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1. Introduktion  

1.1 Forskningsproblem  

Jemen är Mellanösterns fattigaste stat och har varit konfliktdrabbat under större delen av det 

senaste seklet (Rugh 2015:140, 142). Idag är landet drabbat av den största humanitära krisen i 

modern historia då befolkningen lider av svält, vattenbrist och sjukdomar. Detta till följd av ett 

krig som fick sitt bränsle när den arabiska våren spred sig genom Mellanöstern och nådde Jemen 

i januari 2011 (Orkaby 2017:93, 101; Phillips 2011:9-10). 

 

Jemen var konfliktdrabbat innan 2011, men när de fredliga protesterna i huvudstaden Sanaa 

bemöttes med våld från regeringsvänliga styrkor eskalerade konflikten (Congressional 

Research Service1 2015:31; Winter 2010:395). Militären öppnade eld mot demonstranterna, 

vilket blev början på en uppåtgående våldstrappa (CRS 2015:31; Rugh 2010:145). Den 

efterkommande perioden har kännetecknats av sammandrabbningar i norr, strider mellan en 

upprorsgrupp och regeringsstyrkor, oroligheter i söder och terror till följderna av en Al-

Qaidagrupps etablering (Longley Alley 2013:75). Samtidigt är externa aktörer närvarande. 

Både Saudiarabien och USA är direkt involverade med militära förmågor, samt hävdas det att 

Iran förser grupper med vapenmateriel (CRS 2017:1, 7, 11). Jemen har därmed blivit en 

krigsskådeplats, men också en plats där regionala och globala intressen möts. 

 

Förklaringarna till krigets orsaker presenteras genom olika narrativ. Narrativen framställer 

konflikten som ett proxykrig mellan Iran och Saudiarabien, som ett krig mellan sunni- och 

shiamuslimer eller en konsekvens av Al-Qaidas utökning (Clausen 2015:17). Kan konflikten 

verkligen förklaras genom dessa narrativ? Är orsakerna till kriget rivaliteten mellan Iran och 

Saudiarabien eller de religiösa skillnaderna? Är Jemen endast ett offer för Al-Qaidas 

etablering? Svaret tycks vara nej eftersom narrativen inte förklarar krigets alla aspekter då de 

förenklar de lokala aktörernas motiv. De simplifierade förklaringarna till varför det är krig i 

Jemen ger inte ett helhetsperspektiv på konflikten. För att kunna förstå kriget krävs en mer 

omfattande redogörelse för, och analys av aktörers motiv och förmågor på olika nivåer: lokal, 

regional och global. Genom att göra detta kan en förklaring kring krigets egentliga orsaker 

klargöras.  

 

                                                
1 Hädanefter CRS 
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1.2 Syfte 

Denna studie ämnar ge ett nytt perspektiv på orsakerna till kriget i Jemen. Detta ska göras 

utifrån Benjamin Millers teori om obalans mellan nationer och stater samt involvering av 

stormakter. Teorin utgår från ett analysramverk med de tre nivåerna, lokal, regional och global 

som grund. Därmed möjliggör teorin en analys av kriget som ger en ökad förståelse för dess 

orsaker. Studien syftar därmed till en helhetsförståelse kring kriget och de lokala aktörernas, de 

regionala makternas och globala staternas intressen, förmågor och påverkan på krigets orsaker. 

Detta innebär att studien har ett empiriskt syfte, men det betyder inte att teorin kommer att 

användas okritiskt.  

 

Utifrån forskningsproblemet och syftet blir studiens forskningsfråga: Vilka är orsakerna till 

kriget i Jemen? 

 

Genom att besvara denna fråga förväntas studien att, inte bara kunna bidra till en ökad förståelse 

kring orsakerna till kriget i Jemen. Utan även till att bidra med en större förståelse kring 

problematiken med de förenklade förklaringar som finns om kriget i Jemen.  

 

1.3 Bakgrund 
För att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i ämnet som studien behandlar kommer detta avsnitt 

innehålla en kort beskrivning av situationen i Jemen. En mer detaljerad redogörelse för kriget 

behandlas i kapitlen 5, 6 och 7.  

 

Större delen av 1900-talet bestod Jemen av två stater: Nordjemen och Sydjemen. År 1990 

förenades dessa och Nordjemens president, Ali Abdullah Saleh blev president för det enade 

Jemen. Redan 1994 utbröts oroligheter på grund av sydjemenitiskt missnöje. Detta ledde till att 

Saleh band makten hårdare kring sin egen regim, som till stor del bestod av egen släkt. Det 

sydjemenitiska missnöjet adresserades aldrig, vilket har lett till att det idag finns en rörelse som 

strävar efter självständighet. Denna kallas för Southern Mobility Movement (SMM) eller Hirak 

(Longley Alley 2010:74; Rugh 2015:142-14).  

 

Samtidigt har missnöjet även vuxit i norr där en del av befolkningen tillhör den shiamuslimska 

åskådningen zaydi. Detta för att zaydigruppen har upplevt en marginalisering och förtryck av 

deras religion då Saudiarabien har exporterat deras sunnimuslimska ideologi wahhabism, 
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vilken för en anti-shiaretorik (Rugh 2015:143; Winter 2010:395-396). Rörelsen som expanderat 

kallas för Houthi, vilka har använt våld för att motverka regimen och har lyckats ta kontroll 

över stora delar av Jemen, bland annat huvudstaden Sanaa under 2014 (Rugh 2015:157). 

Samtidigt har gruppen anklagats för att tagit emot vapenmateriel från Iran enda sedan 2004 

(CRS 2015:7; Janeau 2016:655). 

 

Arabiska våren nådde Jemen i början på 2011, vilket ledde till ökade orolighet, men också till 

president Salehs avgång. Hans efterträdare blev vicepresidenten Abd-Rabbu Mansour Hadi. 

Dock var stödet för honom ännu lägre och oroligheterna fortsatte (Longley Alley 2013:77-78; 

Rugh 2015:146). 2015 intervenerade Saudiarabien militärt, tillsammans med Gulfstaternas 

samarbetsråd (GCC) i syfte att säkra Hadis plats som president (Orkaby 2017:97).  

 

2005 krossade Saudiarabien en Al-Qaidagrupp som försökte etablera sig i Saudi. De 

medlemmar som flydde tog sig över till Jemen och upprättade där Al-Qaida på den arabiska 

halvön (AQAP). Från Jemen har gruppen sedan dess kunnat utföra attacker inom landet, men 

också utom, främst riktat mot USA (CRS 2015:8-9; Longley Alley 2010:73). Detta har gjort att 

USA har genomfört anti-terroråtgärder, särskilt i form av drönarattacker (CRS 2015:10; Rugh 

2015:150).  

 

År 2017 är Saudiarabien fortsatt direkt involverad i konflikten och Houthi fortsätter att 

kontrollera Sanaa. Saleh är dödad av Houthi och Hadi är den internationellt erkända presidenten 

trots att han lever i exil i Saudiarabien (Forster 2017:485; Wintour 2017). Samtidigt backar inte 

AQAP, utan snarare expandera, vad som verkar vara i samma takt som USA:s luftattacker ökar 

(CRS 2017:i; International Crisis Group 2017). 

 

1.4 Disposition 

Denna studie kommer till en början att redogöra för det teoretiska ramverket, vilket består av 

tidigare forskning inom det teoretiska området, Millers teori samt kritik mot Miller. Kapitlet 

avslutas med en lista av teorins centrala begrepp. Det efterföljande avsnittet kommer därmed 

börja med att redogöra för operationaliseringen av dessa begrepp. Sedan fortsätter det med att 

klargöra studiens metod- och materialval, där även begräsningar gällande material ingår. Det 

fjärde avsnittet kommer både beskriva och diskutera situationen i Jemen utifrån tre nivåer: 
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lokal, regional och global. Avslutningsvis kommer slutsatserna att dras, samt förslag för vidare 

forskning ges.  

 

2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning 

Millers teoretiska förklaring till orsakerna till regionala krig tar avstamp i Kenneth Waltzs 

realism (Miller 2007:21). Waltz förklarar orsaken till krig genom att det internationella 

systemet kännetecknas av anarki och hur makten mellan stater är fördelade (Grieco 2007:65). 

Han menar att den bipolära strukturen, där makten är fördelad mellan två stormakter är mest 

stabil (Grieco 2007:66). Waltz lade även grunden för det som sedan blev analyssystem 

(Suganami 2009:374). Han utgår från tre ”bilder” som är mannen, staten och det internationella 

systemet (Suganami 2009:376). Utifrån dessa bilder menar han att orsaken till krig kan förstås 

(Suganami 2009:375). 

 

Millers hänsyn till en annan nivå: den regionala. Regioner kan förstås på olika vis men Peter J. 

Katzenstein menar att regioner är grupper av länder som skapas av materiella och symboliska 

aspekter (Katzenstein 2005:13). De skiljer sig åt mellan varandra i frågor om institutionella 

former, identiteter och interna strukturer (Katzenstein 2005:1). Vissa regioner har en kärnstat 

och denna stat förmedlar regionens kontakt med USA och på så vis stöttar USA:s makt 

(Katzenstein 2005:1). Detta beror på en amerikacentrerad regionalism vuxit fram sedan kalla 

krigets slut (Katzenstein 2005:43). Mellanöstern saknar enligt Katzenstein en kärnstat som 

förmedlar USA:s makt till sina grannstater (Katzenstein 2005:1). Varken Saudiarabien eller 

Israel har kunnat åstadkomma detta, vilket gör att konflikter i regionen fortsätter vara olösta 

(Katzenstein 2005:208).  

 

Barry Buzan och Ole Wæver ser regioner från ett annat perspektiv där de utgår från 

Köpenhamnskolan och Buzans tidigare verk State, Nations and Fear som förespråkar en 

bredare säkerhetsagenda (Buzan & Wæver 2003:xvi, 1). De hävdar utifrån deras teori 

”Regional Security Complex Theory” (RSCT) att regioner är beroende av varandras säkerhet, 

vilket gör att de ska förstås som säkerhetskomplex. De kan dock penetreras av globala makter 

(Buzan & Wæver 2003:4). Eftersom det är på den regionala nivån som statliga och globala 

aktörer möts är den nivån mest väsentlig för att förstå den globala ordningen (Buzan & Wæver 
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2003:43, 87). Därmed kan enheters säkerhet och globala makters interventioner endast förstås 

genom den regional säkerhetsdynamiken (Buzan & Wæver 2003:43). 

 

Den bredare säkerhetsagendan som RSCT utgår ifrån argumenterar för att konceptet säkerhet 

är mer mångsidigt än den realistiska och liberalistiska synen på makt respektive fred (Buzan 

1991:3). Han utgår från Waltz trenivåanalys, individen, staten och det internationella systemet, 

men utvecklar det ytterligare (Buzan 1991:26). Han menar att säkerhet endast kan förstås 

genom nivåernas relation till varandra (Buzan 1991:363). Till exempel innebär det att 

nationsstaten erbjuder social säkerhet, men att den också diskriminerar inhemska element. 

Nationsstaten kan samtidigt hotas av individerna och grupperingarna inom den. Därmed är 

säkerheten motsägelsefull mellan individ och stat (Buzan 1991:364).  

 

I boken Nationalism and international society fokuserar författaren James Mayall på 

nationalismens påverkan på det internationella samhället (Mayall 1990:1). Det internationella 

samhället definierar han som samhället bestående av stater, inte folk. Argumenten utgår från 

nationsidén, vilket är idén om att världen är, eller bör vara uppdelad i nationer och att dessa 

nationer är grunden för den suveräna staten (Mayall 1990:2). Enligt Ernest Gellner är nationen 

antingen voluntaristisk eller kulturell. Den förstnämnda är att nationen består av ett folk som 

erkänner sig till nationen, medan den kulturella är när folket delar system av idéer, värderingar, 

uttryck, beteende och kommunikation (Gellner 2007:6-7). Mayall definierar inte nationalism, 

men menar att det är en ideologi som sätter kollektivet i centrum (Mayall 1990:2, 151). Gellner 

anser istället att det är en teori om politisk legitimitet, vilket innehåller en princip som kräver 

att etniska gränser överensstämmer med de politiska gränserna (Gellner 2007:1). Han hävdar 

att nationalism är en art av patriotism som blir dominant under vissa sociala villkor (Gellner 

2007:132). Det kan både ses som en känsla och en rörelse. Nationalistisk känsla är huruvida en 

ilska eller tillfredsställelse upplevs gällande principens uppfyllelse (Gellner 2007:1). 

 

2.2 Teori – Obalans mellan stat och nation 

Benjamin Millers teori gör anspråk på att kunna förklara skillnaden mellan regioners 

benägenhet att kriga (Miller 2007:1). Detta gör han genom att kombinera de traditionella 

teorierna inom internationella relationer, realism och liberalism. Realistiska faktorer förklarar 

regioners krig och liberalismen förklarar det fredliga beteendet inom regioner (Miller 2007:22). 

I och med att Jemen är ett krigsdrabbat land och eftersom syftet är att förklara krigets orsaker 
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kommer det som teorin berör gällande liberalism, fred, fredliga stater, demokrati och 

nedtrappning av konflikten att uteslutas.  

 

Orsaken till skillnader mellan regionerna är huruvida det finns balans mellan den existerande 

statens gränser och befolkningens identitet, vilket Miller kallar för nation. Finns det en obalans 

är risken för krig större (Miller 2007:12, 54-56). Miller tar även hänsyn till globala makters 

involvering. Deras närvaro i kriget kan påverka konfliktens långvarighet och omfattning (Miller 

2007:16). Teorin bidrar därmed med ett analyssystem med tre nivåer: lokalt, regionalt och 

globalt perspektiv (Miller 2007:23).  

 

Benjamin Millers teori utgår från två typer av aktörer, regionala och globala, samt har två 

oberoende variabler, regional/inhemsk och global. Den första variabeln syftar till regionens 

karaktär (Miller 2007:53). Den andra variabeln syftar till stormakters involvering i den 

regionala kontexten, vilket är en viktig faktor för att förstå variationen av krig och fred mellan 

och inom regioner (Miller 2007:62). Teorin undersöker variablernas kombinerade effekt på 

regionala utfall, och är därmed inte intresserad av orsakerna till faktorerna (Miller 2007:53). 

Detta gör att utfallet är den beroende variabeln. 

 

Oberoende variabler – Den regionala/inhemska variabeln 

Den regionala/inhemska variabeln består av Millers koncept ”state-to-nation balance” 

(statsbalans) och liberal kompabilitet. Den sistnämnda är en mellanliggande variabel som bidrar 

till förståelse för regionens tillstånd av fred (Miller 2007:61).2 Statsbalans består av två 

dimensioner, vilka Miller beskriver som ”hårdvaran” och ”mjukvaran”. Hårdvaran är den 

berörda statens styrka eller svaghet, medan mjukvaran är i vilken utsträckning de politiska 

gränserna och de nationella identiteterna i en region överensstämmer (Miller 2007:54).  

 

Miller avgör staters styrkor utifrån statens förmåga att implementera sin politik, inhämta 

resurser samt huruvida staten har våldsmonopol inom dess område. Detta innebär att styrkan 

kan mätas i statens förmåga att mobilisera mannakraft och utvinna finansiella resurser från 

samhället. Svaga stater har därmed svårigheter att driva in skatt, upprätthålla nyckelfunktioner 

och en effektiv byråkrati (Miller 2007:54).  

                                                
2 Eftersom Jemen inte är en liberal demokrati kommer liberal kompabilitet som variabel att 
exkluderas i denna studie. Därmed kommer den inte att beskrivas närmre. 
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Graden av överensstämmelse avgörs utifrån förhållandet mellan existerande geopolitiska 

gränser och befolkningens identitet inom samma region. En hög överensstämmelse innebär till 

exempel att befolkningen har en stark identifikation till den existerande staten och dess 

territoriella gränser (Miller 2007:55). Detta behöver inte nödvändigtvis vara baserat på etnisk 

enighet, utan kan även baseras på medborgerlig nationalism (Miller 2007:56). Den etniska 

nationalismen baseras på släktlinjer, stammar och gemensamma anor (Miller 2007:89). 

Medborgerlig nationalism innebär identifiering med staten, vilket påminner om Gellners 

definition om voluntaristisk nationalism. Miller menar att den i regel är en produkt av statens 

arbete för att reducera kulturella skillnader och främja en nationalistisk medvetenhet (Miller 

2007:92). Befolkningen är därmed multietnisk men delar kulturella drag (Miller 2007:56). 

 

Diskrepans mellan nation och stat kan uttrycka sig på två vis, internt och externt. Den interna 

dimensionen innebär att det finns för få stater, då en geopolitisk enhet innehåller flera skilda 

nationer (Miller 2007:56). Vid dessa fall brukar utmaningar uppstå inifrån. Nationella etniska 

grupper vill bryta sig ur staten och etablera en egen med självbestämmande rätt (Miller 

2007:57). Detta fenomen kommer i denna studie benämnas som utbrytning. Extern diskrepans 

innebär istället utmaningar i form av irredentism, vilket innebär att en grupp vill förena sig med 

en annan stat eller etablera en ny stat vars territorium sträcker sig över flera stater (Miller 

2007:57). Extern diskrepans innebär med andra ord att en nation sträcker sig över flera 

geopolitiska gränser, och därmed att det finns för många stater (Miller 2007:56).   

 

Miller kategoriserar stater efter kombinationen av de två fenomenen, statens styrka och dess 

grad av överensstämmelse, vilket ger fyra olika typer av stater: status quo-stater, ”frontier 

states”, revisionistiska stater och kollapsade stater. Tabellen nedan visar vilka kombinationer 

av karaktärsdragen ger typen av stat (Miller 2007:102). 
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Tabell 2.1: Typer av stater indelat efter kombination av staters karaktärsdrag (Egen tolkning av Miller 2007:101) 

 
Nation och stat 

överensstämmer 

Diskrepans mellan 

nation och stat 

Stark Status quo-stater 
Revisionistiska 

stater 

Svag ”Frontier states” Kollapsade stater 

 

De stater som är av intresse i denna studie är de två sistnämnda, revisionistiska och kollapsade 

stater eftersom dessa är staters gränser inte överensstämmer med nationernas. En revisionistisk 

stat strävar efter regionaldominans och är missnöjd med nuvarande regional ordning, vilket gör 

att den är villig att använda sin styrka för att förändra gränser (Miller 2007:102). En kollapsad 

stats svaghet möjliggör istället för revisionistiska grupper att utöva våldshandlingar (Miller 

2007:103). Dessutom kan kollapsade stater bli fristäder åt terrorgrupper då de kan utnyttja 

statens svaghet (Miller 2007:19, 116). Detta innebär utmaningar för den regionala ordningen, 

vilket gör att dessa två typer av stater ömsesidigt förstärker varandras obalans (Miller 2007:59, 

104).  

 

Den revisionistiska staten kräver regionala staters underlydnad, och kan underminera andra 

staters inhemska legitimitet, till exempel genom att förespråka irredentism eller intervenera. 

Detta särskilt om det finns nationella band (Miller 2007:59-60). Den kollapsade statens 

oroligheter kan å andra sidan ”spilla över” på den revisionistiska och andra grannstater. Till 

exempel genom flyktingvågor, terrorgrupper kan utnyttja staten som fristad och grupper med 

utbrytningsambition kan ge inspiration till grupper inom den revisionistiska staten (Miller 

2007:60). Detta gör att den revisionistiska staten lockas till att intervenera (Miller 2007:104).  

 

Oberoende variabler – Den globala variabeln 

Globala makters involvering i regional kontext är den andra oberoende variabeln. En global 

makt är enligt Miller en stat med särskild status som därmed har en påverkan på regionala 

dispyter och ett ansvar att främja internationell ordning och stabilitet (Miller 2007:50). Enligt 

Miller är det irrelevant hur många stormakter det finns i det internationella systemet eftersom 

det inte avgör maktbalansen i en region. Det är istället stormakters intresse, i kombination med 

deras relativa förmåga som avgör typen av regional inbladning (Miller 2007:62). 
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Miller kategoriserar den regionala inblandningen i fyra typer: tävling, samarbete, dominans och 

frånvaro (egen översättning). De två första typerna innebär att det är två eller fler stormakter 

som är involverade inom en region, medan det endast är en när det råder dominans. Vid frånvaro 

är ingen stormakt involverad, varken militärt eller diplomatiskt (Miller 2007:62-63). När det är 

tävling i en region fokuserar stormakterna på att balansera varandra och har som målsättning 

att, antingen exkludera den andre från regionen, eller hindra den från att bli dominerande. Vid 

samarbete har stormakterna istället gemensamma mål i regionen och arbetar tillsammans för att 

uppnå dessa (Miller 2007:62).  

 

Beroende variabel 

Miller särskiljer olika typer av krig och fred, även kallat utfall, efter intensitet (Miller 2007:42). 

”Heta utfall” är de mer intensiva så som hett krig och varm fred (Miller 2007:12), där hett krig 

är när två sidor brukar våld mot varandra i syfte att utplåna den andres militära förmågor, och 

varm fred är när våldsutövning är högst otroligt. De mindre intensiva utfallen är kallt krig och 

kall fred. I dessa lägen används inte våld, men konflikten är fortfarande inte löst och risk för 

våld är mer eller mindre överhängande (Miller 2007:12, 44). Kallt krig är med andra ord ett 

läge av negativ fred då hett krig är frånvarande, men kan bryta ut närsomhelst (Miller 2007:44).  

  

Statsbalansen är den avgörande orsaken till utfallet i regionen, medan typen av 

stormaktsinvolvering påverkar krigets omfattning och varaktighet (Miller 2007:12, 16). Miller 

förklarar detta genom balans av förmåga och motivation. Stormakter är överlägsna gällande 

förmågor, medan regionala aktörer har avgörande intressen eftersom de spelar om högre 

insatser. Detta eftersom de är direkt inblandade. Externa aktörer kan därmed påverka regionala 

staters förmågor, så som bistånd av vapen eller ekonomiska resurser (Miller 2007:14-15). 

Däremot kan de inte påverka regionens motivation, då dessa är beroende av statsbalansen. 

Stormakter kan därmed inte orsaka heta regionala krig, vilket gör att Miller tar avstånd från 

”proxykrig” (Miller 2007:16).  
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Tabell 2.2 Motiv- och förmågebalansen (Miller 2007:15) 

 

 

Kombination av de oberoende variablerna  

Miller kategoriserar fyra typer av utfall när den regionala statens grad av diskrepans kombineras 

med externa aktörers involvering i regionen. Två av utfallen är i kombination med 

överensstämmelse, och två i kombination med diskrepans. Eftersom regionen som undersöks i 

denna studie kännetecknas av diskrepans kommer endast dessa två att redogöras för.  

 
Tabell 2.3: Tabell över utfallen som blir baserat på kombinationen av regional nivås överensstämmelse mellan stat och nation 

och global involvering (Egen tolkning av Miller 2007:65) 

 

Låg nivå av 

överensstämmelse mellan 

stat och nation 

Hög nivå av 

överensstämmelse mellan 

stat och nation 

Tävling/frånvaro 

Kategori 1: 

Kallt krig avbryts  

av hett krig 

Kategori 4: 

Varm fred 

Hegemoni/samarbete 
Kategori 2: 

Kall fred 

Kategori 3: 

Varm fred 

 

Kategori 1 är diskrepans i kombination med stormakters tävling eller frånvaro. Vid frånvaro 

kan regionala krig pågå under utdragna perioder utan att hindras, mildras eller kontrolleras. De 

avslutas då regionala makter balanseras, men den underliggande statsobalansen löses inte 

(Miller 2007:66). Vid tävling förvärras dock oftast konflikten eftersom de externa aktörerna ger 
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stöd till lokala antagonister. Deras ovilja att samarbeta kommer hindra att konflikten övergår 

till kall fred, vilket möjliggör att heta krig bryts ut (Miller 2007:67).   

 

Kombinationen av diskrepans och samarbete eller hegemoni är Kategori 2. Regionen kan gå 

från kallt krig till kall fred då samarbetande stormakter, eller en ensam kan ha stabiliserande 

inflytande. De kan dock inte lösa krigets orsak, statobalansen, men de kan använda metoder för 

att freda regionen, då de själva har intresse av det (Miller 2007:67-68).  

 

Omedelbar orsak  

Enligt Miller kan inte externa aktörer orsaka regionala krig. De påverkar omfattning, 

varaktighet och intensitet. Ett regionalt krig beror på regionala aktörer då den underliggande 

orsaken till krigen är statsbalansen. Den skapar osäkerhet och förvärrar säkerhetsdilemmat och 

maktrivalitet, vilket i sin tur blir motivet och den omedelbara (egen översättning) orsaken till 

regionala krig (Miller 2007:20, 83-84). Den omedelbara orsaken förklarar krigsutbrottets 

tidpunkt och är relaterad till realistiska faktorer och geografisk närhet då det råder hög 

statsobalans (Miller 2007:83-84). Den omedelbara orsaken är relaterad till geografisk närhet 

eftersom detta är en nyckelfaktor i att avgöra staters säkerhetsagenda då närliggande stater 

innebär ett större hot än de längre bort (Miller 2007:84-85). Det är även mer troligt att 

konflikten sprider sig och att en närliggande stat blir involverad, eller till och med intervenerar 

(Miller 2007:85).  

 

Sammanfattning 

Millers teori utgår från två oberoende variabler, statobalans och global involvering, och en 

beroende variabel, utfallet. Teorin utgår från två olika typer av aktörer, regional och global, 

samt två olika balanser, motivations- och förmågebalans. Detta innebär att statsbalansen 

påverkar aktörernas balanser, vilket i sin tur producerar utfall.  

 

2.3 Kritik mot Millers teori 

Stephen M. Saideman (2008) framför kritik mot Millers teori. Han menar att teorin misslyckas 

med att förklara våldsskillnader mellan regioner och att det krävs mer än obalans gällande 

gränser för att förklara denna variation (Saideman 2008:467-468). Miller anser att historien 

används för att legitimera våld, men Saideman hävdar att skillnaden mellan regioner inte beror 

på hur våldsam historien är, utan på om våld är nödvändigt för att uppnå meningsfull förändring 
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(Saideman 2008:468). Det finns enligt honom flera attribut än obalans som påverkar 

användandet av våld, till exempel statsskick och välfärd (Saideman 2008:469). Miller menar 

dock att Saideman förbiser två faktorers påverkan på regioner: staters styrka och stormakters 

involvering, vilka har påverkan på statsbalansen (Miller 2008:477).   

 

Stefan Wolff (2008) för fram annan kritik mot Millers teori. Han menar att Miller har en för 

smal syn på identitet då Miller främst ser till den territoriella identifikationen. Identitet enligt 

Wolff involverar sociala, politiska och kulturella uppfattningar om tillhörighet. Dessa faktorer 

kan enligt honom bättre hjälpa oss att förstå konflikters utkomster (Wolff 2008:473-474). Miller 

menar dock att hans egen definition av nation är bred då den både kan vara etisk och 

medborgerlig (Miller 2008:479).  

 

Monica Duffy Toft anser att Millers idéer inte är något banbrytande och innebär inte en ny teori. 

Hon menar istället att Miller adderar en fjärde analysnivå till Waltz idéer och redan etablerade 

internationella relationsteorier (Toft 2008:465-466). Miller hävdar dock att hans tankar är en 

ny teori då både liberalism och realism använder sig av begreppen nation och stat synonymt. 

Miller särskiljer istället dessa (Miller 2008:476).  

 

2.4 Centrala begrepp 
Detta stycke syftar till att lyfta fram teorins centrala begrepp och förklara dessa mer ingående. 

Anledningen är för att förenkla för läsaren att förstå det centrala i teorin och det som kommer 

att användas i undersökningen av kriget i Jemen.  

 

Statstyper 

Revisionistisk stat – En stat som kännetecknas av styrka och med diskrepans mellan stat och 

nation (Miller 2007:102). 

Kollapsad stat – En stat som kännetecknas som svag och med diskrepans mellan stat och nation 

(Miller 2007:103).  

 

Intern diskrepans 

Intern diskrepans kännetecknas av följande faktorer: 
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- Svag stat – En svag stat saknar våldsmonopol och fungerande institutioner. Den kan inte 

utvinna militära och ekonomiska resurser från samhället för att bekämpa nationalistiska 

utmaningar (Miller 2007:96).  

- Nation utan stat – Nation utan stat innebär att det finns för få stater och en grupp strävar 

efter utbrytning från den existerande staten. En nationalistisk grupp i regionen strävar 

efter självbestämmande rätt (Miller 2007:95).  

- Stat utan nation – Stat utan nation syftar till de stater som har misslyckats med att bygga 

en politisk gemenskap som identifierar sig med staten (Miller 2007:96).  

- Statslösa flyktingar – Statslösa flyktingar hävdar rätten att återvända till tidigare hem, 

vilka de va orättvist bortdrivna ifrån (Miller 2007:96). Flyktingar som använder våld, i 

syfte att återvända till sina hem, är därmed en orsak till regional och inhemsk instabilitet 

(Miller 2007:107).  

 

Extern diskrepans  

Extern diskrepans kännetecknas av följande faktorer: 

- Majoritet-majoritet – två eller fler stater med en delad etnisk majoritet ökar risken för 

enighetsförsök av revisionistiska stater. Den icke-revisionistiska staten motsätter sig i 

regel detta (Miller 2007:97).  

- Majoritet-minoritet – Om en stats majoritet och en grannstats minoritet är densamma 

ökar risken för irredentism (Miller 2007:98).  

- Minoritet-minoritet – En delad etnisk minoritet kan ge status quo. Kan också bli att en 

annan stat stödjer grannens minoritet, i syfte att försvaga staten. Till exempel har Iran 

stöttat kurderna i Irak (Miller 2007:99).  

 

Omedelbar orsak – Motiv till regionalt krig 

- Säkerhetsdilemmat –  Säkerhetsdilemmat intensifieras av statsobalans eftersom 

balansen skapar osäkerhet. Detta då utmaningar gällande gränser inger en känsla av att 

existerande ordning är tillfällig, och att varje stat måste förbereda sig för att möta 

potentiella hot. Detta skapar villkor för destabiliserande effekter så som kapprustning 

(Miller 2007:121).  

- Vinstsökande – Statsobalansen producerar materiella motiv för krig där aktörer söker 

fördelar eller vinst (Miller 2007:121). Dessa krig är revisionistiska staters försök att 

maximera makt och vinst i syfte att utmana den regionala ordningen på nationalistiska 

grunder (Miller 2007:123).   
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Global makts involvering  

- Tävling – Två eller fler makter arbetar för att exkludera varandra från ett visst om, eller 

arbetar för att minimera dess kontroll (Miller 2007:62-63). 

- Frånvaro –  Ingen global stormakt är involverad i regionen (Miller 2007:62-63). 

- Samarbete – En eller flera globala stormakter arbetar tillsammans mot samma mål 

(Miller 2007:62-63). 

- Dominans – Endast en global stormakt är involverad i regionen (Miller 2007:62-63). 

 

Motivations- och förmågebalans 

Globala makter är överlägsna gällande förmågor, medan regionala aktörer har avgörande 

intressen eftersom de spelar om högre insatser. Detta eftersom de är direkt inblandade. Globala 

aktörer kan därmed påverka regionala staters förmågor, så som bistånd av vapen eller 

ekonomiska resurser. Däremot kan de inte påverka regionens motivation, då dessa är beroende 

av statsbalansen. (Miller 2007:14-16). 

 

3 Tillvägagångssätt 

3.1 Operationalisering  

Detta avsnitt syftar till att klargöra hur undersökningen har genomförts för att kunna svara på 

forskningsfrågan: Hur kan orsakerna till kriget i Jemen förstås? För att göra detta och uppnå 

studiens syfte måste studien vägledas av en metod. Detta stycke syftar till att klargöra hur teorin 

appliceras på empirin för att förtydliga hur informationen har inhämtats från materialet. Detta 

har gjorts genom att ställa ett antal frågor till materialet som är formulerade med teorin och de 

centrala begreppen som grund. Nedan följer därmed en lista med frågor som systematiskt ställs 

till materialet. 

 

Hur definieras Jemen utifrån Millers teori? 

Hur definieras Saudiarabien utifrån Millers teori? 

Hur definieras Iran utifrån Millers teori? 

Hur har respektive nivå påverkat förmåge- och motivationsbalansen? 

Hur har terrororganisationer orsakat kriget? 

 

Vilket krigsutfall råder i Jemen? 
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Vilka är de lokala aktörerna i Jemen? 

 

Hur har intern diskrepans orsakat kriget? 

Hur har svag stat orsakat kriget? 

Hur har stat utan nation orsakat kriget? 

Hur har nation utan stat orsakat kriget? 

Hur har statslösa flyktingar orsakat kriget? 

 

Hur har extern diskrepans orsakat kriget? 

Hur har majoritet – majoritet orsakat kriget? 

Hur har majoritet – minoritet orsakat kriget? 

Hur har minoritet – minoritet orsakat kriget? 

 

Hur har motivet grundat i säkerhetsdilemmat orsakat kriget? 

Hur har motivet grundat i vinstsökande orsakat kriget? 

 

Vilka stormakter är involverade i konflikten? 

Hur identifieras stormakters involvering i konflikten? 

Hur har detta påverkat utfallet, varaktigheten och omfattningen? 

 

Svaren på dessa frågor kommer kunna lokalisera eventuella förklaringar till krigets orsaker på 

varje nivå. Därmed möjliggörs en diskussion kring vilka som är orsakerna och därmed kunna 

bidra till studiens syfte och svaret på den uppsatta forskningsfrågan.  

 

3.2 Metod 

Fallstudier inbegriper en samling forskningsmetoder som delar ett gemensamt syfte av att 

fokusera en undersökning till ett visst fenomen för att generera djupgående kunskaper om detta 

(George & Bennett 2004:17-19). De är värdefulla då de skapar enkelhet för att påvisa komplexa 

kausala mekanismer (George & Bennett 2004:22). Denna enfallsstudie strävar efter att studera 

orsakerna till kriget i Jemen utifrån Millers teori. Uppsatsen har därmed en förklarande ansats 

vilket innebär att syftet är att förklara det valda fallet på ett systematiskt och fokuserat sätt med 

stöd av en teori (Teorell & Svensson 2007:236-238). Detta eftersom Millers teori gör anspråk 

på att kunna förklara krigets orsaker och en förklarande studie strävar efter att klargöra kausala 
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kopplingar (Teorell & Svensson 2007:27). För att göra detta krävs dock även beskrivning av 

fenomenet eftersom det är omöjligt att förklara något utan att först ha beskrivit det. Utan en 

beskrivning blir den förklarande analysen lidande och därmed kommer analysen i denna studie 

föregås av en beskrivning av kriget (Teorell & Svensson 2007:23). 

 

Valet att göra en enfallsstudie baseras på intentionen att generera fördjupad kunskap och 

detaljer om vilka faktorer som orsakat kriget i Jemen. Då denna studie är begränsad är en 

jämförande fallstudiedesign bortvald. Därmed är inte avsikten att finna variationer eller 

kontraster av fenomenet på annan plats, vilket en jämförande fallstudie skulle kunnat bidra med. 

Detta kan ses problematiskt då enfallsstudier som ensamma observationer kan leda till 

obestämdhet av resultat om det finns fler än en möjlig förklaringsmöjlighet. Dessutom kan det 

leda till inkorrekta slutsatser om forskarens mättekniker varit felaktiga eller utförts på ett 

felaktigt sätt. För att överkomma detta så har generella forskningsfrågor som utgår från det 

valda teoretiska ramverket etableras. Dessa frågor ställs systematiskt till materialet och är noga 

uttalade i avsnitt ovan. De skapar en standardiserad datainsamling som gör resultatet jämförbart 

och analyserbart (George & Bennett 2004:86). Detta och ökar reliabiliteten av arbetet då andra 

kan återskapa och testa resultatet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009:115-116).  

 

För att uppnå syftet att beskriva orsaker till kriget i Jemen krävs en kvalitativ textanalys 

eftersom kvalitativa metoder strävar efter att utveckla förståelse för det studerande fenomenet. 

Detta görs genom att studera företeelsens egenskaper och att läsa texter ingående och tolka dess 

innehåll. På så sätt kan den kvalitativa metoden möjliggöra för forskaren att utarbeta det mest 

centrala innehållet i en text (Bjereld et. al 2009:118; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017:211-212). En alternativ metod är kvantitativ metod. Kvantitativ metod 

innebär att statistiska undersökningar görs gällande mängd och mått. Detta anses inte vara 

lämpligt för denna studie då det försvårar möjligheten att undersöka krigets orsaker. 

Anledningen till detta är att metoden brister i sin förmåga att tolka det insamlade materialet, 

vilket i denna studie är centralt för att kunna förklara krigets orsaker (Bjereld et.al 2009: 118). 

 

För att använda en kvalitativ metod måste utformningen göras utifrån studiens forskningsfråga. 

Därmed finns ingen konkret mall för användandet av kvalitativ metod (Esiasson et. al 

2017:228-229). Det innebär att utifrån denna studies forskningsfråga och valda teori kommer 

de frågor som kartlagts i avsnittet ovan, operationalisering att användas för att tyda 
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informationen i materialet. För att säkerställa reliabilitet kommer källhänvisningen att utföras 

med precision.  

 

3.3 Material 

Detta avsnitt syftar till att klargöra vilket material som har använts i studien, och hur val och 

avgränsningar har gjorts utifrån detta. Det undersökta materialet är avgränsat till 

andrahandslitteratur. Detta eftersom studien inte medför möjlighet att genomföra fältstudier.  

 

Sökandet av litteraturen har främst skett via databaser så som ProQuest och Web of Science, 

men även via Anna Lindhs bibloteks söktjänst Primo. Till viss del har även söktjänsten Google 

och Google Scholar används. Termerna som har använts för att hitta material via dessa 

söktjänster har varit relaterade till den stat eller gruppering jag velat inhämta information om. 

Till exempel ”Yemen”, ”Saudi”, ”Saudiarabia” och ”Iran”. För att utvinna information om just 

kriget i Jemen har ”Yemen” kombinerats med de andra staternas namn. Dessutom har de olika 

grupperingarnas namn används vid sökning, som exempelvis ”Houthi” och ”Hirak”. Även ord 

så som ”strenght”, ”tribes” och ”foreign policy” har använts för att finna information om 

staternas struktur och politik.  

 

Vid val av andrahandslitteratur har majoriteten av informationen hämtats från vetenskapliga 

artiklar, men också i begränsad mängd från rapporter. Artiklar som är peer reviewed har 

prioriterats i syfte att säkerställa trovärdighet. När detta inte har varit möjligt har en kritisk 

ansats anammats och genom att ha samlat informationen från flera källor har trovärdig 

information kunnat insamlas. Det finns även en liten mängd material som inte är vetenskapliga 

artiklar, rapporter eller producerade böcker. Argumentet för att använda dessa är att författarna 

till texterna är internationellt erkända forskare inom området och författare till andra 

vetenskapliga artiklar hänvisar till dessa. Därmed anses dem vara trovärdiga.  

 

Det finns ett undantag där nyhetsartiklar används som källa. Detta är i avsnitt 1.3 Bakgrund och 

gäller en del av informationen kring situationen i Jemen under 2017. Anledningen är att det 

saknas vetenskapliga artiklar som kan redogöra för det dagsaktuella händelseförloppet. 

Informationen analyseras dock inte, vilket gör att resultatets trovärdighet inte reduceras. Detta 

innebär med andra ord att studiens analys avgränsas ur en tidsaspekt. Dagsaktuella händelser 

och historiska händelser som inte anses vara krigsorsaker kommer inte att analyseras. Dock kan 
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historiska och bakomliggande faktorer redogöras för och tas hänsyn till för att förstå aktörers 

motiv. 

 

För att kunna göra en god kvalitativ fallstudie krävs avgränsningar eftersom informationen 

annars riskerar att bli otydlig och irrelevant (Merriam 1994:137). På grund av detta har 

information om Jemen valts bort i syfte att nå den centrala kärnan i konflikten. Exempel på 

detta är politiska partier och tidigare historia. Argumenten bakom detta val är att de politiska 

partierna har haft en mindre påverkan på konflikten och deras ståndpunkter representeras i 

opposition eller stöd till andra aktörer. Den historiska avgränsningen innebär inte avkall på 

orsaksfaktorerna till kriget då grupperingars orsaker till handling finns representerat. Det 

innebär dock en viss avgränsning gällande förklaringsfaktorerna till varför Jemen format som 

det är. Dessutom har även äldre material valts bort. Det innebär att den äldsta artikeln är från 

2008, vilket minimerar risken att information som sedan har visat sig vara falska används.  

4 Kriget i Jemen – Tidigare forskning  
Maria-Louise Clausen (2015) redogör för, och argumenterar kring tre narrativ som etablerar sig 

som förklaringar till situationen i Jemen. Den första är att konflikten i Jemen är ett proxykrig 

där Iran och Saudiarabien slåss om regional dominans. Konflikten ses även som en historisk 

konflikt mellan sunni och shia. Det tredje narrativet är att förgreningar av Al-Qaida förvärrar 

konflikten då den lokala gruppen, Al Qaida på arabiska halvön (AQAP) använder Jemen som 

fristad (Clausen 2015:17). Daniel R. Green menar att kriget mot AQAP har förvärrat Jemens 

situation då USA har brustit i att anamma en omfattande strategi. Istället har kortsiktiga 

operationer genomförts där befolkningen inte har säkrats. Han menar att, för att USA ska lyckas 

bekämpa AQAP krävs ett samarbete med befolkning, vilket kräver säkrande av den (Green 

2014:539).  

 

David Pinault (2010) skriver att Jemen är, eller kommer bli en skådeplats för tävling mellan 

sunni- och shiaideologier (Pinault 2010:75). Detta eftersom han menar att Saudi har missionerat 

i de shiitiska områdena i Jemen och att de jemenitiska shiiterna har konverterat till den iranska 

versionen av shiism. Pinault drar slutsatsen att den norra grupperingen Houthi inspireras av Iran 

och att de vill vara en del av Irans rörelse mot djävulskhet i världen (Pinault 2010:74).  

 

Magdalena El Ghamari (2015) problematiserar narrativet kring att det skulle råda ett proxykrig 

mellan Saudiarabien och Iran i Jemen. Hon menar, eftersom Saudi faktiskt är direkt 
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involverade, att Saudi inte utför proxy i Jemen. Vidare menar hon att Iran stödjer Houthi, men 

eftersom det saknas bevis för att Houthi stödjer Iran kan det inte benämnas som proxy (El 

Ghamari 53-54). I artikeln The percolating proxy war in Yemen hävdas det istället att Iran ser 

Houthi som ett användbart proxy mot Saudi. Detta för att utveckla iransk makt i regionen 

(Strategic Comments 2017).   

 

Även Brian M. Perkins (2017) diskuterar narrativet om att konflikten i Jemen skulle vara ett 

proxykrig mellan Iran och Saudiarabien. Han avvisar detta och använder istället teorier om 

revolution för att sammanlänka arabiska vårens revolter med den nuvarande konflikten (Perkins 

2017:300). Både Perkins och Clausen menar att narrativet är en förenkling då det bortser från 

politiska och ekonomiska reformer (Clausen 2015:17, Perkins 2017:314).  

 

5 Kriget i Jemen – Lokal nivå 

5.1 Hårdvaran 

Jemen är Mellanösterns fattigaste stat, med en hög befolkningstillväxt som beräknas fördubbla 

under de närmsta 20 åren (Atarodi 2010:14; Rugh 2015:143). Samtidigt råder det vatten- och 

matbrist, hög arbetslöshet och oljeproduktionen, vilket är Jemens främsta inkomstkälla, fallit 

snabbare än förväntat (Phillips 2011:7, 9-10). Jemen är därmed beroende av externt finansiellt 

stöd. Saudiarabien har bidragit med finansiellt stöd genom bistånd och då ett stort antal 

jemeniter har arbetat i Saudi (CRS 2015:23) 

 

De dåliga ekonomiska och politiska villkoren och den höga arbetslösheten har gett en grogrund 

för illegala aktiviteter, där marginaliserade grupper försörjer sig via vapen-, drog- och 

människohandel (Atarodi 2010:11, 17, 19-20). Även statligt anställda, såsom militära 

officerare, tjänstemän samt klanledare är inblandade i den illegala handeln av olika former 

(Atarodi 2010:20, Knights 2013:266).  

 

Den politiska makten har koncentrerats till president Saleh och till en stamelit (Longley Alley 

2010:74). Detta kallas för ”patronage” på engelska (översätts här till beskyddarskap) och är en 

form av envälde. Den personifierade auktoriteten begränsar våld genom att tilldela fördelar och 

status till utvalda grupper, samt marginaliserar andra grupperingar. Detta baserat på det 

grupperingarnas stöd till regeringen (Longley Alley 2010:75, 80; Phillips 2011:19-20). Det har 

inneburit att varken välstånd eller makt har genererats eller överförts genom formella statliga 
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organisationer i Jemen, trots att demokratiska institutioner har etablerats (Phillips 2011:11; 

Longley Alley 2010:75). Regimen har istället styrt genom ett nät av stammar och regionalt 

baserat ”beskyddarskap”, vilket har använts för att manipulera stammar samt regionala och 

religiösa identiteter (Longley Alley 2010:75, 80).  

 

Beskyddarsystemet har också lett till att det inte har varit ovanligt att grupper ansvarar för 

statliga funktioner inom vissa stamområden, och under större delen av Jemens historia har 

inhemsk militär makt koncentrerats hos stammarna (Knights 2013:263; Winter 2010:399). 

Detta förtydligas av att Jemens stammar beräknas sammanlagt ha 5.58 miljoner handeldvapen, 

medan staten tros ha 1.5 miljoner. Stammarna har deltagit i att försvara staten mot extern 

aggression, i form av saudisk intervenering och intern aggression så som uppror (Phillips 

2011:17). Siffrorna visar dock att den jemenitiska staten saknar våldsmonopol och bekräftas av 

att staten inte hade tillgång till sju av 21 guvernement under 2011 (Phillips 2011:8, 17).  

 

Att en terrororganisation har kunnat etablera sig inom landet och att två större upprorsgrupper 

inte har kunnat bekämpas är också belägg för att hävda att Jemens stat inte har våldsmonopol 

(Longley Alley 2013:76, Winter 2010:395). Militären har sedan 2004 försökt bekämpa upproret 

i norr, men misslyckats. 2007 värvades frivilliga från stammar, och presidenten bad om hjälp 

från USA, Saudi och andra gulfländer (Knights 2013:270-271). När den arabiska våren nådde 

Jemen i januari 2011 började alltfler militärer desertera, vilket gjorde att regimen förlorade 

tillgång till nordvästra och östra delar av Jemen (Knights 2013:278).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Jemen är en svag stat. Detta eftersom regimen har 

fått svårigheter att implementera sin politik i och med att beskyddarsystemet har misslyckats. 

Staten har inte våldsmonopol då de har förlitat sig på väpnade stamgrupperingar samt att uppror 

och en terrororganisation växer inom de territoriella gränserna. Staten har även svårigheter att 

utvinna ekonomiska resurser från befolkningen till följd av arbetslöshet, illegal handel och 

bristande kontroll över territoriella områden.  

 

5.2 Mjukvaran  

1990 förenades två länder, Nordjemen och Sydjemen, och bildade därmed det Jemen som finns 

idag (Rugh 2015:141). Redan fyra år efter enandet bröt stridigheter ut mellan nord och syd som 

mynnade ut i att norr blev den styrande faktorn över det enade Jemen. Detta gjorde att makten 
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koncentrerades i större utsträckning till den dåvarande presidenten Saleh, som var president 

över Nordjemen innan enandet (Longley Alley 2010:74; Rugh 2015:142-143). Detta har gjort 

att de två forna länderna inte har integrerats fullt ut och idag finns två skilda rörelser, en i norr 

och en i syd som båda vill se större utsträckning av självständighet (CRS 2015 19; Longley 

Alley 2010:72-73).  

 

Jemens befolkning är araber och landet består av stammar och två olika former av muslimsk 

tro. 99% är muslimer, men av dessa är 65% sunni, och 35% shiamuslimer (Central Intelligence 

Agency3 2017a). Det råder dock skilda uppfattningar kring vikten av den religiösa 

uppdelningen, och även stammarnas påverkan på befolkningens identitet (Rugh 2015:143; 

Schmitz 2011). Stammarna kan förstås utifrån olika perspektiv. De kan ses som sociala 

organisationer, de kan vara organisationer med eget rättssystem och säkerhetsapparat, men 

stamväsendet kan också vara ett värderingssystem som är särskilt för Jemen. Det är svårt att 

använda sig av en definition då stammarnas funktion skiljer sig åt mellan varandra (Phillips 

2011:17-18; Schmitz 2011).  

 

Att förstå Jemen utifrån den religiösa delningen är också komplext. Detta eftersom fler faktorer 

spelar in. Jemeniter identifierar sig i regel inte efter religiösa termer och både sunni- och 

shiamuslimer kan utöva tillbedjan i samma moské (Rugh 2015:143). Upproret i norr har sin 

grund i ett upplevt regimförtyck av deras shiamuslimska åskådning zaydi. Samtidigt tillhör 

dock stor del av regimen och presidenten Saleh också zaydi (Winter 2010:395).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är svårt att dra gränser mellan olika typer av 

grupperingar i Jemen. Detta eftersom stammarnas och religionens funktion skiljer sig åt mellan 

varandra och därmed är det problematiskt att definiera faktorer som avgör den jemenitiska 

befolkningens identitet.  

 

5.3 Houthi 

Ansar Allah, ”följare av Gud” är det formella namnet på den grupp i norr som är mer känd som 

Houthi (Rugh 2015:143). Namnet är missvisande då religion inte är gruppens främsta 

kännetecken, utan den växte fram runt den norra staden Saada under 90-talet till följd av 

upplevd marginalisering (Rugh 2015:143). Hussein al-Houthi, en lokal stamledare ställde upp 

                                                
3 Hädanefter CIA 
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i det första flerpartivalet 1993 och förde då den politiska agendan att staten var anti-zaydi 

eftersom de ignorerade zaydis rättigheter, samt korrupt och kontrollerande (Atarodi 2010:33; 

Rugh 2015:143).  

 

Enligt Houthi var regimen starkt influerad av Saudiarabien som gav finansiellt stöd till Jemens 

regering (Atarodi 2010:33). Detta innebar ett missnöje som även berörde det religiösa, eftersom 

Houthi ansåg att i utbyte för finanser stötte regimen wahhabistiskt spridande i landet (Atarodi 

2010:33). Jemenitiska regeringen tillät saudiarabiska missionärer att starta skolor som 

förespråkade wahhabism inom områden där zaydi är majoritet (Rugh 2015:143). Problemet 

med detta är att wahhabism är en saudisk version av sunni som har en anti-shiaretorik (Rugh 

2015:143). Detta motiverade därmed en radikalisering av zaydierna (Winter 2010:396). 

 

Houthi har varit i stridigheter med regeringsstyrkor sedan 2004 efter att Saleh dragit slutsatsen 

att gruppen hade blivit för stark och utmanande. Innan dess hade presidenten tolererat deras 

närvaro och spelat ut dem mot andra grupperingar (Rugh 2015:143-144). När den arabiska 

våren sedan nådde Jemen samlades flera olika grupper som motsatte sig regimen, där bland 

Houthi (Juneau 2016:653). Befolkningen protesterade fredligt mot Salehs regerande, 

korruption och arbetslöshet, men armén öppnade eld mot demonstranterna vilket blev 

startskotten för inbördeskriget (Rugh 2015:144-145). Detta möjliggjorde Houthis expandering 

och redan en månad senare hade de kontroll över staden och upplöste regeringen (Rugh 

2015:147). 

 

Houthi-rebellerna slåss inte för kontroll över Jemen eller självständighet, utan strävar efter en 

ökad autonomi, mer utvecklingsstöd, deltagande i nationella affärer och större respekt för den 

zaydiska religionen (Juneau 2016:651-652; Terill 2014:439). Därmed anser de att dem slåss 

mot social, ekonomisk och religiös marginalisering orsakad av den jemenitiska regeringen 

(Atarodi 2010:33). 

 

5.4 Hirak  

Nordjemen och Sydjemen integrerades aldrig fullt ut efter enandet och de södra delarna har 

länge varit missnöjda med deras andraklasstatus, samt den politiska och ekonomiska 

marginaliseringen. Under 2007 började militära officerare och tjänstemän protestera mot låga 

och uteblivna löner som sedan blev till en rörelse som kanaliserade missnöjet mot den 
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jemenitiska regeringen. Denna är känd som Souther Mobility Movement (SMM) eller Hirak 

(CRS 2015 19; Longely Alley 2010:78). 2009 tog rörelsen en vändning och gick från att kräva 

jämlikhet gällande arbete och resursfördelning, samt en grad av lokal autonomi, till att 

efterfråga självständighet (Longley Alley 2013:75; Longley Alley 2010:79). Detta som en 

konsekvens av regimens våld mot civila i söder. Som en konsekvens har rörelsen blivit populär 

i det forna Sydjemen (Longley Alley 2010:72, 79). Eftersom stammar är av mindre vikt i södra 

Jemen än i norra, är rörelsen inte baserad på samttillhörighet (Jones 2011:907). 

 

5.5 Statslösa flyktingar 

Jemen har två typer av flyktingproblem, interna flyktingar och externa. De interna flyktingar 

kommer från norr där Houthi och regeringsstyrkor har slagits, och de externa kommer i regel 

från Afrikas horn, främst Somalia där inbördeskrig och osäkerhet råder (Atarodi 2010:23). 

Invandringen har lett till människohandel (Atarodi 2010:24). Det finns dock inga belägg för att 

dessa flyktingar skulle vara våldsamma.4 

 

5.6 Al-Qaida på den arabiska halvön 

Al-Qaida på den arabiska halvön (AQAP) har två problem som de anser kräver förändring 

(Challita, Harris & Page 2011:154). Den första berörde ex-presidenten Saleh och var därmed 

en lokal fråga. De ansåg att Salehs regering var korrupt och illegitim, och var därför 

motståndare till regimen. Det andra missnöjet var gällande väst aggression mot muslimer 

världen över och var inte begränsad till Jemen. Väst är enligt AQAP ansvarig för Jemens 

socioekonomiska problem och förtrycker muslimer genom lokala regimer (Challita et.al 

2011:155-156). Deras mål är därmed att avlägsna alla västliga och utländska element från 

arabiska halvön, störta Salehs och Saudis regimer och etablera ett islamistiskt kalifat (Challita 

et.al 2010:157). De prioriterar den Arabiska halvön utifrån politisk geografi och fienden 

(Challita et.al 2011:156). Innebörden av detta är att AQAP:s taktik och fokus är att utföra jihad 

i Jemen (Challita et.al 2011:162). Utifrån detta fokus ses AQAP som en lokal aktör.  

 

Under 2005 krossade Saudi Al-Qaida inom sitt eget territorium (Rugh 2015:144). De 

återstående medlemmarna flydde över till Jemen där regeringen var för svag för att motverka 

dem, vilket gjorde att AQAP kunde etablera sig (Rugh 2015:144). De södra delarnas 

ekonomiska och politiska förutsättningar gav organisationen en god grund för sitt uppror. 

                                                
4 Denna slutsats är dragen på grunden att inga belägg är funna i materialet  
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Regeringen hade och har begränsad närvaro och eftersom att regeringen försvagades ytterligare 

under revolutionen kunde AQAP expandera ytterligare (CRS 2015:9; Rugh 2015:145).  

 

5.7 Lokal nivå – Diskussion  

Denna diskussion kommer utgå från de frågor som presenterades i avsnittet operationalisering. 

Syftet är att förstå orsakerna till kriget i Jemen utifrån en lokal nivå och därmed kommer en 

diskussion kring huruvida det råder obalans mellan stat och nation föras nedan.  

 

De grupperingar som är redogjorda för i ovanstående avsnitt, Jemens stat, Houthi, Hirak och 

AQAP är de som har identifierats som lokala aktörer. Eftersom några av dessa grupperingar 

brukar våld och strider mot varandra är utfallet i Jemen identifierat som hett krig. Detta då 

Millers definition av hett krig är att parter brukar våld mot varandra (Miller 2007:44).  

 

Svag stat – Jemens stat är svag enligt Millers definition (Miller 2007:96). Detta eftersom den 

inte har våldsmonopol, förmåga att slå ned uppror eller terrorgrupper. Dessutom har staten inte 

förmågan att utvinna ekonomiska resurser till följd av utbredd svart marknad och arbetslöshet.  

 

Stat utan nation – Utifrån materialet är det problematiskt att hävda att majoriteten av 

befolkningen inte identifierar sig med Jemen som stat och att det därmed saknas en 

medborgerlig nationalism. Detta eftersom det inte framgår vad befolkningen i första hand 

identifierar sig med, huruvida det är stammarna, den religiösa identiteten eller de forna staterna 

Nord- och Sydjemen. Dock innebär ändå dessa faktorer, i kombination med att 

upprorsgrupperna Hirak och Houthi har vuxit sig starka att tillräckligt många inte identifierar 

sig med Jemens stat. Detta trots att Jemen är etniskt homogent då befolkningen är, nästintill 

uteslutande araber. Den gemensamma etniciteten tycks med andra ord inte vara en tillräcklig 

faktor för att befolkningen ska identifiera sig med Jemens stat och därmed saknas även en etnisk 

nationalism. Det är dock fortsatt oklart om detta beror på stammarnas funktion, eller inte. 

 

Nation utan stat – Även denna faktor är problematisk att diskutera. Detta eftersom det är svårt 

att identifiera nationer inom staten. Anledningen är att stammarnas funktion skiljer sig åt mellan 

varandra och att det finns begränsat med information om dem. För det andra är den religiösa 

uppdelningen i landet inte en avgörande faktor för identiteten och kan därmed inte fungera som 

förklaringsfaktor. Samtidigt har Houthi-rörelsen sin grogrund i ett upplevt förtryck av deras 
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religiösa åskådning zaydi, trots att dåvarande president också var zaydi. Därmed avvisas 

Pinaults förklaring om att kriget är mellan sunni och shia. Eftersom detta innebär att Houthi 

även strider mot andra shiamuslimer.  

 

Houthi för ingen utbrytningsagenda där de vill bilda en egen zaydisk stat, vilket gör att det inte 

går att hävda att Houthi är en nation baserat på medborgerlig nationalism. Detta eftersom de 

vill bevara Jemen enat. Samtidigt är det svårt att hävda att Houthi är en nation baserat på etnisk 

nationalism. Detta eftersom det inte går att avgöra var gränserna går mellan stammarna och i 

vilken utsträckning eller syfte de sympatiserar med Houthi (Jones 2011:903.905; Juneau 

2016:654).   

 

Hirak för däremot en utbrytningsagenda där de vill etablera den forna staten Sydjemen. Detta 

innebär att Hirak lättare går att identifiera som en nation baserat på medborgerlig nationalism. 

Med andra ord upplever medlemmar inom Hirak en medborgerlig nationalism gentemot forna 

Sydjemen och vill återetablera denna som stat. Utifrån detta kan Hirak ses som en nation utan 

stat.  

 

Resonemangen gällande Houthi om huruvida rörelsen kan ses som en nation påvisar ett problem 

med Millers definition av nation och nationalism. Detta eftersom det i Jemen inte går att dra 

tydliga gränser mellan nationer, varken baserat på medborgerlig eller etnisk nationalism. 

Därmed visar detta att Wolffs kritik gentemot Miller har ett värde i detta sammanhang. Wolff 

menar att Miller fokuserar i för stor utsträckning på territoriella gränser vid definition av 

identitet och att Millers nationsbegrepp därmed är förenklat. Vid detta fall skulle Gellners 

definition av nationalism lättare kunnat användas. Detta då han hävdar att nationalism blir 

dominant under vissa sociala villkor (Gellner 2007:132). Detta är dock en bred definition, vilket 

ger låg förklaringskraft då de sociala villkoren inte tydliggörs.  

 

Jemen kan trots ovanstående resonemang ändå identifieras som ett område där obalans mellan 

stat och nation råder. Detta eftersom Jemen är en stat utan nation och att andra grupperingar 

strävar efter förändring. Oavsett huruvida Millers idé om nationalism är fruktbar som förklaring 

i Jemen är det tydligt att tillräckligt stora delar av befolkningen inte identifierar sig med staten 

och i högre utsträckning känner tillhörighet till Hirak och Houthi. Därmed överensstämmer inte 

jemenitiska statens gränser med nationen.  Detta i kombination med att Jemen är en svag stat 

innebär att Jemen är enligt Millers teori en kollapsad stat. 
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Terrororganisationer – Den kollapsade staten har möjliggjort för AQAP:s expedition. Eftersom 

gruppen är etablerad och fokuserar på Jemen ses AQAP som en lokal aktör. Därmed utgör den 

ett hot mot Jemens säkerhet. Men eftersom den jemenitiska staten inte prioriterar striden mot 

terrorgruppen, och då USA gör det, kommer diskussionen om AQAP istället att presenteras i 

de nästkommande avsnitten.  

 

Statslösa flyktingar –Enligt Miller kan statslösa flyktingar använda våld och därmed bidra till 

kriget. Men på grund av att det inte finns belägg att hävda att Jemens statslösa flyktingar är 

våldsamma går det inte att säga att dessa har varit en bidragande orsak till kriget. Därmed 

kommer statslösa flyktingar inte att diskutera något ytterligare i denna studie.  

 

Sammanfattningsvis kan det, utifrån Millers idé om balans mellan motivation och förmåga, 

konstateras att det finns motiv och förmåga inom Jemens gränser för att konflikten ska råda. 

Statsobalansen som råder i Jemen ger motivationen att använda våld, samtidigt som den illegala 

handeln i landet förser grupperingarna med vapen. Detta gör att det finns motiv och förmåga 

på den lokala nivån. Orsaken till kriget på den lokala nivån är därmed obalansen mellan stat 

och nation vilket ger motivation att använda våld.  

6. Kriget i Jemen – Regional nivå 

6.1 Saudiarabien 
Saudiarabien har en befolkning på knappt 30 miljoner och av dessa är 85-90% sunnimuslimer 

och 10-15% shiamuslimer, dock inte samma som Jemens zaydi (CIA 2017b; Matthiesen 

2015:996). Utöver dessa finns även andra boende, men eftersom icke-muslimer inte har rätt till 

saudiskt medborgarskap är dessa inte inräknade (CIA 2017b). Saudiarabiens nationsbyggande 

har centrerat kring wahhabismen, och har till stor del lyckats med detta (Matthiesen 2015:1004; 

Özev 2017:1013). Det har dock inneburit att den stora shiitiska minoriteten har fått begränsade 

rättigheter kring sin tro. Till exempel används en anti-shiaretorik i skolor, shiiter får inte bygga 

moskéer och de har även exkluderats från det politiska livet (Özev 2017:1006). Detta har lett 

till en levande shiitisk opposition samt en alternativ shiitisk historieskrivning och identitet 

(Matthiesen 2015:25; Özev 2017:1006). Innebörden av detta är att Saudiarabien karaktäriseras 

av diskrepans då shiamuslimer inte är en del av den saudiska identiteten som bygger på 

wahhabism.  
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I årtionden har Saudiarabien varit en politiskt stängd stat och där demokrati är en omöjlighet i 

ett land som styrs av en islamisk monarki (Wehrey 2015:73). De demokratiska idéerna som 

gick igenom Mellanöstern under arabiska våren nådde även Saudiarabien, särskilt 

shiaminoriteten protesterade mot regimen. Demonstrationerna förhindrades genom att häkta 

inblandade och med religiösa uppmaningar (Wehrey 2015:74). Det är inte förrän nyligen som 

inskränkningar börjar släppas efter (Wehrey 2015:73). Utifrån Saudis vilja och förmåga att 

kontrollera sin befolkning, samt att de 2005 lyckades besegra AQAP innanför den statliga 

gränsen kan det konstateras att Saudiarabien är en stark stat (Rugh 2005:144). Detta stärks 

ytterligare av deras inblandning i konflikter i Irak, Bahrain, Syrien, Libanon och Jemen (Choksy 

& Choksy 2016:58).  

 

Saudiarabien har länge utövat inflytande över Jemen. Landet exporterat den anti-shiitiska 

religiösa ideologin wahhabism till Jemen. Dessutom har Saudi fått Jemen att hamna i 

beroendeställning genom att tillhandahålla arbetskraft och biståndspengar. Saudiskt bistånd har 

finansierat Jemen och dess regim, men mycket har gått direkt till jemenitiska stammar, och inte 

via regimen i Sanaa (CRS 2015:7; Phillips 2011:29-30). De har stöttat olika parter i det 

splittrade landet och på så sätt varit med att bygga upp ett beskyddarskapsnätverk (Wehrey 

2015:80; Rugh 2015:143). Detta i syftet att hålla regeringen svag för att inte kunna hota den 

saudiska säkerheten (Orkaby 2017:96; Wehrey 2015:80).  

 

Saudiarabien, tillsammans med Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) intervenerade Jemen redan 

2009. Detta efter att sammandrabbningar med Houthi-rebeller hade skett vid Saudis statsgräns, 

vilket ledde till en vapenvila och ett tillbakadragande av styrkorna under 2010. Houthis 

missnöje adresserades dock aldrig (Juneau 2016:433; Longley Alley 2013:76; Terill 2014:433; 

Winter 2010:397). När arabiska våren sedan kom till Jemen samlades protesterande gentemot 

regimen från flera håll. President Saleh avgick efter att Saudiarabien tillsammans med GCC 

och USA förhandlat fram ett avtal (CRS 2017:2; Esfandiary & Tabatabai 2016:159). Saudi är 

framförallt emot att de Houthi-starka regionerna ska få utökad autonomi (Winter 2010:399).  

 

Den nuvarande presidenten Hadi erkändes av USA och internationella samfundet, men hans 

regim var svagare än Salehs, vilket gjorde att Houthi kunde fortsätta expandera och ta över 

kontrollen av Sanaa under 2014 (CRS 2017:2; Orkaby 2017:96; Rugh 2015:146). Hadi flydde 

till Saudiarabien och 2015 intervenerade Saudi och GCC ännu en gång. Denna gång med den 

förklarande orsaken att Iran stötte Houthi-rebellerna och därmed utgjorde ett hot (Juneau 
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2016:660; Orkaby 2017:97). Koalitionen har lyckats återta kontrollen från Houthi över den 

södra staden Aden samt låglandet i södra Jemen. Houthi behåller dock kontrollen över Sanaa 

och de norra delarna av landet (CRS 2017:1-2)  

 

6.2 Iran 

Iran består till majoriteten av shiamuslimer, hela 90-95% shiamuslimer, och resterande 5-10% 

är sunnimuslimer (CIA 2017c). Inom gränserna finns dock olika etniciteter eller folkgrupper så 

som azerer, kurder, lurer, balucher, araber och turkmener (CIA 2017c). Majoriteten av folket 

består dock av perser och denna grupp har tillgång till maktresurser och dominerar kulturellt 

(Saleh & Worrall 2014:73). Dock arbetar Iran för att bygga upp en medborgerlig nationalism 

som centrerar kring islam, men den persiska dominansen har försvårat detta (Saleh & Worral 

2014:74, 78).  

 

Utifrån den etniska mångfalden och den ännu bristande medborgerliga nationalismen kan det 

konstateras att Iran karaktäriseras av diskrepans enligt Millers teori. Samtidigt är Iran en stark 

stat då iranska revolutionsgardet har kontroll över befolkningen och militärorganisationen 

säkerställer även stor del av den ekonomiska vinsten i landet (Forozan & Shahi 2017:67-68, 

85). Därmed kan Iran definieras som en revisionistisk stat utifrån Millers teori.  

 

Vid tiden för Saudiarabiens intervention 2009 uttryckte Iran stöd för Houthi (Terill 2014:433). 

Det var dock länge oklart huruvida Iran försörjde Houthi med materiel eller inte. Saleh hävdade 

detta redan under 2004, vilket tros ha varit ett försök att attrahera extern hjälp (CRS 2015:7; 

Janeau 2016:655). Mellan åren 2009 och 2011 skedde dock sju incidenter som visade på att 

Iran transporterade vapen till Houthi (Juneau 2016:656). Mängden tycks dock vara mycket 

begränsad (Juneau 2016:658; Rugh 2015:149). Houthi är därför varken beroende eller 

inspirerade av Iran. De skulle kunna förvärva dessa enklare handeldvapen på egen hand och det 

finns tillfällen som visar att Houthi inte lyder till Irans råd. Till exempel valde Houthi att inta 

Sanaa trots Irans avrådan (Esfandiary & Tabatabai 2016:164-166; Juneau 2016:661).  

 

Jemen är för Iran av låg prioritet då de har mer intressen i Syrien, Libanon och Irak (Esfandiary 

& Tabatabai 2016:155-156; Juneau 2016:648). De ser dock sig själva som en isolerad aktör 

som därför måste balansera mot starkare stater som utgör hot mot den nationella säkerheten och 

intressen (Esfandiary & Tabatabai 2016:160). Houthi och Iran har egentligen inte mycket 
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gemensamt. Få iranier ser zaydi som shiaislam och Houthi har mer gemensamt med resterande 

arabiska halvön gällande etnicitet, språk och stammar. Det hindrar dock inte Houthi från att ta 

emot den hjälp som erbjuds dem (Esfandiary & Tabatabai 2016:157).  

 

6.3 Regional nivå – Diskussion 

Denna diskussion kommer utgå från de frågor som presenterades i avsnittet operationalisering. 

Syftet är att förstå orsakerna till kriget i Jemen utifrån en regional nivå och därmed kommer en 

diskussion kring huruvida Saudiarabien och Iran har varit en orsak till konflikten.  

 

Majoritet – majoritet: Ingen stat, varken Iran eller Saudiarabien har som mål att förena Jemen 

med den egna staten. Därmed är denna faktorn inte en förklarande till kriget i Jemen.  

 

Majoritet – minoritet: Eftersom Houthi inte strävar efter att förena sig med Iran kan denna 

faktorn inte förklara den regionala aspekten av konflikten. Houthi har inte erkänt sig till, eller 

erkänt en delad identitet med Iran, vilket gör det svårt att argumentera för att Houthi och Iran 

är en nation som vill förenas. Däremot kan det vara en bidragande faktor till varför Saudiarabien 

upplever sig hotad till följd av Irans involvering i Jemen. Detta eftersom Saudi har en egen 

shiitisk minoritet. Denna diskussion återkommer längre ner i detta avsnitt.  

 

Minoritet – minoritet: Det finns inga belägg för att hävda att Iran är involverade i konflikten i 

syfte att försvaga Jemens stat. Därmed kan heller inte denna faktor förklara krigets orsaker. För 

att se denna faktor som förklarande krävs det att Millers teori anpassas till att en stat kan 

använda sig av en minoritet för att försvaga en annan stat. Detta skulle innebära att Iran stödjer 

Houthi i syfte att försvaga Saudiarabien. Dock blir detta indirekt eftersom Irans begränsade stöd 

inte är tillräckligt för att försvaga Saudiarabien materiellt, utan endast försvaga deras inflytande 

över Jemen, och öka sitt egna inflytande.  

 

Ovanstående resonemang innebär att extern diskrepans är en bristande förklaring för orsakerna 

till kriget i Jemen. Detta eftersom grupperingarna och staterna involverade i konflikten inte 

delar nation och för att extern diskrepans ska fungera som en förklaringsfaktor krävs det en 

anpassning av teorin. Men eftersom det då inte längre handlar om en gemensam nation bör de 

heller inte ses som extern diskrepans. Detta eftersom det kräver en gemensam 

nationstillhörighet. Det är mer rimligt att argumentera för att aktörerna är inblandade eftersom 
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de vill öka möjligheterna för att öka sitt egna inflytande på arabiska halvön. Därmed kan 

narrativen om att kriget i Jemen är orsakat av en sunni- och shiakonflikt avfärdas. Detta 

eftersom de shiaåskådningarna skiljer sig åt.  

 

Säkerhetsdilemmat – Stasobalans skapar säkerhetsdilemma i en region eftersom det sprider 

osäkerhet (Miller 2007:121). Jemens läge då det gränsar till Saudiarabien innebär att den 

inhemska politiken är av stor vikt för Saudi (Atarodi 2010:35; Esfandiary & Tabatabai 

2016:155). Osäkerhet inom Jemen påverkar Saudi negativt och instabiliteten riskerar att spridas 

över den arabiska halvön (Atarodi 2010:35). Till exempel gränsar länderna till varandra, vilket 

möjliggör spridning av illegalhandel och flyktingströmmar, vilket upplevs som en 

osäkerhetsfaktor (Esfandiary & Tabatabai 2016:162; Phillips 2011:29). Därmed kan denna 

faktorn förklara varför Saudiarabien är involverade i kriget då Saudi upplever sig hotat av risken 

för att osäkerheter tar sig över gränsen.  

 

Dessutom kan säkerhetsdilemmat ses som en förklaringsfaktor då Saudiarabien upplever sig 

hotat av att shiamuslimska Iran riskerar att utöka sitt inflytande i Saudis närområde. Detta 

eftersom Saudiarabien har en egen förtryckt shiaminoritet. Ett ökat iranskt inflytande ökar 

därmed risken för att den saudiska minoriteten kommer vilja bryta sig ur Saudiarabien. Enligt 

Miller skulle detta intensifiera säkerhetsdilemmat ytterligare (Miller 2007:19).  

 

Vinstsökande – Denna faktor har en förklaringskraft då den utgår från att obalans ger motiv för 

att söka vinster (Miller 2007:121). Detta eftersom obalansen i Jemen ses ge möjlighet för Iran 

som revisionistisk stat att försöka maximera sin makt. Detta för att utmana den regionala 

ordningen som de är missnöjda med då de anser att Saudiarabien har för stort inflytande. Med 

andra ord passar Iran på att påverka konflikten i Jemen för att möjligtvis kunna vinna mer 

inflytande och därmed makt. Detta är en motivation för Iran eftersom de ser sig själva som en 

isolerad aktör som därmed måste balansera mot starkare stater som utgör hot mot iransk 

säkerhet (Esfandiary & Tabatabai 2016:160).  

 

Den vinstsökande faktorn förklarar Irans involvering i konflikten, men eftersom Saudiarabien 

länge har haft inflytande över Jemen är detta inte en förklaring till deras involvering. Deras 

inblandning handlar mer snarare om att säkerställa sin makt och därmed att minimera Irans 

möjlighet att påverka Jemen. Irans försök att öka sitt inflytande i Jemen innebär dock ännu ett 
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hot mot Saudis säkerhet då deras inflytande riskerar att minskas. Därmed har Saudi ytterligare 

ett motiv kopplat till säkerhetsdilemmat.  

 

Det konstateras att extern-diskrepansfaktorer har en bristande förmåga att förklara kriget i 

Jemen och varför Saudi och Iran är inblandade. Istället har Millers omedelbara orsaker 

säkerhetsdilemma och vinstsökande större förklaringsförmåga till varför de regionala aktörerna 

är involverade. Säkerhetsdilemmat förklarar varför Saudiarabien är inblandad och vinstsökande 

kan förklara varför Iran stödjer Houthi. Därmed har de båda aktörerna motiv och förmåga. 

Deras involvering påverkar därmed den regionala motivations- och förmågebalansen.  

 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående resonemang att Iran och Saudiarabien båda har motiv 

för att involvera sig i konflikten och därmed att påverka förmågebalansen. Jemens statsobalans 

bör dock fortfarande förstås som den grundläggande orsaken till kriget, men den vinstsökande 

faktorn och säkerhetsdilemmat förklarar varför de regionala aktörerna är involverade. Därmed 

är de bidragande orsaker till kriget. Dessutom kan narrativet kring att kriget är ett proxy krig 

mellan Saudiarabien och Iran avfärdas eftersom Miller inte anser att proxykrig finns och då 

Houthi inte krigar för Irans sak.  

 

7 Kriget i Jemen – Global nivå 
Denna diskussion kommer utgå från de frågor som presenterades i avsnittet operationalisering. 

Syftet är att förstå orsakerna till kriget i Jemen utifrån en global nivå och därmed kommer en 

diskussion kring huruvida globala makter har varit en orsak till konflikten.  

 

USA är en stormakt enligt Millers teori, eftersom de förmågan att påverka en regional dispyt, 

samtidigt som de anses ha ett ansvar för internationell ordning och stabilitet. I Jemen är USA 

involverad i konflikten genom finansiellt bistånd, åtgärder mot AQAP samt retoriskt stöd till 

Hadi-regimen (CRS 2015:10, 12, 24, 26). USA är den största västliga biståndsgivaren (CRS 

2017 15-16; Phillips 2011 32).  

 

AQAP utgör ett hot mot amerikansk säkerhet och sedan organisationens etablering i Jemen har 

USA samarbetat med den jemenitiska regeringen för att bekämpa AQAP (CRS 2015 8; Rugh 

2015:144). Detta medförde att dåvarande presidenten Saleh tillät USA att genomföra 
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underrättelseverksamhet och drönarattacker inom Jemens gränser (Rugh 2015:144). Det är 

också därför USA har stöttat Saudis och GCC:s försök att ersätta Saleh med Hadi. Ett 

partnerskap med Hadi skulle innebära att arbetet att bekämpa AQAP skulle kunna fortsätta, 

vilket troligtvis Houthi inte skulle om de kontrollerade hela Jemen då de har en anti-amerikansk 

retorik (CRS 2015:24; Rugh 2015:15; Winter 2010:396). Drönarattackerna har ökat i antal 

sedan 2005 men USA är fortfarande mån om att luftangreppen inte ska ses som krigföring, eller 

att USA inte ska bli alltför intrasslade i den inhemska politiken (CRS 2015:10). Attackerna 

utförs främst i södra Jemen där AQAP:s är starkast, men de har blivit kontroversiella eftersom 

de även har medfört att civila har dödats (Rugh 2015:144).  

 

USA:s linje är att hålla Jemen stabilt och enat, i syfte att minimera AQAP:s framväxt (CRS 

2015:24). USA har därmed förpliktigat sig att förstärka Jemens enighet, men samtidigt stötta 

decentralisering av makt, från huvudstaden till provinserna, samt arbetet för att Jemen ska bli 

en federal stat med sex regioner (CRS 2015:24). USA har därför inte bara stöttat Saudiarabiens 

politiska och militära involvering retoriskt, utan också med militärt logistisk hjälp, underrättelse 

och med tankning av flyg (Rugh 2015:147, 150). Fram till 2016 gav USA Saudi väldigt starkt 

stöd i deras kamp att säkra Hadi vid presidentskapet, men har sedan dess gått över till en mer 

nyanserad politik (CRS 2017:13). 

 

Genom FN har USA istället försökt arbeta mer multilateralt för att skapa en vapenvila (CRS 

2017:13). FN är dock inte en neutral aktör i konflikten, utan strävar efter stabilitet i landet på 

samma villkor som GCC och Saudiarabien gör (Forster 2017:483). Resolutionen som FN har 

antagit med syfte att påbörja politiska förhandlingar är skriven av GCC med saudiska intressen 

i fokus (Forster 2017:479-480). Den kräver att Houthi drar sig tillbaka från städer, lämnar ifrån 

sig vapen och släpper gisslan. Det innebär att Houthi förväntas överge alla de faktorer som ger 

dem förhandlingskraft (Forster 2017:481). Därmed stödjer FN Hadi eftersom resolutionen 

syftar till att säkra Hadi vid makten för att kunna genomföra fredsskapande arbete (CRS 2015 

26; Forster 2017:484-485). Dock innebär det att resolutionen misslyckats med att säkra en 

framtid för upprorsgrupperna Houthi och Hirak och försvårar att få dessa till förhandlingar 

(Forster 2017:481).  

 

Samtidigt har FN sanktioner mot individer inom Houthis ledning sedan 2014 (United Nations 

Security Council 2017). Även EU har infört sanktioner där ekonomiska fonder fryses och 

förbud att tillhandahålla dessa personer med viss typ av service (European Union External 
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Action 2017). Samtidigt är EU en stor givare av humanitär hjälp till Jemen där hälsa och näring 

prioriteras (EU Protection and Humanitarian Aid Operations 2017). 

7.1 Global nivå – Diskussion 
Enligt Miller orsakar inte globala makters involvering ett regionalt krig. De påverkar endast 

omfattning och varaktighet beroende på involveringens karaktär. De globala makter som är 

involverade i Jemen är USA, FN och EU utifrån Millers definition av globala makter (Miller 

2007:16, 50). Dessa tre aktörer arbetar mot samma mål, vilket är att Hadi ska vara president till 

dess att ett nytt val kan hållas och att Houthi ska överlämna sina vapen och överge de territorium 

de kontrollerar. Eftersom de alla tre arbetar mot samma mål kan det konstateras att typen av 

stormaktsinvolvering i Jemen är samarbete.  

 

Hur väl aktörerna har samarbetat är oklart. Detta eftersom USA har egna intressen i landet då 

AQAP är etablerade där, vilket utgör ett hot mot amerikansk säkerhet. Därmed förde de en egen 

agenda tillsammans med Saudiarabien fram till 2016. Det innebär dock inte att USA, FN och 

EU tävlar. Därmed borde utfallet enligt Miller vara kallt. Kriget är dock fortsatt hett.   

 

För att hävda att det råder hett krig i Jemen till följd av externa aktörers involvering krävs det 

att Iran definieras som en global makt. Detta är dock inte möjligt utifrån Millers definition av 

globala makter då Iran inte anses vara ansvarig för internationell ordning och stabilitet. Därmed 

faller argumentet om att kriget är hett till följd av en tävling mellan globala makter.  

 

Det är svårt att uttala sig om huruvida de globala aktörerna har påverkat varaktigheten och 

omfattningen. Detta eftersom det är svårt att undersöka hur det hade varit om det inte hade varit 

involverade. Green hävdar som tidigare nämnt att situationen i Jemen har förvärrats till följd av 

USA:s anti-terroråtgärder då de inte har säkrat befolkningen (Green 2014:539). Detta skulle 

kunna tolkas utifrån Miller som att USA då har påverkat motivbalansen då befolkningens 

missnöje med USA:s involvering växer. Därmed kan det ses som att motiven för att motarbeta 

USA växer och därmed att konfliktens omfattning påverkas. Det finns dock inte tillräckliga 

belägg hämtade ur materialet för att hävda detta.  

 

USA har dock påverkat förmågebalansen då de har samarbetat med jemenitiska regimen mot 

AQAP och de har stöttat Saudiarabien i kampen mot Houthi är det rimligt att dra slutsatsen att 

de har påverkat kriget i någon utsträckning. Enligt Miller innebär globala makters involvering 
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en påverkan på förmågebalansen som borde vara till USA:s fördel, särskilt eftersom makterna 

samarbetar, och därmed borde kriget vara kallt.  

 

USA begränsar dock sina insatser eftersom de inte vill bli för intrasslade i kriget. Därmed kan 

det avsaknaden av det kalla utfallet förklaras med att insatserna är otillräckliga för att jämna ut 

förmåge- och motivbalansen. Detta då USA inte har tillräckligt starka motiv och de lokala 

grupperna har tillräckligt stark förmåga. Med andra ord innebär detta att den regionala 

konflikten till följd av obalansen mellan stat och nation är för omfattande för att de globala 

makternas begränsade inblandning ska kunna påverka utfallet.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den globala involveringen inte har orsakat 

konflikten eftersom det är obalansen mellan nation och stat som är den grundläggande orsaken. 

Däremot borde de globala makterna kunna ha hindrat kriget från att bli hett. Detta har de dock 

misslyckats med och är därmed en bidragande förklaring till orsaken till kriget. De globala 

makternas begränsade involvering har inte kunnat jämna ut förmågebalansen mellan de olika 

aktörerna och därmed är kriget hett.  

8 Avslutning 

8.1 Slutsats 

Denna studie har haft som syfte att ge ett annat perspektiv på orsakerna till kriget i Jemen. 

Genom att ha applicerat Millers teori på empirin har ett perspektiv på orsakerna kunnat 

diskuterats utifrån lokal, regional och global nivå. Genom detta har studien strävat efter att ge 

en helhetsförståelse för kriget och de inblandade aktörerna, vilket har gjort att studien har haft 

ett empiriskt syfte. Studiens fråga har varit vilka är orsakerna till kriget i Jemen? och i detta 

avsnitt kommer slutsatser att dras som svarar på denna fråga. 

 

För det första ska slutsatserna kring orsakerna som diskuterades på lokal nivå tydliggöras. På 

denna nivå kunde en statsobalans identifieras då Jemens stat är svag och det råder diskrepans 

mellan statens gränser och nationen. Detta då Jemens stat saknar en nation samt att Hirak som 

grupp kan ses som en nation utan stat.  

 

Det har dock varit problematiskt att identifiera Houthi som nation utifrån Millers teori, vilket 

innebär att teorin har brustit i sin förklaringskraft. Detta eftersom Houthi är en grupp som strider 

och därmed är en orsak till kriget, men ändå inte har kunnat behandlas som det då gruppen inte 
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kan identifieras som en nation. Det går inte att dra en tydlig gräns för nationen, vilket därmed 

försvårar analysen av den utifrån Millers teori. Trots detta har Jemen ändå identifierats som en 

stat med statsobalans och att denna obalans har bidragit till motiv för att strida och därmed för 

att ett hett krig har brutit ut. Samtidigt som den svaga staten och den svarta marknaden har 

möjliggjort inhämtning av förmåga för upprorsgrupperna. Därmed balanserar både 

motivations- och förmågebalansen till upprorsgruppernas fördel. Detta innebär att 

statobalansen är en orsak till kriget i Jemen.  

 

För det andra finns förklaringsfaktorer för krigets orsaker på den regionala nivån. Där har den 

externa diskrepansen misslyckats med att förklara orsakerna till kriget. Dock har Millers 

omedelbara orsaker bidragit till förståelsen till varför Iran och Saudiarabien är involverade i 

konflikten. Iran är inblandad eftersom landet vill öka sitt inflytande och utnyttjar därför Jemens 

statsobalans. Saudiarabien känner sig dock hotat av detta och vill istället bevara sin makt och 

trygga sin säkerhet i förhållande till Iran, flyktingströmmar, AQAP och Houthi. Båda länderna 

har därmed motivation och eftersom de är starka stater har de också förmåga att involvera sig i 

konflikten. Därmed är den vinstsökande faktorn och säkerhetsdilemmat båda bidragande 

förklaringar till orsakerna till kriget i Jemen.  

 

Till sist kan den globala nivån även till viss del bidra med förklaringar till orsakerna till kriget. 

Detta då globala makter enligt Miller kan hindra ett krig från att bli hett, vilket de globala 

makterna har misslyckats med i Jemen. Därmed där deras involvering en bidragande orsak till 

varför kriget härjar eftersom de skulle kunna ha hindrat det.  

 

Sammanfattningsvis kan forskningsfrågan svaras på genom att säga att den grundläggande 

förklaringen till krigets orsaker ligger i att Jemen har statsobalans. Dock har bidragande orsaker 

återfunnits på regional nivå där Iran och Saudiarabien har haft intressen i landet och därmed 

påverkat förmågebalansen. Däremot kan det inte sägas att den globala involveringen har orsakat 

kriget, utan endast att de har misslyckats i att förhindra det. Därmed har även studiens syfte 

uppnåtts.  

 

Genom att ha applicerat Millers teori på fallet Jemen har ett annat perspektiv på krigets orsaker 

kunnat presenteras. Då teorin består av ett analyssystem med tre nivåer har alla involverade 

aktörer analyserats och därmed har en helhetsförståelse kring krigets orsaker klargjorts.  
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Denna studie har även bidragit till att visa på problematiken med förenklade narrativ kring krig. 

Detta då de inte ser till hela kontexten och därmed utesluter avgörande faktorer, samt förenklar 

de involverade aktörernas motiv och intressen.  

 

8.2 Begränsningar  

Eftersom denna studie har strävat efter att ge en helhetsförståelse för konflikten i Jemen har den 

varit omfattande. Detta innebär en risk att väsentliga faktorer kan ha förbisetts då kriget är 

komplext och har pågått en lång tid. Detta har dock funnits i åtanke under arbetets process, 

vilket har medfört att risken för att ha missat faktorer är liten. Däremot har vissa faktorer som 

ansetts vara mindre relevanta uteslutits medvetet. Till exempel har politiska partier och deras 

ställningstaganden till de olika aktörerna inte tagits hänsyn till.  

 

Studien har förlitat sig på sekundärt material. Det innebär att författares egna åsikter om vad 

som är viktigt kan ha påverkat den information som har inhämtats. Medvetenheten om 

problematiken har funnits med genom arbetet och har försökts att minimera genom att finna 

samma fakta hos andra författare. Det hade varit svårt att genomföra inhämtning av material på 

ett annat sätt då fältarbeten inte har kunnat genomföras.  

 

En tredje faktor som kan ses som en begränsning är metoden. Millers teori är omfattande och 

komplicerat, vilket har medfört en problematik kring hur den bäst ska operationaliseras. 

Operationaliseringen och metoden har gjorts tydlig efter förmåga, men kan dock ändå uppfattas 

som komplicerad. Ett alternativ hade varit att sätta upp hypoteser som sedan prövas. Detta 

alternativ hade dock kunnat innebära ännu större omfattning, vilket hade försvårat arbetet.  

 

8.3 Vidare forskning 

Denna studies undersökning och resultat visar på vad som mer skulle kunna forskas kring inom 

det avhandlade ämnet. För det första vore fördjupande fältstudier i Jemen av intresse. Det skulle 

kunna öka kunskapen om befolkningens identitet och ställningstagande gentemot aktörerna 

som är involverade i konflikten.  

 

För det andra finns det en avsaknad av kunskap kring stammar, vad de har för funktion och vad 

de har för påverkan på människors identitet. Därmed vore det fördelaktigt att forskare 

ytterligare i ämnet. Det skulle även innebära en möjlighet att föra en djupare diskussion kring 



 37 

huruvida nationalism är en användbar teori i stamsamhällen. Denna forskning skulle därefter 

kunna pröva eller utveckla Millers teori för att kunna göra den mer lättanvänd i områden där 

nationsgränser är otydliga.   

 

För det tredje skulle en studie där hela regionen studeras kunna ytterligare utveckla 

helhetsförståelsen för konflikten. Denna forskning skulle till exempel kunna ta hänsyn till GCC-

ländernas individuella intressen samt Jemens, Saudiarabiens och Irans grannländer.  
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