutom att träna soldater att hjälpa flyktingar och 

civila med sjukvård och skolgång. Det här gjorde att Hizbollah kunde locka till sig fler 

grupper till dess militära gren. Utifrån economic statecraft är det vedertaget att Iran ville ha 

något i gengäld för sitt bistånd. När Hizbollahs manifest (1985) kom ut, förklarade man en 

djup lojalitet mot Iran genom svära landets ledare och politik trohet. Man anammade därför en 

kompromisslös hållning mot de utländska soldaterna dvs.  fransmän, amerikaner och israeler. 

Iran hade fått vad de ville. Men det starka kittet till Iran höll dock på att lossna, när Hizbollah 

”tappade fokus” och började strida mot den rivaliserande grupperingen, Amal, i slutet av 80-

talet. Iran agerade dock snabbt och förmådde Hizbollah att byta bana med politiska 

påtryckningar (realism). På 90-talet påbörjade Nasrallah en “libanisering”. Iran motsatte inte 

sig en sådan utveckling, tvärtom. Iran förmådde nämligen stärka sina positioner i och med att 

Nassrallah värnade om den egna opinionen. Eftersom Hizbollahs lojalitet gentemot Iran 

förblivit starkt har denna domstic conditionalist- teori inte inneburit ett hot. Det i sin tur, kan 

ha varit en viktig faktor till Irans fortsatta kontroll. Att Hizbollah och Iran haft intresse av att 

vidhålla en gemensam internationell politik kan inte heller ses som oviktigt. Detta kan inte 

minst skönjas i synen på judar och 11/9. För en som tror på ekonomisk liberal teori är dock 

dessa förklaringar inte tillräckliga. Dessa torde istället fokusera på att Hizbollah inte har några 

betydande inkomster, vilket gör Irans pengar en livsnödvändighet. Detta påvisades inte minst 

under kriget med Israel där Iran försörjde Hizbollahs kamp. Sammantaget tycks alla faktorer 

haft betydelse för Irans lyckade politik. Beroende på vilken av de fyra synsätt man anammar 

sätts naturligtvis fokus på den vinkeln.  
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3.Fallstudie 2: Saudiarabien  
3.1.1 En helig puritanallians och bildandet av Saudiarbien 
Predikanten Muhammad ibn Abd al- Wahhab förespråkade i mitten av 1700 talet, en 

reformering av islam på de platser som han besökte på den arabiska halvön. Al- Wahhabs 

refomeringsbudskap var att gå tillbaka till en levnadsätt från Muhammeds tid. Exempelvis 

skulle lyx, tobak och olika islamiska ”korsningar” med lokala sedvänjor förbjudas ansåg 

han51. Al- Wahhab var således emot olika grenar av islam (företrädesvis shiaislam), som 

enligt honom inte utövade islam på rätt sätt. Budskapet var att följa koranen så strikt som 

möjligt. Al- Wahhabs rigida predikningar skapade uppståndelse och oro. Han jagades därför, 

förr eller senare iväg från de oaser och rastplatser han besökte. I staden Diriyah fick han dock 

en fristad av ledaren, Muhammad Ibn al- Saud52. Den politiske ledare, al- Saud, och den 

religiöse predikanten, al- Wahhab fann varandra, blev vänner och bildade därefter en allians 

som bestod i ett beroendeförhållande (fullbordat med äktenskap). Medan al- Wahhab gav 

religiös legitimitet åt al- Sauds politiska ledarskap lovade al- Saud beskydd för den förres 

rigida islamtolkning. De två blev snabbt ett radarpar som genom delar av olama (muslimska 

prästerskapet) och via nyfrälsta beduinkrigare (Ikhwan) blev kraftfull klan. Den här 

klanalliansens ättlingar fick allt fler anhängare och lyckades, tillsammans med hjälp av 

Ikhwan, att inta de heliga städerna Mecka och Medina från dess dåvarande makthavare- de 

osmanska turkarna (1801).  De sunni- sufiska (se bilaga 1) osmanturkarna svarade med att 

skicka den egyptisktalbanska - tukisk lojala ledaren Pascha Muhammed Alis soldater i ett 

fälttåg där de efter häftiga strider återtog de förlorade städer samt tillfångatog 

upprorsmakarnas ledare (al- Saud barnbarns barn). Men trots att denne släpades till Istanbul, 

halshöggs och kastades i Bosporen kom de som efter al- Wahhab kom att kallas wahhabiter 

att inte ge upp kampen för sin ideologi och motståndet mot turkarna.  

 

Efter mer än ett århundrade av krig, kom slutligen turkarna att besegras (till stor del med 

brittisk hjälp).  I det maktvakuumet som följde, förmådde den dåvarande ledaren för den 

saudiska klanen: Abd al- Aziz Ibn Saud, att ena stora delar av den arabiska halvön (1932). Ibn 

Saud utropade sig själv som kung i en stat som han ”ödmjukt”, döpte till; Saudiarabien. Den 

wahhabitiska islamtolkningen blev statsreligion, och klanen al- Saud blev självutnämnda 

härskare i det nya landet. Britterna var begeistrade och de skulle snart få sällskap av en ny, 
                                                           
51 Commins: 45 
52 Muhammad Ibn al -Saud var en av många ledare bland de otaliga stammar som var utsprida runt den arabiska halvön.  
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nöjd supermakt. USA:s president, Franklin Roosevelt lovade nämligen att beskydda 

Saudiarabiens ledning i utbyte mot utvinning av olja i landet (1945). Det kom att leda till 

häpnadsväckande förändringar i den fattiga ökenstaten. Med utlänningarnas oljepengar 

började nämligen saudierna bygga upp landet i form av vägar, skyskrapor och hamnar. 

Dessutom kunde det högst fertila kungahuset nu leva en aldrig tidigare skådad, luxuöst liv. 

Makthavarnas klan dvs. al- Saud kom trots alla förändringar inte att dock inta att åsidosatta 

sin historiska, stöttepelare, wahhabiterna. Exempelvis fick moralpolisen, (mutawaa) mer 

befogenheter och utvecklades till en kraftfull institution. Dessutom cementerats sharialagarna 

i konstitutionen. På det här sättet kunde kungahuset skapa legitimitet bland landets, livsviktiga 

sunnikonservativa wahhabiprästerskap53. Tanken att använda wahhabitisk islam, för politisk 

kontroll är något som kungahuset också började använda för att skaffa inflytande utanför sina 

gränser. På det här sättet ville man ytterligare visa för prästerna att man tog (wahhabi) islam 

på allvar. Det här är en statspolitik som tydliggjorts allt mer. Exempelvis har saudierna via 

myriader av moské och skolprojekt runt om i världen spridit wahhbismens puritanska och 

kompromisslösa idéer.54 Även i Europa har saudierna spridit denna ideologi via sitt bistånd55. 

Det mest tydliga ”beviset” för saudiernas wahhabistiska biståndsambitioner finns dock inte i 

Europa utan i Afghanistan.  För genom saudisk economic statecraft, skulle man i Afghanistan 

skapa en sunniextrem rörelse kom att skaka om världen som en snöglob i händerna på ett 

barn. Talibanerna.    

  

3.1.2 Wahhabismens ideologi ”drejar” talibanerna 
Historien om talibanerna började med att den dåvarande saudiska kungen, Fahd, skickade 

ekonomiska medel för att försörja de många afghanska och nordpakistanska skolorna 

(madrasa) på 80 och början av 90-talet. Många av barnen som gick skolorna var föräldralösa, 

pashtunska56 krigsbarn. Barnen sakande ofta all form av kärlek då deras föräldrar och familjer 

dödats, försvunnit eller traumatiserats i kriget mellan Mujaheddin och Sovjet57. Skolan var i 

denna fattiga och svåra uppväxt det enda pålitliga i barnens liv. Den undervisning de fick 

präglades dock inte av några, akademiska ambitioner. Barnen fick i huvudsak, ägna sig åt att 

recitera koranen och endast den wahhabipräglade idén om islam spreds58. I början av 90-talet 

                                                           
53 http://www.youtube.com/watch?v=E3hGpek48oU 
54 Mattias Gardell: 107 
55 http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=630225 
56 Pashtunerna är den största etniska gruppen i Afghanistan och en betydande minoritet i Pakistan. De företrädesvis 
konservativa pashtunerna är tillskillnad från de stora afghanska minoriteterna, varken turkisk eller persisktalande (dari).  
57 Rashid: 43 
58 Nojumi:122 



 

- 25 - 
 

växte flyktingpojkarna upp till män. Då beväpnades de av Saudiarabien via den pakistanska 

säkerhetstjänsten ISI (Inter Service Inteligence)59.  De nybeväpnade männen som kallades 

talibaner fick uppdraget att krossa de befintliga krigsherrarna och inta Afghanistan. 

Saudiernas mål med detta var att stoppa Irans intressen i Afghanistan. Iran (som nämnts i 

inledningen) gav nämligen sitt helhjärtade stöd till de persisktalande tadzjikernas krigsförband 

under ledning av Shah Massoud. Saudierna hade anammat en fientlig politik mot Iran, och 

vice versa. Saudiernas anti-iranska utrikespolitik kan skönjas efter att det stod klart att 

shiaprästerna tagit kontroll över Iran efter revolutionen. Man bävade nämligen för shiauppror 

(det finns en betydande shiaminoritet i Saudiarabien) samt att muslimer skulle börja 

ifrågasätta monarkin på samma sätt som Iran. Att Irans ledare Ayatolla Khomeini sa att det 

saudiska kungadömets styrelseform inte är förenat med islam gjorde knappast saker bättre60. 

Därför valde kungahuset att stödja Iraks misslyckade krigsföring mot Iran. Saudiernas 

economic statecraft till talibanerna var ett av många sätt att bekämpa Iran och återvinna 

terräng efter det krigsdebaclet. Gruppen var alltså talibanerna och wahhabismen blev medlet. 

Att använda wahhbismens enkelsidiga och oförsonliga islam var perfekt på alla möjliga sätt. 

Som nämnts hade wahhabismen en historik av fullständig apati och hat gentemot shiaislam 

och därmed det shiamuslimska Iran. Dessutom kunde man som tidigare nämnts skapa tillit 

och snärja de inhemska wahhabiprästerna genom att påvisa ett stöd till de sunnitiska 

”bröderna” i Afghanistan. På det här sättet kan saudiernas economic statecraft till talibanerna 

förklaras.      

  

Saudiernas economic satecraft - projekt började bra. Talibanerna fick snabbt många, frivilliga 

rekryter från Pakistan samt från diverse arabländer. Inledningsvis mutades (med saudiska 

pengar) många generaler, att ställa sig på talibanernas sida61. Talibanerna kunde därför snabbt 

expandera under 90-talets mitt. Till en början var somliga afghaner positiva till talibanernas 

uppmarsch och bekämpning av krigsherrarna. Men talibanernas styre kom att präglas av 

förbud. De förbjöd musik, de populära drakspelen och påtvingade männen; skärbräddslånga 

skägg. Kvinnor fick inte längre arbeta eller gå på gator och torg utan regleringar. 

Konsekvenserna blev fruktansvärda för änkorna som under talibanernas fana tvingades till 

prostitution och tiggeri. Talibanerna satte också snabbt stopp för all form av högtider. Firandet 

av det persiska nyåret nowrouz samt den shiitiska ashura (se bilaga 1) förbjöds. Att bryta mot 

lagarna kunde innebära prygel, stening och hängning. För talibanerna var inget av detta 
                                                           
59 Lund: 8 
60 Nasr: 151 
61 Rashid:58 
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makabert, de införde bara den islam som fått lära sig under uppväxten i de saudisksponsrade 

skolorna. En islamtolkning som alltså kan härledas till al- Wahhabs kompromslösa kallelse på 

1700 talet. Bland grupper i centrala och norra delarna av Afghanistan, var dock anpassningen 

till denna ideologi något som inte togs emot väl. Talibanerna var dock beslutna att med alla 

medel införa sin “sanna” islam. Men trots att talibanerna införde islam tycktes Gud inte 

begeistrad. Afghanistan drabbades nämligen av torka och allt fler människors situation blev 

hjärtskärande, med törst, svält och ett allt tyngre religöst ok. Folkets initiala tilltro 

förhoppning på att talibanerna grusades snabbt.  

 

3.1.3 Struktur och finansiering  
Att förstå talibanernas struktur är svårt eftersom de vägrade bilda en politisk bas för sitt 

maktutövande. Deras ”regering” i Kabul bestod av en några godtyckligt tillsätta generaler. De 

allra flesta var pashtuner (en uzbek). Inom de lägre leden fanns dock många etniska grupper 

som radikala uzbeker, tjetjener, och punjabier (Pakistans majoritetsgrupp). Pashtunen mulla 

Omar var (är) rörelsens obestridda ledare. Talibanernas finansiering bestod som nämnts av 

bistånd från Pakistan och Saudiarabien. Saudierna har enligt egna utsagor spenderat 

”astronomiska summor” pengar på bistånd” runt om i hela världen.62 En summa som 

framhävs är 70 billioner dollar63 (mellan 1979-2006). Hur stor av denna summa talibanerna 

fått är oklart. Men det torde vara mycket stora summor. Men talibanerna skaffade förvisso, 

inkomster från andra håll. Exempelvis kan rörelsen tjänat upp åt en miljard dollar på 

drogexporten64. Dessutom bidrog en viss saudisk dissident med namn, Osama bin Laden, med 

stora summor ur sin privata förmögenhet. Enligt beräkningar kan han bidragit med 100 

miljoner dollar till talibanerna65. Även efter att bin Ladens konton sedan länge har fryst av 

amerikaner och saudier beräknades han fortfarande ha uppåt 50 miljoner dollar i hemliga 

bankkonton runt världen66. Pengar som mycket väl kan ha hamnat i talibanernas händer.  

 

3.2.1 Det saudiska debaclet med talibanerna 
Talibanerna kunde med hjälp av sina stora inkomster och sprida sig runt hela Afghanistan 

under slutet av 90-talet. Paradoxalt nog var den islamiska regimen i Iran, länge, talibanernas 
                                                           
62 Gardell, Mattias: 107  
63 Allen: 277  
64 Gardell, Carl Johan: 26 
65 Robinsson: 245 
66 Atwan: 44 
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bitskaste kritiker. Anledningen var som redan nämnts att talibanerna bekämpade Irans 

gunstling Shah Massoud samt hela den nordliga allians som sedermera kom att svära 

fiendskap mot talibanerna. Dessutom hade talibanerna ägnat sig åt att massakrera 

shiamuslimer67, kallat Iran för ”en fiende till islam68” och dödat iranska diplomater. Det 

sistnämnda resulterade i en massiv folklig vrede och uppsamling av landets militärstyrkor 

längst gränsen. Trots allt detta valde Iran slutligen inte gå till attack mot talibanerna då det 

skulle kunna resultera i en oviss reaktion från Vita Huset. Amerikanerna var nämligen, 

initialt, nöjda med talibanerna. De ansågs kunna bekämpa droghandeln och vara en 

stabiliseringsfaktor i regionen69. Vid den här tiden kunde Saudiarabien vara högst begeistrade 

med sin economic statecraft gentemot talibanerna. Iran bekämpades, radikal wahhabism 

spreds och till råga på allt var regimens viktiga handelspartner, USA nöjda.  

 

USA kom dock att ändra hållning och högst oväntat få något gemensamt med Tehran - 

antagonismen mot talibanerna. USA:s kovändning skedde i samband med att de amerikanska 

ambassaderna i Kenya och Tanzania drabbades av blodiga terrordåd (1998). Pentagon pekade 

ut Osama bin Laden som ansvarig för dåden.  Blickarna riktades mot Afghanistan där just 

talibanerna hade gett bin Laden en fristad. USA:s syn på talibanerna vände därför snabbt från 

vän till fiende. För att påvisa detta skickade president Bill Clinton, som svar på de förmådde 

al- Qaida- dåden, kryssningsmissiler mot mål i Afghanistan och Sudan. Det gick inte så bra. I 

Sudan totalpulvriserade man en fabrik som producerade en stor del av det fattiga landets 

läkemedel. Massdemonstrationer utbröt i Khartoum medan talibanernas mulla Omar, ifrån sitt 

säte i Kandahar fräste att; “USA är den störste terroristen av de alla”70. Nu skedde en 

eskalering av terrorbomdåd och amerikanska repressalier som till slut utmynnade i 9/11. Att 

det inte var mulla Omar och hans talibaner som ansågs ligga bakom attackerna utan al- Qaida 

spelade ingen roll. Talibanerna beskyddade ju de sistnämnda Afghanistan! Dessutom ska man 

inte glömma att 15 av 19 av kaparna var saudier. Det betydde att kungahuset var tvungna att 

visa lojalitet för att inte drabbas av USA:s massiva vrede. Något som gjorde att saudierna 

gjorde en kovändning i förhållandet till talibanerna. Så här säger en representant för 

kungaregimen efter 9/11; “... de (talibanerna) fortsätter härbärgera... kriminella som utför 

                                                           
67De mongolättade hazarer, är den största shiagruppen i Afghanistan. Hazarerna som av alla grupper ses som mindervärdiga 
var de som främst utsattes för talibanernas illdåd. I den nordliga staden Mazar - e Sharif löpte talibanerna tillsammans med 
arabiska och utländska sunnisoldater (al – Qaidas roll är oklar) amok när staden föll 1998. Måltavlan var hazarerna som 
dristat sig till att göra motstånd. Exakt hur många tusen som dödades är oklart men det skedde en massaker skala är klart.  
68 Rashid: 278 
69 Holmertz: 18  
70 Rashid: 109  
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terroristattacker71”. För att förstå denna economic statecraft- debacle måste man förstå 

bakgrunden till bin Laden och mulla Omars sådana. Men bin låt oss börja med bin Laden.  

 

3.2.2 Bin Laden vs. kungahuset  
Osama bin Laden kommer från en yemenitisk, rik, betydelsefull och sedvanligt stor familj i 

Saudiarabien. Bin laden beslöt år 1979 att åhöra kallelse till Jihad i Afghanistan mot det 

innerligt hatade ateisterna dvs. Sovjet. När bin Laden och de andra frivilliga saudierna 

återvände hem från segern i Afghanistan hyllades de som hjältar. Bin Ladens hjältegloria 

dalade dock snabbt hos regimen - det eftersom han började kritisera styret. Det kom att 

resultera i husarrest (1990)72. Samma år invaderade Saddam Hussein det lilla oljerika, Kuwait. 

Både USA och Saudiarabien ansåg sig nödgade att agera mot den forna 

krigssamarbetspartnern, Saddam Hussein. Bin Laden som själv, knappast var en supporter av 

den sekuläre Saddam Husseins föreslog till kungaledningen att han skulle tillåtas mobilisera 

sina “afghanis” (de araber som stridit i Afghanistan). Den saudiska kungaledningen som ville 

skyddas riskeras att hamns i en tacksamhetsskuld till tusentals hängivna islamister förkastade 

förslaget och tog istället hjälp av amerikanarna. Även om amerikanarna snabbt slog ut 

Saddam Huseins armé var bin Laden knappast begeistrad. Han menade att beslutet att tillåta 

amerikanska soldater, komma till islams heliga land, kom som den största chocken i hans 

liv73. Bin Laden blev all blev ett allt större huvudbry för regimen. Bin Laden visste hans 

ihärdiga kritik mot kungahuset kunde betyda att hans husarrest blev utbytt mot en 

fängelsehåla.  Han valde därför att fly till Sudan där hans groende hat gentemot det saudiska 

kungahuset och USA utmynnade terrorverksamhet74. USA började nu hysa allt större intresse 

för bin Laden som kopplades ihop med en rad terrorattentat, bl.a. bombdådet mot World 

Trade Center (1993). Under 90-talets mitt, utsattes Bin Laden för en rad mord och 

bombattentat i Sudan. Personer i hans närhet dog men själv undkom han dessa försök. Men på 

grund av alla mordförsök - varken kunde eller ville regimen i Khartoum inhysa bin Laden 

längre75. I största hemlighet åkte därför bin Laden från Sudan till Afghanistan där han 

välkomnades av mulla Omar (1996). Bin Laden stadgade sig med sin familj och fortsatte med 

terrorverksamhet. Det här var sannerligen inte några goda nyheter för Saudiarabien som nu 

försökte agera för att inte förlora styret över talibanerna och Afghanistan.    
                                                           
71 http://www2.amnesty.se/andranyheter.nsf/28e7508e9f17c671c1256d79002f6b1e/fd91a2a1be830ca0c1256d77006e7ab5?OpenDocument 
72 Atwan: 37  
73 Atwan: 38 
74 Robinson: 137 
75 Atwan: 43 
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3.2.3Saudierna försöker agera  
Året är 1998. På ett lyxigt saudiskt jetplan sitter Hamida al- Attas. Al- Attas är på väg att 

träffa sin enda son som befinner sig någonstans i de afghaniska bergen. Hennes son som heter 

Osama bin Laden har blivit ett allt större hot mot Saudiarabien. Den sudisksponsrade 

återföreningen är ett försök att förmå bin Laden att lägga ner sin ”karriärval” och återvända 

hem i försoning. Det här är ovanligt för att vara Saudiarabien (synnerligen vid denna tid). 

Man väljer att försöka blidka bin Laden på ett ”mjukt” sätt. Men projektet misslyckas ändå. 

Bin Laden som förvisso, både respekterar och beundrar sin mor väljer att förkasta förslaget att 

återvända hem i fristad76. Om han inte litar på kungahusets förslag eller om han helt enkelt 

inte vill lägga ner sin kamp är oklart. Men när det står klart att saudierna misslyckats försöker 

de på annat sätt. Samma år som bin Ladens mor försöker övertyga sonen att ge upp sin kamp 

åker nämligen saudiernas underlättelsechef, prins Turki bin Faysal, till Afghanistan för att 

träffa talibanernas ledare, mulla Omar. Med sig har han 400 nya emiratiskt registrerade 

pickups som han ger som en gåva till sin värd77. Men prins Turki tar också upp en mycket 

delikat sak: bin Laden. Prins Turki vill att han ska ges över till saudierna78 alternativt, fängslas 

av talibanerna79. Enligt utsago svarar mulla Omar i högst vredgad ton att talibanerna inte böjer 

sig för de som går i USA:s ärenden80. Prins Turki får således åka hem utan den eftertraktade 

bin Laden. Noterbart är att de 400 hundra, sprillans nya Toyota-bilarna, lämnas över likväl. 

Det är alltså uppenbart att saudierna vill utöva economic statecraft på talibanerna men att det 

inte fungerar på denna punkt. 

 

3.3.1 Bin Ladens internationella stöd (International Conditionalism)  

Som synes misslyckades saudiernas alla försök att göra något åt talibanernas val att inhysa 

och samarbeta med al- Qaida. I det läget valde den saudiska kungaregimen att titta bort. 

Biståndet drogs inte in och saudierna erkände som ett av tre länder den talibanska regimen. 

Men så kom 9/11.  Världen var i chock. USA var vredgad och ställde sig på bakbenen och 

blottade tänderna som en argsint grizzlybjörn. Krig var oundvikligt om inte talibanerna 

agerade kraftfullt mot sina al- Qaida- gäster. Mulla Omar välde dock inte bekämpa al- Qaida. 

                                                           
76Atwan: 34 
77 Rashid:105 
78 Atwan: 49 
79 Rashid: 192 
80 Atwan: 49 
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Frågan kvarstår: varför? Enligt international canditionalists (internationell miljö), påverkas 

och balanserar en ledare economic statecraft med internationell prestige. Läget var som följde; 

stora delar av den muslimska världen hyste om inte vördnad så åtminstone förståelse för bin 

Laden och hans aktion81. Vad skulle hänt om Mulla Omar överfört bin Laden till den 

amerikanska administrationen? Det skulle vara mycket riskfullt med tanke på talibanernas 

intima kontakter med islamistiska pakistanierna och andra extremister.  Att den halvblinde 

mullan förkastade USA och saudiernas krav på ett utlämnande av al -Qaida är utifrån denna 

aspekt rimligt. För om han skulle ge vika för USA och Saudiarabien och utlämna en så viktig 

förgrundsfigur för islamisternas så skulle hans trovärdighet försvinna. Det var troligen också 

denna aspekt som gjorde att bin Laden släpptes in till att börja med (att mulla Omar var väl 

förtrogen med bin Laden sedan tidigare kan inte heller förbises). Att neka honom detta skulle 

vara ett dråpslag för världens islamister. Det här internationella prestigehindret är således 

något som saudiernas economic statecraft- inte kunde komma runt. 

 

3.3.2 Den saudiska paradoxen (Domestic Conditionalist)     
En annan förklaringsaspekt som härleds från den föregående teorin är domestic 

conditionalism (inrikesmiljö). Talibanerna bestod som nämnts, främst av fattiga barn och 

äldre generaler som blivit itutade en grovhuggen fanatism.  Ett utlämnande av bin Laden 

skulle utan tvekan riskera att kunna utmynna i ett internt uppror mot honom. Kort sagt; 

saudierna byggde och sponsrade extremistiska skolor som skulle sprida fanatisk sunniislam. 

Wahhbismen har som beskrivits en historik som baseras på en puritansk reform. Men hur kan 

man vara en “islamistpuritan”, samtidigt som man är lojala mot ett kungahus som idkar 

handel med det ”korsfararna” USA, hyser dess armé och går i symbios med deras krav på ett 

utlämnade av bin Laden?  Den här paradoxen, kunde saudierna på inget sätt, komma runt.  

 

3.3.3 Rika talibaner behöver inte rika saudier (ekonomisk liberal teori) 
När saudierna bröt alla förbindelser med talibanerna innebar det oundvikligen uteblivna, 

ekonomiska bidrag. Trots detta kunde alltså inte saudierna påverka talibanerna. En förklaring 

till detta var att talibanerna tjänade stora pengar på droghandeln. Som tidigare nämnts 

bekämpade man, initialt, vallmoodlingarna, men efter hand kom man att uppmuntra denna 

gröda. Talibanerna tjänade också stora pengar på Pakistans bistånd samt bin Laden som ur sin 
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privata förmögenhet sponsrade rörelsen. Talibanerna var således inte intimt beroende av 

saudiska pengar, vilket gjorde att det var svårare att utöva ekonomiska påtryckningar. Detta är 

tveklöst den viktigaste ekonomisk liberala svaret på saudiernas misslyckade economic 

statecraft utfall.      

 

3.3.4 Realistisk förhållningssätt  
Det är förstås omöjligt veta i vilken mån det saudiska kungahuset via politiska påtryckningar 

försökt sätta press på talibanerna att förbli lojala. Någon ordenklig offentlig kommunikation 

mellan länderna har aldrig upprättats (förutom glåpord efter brytpunkten). Man ska alltså 

komma ihåg att Saudiarabien alltid varit förtegna med sitt stöd till talibanerna. Visserligen har 

man som tidigare nämnt stoltserat över sitt bistånd till muslimer runt om i världen. Den 

offentliga teologidebatten om stödet och sedermera det politiska misslyckandet med 

talibanerna har dock tonats ner. För realisterna skulle just detta kunna vara en viktig orsak, 

dvs. att man aldrig försökte styra talibanerna via politiska medel utan snarare lät de göra som 

de ville. Saudierna hade ju chansen möjlighet att sätta hårdare tryck i ett tidigare stadium. 

Man kunde från den allra första början, satt hårt tryckt på talibanledningen och krävt att de 

inte skulle befatta sig med al- Qaida. Det gjorde man inte förrän senare. Men då var det för 

sent. Varken bin Ladens mor eller prins Turki kunde göra något åt saken. Saudierna valde 

istället att erkänna talibanerna och inte dra tillbaka detta. För en realist torde detta vara den 

mest viktiga punkten.  Att man helt enkelt tillät talibanerna att löpa amok så att deras 

extremism till slut inte var tämjbar samt att man inte förmådde eller ville göra en skarp 

politisk markering som i kombination med economic statecraft skulle kunna påverka 

talibanerna.    

 

 

4.4 Sammanfattning: Det misslyckade utfallet  
Historien om saudiernas stöd bistånd till talibanerna börjar när krigsbarn får sin skolgång 

sponsrade av Saudiarabien (och Pakistan). Dessa två länder vill inte var ”snälla” utan har 

naturligtvis en baktanke – nämligen spridning av konservativ sunnislam.  Sammantaget kan 

man säga att Saudiarabiens economic statecraft var lyckad under en några år. Under dessa år 

bekämpades shiaislam och Iran medan det sunnitiska wahhabismen spreds. Saudierna erkände 

därför talibanregimen som legitima (vilket är en viktig politisk markering). Hade det inte varit 
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för bin Laden hade detta kunnat fortgå. Men med bin Laden och al- Qaida, spolierades detta - 

saudiernas economic statecraft kunde helt enkelt, varken komma runt domestic eller 

interantionel condtionalist- aspekten. Utifrån en realistisk utgångspunkt är det dock bristen på 

kraftfulla politiska åtgärder den viktigaste orsaken. Utifrån en liberal synsätt handlar det mer 

om att talibanerna hade stora inkomster vilket gjorde att man inte var lika beroende av 

saudiernas pengar och kunde därför ”gå sin egen väg”. 
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6.1 Jämförande Analys/Diskussion  
Som benämndes i inledningen fanns många likheter mellan talibanerna och Hizbollah, när de 

uppkom. Både anammade en strikt islamisk värdegrund. Både sade sig vara något nytt som 

skulle skapa fred och stabilitet. Både ansåg sig också vara till för alla. Detta gäller även de 

pashtudominerande talibanerna som förvisso hatade shiiter men samtidigt inhyste radikala 

uzbeker, tjetjener, punjabier och araber i sina miltär led. Både stöddes dessutom av varsin 

regional stormakt – Saudiarabien och Iran. Två länder som trots sin antagonism mot varandra 

har också ha många likheter. Detta gäller inte minst ländernas liknande implementering av 

sharialagar samt en anammandet av shia respektive sunnislams mest konservativa linje. En 

linje som vi sett överfördas via economic statecraft på talibanerna och Hizbollah (till viss del). 

Men trots denna likhet blev som påvisats utvecklingen olika. Iran band Hizbollah till sig via 

sitt bistånd – medan saudierna misslyckades med deta gentemot talibanerna. Det är utifrån 

detta som den här undersökningen har gjorts dvs. från mest lika metoden. Svaret till de olika 

utfallen kan hänvisas till alla de olika synsätt som finns om economic statecraft. Men vad är 

då de viktigaste anledningarna till det två utfallen.   

 

Det finns forstås flera viktiga faktorer. Iran lotsade Hizbollah i förhållandet med Amal och 

Syrien medan saudierna inte kunde förhindra talibanernas samarbete med deras antagonister; 

Osama bin Laden och Ayman al- Zawahiri (Bin Ladens mentor). Medan Iran via sin 

utbildningsinstitution i Qom såg till att Hizbollahs ledning vidhöll/håller sitt starka band med 

Iran har det inte funnits några sådana utbildningsbandband som fjättrat talibanerna till 

saudierna. Redan på ett tidigt stadium vägledde (genom realismen) Iran, Hizbollah, något som 

saudierna inte lyckades med. Talibanerna kom att skaffa andra stora inkomster medan 

Hizbollah förblev beroende av Irans pengar. De hade dessutom inget intresse av att anamma 

saudiernas internationella politik medan Hizbollah hade det gentemot Iran. Talibanernas 

interna supportrar hade inga känslor för saudierna medan somliga Hizbollah supportrar hade 

det gentemot mot Iran. Således misslyckades saudierna på punkt efter punkt medan iranierna 

lyckades på punkt efter punkt. Detta är en viktig slutsats. Men det betyder naturligtvis inte att 

saudiernas economic statecraft- politik i generella termer är ett misslyckande, tvärtom. Som 

jag har beskrivit tidigare, har de wahhabistiska principerna spridet sig runt hela klotet. 

Samtidigt har shiaislam vunnit aldrig tidigare, skådad inflytande (exempelvis i Irak). Den här 

kollisionen har blivit massiv. Det handlar om Iran och Saudiarabiens fiendskap. Rivaliteten 

mellan det persiska Iran och deras arabiska shiavänner mot den stora sunnitiska världen med 
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de arabiska saudierna i spetsen. Rivalitet som resulterat i att bombdåd och död, hat och 

tragedi. Detta visar exempelvis händelserna i Afghanistan och Irak.  

 

Utöver Saudiarabien och Irans externa rivalitet länderna har länderna interna bekymmer. I 

Saudiarabien har al- Qaida- grupper, sedan elfte september, utfört en rad bombdåd mot 

landets intressen. Vid ett flertal tillfällen har regimen svarat med massaresteringar och hårda 

straff. Men landet går en mycket svår balansgång. Att agera för omfattande och obarmhärtigt 

mot islamister får de wahhabitiska prästerna att koka av indignation. Det har kungahuset inte 

råd med. De balanser som påvisats på just deras stöd! Dessutom finns underjordiskt motstånd 

som hämtar längtar efter demokratisering och mer frihet och som hämtar sin näring och 

motståndsorganisering från Internet (även i övriga arabvärlden).    

 

Även Iran har sina problem. Ända sedan man förlöste Hizbollah har man förvisso skaffat stort 

inflytande i Libanon. Men är detta tidlöst? Demonstrationerna i kölvattnet av valen (2009) 

visar att Iran är ett splittrat land. Oppositionen är trötta på apartheid mellan könen, bristen på 

frihet, samt moralgardisternas ihärdiga sedlighetskontroll. Samtidigt finns det starkt stöd för 

rådande politik bland Irans konservativa shiiter (främst ute i landsbygden) i Tehrans fattiga 

söderkvarter, samt i religiösa städer som Qom och Mashhad. Bland dessa grupper i dessa 

områden är det en självklarhet att stödja Hizbollah som med vänstermannen, Shariatis retorik 

anses bekämpa tyranni och orättfärdighet. Hizbollah kan således vara säker på sitt stöd så 

länge den nuvarande regimen och deras supportrar med till buds tänkbara medel styr landet 

och innehar rodret. En annan sak är regimens politik mot omvärlden i form urananrikning. 

Hur det ska gå med detta är omöjligt att veta. Framtiden. Den är oviss.  
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Bilaga 1: Skillnaden mellan Sunni och Shia  
Skillnaden mellan sunnislam och shiaislam grundar sig på en schism efter Muhammeds död. Medan 
de som kom att kallas sunniter tyckte att man via ett muslimskt råd skulle utse en lämplig kandidat 
(oavsett blodsband) menade de som kom att kallas shiiter att endast Muhammeds barn skulle få vara 
en ledare för islam. Den olika ståndpunkten mellan shia och sunni blev grogrund för en häftig 
maktkamp vilket ledde komplotter. Exempelvis omringades Muhammeds dotterson; imam (ledare) 
Hussein och hans följeslagare av kalifen Yazids trupper utanför Kerbala (dagens Irak), runt år 680. 
Imam Husein dödades tillsammans med de flesta av hans följslagare. På grund av kalifens Yazids 
agerande kom shiiterna med åren att arrangera gråtfyllda och blodiga sorgceremonier vid årsdagen av 
denna händelse (ashura). Yazid har efterhand blivit en sinnebild för allt ont och brukar ofta dras upp 
än idag när shiiter pratar om ondska. Efter Hussein finns enligt shiatrogna 10 (13 totalt) efterföljande 
imamer. Den sista försvann spårlöst vid ung ålder.  Denne imam -e - zaman (den tidlösa ledaren) 
kommer enligt shiiterna att vid ett lämpligt tillfälle dyka upp som en messias. Det ska sägas att i det 
shiitiska Iran kallas den högste andliga ledaren för ”imam”. Det betyder inte att han anses vara den 
återvändande imamen utan att han är den högste och mest vördnadsfulle auktoritet i väntan denne. 
Som det benäms i arbetet har islamisterna i Iran skapat en typ av republik där en rad religiösa 
institutioner (väktarrådet, basijimilsen och expertrådet) har rollen att garantera ett islamiskt samhälle. 
Det väsenliga med alla dessa institutioner är alltså övertygelsen om vikten av att skapa en sådan 
optimal shiastat som möjligt för att förmå den gömda imamen att återvända. (Ordet imam, ska alltså 
inte blandas ihop. För sunnislam handlar det i huvudsak om en person som leder bön medan för 
shiiternas betyder Muhammeds rättfärdiga makthavare).  
 
Generellt kan man säga att sunniter anser att i och med Muhammeds så fullbordades Guds sändebud 
till människorna. Att det finns (närmast) gudomliga ättlingar/imamer till Muhammed avfärdar man 
därför bestämt. Utöver den historiska schismen om ledarskapsfrågan är sunniter kritiska och ibland 
rent av fientliga till shiiternas vana att ha avbilder på imamerna samt Muhammed (i viss utsträckning). 
Detta gäller inte minst sunniter som anammar hanbaliskolans principer. Sunnitisk islam är nämligen 
uppdelad i olika skolor. Hanbali är den skola som är mest ortodox. Den hanbaliska sunniskolan har 
gett upphov till wahhabism och salafism. Att skilja mellan dessa två konservativa sunniskolor är svårt. 
En skiljelinje är dock de som anammar salafism, är kritiska till de wahhbistiska prästernas historiska 
och nuvarande stöd till det saudiska kungahuset (al- Qaidas islamtolkning är ett exempel på extrem- 
salafisism).  Trots denna skiljelinje mellan wahhabism och salafism finns det likheter. Både tillhör ju 
alltså en gemensam sunnitisk ”släktträd” där korantolkningen är mycket rigid. Man kräver av 
muslimer att anamma en ”ren” islam som inte är influerad av lokala sedvänjor.  En vanlig grundsats är 
att folk nu till skillnad från vid jahilya (tiden före Muhammed) fått islam presenterat för sig och kan 
därför ställas till svars. Al- Wahhab själv legitimerade därför dödande av exempelvis shiiter och sufier 
(islamisk mystik) om de inte ville konvertera till den ”sanna” sunnitiska hanbali- skolan. Shiiternas 
gråt och hyllningar av imamer viftades ofta bort som tecken på kult.  
Det wahhabitiskt präglade styret har på grudn av detta tonat ner Muhammeds grav och använder idag 
vakter för förhindra all form av dyrkan och kult vid denna plats. Flera av hans ättlingars gravplatser 
har dessutom förstörts. I god wahhabistisk anda försöker på det sättet klanen al- Saud tillgodose sin 
historiska allierade dvs. wahhbiterna. I sann wahbbi-anda föstörs därför all kult.  
Källa: Commins, David och Nasr, Vali (se källor) 
 
Uppåt 90 % av världens muslimer är sunniter. Däremot innehar shiiterna en majoritet kring persiska viken. Iran är  
det största shialandet och i Irak finns shiitisk majoritet. I Hizbollahs Libanon finns drygt 40 % shiamuslimer.  

 
Bildkälla: http://people.wku.edu/daniel.reader/110stuff/NASWA/sunni-shia-world-distribution.jpg 
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Bilaga 2: Iransk världspolitik 

 
Bidlkälla:http://img507.imageshack.us/i/68509210590l600mu7.jpg/ 

Textkälla: http://www.youtube.com/watch?v=_vYXcna8Pxw&feature=related (angående Irans syn på judar) 
Textkälla: Noe: 186 (Hizbollahs syn) 

 
Irans president, Mahmoud Ahmadinejed, ger en 
judisk anti-sionist, en vänskaplig kram. Denna 
grupp, ultra- ortodoxa judar var inbjudna från USA 
till en konferens i Tehran (2006). Konferensens 
generella ståndpunkt var att det behövs mer 
”objektiv” forskning om förintelsen samt att staten 
Israel är illegitim. Den iranska regimen är noga 
med att särskilja judar och sionister. Iran som 
inhyser Mellanösterns största judiska grupp (utöver 
Israel) drygt 20000- 40000 stoltserar gärna med 
detta. Det poängteras också frikostigt att det inte är 
judarna som är fiender utan de judar som bosatt sig 
på i den ”illegala” staten Israel dvs. sionisterna. 
Trots att detta förvisso är radikalt är det mycket 
annorlunda om man jämför med al- Qaida, 

Islamiska Jihad och andra radikala islamisters 
förhållningsätt som bakar ihop alla judar/sionister i 
en gemensam fiendeskala. Det är ingen slump att 
shiitiska Hizbollah anammat samma linje som den 
iranska regimen istället för sunnitiska al- Qaida och 
dylikt. Iraniernas economic statecraft har nämligen 
fungerat som en katalysator och förmått Hizbollah 
att agera i symbios med Iran när det gäller 
internationella frågor. Hizbollah har helt enkelt 
inget intresse av att gå emot Irans linje. Man 
använder sig nämligen av samma retorik i kampen 
mot sionisterna. En retorik som alltså innebär att de 
inte anser sig vara emot religionen judendom och 
istället fokuserar på sionismen – till skillnad från 
radikala sunnigrupper.   

 

Bidlkälla: Naji, Kasra 

I den här planschen som spreds av den 
konservativa, regimtrogna, basijimilisen (2006) kan 
regimens bild av sig själva skönjas - som en bärare 
av rättfärdighet och bekämpare av globala 
orättvisor. Så framställs även landets economic 
statecraft till Hizbollah dvs.; ”En allians för 
rättvisa.” Noterbart, är att den iranska presidenten 
befinner sig på samma plansch som uttalade 
religionskritiska socialister som Hugo Chavez och 
Fidel Castro. Det här ett tydligt exempel på Ali 
Shariatis vänsterpåverkan på iransk utrikespolitik. 
Något som också Hizbollah anammat i kampen mot 
Israel. Det här betyder naturligtvis inte att den 
teologiska retoriken är att förringa! Men det är ofta 
lätt att avfärda Iran som en islamistisk stat som 
saknar all form av pragmatism. De må de facto vara 
så på många sätt men poängen är att regimen själv 
är mån av att även få fram en annan sida.  
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Bilaga 3: Saudisk 
världspolitik  
 

 
Bildkälla: Allen, Charles  

En koranskola i Pakistan. Det var i dessa skolor 
som saudierna ”strödde” sina pengar på 80- och 90 
talet. I skolorna förenade sig wahabismen med det 
lokala deobandiskolan. Det utmynnade i en 
makaber radikalism i form av talibanernas tolkning 
av islam. Saudierna kunde via talibanerna bekämpa 
shiaslam och sprida sin maktsfär.  Men talibanerna 
kände ingen lojalitet gentemot det sponsrande 
kungahuset. För lojalitet mot Saudiarabien var 
likställt med lojalitet mot USA. Den här inhemska 
punkten, är en av flera punkter där saudiernas 
economic statecraft misslyckades.   
 

 
Bildkälla: Allen, Charles  

På den här bilden utser sig talibanernas ledare 
mulla Omar som de rättrognas ledare dvs. islams 
ledare (Amir al- Mu´mnin). Det hela föregås av en 
ceremoni som går ut på att mulla Omar sätter på sig 
en mantel som enligt utsago tillhört profeten 
Muhammed. Det här är ett typexempel på hur mulla 
Omar agerar för sin framställning som en ledare av 
islam. Mulla Omars legendstatsus samt hans 
fullständiga kompromisslöshet mot shiiter lockade 
stora skaror supportrar. Även om saudierna var 
nöjda med kampen mot shia hade de alltså missat 
att mulla Omar såg sig själv som en allsmäktig och 
global muslimsk ledare. Varför skulle han som en 
global muslimsk ledare lyssna på de schizofrena 
saudierna som förvisso spred islam radikal 
sunnislam men samtidigt var allierad med USA? 
Den här internationella aspekten kunde saudierna 
inte komma runt. En aspekt - intimt kopplad till 
föregående.   

 
 


