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Abstract 

The Gulf Cooperation Council (GCC) is an organization which has provided both cooperation 

between the Gulf countries but also division and crisis. The latest of these crises started in 

June 2017 and this report is aiming to examine how the latest of crises has affected the 

security cooperation within the GCC but also how the security cooperation was before the 

crisis and how the changes in cooperation can be explained. The report use two different 

theories to answer these questions. Although the Gulf crisis of 2017 has had effects on the 

security policy cooperation, this isn’t a new phenomenon for the organization. The GCC has 

had disagreements within the cooperation since the start and this has followed their work 

through the years with major effects during difficult and uncertain times such as the Arab 

spring of 2011. These disagreements have also led to crises in the past, but they have been 

resolved due to outer threats towards the GCC such as the strengthened position of IS in 2014. 

The Gulf crisis of 2017 has had its’ effects on the GCC:s security cooperation for example in 

terms of canceled military exercises with the US. However, the organization’s work within 

the field of anti-terrorism is still ongoing inspite of the current crisis.   

 

Nyckelord  

Gulf Cooperation Council, säkerhetspolitik, Gulfkrisen 2017, Mellanöstern, hot, samarbete, 

terrorism.  
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1   Inledning  

Gulf Cooperation Council (GCC) startade 1981 till följd av tre stora händelser med påverkan 

på den geopolitiska situationen i regionen. Dessa händelser var revolutionen i Iran 1979, 

Sovjetunionens invasion i Afghanistan 1979 och Iran-Irak kriget i september 1980. 

Organisationens ursprungliga mål var ”koordination, integration och samarbete mellan 

medlemsstaterna i alla områden”.1 GCC:s samarbete har dock inte varit helt problemfritt 

under åren fram till 2017.  

 

Efter vissa oenigheter valde Saudiarabien, Förenade Arab Emiraten (FAE), Bahrain och 

Egypten, den så kallade kvartetten, att påbörja en blockad mot Qatar 5 juni 2017. Blockaden 

innebär att Qatars land-, havs- och luftrum är blockerade och all diplomatisk kontakt är 

bruten. Alla inblandade länder förutom Egypten är medlemmar av Gulfens samarbetsråd, 

GCC. Utöver Saudiarabien, Bahrain, FAE och Qatar är även Oman och Kuwait medlemmar i 

GCC men de två senare har valt att ta en mer neutral roll i den pågående krisen. Orsakerna till 

blockaden är omdiskuterade men den officiella anledningen är att den så kallade kvartetten 

bland annat anklagar Qatar för att stötta terrorism.2 Blockaden har kommit att påverka 

relationen mellan medlemsländerna i GCC och skapat en spricka mellan organisationens 

medlemmar. Bedömare trodde under GCC:s uppstart att organisationen kunde bli ett arabiskt 

EU med gemensam valuta, säkerhetspolitik och en politisk union. Detta har dock inte blivit 

resultatet och den senaste av kriser, som startade 2017 och som dessutom är den allvarligaste 

hittills, visar på organisationens svårighet att enas och samarbeta.3  

 

1.1   Problemformulering 

Det finns mycket internationell forskning om GCC, dock inte så mycket svensk forskning. 

Denna uppsats använder sig även av två olika internationella relationer-teorier för att 

analysera empirin, något som inte alltid återfinns i tidigare forskning som endast är empirisk. 

Den forskning som återfinns i Sverige har mer fokus på andra områden så som situationen för 

migrantarbetarna inom Gulfen, handel och ekonomi. Detta gör det relevant att ytterligare 

studera GCC:s säkerhetspolitiska samarbete då det är ett område som ännu inte skrivits så 

mycket om i Sverige. Dessutom är blockaden en ny och fortfarande pågående händelse vilket 

                                                
1  Koch, Christian, (2010), s. 25-27 
2  Hammargren, Bitte, (2017), Krisen med Qatar kan spränga Gulfstaters samarbete 
3  Hammargren, Bitte, (2017), Krisen med Qatar kan spränga Gulfstaters samarbete 
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gör att det ännu inte finns så mycket forskning kring krisens påverkan på det 

säkerhetspolitiska samarbetet hittills.  

 

Trots att blockaden, som startade 2017, är relativt ny och fortfarande pågår är det av värde att 

undersöka GCC och dess säkerhetspolitiska samarbete i ljuset av den pågående blockaden 

som i mångt och mycket påverkat relationerna mellan GCC:s medlemsländer. Det är därmed 

intressant att undersöka hur GCC kan fortsätta sitt arbete med en gemensam säkerhetspolitik i 

en relativt instabil region.4 Detta är av intresse för statsvetenskaplig forskning då Gulfen 

ligger i en geopolitisk viktig region som Mellanöstern.  

 

Problemet med att studera GCC är att det råder viss oenighet, inom GCC men även bland 

forskare, om huruvida det ens är en fungerande samarbetsorganisation och om den kan ses 

som en säkerhetspolitisk organisation. Medlemsländerna i GCC har, redan från 

organisationens start, varit oeniga om huruvida de skulle skapa en försvarsorganisation 

liknande NATO eller en politisk och ekonomisk organisation liknande EU. Detta har, enligt 

forskare som Geoffrey Martin, gjort att organisationen aldrig varit fullt fungerande och 

därmed även oförmögen att lösa egna kriser inom organisationen.5 Trots detta finns det andra 

forskare, så som Christian Koch som menar att organisationen har lyckats sluta vissa avtal 

samt agera i arbete mot terrorism, främst i samarbete med USA. Detta menar Koch visar att 

GCC ändå har lyckats med ett säkerhetspolitiskt arbete inom vissa områden vilket då även 

innebär att organisationen till viss del kan ses som en säkerhetsorganisation.6 

 

Det är även intressant att studera GCC och Gulfen då regionen är det säkraste och lugnaste 

området i Mellanöstern, vilket gör länderna till viktiga samarbetspartners för många andra 

länder. Ett exempel är USA:s flygbas (al-Udayd) som återfinns i Qatar.7 USA har även en bas 

för sin femte flotta i Bahrain.8 Dessutom är Gulfen ett område med ekonomiskt starka länder 

som är av vikt för handel och investeringar i omvärlden och Saudiarabien var det första landet 

som president Trump besökte efter sitt tillträde till posten som president.9 

 

                                                
4  Hammargren, Bitte (2017), Krisen med Qatar kan spränga Gulfstaters samarbete 
5  Martin, Geoffrey (2018), Is the GCC dead after the Qatar crisis? 
6  Koch, Christian, (2010), The GCC as a Regional Security Organization, s. 28-30  
7  Lindahl, Ylva, (2018), Utrikespolitik och försvar (Qatar)   
8  Lindahl, Ylva, (2018), Utrikespolitik och försvar (Bahrain)  
9  Lindahl, Ylva, (2017), Utrikespolitik och försvar (Saudiarabien)  
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Det är även viktigt att förstå Gulfen för att kunna undersöka den ständigt aktuella frågan om 

terrorism. En av anklagelserna mot Qatar är bland annat att landet ska finansiera terrorism, 

något qatarierna själva förnekar.10 Så som det redan påpekats är Gulfen och GCC:s 

medlemsländer viktiga aktörer och baser för utländsk militär för attacker mot till exempel IS. 

Dessutom anser USA:s president Trump att Gulfen och GCC är viktiga samarbetspartner 

gentemot Iran. President Trump ska bland annat flertalet gånger ha uppmanat ledarna i FAE, 

Saudiarabien och Qatar att lösa krisen flertalet gånger för att åter skapa en gemensam front 

gentemot Iran.11 

 

Alla dessa faktorer gör Gulfen och GCC till ett intressant studieområde då de har stor 

inverkan på omvärlden, politiskt, ekonomiskt, militärt och säkerhetspolitiskt.  

 

1.2   Syfte  

Uppsatsen syftar till att undersöka GCC:s säkerhetspolitiska samarbete innan Gulfkrisen 2017 

och hur krisen eventuellt kan ha påverkat samarbetet. Uppsatsen ämnar även undersöka vad 

som kan förklara den eventuella påverkan.  

 

1.3   Frågeställningar  

För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 

-Hur har GCC:s gemensamma säkerhetspolitik sett ut innan krisen 2017?  

-Hur har Gulfkrisen 2017 påverkat GCC:s gemensamma säkerhetspolitik?  

-Hur kan en eventuell förändring förklaras? 

 

Frågeställningarna besvaras genom att använda teorierna realism och regional 

säkerhetskomplexitetsteori. Uppsatsen ämnar inte finna svar på vad som kommer hända med 

GCC eller lösningar på krisen. 

 

1.4   Avgränsningar  

Uppsatsens fokus ligger på GCC:s gemensamma säkerhetssamarbete. Det innebär att 

uppsatsen inte kommer beröra andra samarbetsområden som GCC jobbar med så som 

ekonomi och kultur. Det finns även en kronologisk avgränsning då GCC skapades 1981 vilket 

                                                
10 Hammargren, Bitte, (2017)  
11 Strobel, Warren, Walcott, John (2018), In call with Saudi king, Trump demanded quick end to Gulf rift: US 
officials 
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gör att Gulfen inte kommer att beskrivas innan dess. Krisen pågår fortfarande och nya 

händelser dyker ständigt upp men på grund av begränsade tidsramar och vald metod kan inte 

utvecklingen efter december 2017 tas med. Genom att enbart fokusera på det 

säkerhetspolitiska samarbetet finns det en risk att viktiga händelser inom det ekonomiska och 

politiska samarbetet, med följdeffekter på det säkerhetspolitiska samarbetet utesluts. Därmed 

kan vissa förklaringsfaktorer försvinna i resonemanget. Det material som används i uppsatsen 

fokuserar dock på det säkerhetspolitiska samarbetet, vilket därmed gör att aspekter kring 

ekonomi och politik redan uteslutits av tidigare forskare. På grund av tidsramen ligger fokus 

vid ett samarbetsområde då det skulle bli allt för omfattande att undersöka utvecklingen och 

påverkan av Gulfkrisen i alla samarbetsområden.  
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2   Metod  

För att uppnå syftet med uppsatsen kan man använda ett antal olika metoder. Då den här 

uppsatsens syfte är att förklara ett fall så är metoden som används enstaka kvalitativ 

fallstudie. Johannes Lindvall beskriver fallstudier som empiriska undersökningar av bland 

annat stater, organisationer och revolutioner.12 I detta fall är det alltså organisationen GCC 

och dess medlemsstater men även krisen inom organisationen samt dess säkerhetspolitiska 

samarbete som undersöks.  

 

2.1   Enstaka kvalitativ fallstudie 

Enstaka kvalitativ fallstudie är en passande metod då det är ett fall som undersöks för att 

beskriva analysenheter. I detta fall är det alltså ett händelseförlopp som ska granskas.13 I en 

fallstudie jämförs en eller flera händelser för att ge ett kausalt samband och förklaringar. 

Komponenter inom ett fall och resonemang kan även undersökas och jämföras enligt 

Esaiasson m.fl. Vidare menar Esaiasson m.fl. att minst två analysenheter inom fallet måste 

jämföras för att kunna ge förklaringar och möjlighet till vidare studier. I denna uppsats blir 

analysenheterna innan Gulfkrisen 2017 och under/efter Gulfkrisen 2017. Det vill säga GCC:s 

samarbete från start fram till Gulfkrisen 2017 för att därefter undersöka huruvida 

organisationens samarbete påverkats eller ej av krisen samt hur denna påverkan ser ut. Det går 

även att jämföra beslut och hur de ser ut beroende på när de fattades med utgångspunkt i den 

här metoden.14 Då samarbetet ska undersökas innan och efter Gulfkrisen sommaren 2017 blir 

detta en naturlig skiljelinje och det går även att jämföra och analysera olika händelser och 

beslut i olika kontexter.  

 

Fallstudier har kritiserats då vissa forskare anser att det inte kan ge insikt i orsakssamband. 

Lindvall hävdar dock att de flesta forskare idag är överens om att fallstudier lämnar viktiga 

bidrag till den statsvetenskapliga forskningen då den kompletterar andra undersökningar. 

Lindvall påpekar att fallstudier ger en mer detaljerad analys men detta kräver att det ställs 

olika typer av frågor till materialet för att få ut så mycket som möjligt från ett omfattande 

material.15 I denna uppsats används främst ”hur”-frågor för att uppnå syftet. Detta stämmer 

                                                
12  Lindvall, Johannes, Fallstudiestrategier, s.270-271 
13  Teorell, Jan, Svensson, Torsten, (2007), Att fråga och att svara, Liber, s. 82 
14   Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Towns, Ann, Wägnerud, Lena, (2017), Metodpraktikan, Wolters Kluwer, 
s.109  
15  Lindvall, Johannes, s.270-271 



 9 

överens med Yins kriterium för fallstudier där de huvudsakliga frågeställningarna är ”hur” 

och ”varför”-frågor. Det är alltså viktigt på vilket sätt frågeställningarna är formulerade.16 

 

Ytterligare ett kriterium för fallstudier är att fallet ska ha en viss form av identitet. Denna 

identitet gör det möjligt att studera fallet separat från sin kontext. Fallet ska till exempel ha 

tydliga gränser och gärna en slutpunkt.17 I detta fall har ett slutdatum satts för undersökningen 

vid sista december 2017.  Detta då krisen fortfarande pågår och nya händelser sker vilket blir 

svårt att ta hänsyn till i uppsatsen. På så sätt får även fallet ett typ av ”slutdatum” för att bättre 

göra det möjligt att använda fallstudien som metod. Det är även relevant att sätta ett 

”slutdatum” då tidsramen för uppsatsen gör det svårt att ta händelser som inträffat efter 

december 2017 i beaktande.  

 

Vidare menar Yin att det är lämpligt med fallstudier när forskaren inte har möjlighet att 

kontrollera eller påverka beteendet. Fallstudier undersöker samtida fenomen i den verkliga 

världen. Fallstudier har därmed frågeställningar med fokus på att besvara frågor rörande 

aktuella fenomen och/eller problem18, vilket Gulfkrisen 2017 är ett exempel på.   

 

En metod som liknar fallstudier och som hade kunnat lämpa sig för denna uppsats är 

jämförande studier, mest lika design (most similar design). Denna metod innebär att GCC:s 

säkerhetspolitiska samarbete innan och efter Gulfkrisen 2017 jämförts med en liknande kris i 

en annan organisation, till exempel Arabförbundet. Genom att jämföra det egna fallet med ett 

liknande fall är tanken att stärka trovärdigheten och slagkraften i den egna teorin genom att 

dra generella slutsatser dras då jämförelsen gjorts.19 Denna metod används dock inte i 

uppsatsen då mycket tid går åt till att undersöka jämförelsefallet. Med tanke på den 

begränsade tidsramen kommer fokus i denna uppsats därmed att endast vara på fallet GCC 

och dess säkerhetspolitiska samarbete i samband med Gulfkrisen 2017.  

 

2.2   Material och källkritik 

Under min femte termin på universitet fick jag möjlighet att göra praktik vid den svenska 

ambassaden i Qatar. Under tiden i Qatar gavs möjlighet att delta i möten med fokus på 

                                                
16 Yin, Robert K. (2014), Case study research: design and methods, London: SAGE, s.2-4 
17 Denscombe, Martyn, (2016), Forskningshandboken, Studentlitteratur, s.91  
18 Yin, Robert K. (2014), s.2-4 
19 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Towns, Ann, Wägnerud, Lena, (2017), s. 101-103 
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Gulfkrisen och GCC på tankesmedjor, universitet och forskningsinstitut vilka var Doha 

Instituet, Brookings Doha Center och Georgetown Universitys filial i Doha. Anteckningarna 

från dessa möten utgör därmed en del av det empiriska materialet. Dessa möten var mer som 

generella diskussioner och det är därmed inte passande att klassificera dem som intervjuer. 

Det empiriska materialet kan ses som en typ av deltagande observation. Det är dock värt att 

nämna att de anteckningar som finns inte tar det sociala samspelet i beaktande, något som 

nämns som ett kriterium av Teorell och Svensson.  

 

Författarna tar även upp de olika typerna av observationer, så som strukturerad och 

ostrukturerad. Då mötena skedde utan en planering kring vad som skulle observeras kan 

observationerna klassas som ostrukturerade.20 Det är dock inte renodlade observationer utan 

kan ses som en kombination av observationer och fokusgrupp. Teorell och Svensson 

definierar fokusgrupp som en grupp där det förs diskussioner för att få fram svar i frågor som 

kan vara svåra att svara på själv. Då mötena ofta utvecklades till en diskussion kring frågor 

om Gulfkrisen, GCC och säkerhetsläget i regionen kan materialet till viss del även klassas 

som hämtat från en fokusgrupp.21  Dessa intervjuer kommer dock användas med stöd av 

skriven litteratur då de inte kan klassificeras som ”riktiga” deltagande observationer. Det 

finns till exempel ingen observationsguide skriven inför dessa möten som sedan kan bifogas 

till uppsatsen. Observationerna kommer dock finnas med som bekräftelse/komplement till den 

skrivna litteraturen då de är genomförda med trovärdiga forskare och experter på Gulfen. 

 

Utöver observationerna används artiklar och litteratur från forskare och professorer, 

verksamma vid olika tankesmedjor och forskningsinstitut. Efter att all empiri samlats in 

granskas den och jämförs med valda teorier. Den jämförs även med observationerna för att 

undersöka huruvida den specifika observationen kan användas, då ett krav är att 

observationerna har stöd i publicerade forskningsartiklar. Materialet granskas även utifrån de 

källkritiska kriterierna som Esaiasson m.fl. menar är äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens.22 I detta fall är det även viktigt att använda tankesmedjor och forskningsinstitut från 

olika länder eftersom det är viktigt inom forskaretiken att inte favorisera eller på annat sätt 

avvika från ambitionen om att ha god forskningsetik. Esaiasson m.fl. menar att källkritik och 

forskaretik är ytterst viktigt när skrivna texter ska undersökas för att inte uppge felaktiga 

                                                
20 Teorell och Svensson, s. 87-88 
21 Teorell och Svensson, s. 90  
22 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Towns, Ann, Wägnerud, Lena, (2017), s.287-299   
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uppgifter.23 Detta är av relevans då majoriteten av det som skrivits om GCC och främst 

Gulfkrisen och det säkerhetspolitiska samarbetet efter Gulfkrisen 2017 kommer från 

tankesmedjor och forskningsinstitut med placering i Mellanöstern. Då Gulfkrisen lett till en 

spricka mellan olika länder är det därmed viktigt att använda sig av institut som finns i olika 

länder i Mellanöstern så att reliabiliteten ökar.  

 

Dessutom är det viktigt att undersöka tankesmedjorna och forskningsinstituten för att granska 

huruvida dessa och deras forskare arbetar självständigt från statlig inblandning. Här kan det 

ifrågasättas huruvida tankesmedjorna och forskningsinstituten är partiska eller ej men då 

dessa är internationellt erkända och deras texter som publicerats blivit granskade kan de ses 

som trovärdiga källor. Dessutom inhämtas även empiri från internationella organisationer 

utanför Mellanöstern med fokus på politik och säkerhet. Genom att använda empiri från olika 

källor och från olika delar av världen som ofta är skriven av forskare och professorer ökar 

reliabiliteten och validiteten, eftersom de har blivit granskade och förhoppningsvis även följt 

forskaretiska regler. Validitet definieras av NE som, ”den utsträckning i vilken ett 

mätinstrument mäter det som man avser att mäta”, medan reliabilitet definieras som frånvaron 

av slumpmässiga fel.24 

 

2.3   Teorianknytning  

Teorianknytning innebär att en teori används för att kunna föra en mer generell diskussion 

kring det material som uppkommit i undersökningen enligt Teorell och Svensson.25 Uppsatsen 

kommer därför att använda sig av två olika teorier, regional säkerhetskomplexteori och 

realism, som båda presenteras tydligare i nästa stycke. Författarna påpekar även att det är 

viktigt att se analysenheten som ”ett fall av” för att kunna genomföra en korrekt 

teorianknytning.26 Det som ska undersökas i denna uppsats kan ses som ett fall av en lång 

process där en splittring mellan Gulfländerna kan finnas längre tillbaka i tiden, speciellt efter 

den arabiska våren 2011. Det passar därmed att använda teorianknytning i form av regional 

säkerhetskomplexteori och realism i linje med Teorell och Svenssons kriterier.  

 

                                                
23 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Towns, Ann, Wägnerud, Lena, (2017), s.287-299   
24 National Encyklopedin (2018)   
25 Teorell och Svensson, s.44-48 
26 Teorell och Svensson, s.44-48 
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Det är dessutom ett medvetet val att använda två relativt lika teorier då teorierna främst ska 

vara ett hjälpmedel för att förklara den rådande situationen inom GCC. Hade två olika teorier, 

så som liberalism och realism valts hade uppsatsen kunnat bli mer av en teoriprövande 

uppsats, vilket inte är målet med denna uppsats. Detta blir därmed en teorikonsumerande 

uppsats där teorierna används för att analysera händelserna inom GCC. I en 

teorikonsumerande fallstudie är fallet i centrum medan befintliga teorier hjälper till att 

förklara fallet. Teorin kan därmed bidra och fungera som ett rättesnöre med generella 

antaganden. Teorierna prövas därmed på materialet för att få fram en analys och teorierna 

hjälper forskaren att se samband i den empiriska undersökningen.27 

 

Metoden som valts används för att förenkla arbete med uppsatsen men även för att öka 

uppsatsens validitet och reliabilitet. Detta görs genom att bland annat använda lämpliga 

teorier för att knyta an till empirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Jarrick, Arne och Josephson, Olle, (1998), Från tanke till text – en språkhandbok för uppsatsskrivande 
studenter, Lund: Studentlitteratur AB, s.442  
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3   Teori 

I detta stycke presenteras tidigare forskning om GCC. Dessutom beskrivs de två teorierna, 

realism och regional komplexsäkerhetsteori, som används i uppsatsen. Dessa två teorier, som 

beskrivs närmare nedan är relativt lika. Detta är ett medvetet val då målet är att skapa en 

teorikonsumerande uppsats och inte en teoriprövande vilket hade kunnat bli resultatet om en 

teori som till exempel liberalismen hade valts. Teorierna i uppsatsen kan därmed användas för 

att komplettera varandra och därmed ge en mer nyanserad och fördjupad bild.  

 

3.1   Tidigare forskning  

GCC:s säkerhetspolitiska samarbete har inte tidigare varit ett område som det skrivits så 

mycket om i Sverige, dessutom är Gulfkrisen relativt ny vilket gör att det inte hunnit 

produceras så mycket information på svenska. I Sverige är det Bitte Hammargren som främst 

fokuserar på Gulfen och hon har bland annat skrivit en bok om Gulfen, Gulfen en framtida 

krutdurk.28 Denna bok handlar till största delen om migrantarbetares situation i Gulfen och rör 

inte de säkerhetspolitiska frågorna. Det finns tidigare forskning om GCC och dess 

säkerhetspolitiska samarbete och även Gulfkrisens påverkan, men denna forskning är främst 

från forskare knutna till tankesmedjor och forskningsinstitut i till exempel Mellanöstern.  

 

Det finns desto mer forskning kring GCC utanför Sverige. Marco Pinfari, som skrivit 

uppsatsen, Nothing but Failure? The Arab League and the Gulf Cooperation Council as 

mediators in Middle Eastern Conflicts, är en av många som forskat om GCC:s och då mer 

specifikt om organisationens roll som medlare i konflikter i Mellanöstern.  

 

Även Laura Guazzone skrev en artikel om GCC och dess säkerhetspolitik under GCC:s 

uppstart. Guazzone tar bland annat upp det faktum att säkerhet inte är något som explicit 

nämns när GCC grundades. Fokuset för GCC var snarare på socioekonomiska frågor. 

Guazzone menar dock att den typen av frågor inte ska underskattas då även socioekonomiska 

frågor kan leda till en ökad eller minskad säkerhet i länder och regioner.29 

 

Kristian Coates Ulrichsen har tillsammans med flertalet författare skrivit boken, The 

Changing Security Dynamics of the Persian Gulf.30 I boken diskuterar författarna den 

                                                
28 Hammargren, Bitte (2015), Gulfen en framtida krutdurk, Leopardförlag  
29 Guazzone, Laura, (1988), Gulf co-operation council: The security policies  
30 Coats Ulrichsen, Krisitian (2017), The Changing Security Dynamics of the Persian Gulf  



 14 

säkerhetspolitiska utvecklingen runt den persiska viken. Mycket berör även GCC medan vissa 

delar fokuserar mer på specifika relationer så som Iran och Saudiarabiens relation eller FAE:s 

utrikespolitiska utveckling.   

 

Musa D. Ilu och Don Wallace undersöker GCC:s start och byggnad samt hur organisationen 

fungerar, främst i relation till IS. Ilu och Wallace tar bland annat upp anledningarna till att 

GCC grundades och hur starten påverkat organisationen vidare. Vidare diskuteras hur den 

arabiska våren slutligen påverkade GCC och dess medlemsländer vilket vidare ledde till 

GCC:s agerande gentemot IS. Fokuset ligger i att förklara varför och hur extrem islamism, så 

som IS kan få fäste i MENA-regionen. Boken behandlar snarare frågor som rör den 

socioekonomiska situationen och inte så mycket de säkerhetspolitiska, även om de två 

områdena självfallet påverkar varandra.31  

 

GCC är en viktig organisation att undersöka där många forskare studerat olika aspekter av 

organisationens arbete och utveckling. Gulfkrisen 2017 blir därmed ytterligare en händelse att 

undersöka för att bygga på och utveckla den redan existerande kunskapen om GCC och dess 

arbete. Uppsatsen kan därmed bidra till en mer teoretisk aspekt på GCC och dess 

säkerhetspolitik.  

 

3.2   Realism  

Realism är en teori som sätter makten i centrum för analys av den internationella politiken 

och makten mäts enligt teorin i militärkapacitet. Realister fokuserar nästan uteslutande på 

stater som aktörer inom den internationella politiken och menar till exempel att internationella 

organisationer och företag är oviktiga då de endast lånat makten av staterna. Enligt realister 

råder det anarki i det internationella systemet och det finns därmed ingen ”polis” som en stat 

kan vända sig till om en annan stat angriper. Stater måste därmed säkra sin egen överlevnad 

och ses därför som egoistiska aktörer. Inom realismen anses därför krig vara en typ av 

”normal-tillstånd” och teorin vill därmed svara på varför krig uppstår.32 Denna teori lämpar 

sig därmed att använda i denna uppsats då dess fokus är på stater inom den internationella 

politiken och hur dessa agerar gentemot varandra inom en överstatlig organisation men även 

                                                
31 Ilu, D. Musa, Wallace, Don, (2017), International Organizations and the Rise of ISIL  
32 Internationella Relationer, (2018), Realism, Realism i IR-sammanhang  
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då det som studeras är samarbete stater emellan, något som inte alltid varit fungerande inom 

GCC.  

 

En mer specifik del av realismen är strukturell realism. Enligt Fred H. Lawson anser 

strukturell realism att stater blockerar eller underminerar stater som hotar att förändra den 

underliggande strukturen på den internationella arenan. Detta innebär att stater ständigt 

behöver balansera för att behålla stabiliteten i systemet. Lawson fortsätter och menar att 

ledare i Mellanöstern fokuserar på de ledare/länder som är mest hotfulla mot sina egna 

regimer oavsett landets makt och geografiska placering. Enligt Lawson förväntar sig 

strukturell realism att allianser bildas mellan länder men endast om alliansen bidrar till att öka 

landets förmåga att skydda sig själv.33  

 

Lawson lyfter även att strukturella realister fokuserar på en värld i anarki där varje land 

fokuserar på att maximera den egen säkerheten för att undvika att bli attackerade, erövrade 

eller exploaterade av andra länder. Detta gör att länder kan förväntas agera rationellt, enligt 

Lawson, främst då ledarna i dessa länder kan räkna ut det största hotet mot landet. Enligt 

strukturella realister finns det underlying tragedy of world politics som innebär att de åtgärder 

som alla länder tar för att maximera sin egen säkerhet äventyrar andra länders intressen. Ett 

lands försök till mobilisering och upprustning, både ekonomiskt och militärt leder därmed till 

strategiska missgynnanden för andra länder enligt Lawson. Detta leder då till att de andra 

länderna också väljer att rusta upp vilket gör att det första landet inte har det bättre än innan. 

Det här leder till ett fenomen som strukturella realister kallar för säkerhetsdilemmat (security 

dilemma). Detta fenomen är alltså det som driver på interaktionen mellan länderna i anarkin. 

Lawson påpekar dock att säkerhetsdilemmat inte nödvändigtvis behöver innebära att det 

uppstår krig eller som i detta fall, en blockad. Ofta innebär fenomenet att det leder till 

upprustning, stor misstro och motstånd mellan länderna.  

 

Det är omdiskuterat bland strukturella realister när krig bryter ut. Lawson menar att vissa 

forskare anser att krig lättare bryter ut när ledare är oense om hur makten är uppdelad mellan 

länder. Andra forskare kopplar ihop uppkomsten av krig med vissa specifika 

maktfördelningar. Vissa forskare anser, enligt Lawson, att det är troligare att krig bryter ut om 

det finns tre eller fler stater som tävlar med varandra (multipolar world) medan andra menar 

                                                
33  Rogan, L. Eugene (2016) The Emergence of the Middle East into the Modern State System, in Fawcett, Louise 
(ed.), s.24-25 
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att risken ökar om två stater konfronterar varandra direkt (bipolar world). Vad som definieras 

som en multipolär och bipolär värld är även det omdiskuterat bland forskarna enligt Lawson. 

Vissa definierar multipolär värld som en värld där makten är mindre koncentrerad och en 

bipolär värld en värld där makten är mer centrerad. Andra menar däremot att en multipolär 

värld har tre eller flera grupper av stater medan en bipolär värld är en med stora koalitioner.34 

 

GCC är en samarbetsorganisation med medlemsländer i Mellanöstern. Lawsons definition av 

strukturell realism med fokus på Mellanöstern kan därmed bidra till förklaringar när GCC och 

dess säkerhetspolitiska samarbete analyseras.  

 

3.3   Regional säkerhetskomplexteori  

Ytterligare en teori som används i denna uppsats är regional säkerhetskomplexteori. Regional 

säkerhetskomplexteori har sitt ursprung i Köpenhamnsskolan och kan ses som en blandning 

mellan regionalism, realism och konstruktivism. Det finns dock vissa aspekter som skiljer 

regional säkerhetskomplexteori och dess syn på säkerhet från realismen. Bland annat anses 

säkerhet vara bredare än bara militär säkerhet och därmed även innefatta aspekter så som 

ekonomiska, politiska, miljömässiga eller samhälleliga analysfaktorer. De anser även, till 

skillnad från realism, att stater inte är de enda aktörerna utan att det även kan finnas aktörer så 

som extra-territoriella aktörer. Dessutom fokuserar teorin inte på säkerhetshot utan 

”säkerhetisering” vilket är en process där en fråga socialt konstrueras som ett hot. Tanken är 

att ”normal” politik behandlas på ett sätt av politiker enligt det vanliga regelverket. 

Säkerhetspolitik däremot anses vara så viktig inom politiken att den befinner sig i ett 

undantagstillstånd. Ett skyddsobjekt som då blivit ”säkerhetiserat” måste därmed bli försvarat 

mot det upplevda hotet. Ofta ”säkerhetiseras” frågor avsiktligt och aktören lyfter medvetet 

upp en viss fråga för att kunna mobilisera resurser. Vad som är säkerhetspolitik är därmed inte 

helt givet utan det beror på verklighetsuppfattningen och de olika aktörernas agerande.35 

 

Buzan och Waever menar dock att stater fortfarande är den vanligaste aktören, att hoten ofta 

är politiskt-militärt och att säkerhetspolitik fortfarande är territoriellt. Buzan och Waever 

hävdar att säkerhet kan se annorlunda ut, men att det inte betyder att det alltid, eller ens ofta är 

annorlunda från det klassiska perspektivet. Regional säkerhetskomplexteori kan måla upp en 

                                                
34 Rogan, L. Eugene (2016), s. 23-24 
35 Buzan, Waever & de Wilde, (1997), Security: A New Framework for Analysis, s 23-26  
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mer korrekt bild av säkerhet i världen men de klassiska perspektiven, så som liberalism och 

realism, ger dock en fullt adekvat och något enklare förståelse.36 

 

Grundtanken i regional säkerhetskomplexteori är att hot har störst påverkan inom geografiskt 

närliggande områden. Detta innebär därmed att stater har en fruktan inför grannstaters 

intentioner och kapacitet. Den regionala nivån blir i och med detta central för att analysera 

säkerhet.37  

 

Den essentiella strukturen för regional säkerhetskomplexteori kan sägas bestå av fyra 

komponenter vilka är, studieobjektets yttre gräns gentemot andra komplex, anarki inom 

komplexet, polaritet samt socialt konstruerade mönster, antingen av fiendskap eller vänskap.38 

Dessa komponenter är relevanta för studien då GCC:s medlemsländer bland annat är grannar 

där många delar landgränser med ett eller flera av medlemsländerna. Ett regionalt 

säkerhetskomplex brukar definieras som en samling enheter vars sammanlänkade 

säkerhetiserings- och avsäkerhetiseringsprocesser gör att de inte kan förstås separat från 

varandra. En av grunderna i regional säkerhetskomplexteori är geografi då hot ofta färdas 

över kortare avstånd, alltså ofta mellan grupper av grannländer, vilket Gulfstaterna är. Det är 

även mellan dessa grannländer som de flesta krig utspelar sig.39 Visserligen har inga krig 

utspelat sig mellan Gulfländerna men det har inträffat olika typer av politiska kriser mellan 

länderna.  

 

Regional säkerhetskomplexteori är lämplig i denna undersökning då GCC i mångt och mycket 

är resultatet av yttre hot från grannländer runt Gulfen så som Irak, Iran och Syrien, både när 

organisationen startades men även i dag.  

 

3.4   Operationalisering  

Studien omfattar flertalet texter där ovannämnda teorier används för att analysera empirin. 

För att förenkla analysen kommer de två teorierna realism och regional säkerhetskoplexteori 

att operationaliseras. De operationella indikationer som valts för att analysera GCC:s 

säkerhetspolitiska samarbete är följande punkter:  

                                                
36 Buzan & Waever, (2007), People, states & fear: an agenda for international security studies in the post-cold 
war era, s 43-45  
37 Buzan, B, (2007), s. 3 
38 Buzan & Waever, (2007), s 51-53  
39 Buzan & Waever, (2007), s 40-45  
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1.   Hot och försvar  

Inom realismen betonas vikten av att staten ska klara sig själv då andra stater 

inte går att lita på. Den militära makten är därmed central inom realismen 

och dessutom fokuserar alla länder på upprustning, för att garantera sin egen 

säkerhet, något som leder till en upprustningsspiral, även kallat 

säkerhetsdilemmat. Realister menar dessutom att det råder anarki i världen 

och att det endast är staterna som är aktörer på den internationella arenan. 

Detta skiljer sig från regional säkerhetskomplexteori där man dels menar att 

det finns andra aktörer än stater men även tittar på andra faktorer än enbart 

den militära säkerheten. Regional säkerhetskomplexteori menar även att 

säkerhet är ett fenomen som staterna själva konstruerar och att begreppet 

säkerhet därmed varierar mellan länder. Dessutom fokuserar regional 

säkerhetskomplexteori mer på regioner och länder med geografisk närhet till 

varandra.  

 

Med dessa två perspektiv undersöks GCC:s säkerhetspolitiska samarbete. 

Till exempel undersöks vilka faktorer som GCC uppfattar som säkerhetshot 

och hur organisationen agerar när de utsätts för dessa. Sker det en 

kapprustning i linje med realismen eller finns det andra faktorer som 

påverkar GCC i likhet med regional säkerhetskomplexteori? Teorierna kan 

därmed bidra med olika infallsvinklar som hjälper till att analysera GCC:s 

bild av hot och försvar. 

 

2.   Samarbete  

I realismen anses länderna hysa en misstro mot varandra vilket försvårar 

internationellt samarbete. Samarbete kan dock uppstå, men endast om det 

gynnar alla parter. Det innebär alltså att stater endast samarbetar inom 

säkerhetspolitik om det finns större hot än de enskilda staterna. I regional 

säkerhetskomplexteori fokuseras det på regioner och grannländer och menar 

till exempel att det inom dessa regioner finns en socialt konstruerad känsla 

av vänskap eller fiendskap. Denna socialt konstruerade känsla kan sedan 

leda till att länder väljer att till exempel samarbete om länderna upplever att 

det finns vänskap mellan dem.  
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Inom detta område undersöks om GCC fokuserar på att samarbeta inom 

organisationen utifrån andra faktorer så som den konstruerade känslan av 

vänskap som regional säkerhetskomplexteori tar upp eller om länderna följer 

realismen och endast samarbetar när det finns utomstående säkerhetshot. 

Teorierna kan därmed bidra med relevanta verktyg för att analysera GCC:s 

säkerhetspolitiska samarbete.  
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4   Resultat och analys  

Här nedan följer en framställning av empirin samt en analys av den. Första del kapitlet 

handlar om GCC:s första år, andra del kapitlet behandlar GCC fram till Gulfkrisen 2017 

medan det sista del kapitlet berör GCC efter Gulfkrisen 2017 det vill säga juni till december 

2017.  

 

4.1   GCC:s första år  

4.1.1   GCC:s start  

Enligt Koch skapades GCC i maj 1981 och hade som ursprungligt mål ”koordination, 

integration och samarbete mellan medlemsstaterna i alla områden”. Förslaget att starta ett 

samarbetsråd för Gulfländerna kom dock redan maj 1976 från Kuwaits kronprins Sheikh Jabir 

al-Ahmad al-Sabah. Under 1970-talet formades det flera samarbetsorganisationer mellan 

Gulfländerna så som Gulf Organization for Industrial Consultancy, Gulf Ports Union, the 

Gulf News Agency, the Gulf Federation of Chambers of Commerce and Industry och det 

regionala flygbolaget vid namn Gulf Air. 

 

GCC skapades dessutom som en konsekvens av tre händelser med påverkan på säkerheten i 

regionen nämligen revolutionen i Iran 1979, Sovjetunionens invasion i Afghanistan 1979 och 

Iran-Irak kriget i september 1980. Trots detta arbetade ingen av de första kommittéerna som 

GCC bestod av med säkerhetsfrågor enligt Koch. Från maj 1981 uttalade dock GCC en vilja 

att samarbeta i områden som rör säkerhet. Detta hindrades dock av bristande utveckling när 

det kom till koordination av försvar och säkerhetsfrågor. 1986 beslutades det att the Peninsula 

Shield Forces skulle skapas med målet att inte behöva fortsatt skydd från utomstående 

aktörer. 1990 blev det dock tydligt hur ineffektivt samarbetet var då Irak invaderade Kuwait. 

Detta ledde till att länderna på GCC-mötet skapade Doha Declaration, där det bristande 

säkerhetssamarbetet och ineffektiviteten fastslogs.  

 

Iraks invasion av Kuwait 1990 visade enligt Koch att GCC:s medlemmar hade olika syn på de 

säkerhetspolitiska ambitionerna och samarbetet. Saudiarabien och Oman hade storslagna 

visioner om en egen armé till GCC medan de andra länderna ansåg att skyddet från 

västländerna, främst USA, som hjälpt till vid Kuwait-invasionen, räckte.40 Försöken att 

etablera en gemensam armé var därmed inte helt lyckade. Målen för the Peninsula Shield 

                                                
40  Koch, Christian, (2010), s. 25-27  
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Forces var även otydliga och det var oklart huruvida den gemensamma armén skulle ha 

mandat att till exempel lägga sig i inhemska kriser. Efter Gulfkriget 1991 enades GCC:s 

medlemsländer, Egypten och Syrien om att de tillsammans skulle skapa en armé för att 

skydda Kuwait. Egypten och Syrien skulle då bidra med mannakraft och Gulfländerna med 

ekonomiskt stöd. Planen lyckades dock inte och Kuwait ingick istället säkerhetspolitiskt 

samarbete med USA och Storbritannien.41 

 

4.1.2   Analys av GCC:s start  

GCC skapades för att skydda sig mot yttre hot. Enligt strukturell realism skapas endast 

allianser om de kan bidra till att öka säkerheten i det egna landet, något Gulfländerna behövde 

då Irans export av revolutionen var ett direkt hot mot ledarna i Gulfmonarkierna. Det fanns 

ytterligare hot, som krig och invasioner, mot alla Gulfländer som initierade samarbetet. Det är 

dock intressant att samarbetet redan från början kantades av skiljaktigheter och olika åsikter 

kring hur samarbetet skulle byggas upp så som Koch påpekar. Lawsons definition av 

strukturell realism menar att ledarna i Mellanöstern fokuserar på de länder och ledare som är 

mest hotfulla mot landets egna regim. Detta kan också bidra till att förklara varför GCC:s 

samarbete inte alltid lyckats. Länderna inom GCC, främst Saudiarabien har alltid varit ett hot 

mot de mindre länderna vilket bland annat kan ha bidragit till att det endast var Saudiarabien 

och Oman som ville förstärka the Peninsula Shield Forces roll medan de andra länderna 

ansåg att stöd från utomstående aktörer så som USA var fördelaktigt, något Koch tar upp. 

Inom realismen är militärmakten central och i detta fall går händelseutvecklingen emot detta 

fokus. Det är logiskt att länderna inte ville utveckla en gemensam armé då det kunde bli 

ofördelaktigt för det enskilda landet på grund av Saudiarabiens storlek. Däremot är det värt att 

notera att länderna själva inte hade någon militärkapacitet för att klara sig själva utan snarare 

såg det som fördelaktig att få militärt skydd från utomstående aktörer så som USA.  Enligt 

realismen borde de enskilda länderna i GCC fokuserat mer på att utveckla sin egen 

militärkapacitet istället för att vara beroende av till exempel USA:s beskydd. Detta då 

realismen betonar att länderna rustar upp sig själva militärt för att kunna skydda sig mot andra 

stater då de alltid utgör ett potentiellt hot.  

 

                                                
41  Pike, John, (2016), Gulf Cooperation Counci (GCC)  
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4.2   GCC innan 2017  

4.2.1   GCC på 2000-talet  

Arbetet inom GCC förbättrades efter 1981. Flera land- och gränsdispyter löstes till exempel 

och ett ökat samarbete mellan underrättelsetjänsterna i Saudiarabien och Kuwait för att 

motverka terrorism inleddes efter terroristattacken i Kuwait 2005. GCC signerade även en 

”Counter-terrorism” överenskommelse 2005 för att öka samarbetet över gränserna och mellan 

underrättelsetjänsterna. Länderna var även relativt överens i frågor som rör terrorism, 

motviljan mot Irans kärnvapenutveckling och vikten att stabilisera Irak vilket fortfarande 

gäller idag. Olika GCC-länder medlade även i olika kriser runt om i regionen, så som Qatars 

försök att medla mellan al-Houthi rebellerna och regeringen och King Abdullahs fredsplan för 

Israel-Palestinakonflikten. Detta ledde till att GCC allt mer sågs som en effektiv 

säkerhetsorganisation även om de fortfarande behövde utländskt stöd.42 

 

Joseph Kostiner bekräftar Koch och menar att i och med USA:s invasion av Irak 2003 ställdes 

GCC inför nya hot. Dessa hot kom nu främst i form av sekteristiska kamper mellan shia och 

sunnimuslimer samt risken att terrorism spreds från Irak vidare till Gulfländerna. Dessutom 

var och är Irans kärnvapenprogram ett hot mot GCC-länderna, likaså risken att GCC faller 

samman på grund av oenigheter mellan organisationens medlemsländer. Kostiner menar att 

tiden innan 2003 inte innebar några direkta hot mot GCC varken från Irak (förutom 

ockupationen av Kuwait) eller Iran. Enligt Kostiner anpassade inte GCC-ledarna GCC:s 

säkerhetspolitik till de nya omständigheter och mer direkta hot som blev aktuella i och med 

invasionen av Irak 2003. Kostiner menar att USA:s ockupation och Irans ökade ambitioner 

gav tre effekter på GCC. I och med att Saddam förlorade makten i Irak ökade sekteristiska 

kamper mellan sunni och shia, något som kunde spilla över på Gulfländerna.  

 

GCC-ledarna hade dessutom inte räknat med att Iran skulle bli en potentiell kärnvapennation 

med målet att skapa ett hegemoniskt Mellanöstern. Dessutom innebar Irans försök att 

destabilisera arabiska regimer via stöd till terrororganisationerna Hizbollah och Hamas att 

GCC-ledarna var tvungna att inte enbart fokusera på sina egna intressen enligt Kostiner. 

Genom ökat inflytande av Iran i andra arabländer kunde GCC och deras ledare förlora mycket 

av den makt de hade i regionen. Den tredje skillnaden var skiftet i maktbalansen i och med 

USA:s invasion av Irak. USA stod för mycket av det militära skydd som GCC behövde men i 

                                                
42  Koch, (2010), 31-35  
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och med ockupationen var många medborgare i GCC-länderna kritiska mot USA, något som 

satte ledarna i knepiga situationer där de var tvungna att balansera mellan folket och behovet 

av USA:s beskydd hävdar Kostiner.43 

 

4.2.2   Framgångar och misslyckanden 

På GCC-mötet 2000 lyckades medlemsländerna enas om att en attack på ett av länderna var 

en attack på alla länderna vilket innebar att de andra medlemsländerna var tvungna att bidra 

med militärt stöd till det utsatta landet menar Koch. Under samma GCC möte 2000 enades de 

även om att etablera en Joint Defence Council och en militär kommitté för att övervaka 

gemensamma militärövningar som länderna genomför tillsammans. Samarbetet inom denna 

ram har dock varit begränsat liksom samarbetet inom the Peninsula Shield Forces. Enligt 

Koch har GCCs misslyckande med att etablera sig som en fullfjädrad säkerhetsorganisation 

dels berott på att länderna, som ser sig själv som unga, inte ville ge upp den egna 

självständigheten.44 Detta är även något som Ellen Laipson tar upp och påpekar att Kuwait 

blev självständigt så sent som 1961.45  

 

Det fanns även vissa mekanismer inbyggda i organisationen så som bristen på en 

överenskommelse som kräver medlemsländerna på aktivt stöd och politisk självständighet. 

Dessutom har inblandningen av utländska aktörer inneburit att länderna i Gulfen ofta varit 

mer benägna att hålla sig väl med externa aktörer så som USA då regionens egen möjlighet att 

försvara sig var liten. USA:s politik i Mellanöstern ledde dock inte till ökat skydd för GCC 

med invasionen i Irak 2003 som ett exempel.46 Andra problem var och är fortfarande att det 

till exempel finns stor misstro mellan medlemsländerna i GCC vilket påverkade samarbetet 

inom organisationen. Dessutom ville inget av länderna ingå i djupare samarbeten då det kunde 

leda till att delar av den egna armén var med och gick in i inhemska kriser. Detta gav enligt 

Koch resultatet att GCC-länder fortsatte att ingå i säkerhetspolitiska överenskommelser med 

andra länder istället för GCC-länder.47 Mehran Kamrava bekräftar bilden av misstro mellan 

GCC-medlemsländerna där Saudiarabien blev och är det dominerande landet gentemot flera 

små stater, något som skrämde de andra länderna.48 Även Laipson bekräftar Koch och 
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Kamrava och menar att GCC har svårt att skapa ett djupare samarbete och att de små länderna 

ofta fått anpassa sig till det större Saudiarabien.  

 

GCC:s medlemsländer är i mångt och mycket relativt lika med liknande sociala, politiska och 

ekonomiska system, misstro mot Iran och Irak och nära band till västvärlden, något som varit 

en nödvändig grund för att kunna bygga ett samarbete samt en gemensam övertygelse om att 

GCC bidrar till ökad säkerhet för dess medlemsländer. GCC kan, enligt Koch, ses som en 

organisation där det finns samarbete och överenskommelser så som motståndet till att Iran 

utvecklar kärnvapen men däremot saknar organisationen den militära kapaciteten att skydda 

regionen och landgränserna.49 

 

4.2.3   GCC efter den arabiska våren 2011  

Enligt Kristian Coates Ulrichsen har den pågående Gulfkrisen sina rötter i Gulfländernas olika 

respons på den arabiska våren 2011. Qatar stöttade upproren i alla länder förutom Bahrain och 

gav även sitt stöd till olika islamistiska grupper så som det Muslimska Brödraskapet. Detta 

stod i skarp kontrast till Abu Dhabi (FAE) som ansåg att brödraskapet och islamistiska 

grupper var ett hot mot den politiska ordningen i regionen.50 Uppfattningen att den arabiska 

våren ligger till grund för den fortsatta splittringen inom GCC delas av Marwan Kablan och 

Mohammad Almasri. Irans direkta inblandning under protesterna i Bahrain skapade en ökad 

försiktighet gentemot Iran från GCC:s sida vilket, enligt Kablan och Almasri lett till ökade 

spänningar mellan Iran och främst Saudiarabien efter den arabiska våren.51 Ulrichsen påpekar 

att kampen om makt i Mellanöstern inte endast pågår mellan icke-arabiska aktörer så som 

Iran, Turkiet och Israel utan att denna kamp har ökat allt mer mellan medlemsländerna i GCC. 

Ett land där denna kamp tydligt visas är i Egypten där Qatar stöttade dåvarande presidenten 

Mohammed Mursi och Muslimska brödraskapet medan FAE, Saudiarabien och Kuwait gav 

sitt stöd till den sittande presidenten Abdel Fattah al-Sisi. Stödet har främst kommit via 

finansieringar till staten och den sittande ledaren. Denna period visar på de 

strukturförändringar som formade regionen efter 2011 som även haft stor påverkan på 

Gulfens säkerhet.  
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Detta har först och främst resulterat i att Gulfländerna blivit mer aktiva aktörer i regionen då 

gamla, starka stater så som Syrien, Irak, Egypten och Libyen tappat kraft. Detta gjorde att 

GCC-länderna tillsammans med Iran, Turkiet och Israel var de länder med starkast 

militärmakt som 2011 kunde påverka utvecklingen i de ”nya länderna” som uppstod efter 

revolutionerna. Detta ”Gulf moment” som det kallas, har gjort GCC-länderna till mer 

framträdande diplomatiska, politiska och militära aktörer i regionen och internationellt. Denna 

ökade intervention, som var tänkt att öka säkerheten för GCC, blev istället ett nytt 

säkerhetsdilemma för regionen då de i och med sin mer framträdande roll fick motta hot från 

nya organisationer, människor och stater som de provocerat. Det uppstod rykten om planer på 

att lönnmörda ledare i Gulfen, planerade attacker av olika grupper inom GCC, ökad 

militarisering av shiiter i Bahrain och attackerade de östra provinserna i Saudiarabien och 

deras gränser. Houthi rebellerna i Jemen är ytterligare en grupp som kände sig allierade av 

Saudiarabiens och GCC:s nya policys.52  

 

I FAE grundades Muslimska Brödraskapet som en välgörenhetsorganisation och fungerade 

inte som en politisk organisation. Även Saudiarabien hade nära samarbete mellan Muslimska 

brödraskapet och regimen. Detta avbröts dock när de saudiska ledarna insåg att Muslimska 

brödraskapet var en politisk kraft som försökte mobilisera folket i landet. Ulrichsen menar 

därmed att Muslimska brödraskapet har haft nära band till alla regimer i Gulfen, men att det 

endast är i Qatar, Bahrain och Kuwait som detta samarbete fortsatt är öppet. Detta i sin tur 

påverkade Gulfländernas olika inställning till den arabiska våren 2011.53  

 

4.2.4   Gulfkrisen 2014  

Gulfkrisen 2017 är inte första gången delar av GCC:s medlemsländer har haft interna 

problem. Redan 2014 valde Bahrain, Saudiarabien och FAE att dra tillbaka sina ambassadörer 

från Doha under åtta månader menar Ulrichsen. Den krisen skiljer sig dock från den pågående 

på flera plan. För det första anser ledarna i FAE och Saudiarabien att Qatars ledare inte ändrat 

sin ståndpunkt gentemot bland annat Muslimska Brödraskapet och andra terror-

organisationer, och därmed inte kommer göra det om inte kraftigare tag tas. Ulrichsen menar 

att detta manifesteras i blockaden mot Qatar som begränsar ekonomin och människors 

rörelsefrihet. Dessutom har de lyckats få andra länder i regionen, så som Egypten, att blockera 

                                                
52 Coats Ulrichsen, (2017), s. 45-46 (a)  
53 Coats Ulrichsen, Krisitian (2017), (a)  



 26 

Qatar. Detta skapar större sprickor inom GCC och dess samarbete. Det leder i sin tur till att 

utomstående aktörer påverkar säkerhetsfrågorna i Gulfen, vilket kan leda till ökade 

spänningar i framtiden.54 Enligt Phil Gordon m.fl. är dock den pågående Gulfkrisen värre och 

mer infekterad än tidigare dispyter, inkluderat krisen 2014.55 

 

Krisen 2014 inträffade några månader innan IS:s makt ökade i Irak. Roten till konflikten var 

Saudiarabien, FAE och Bahrians irritation över Qatars fortsatta stöd till islamister så som 

Muslimska brödraskapet. Saudiarabien, FAE och Bahrain ansåg att Muslimska brödraskapet 

underminerade deras legitimitet medan Qatar såg det som en möjlighet att expandera sitt 

inflytande i Mellanöstern. Younis påpekar även att de ideologiska spänningarna inom GCC 

ökade under 2014 då organisationen ännu inte hade lyckats utveckla en effektiv och 

gemensam säkerhetsstruktur.56  

 

Även Anthony H. Cordesman diskuterar GCC:s något misslyckade säkerhetspolitiska 

samarbete genom åren. Cordesman menar att GCC aldrig skapat något relevant samarbete på 

djupet som på riktigt lett till ett ordentlig skydd för regionen. Cordesman påstår att en av 

anledningarna att GCC misslyckats är på grund av de nationella spänningarna mellan 

medlemsländerna. Detta har gjort att länder som till exempel Kuwait fortsatt att vara beroende 

av USA trots GCC.57 Laipson påpekar att det inte alltid varit Qatar som varit det land som 

setts som hot och utomstående på grund av till exempel relationer till Iran. Ibland har det 

snarare varit Kuwait eller Oman som setts som de utomstående länderna.58 

 

4.2.5   GCC och terrorism  

Enligt Kristian Coates Ulrichsen blev IS ett allt större hot mot Gulfen under 2014. 

Gulfländerna valde att delta i USA:s flygräder mot IS kontrollerade områden i Irak och Syrien 

under 2014. Detta innebar en knepig balansgång för gulfledarna mellan att bevara den goda 

relationen till USA och risken för bakslag från IS-sympatisörer inom.59 När IS ökade sin makt 

i juni 2014 härjades GCC av interna konflikter, till följd av delade meningar kring arabiska 

våren 2011. Detta ändrades dock när GCC insåg att de hade ett större säkerhetshot mot 
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regionen och GCC:s medlemsländer enligt Nussaibah Younis. GCC valde att gå med i den 

internationella anti-IS koalitionen men insåg snart att Irans revolutionsgarde haft stor 

inverkan i Irak. Detta gjorde, enligt Younis, att GCC:s säkerhetspolitiska fokus skiftade mer 

mot att motverka Irans inflytande i Mellanöstern.60 I och med att IS intog Mosul (Iraks andra 

största stad) i juni 2014 insåg GCC:s medlemsländer att IS var ett hot mot GCC och deras 

säkerhet. IS, liksom deras föregångare i al-Qaeda, var extra hårda mot ledarna i Gulfen och 

menade att de utgjorde ett av de största sveken mot islam. Enligt Younis släppte bland annat 

IS ett videoklipp där de uppmanade saudierna att gå till attack mot sin egen ledning i landet. 

Dessutom utfördes ett attentat av IS i Saudiarabien där åtta shiiter sköts ihjäl vid en moské i 

landets östra provinser. Dessutom lyfter Younis Gulfledarnas rädsla för de egna medborgarna 

som reste för att strida med IS då de dessa kunde komma tillbaka och utföra attacker i 

Gulfländerna.61  

 

Detta yttre hot ledde till ett nytt säkerhetssamarbete inom GCC som inte varit så starkt sedan 

Gulfkriget 1991. Younis påpekar att GCC verkar fungera bättre när den står inför ett direkt 

hot än under lugnare tider. Ett exempel på detta är att de avslutade konflikten med Qatar och 

återupptog den diplomatiska kontakten. Dessutom meddelade GCC att de etablerade en 

gemensam militärbas i Saudiarabien. Denna bas skulle och ska bland annat koordinera GCC:s 

säkerhetsarbete och dessutom fungera som hinder mot terroristceller. Utöver militärbasen 

skapade GCC en gemensam polisstyrka, med bas i FAE, under 2014 för att lättare hantera hot 

mot regionen. Younis tar även upp att GCC, utöver att stärka sin egen militärförmåga, även 

deltog i de USA ledda attackerna mot IS, attacker som även hade brett stöd bland 

medborgarna.62 IS:s ökade makt i regionen visade, enligt Younis, att GCC kan enas och 

fungera då organisationen ställs inför reella säkerhetshot. När IS sedan försvagades under 

2017 blossade konflikten med Qatar upp igen och organisationen återgick till sina mer 

dysfunktionella relationer medlemsländerna emellan menar Younis.63 

 

Younis menar att det säkerhetspolitiska landskapet i GCC ändrats i och med USA:s minskade 

närvaro i regionen under Obama-administrationen. Rädslan för att Iran skulle utöka sin 

närvaro i regionen innebar att GCC valde att bland annat gå in i Jemen mot Houthi-rebellerna, 
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detta trots att dessa rebeller inte var ett direkt hot mot GCC:s säkerhet. Det var snarare 

Saudiarabien som drev frågan om Houthi-rebellerna som ett hot, något resten av GCC:s 

medlemsländer slöt upp bakom.64 

 

4.2.6   Analys av GCC innan 2017  

Enligt strukturell realism är skapandet av GCC en logisk reaktion på tre händelser i Gulfens 

närhet som var allvarliga hot mot ländernas egna säkerhet. Samtidigt kan strukturell realism 

förklara varför samarbetet inte alltid varit helt lyckat, nämligen på grund av den inneboende 

misstron och underliggande hoten mellan länderna. Sett till Kostiners analys var dock GCC 

fortfarande relevant för dess medlemsländer då det fortfarande fanns yttre säkerhetshot mot 

Gulfen som blev än tydligare sedan 2003. Dessa yttre hot ansågs ofta vara större än de inre 

hot som gav upphov till misstron mellan GCC-länderna. Det kan vara på grund av dessa, mer 

tydliga yttre hot, som GCC:s samarbete förbättrades något under 2000-talet så som Koch 

påpekar. De tydligare hoten kan ha inneburit att ledarna i GCC kände en större vilja och ett 

ökat behov för att komma samman och öka samarbetet i enlighet med strukturell realism.  

 

Iran-frågan kan ses som en fråga som säkerhetisierats, i linje med regional 

säkerhetskomplexteori, av regionen, främst Saudiarabien. Denna fråga är något som sedan 

användes av Saudiarabien för att ena de andra GCC medlemsländerna och skapa ett behov av 

ett samarbete inom GCC. Denna säkerhetisiering kan därmed vara en av de faktorer som 

faktiskt höll GCC samman då alla länder accepterade att Iran var ett hot mot Gulfen, oavsett 

Irans olika handlingar.   

 

Misstron inom GCC som nämnts tidigare är något som lyfts upp som ett problem av flera 

forskare så som till exempel Laipson. Denna misstro ses även som ett av de stora hindren för 

att utveckla ett fullt fungerande samarbete inom GCC. Realismen menar att samarbete inte är 

något som länder ”ska ägna sig åt” utan att länder är rationella aktörer som ser till sin egen 

vinning i första hand. Utifrån detta synsätt kan det ibland ostadiga samarbetet ses som helt 

naturligt. Däremot poängterar realismen att samarbete kan uppstå om alla parter tjänar på det, 

något som ibland uppstått för GCC. Det har då främst varit samarbeten, så som militärbasen i 

Saudiarabien, som skapades när yttre säkerhetshot blev för påtagliga vilket innebar att alla 

medlemsländer inom GCC tjänade på att samarbeta i enlighet med realismen. Realismens 

                                                
64 Younis, Nussaibah, (2017), s.124-125 (a)  



 29 

tanke är att stater är rationella aktörer som kan förutspå sina hot och därmed kunde samarbetet 

inom GCC förbättras och försämras beroende på var ledarna i Gulfen förutspådde att hoten 

fanns.  

 

Även Koch, Kamrava och Cordesman menar att ett av GCC:s problem var och är den 

bristande tilliten mellan länderna. Regional komplexsäkerhetsteori menar att hot ofta är 

territoriella men att säkerhet kan ha andra meningar än den militära. Anledningarna till 

misstron mellan länderna kan vara många, främst då Saudiarabien är så pass mycket större 

och folkrikare än de andra. Ett fördjupat samarbete innebär kanske inte ett militärt 

säkerhetshot för länderna, däremot kan ett fördjupat samarbete innebära att en del av den egna 

makten ges upp och att Saudiarabien, som största land i regionen, är det land som kan komma 

att dominera och styra agendan för GCC. Detta skulle ha kunnat vara riskabelt för länder så 

som Qatar som till exempel är granne med Iran och delar på naturgasfältet med Iran. Skulle 

Saudiarabien ha fått ökat inflytande i Qatars utrikespolitik skulle det ha inneburit en hårdare 

ton mot Iran, något som Qatar förmodligen ville undvika.  

 

Arabiska våren 2011 innebar att säkerhetshotet inte längre var militärt utan snarare politiskt, 

något som bland annat Ulrichsen lyfter. Regional säkerhetskomplexteori tar bland annat upp 

att hot mot säkerheten inte måste vara militära utan de kan till exempel vara politiska. 

Arabiska våren innebar ett hot mot regimerna i Gulfländerna då ledarna upplevde att folket 

skulle kunna resa sig emot dem, som i många andra länder i Mellanöstern. Dessutom innebar 

arabiska våren att nya aktörer intog den politiska arenan, aktörer som bland annat kunde 

påverkas av Iran och därmed ge Iran ökat inflytande i Mellanöstern. Detta i linje med regional 

säkerhetskomplexteori som lyfter att det inte nödvändigtvis endast är stater som agerar på den 

politiska arenan inom internationell politik utan att det även finns andra, externa aktörer.  

 

De nya hoten som arabiska våren innebar tolkades dock olika av de olika Gulfländerna och 

reaktionen gentemot länderna inblandade i den arabiska våren och de nya ledarna blev 

därmed olika, enligt Kablan, Almasri och Ulrichsen påpekar. Detta kan vara för att hotet inte 

var helt tydligt och varierade från land till land. Vilket därmed kan ha bidragit till att GCC 

inte kunde enas om en gemensam ”fiende” och istället agerade varje land som de själva 

behagade, något som senare ledde till konsekvenser för samarbetet. Denna brist på en 

gemensam fiende till följd av arabiska våren kan sedan ha bidragit till att länderna inom GCC 

började se varandra som eventuella faror. Detta i linje med realismens tanke att ledarna i 
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Mellanöstern fokuserar på de länder som utgör det största hotet mot den egna regimen, 

oavsett landets geografiska placering (inom GCC) eller makt.  

 

Enligt realismen uppstår konflikter mellan länder oavsett om de är närliggande eller ej. 

Realismen menar att stater är rationella aktörer som i första hand fokuserar på sin egen 

säkerhet. Detta skulle därmed kunna förklara den tidigare krisen 2014. Här kan Saudiarabien 

och FAE ansett att Qatar var det största hotet mot respektive länder, mycket på grund av vad 

som hände efter arabiska våren 2011. I och med arabiska våren valde Saudiarabien, FAE och 

Qatar olika sidor. Då Qatar bland annat valde att stötta Muslimska brödraskapet ansåg 

Saudiarabien och FAE att Qatar stöttade terrorism och detta skulle därmed leda till att Qatar 

snarare blev ett hot mot deras säkerhet.  

 

Enligt regional säkerhetskomplexteorin uppstår konflikter mellan länder som ligger 

geografiskt nära varandra. Efter arabiska våren kan eventuellt regional komplexsäkerhetsteori 

och begreppet säkerhetisiering förklara händelseförloppet. Här kan alltså Qatar och dess 

påstådda stöd till terrorism (via stödet till muslimska brödraskapet) blivit säkerhetisierats av 

FAE och Saudiarabien och blev därmed ett konstruerat hot gentemot de två länderna. 

Dessutom uppfattades muslimska brödraskapet olika i de olika Gulfländerna. Medan Kuwait, 

Bahrain och Qatar inte ansåg att muslimska brödraskapet var ett direkt hot mot ledarna i 

landet var Saudiarabien och FAE utav en annan åsikt. De två senare länderna upplevde 

snarare muslimska brödraskapet som ett direkt hot mot ledarnas makt i landet vilket även 

resulterade i en annan reaktion av utvecklingen efter arabiska våren. Detta kan alltså ha lett 

till att Saudiarabien och FAE säkerhetisierade frågan om Muslimska brödraskapet, i enighet 

med regional säkerhetskomplexteori. Därmed kom de två länderna fram till att Qatar var det 

land av de tre ovannämnda som utgjorde störst hot mot FAE och Saudiarabien på grund av 

landets relation och inställning till muslimska brödraskapet. 

 

Men så småningom kom denna syn på Qatar att ändras då IS makt ökade. GCC:s reaktion på 

IS ökade inflytande i Irak och Syrien stämde bra överens med realismens motiv till samarbete. 

I och med att IS makt ökade, något Younis tar upp, ökade även hotet mot GCC och dess 

medlemsländer. Lawson menar att ledarna i Mellanöstern fokuserar på de länder som utgör 

störst hot mot den egna regimen. Därmed följde händelserna i GCC och deras 

säkerhetspolitiska samarbete det mönster som återfinns inom realismen. Qatar utgjorde först 

det största hotet för främst Saudiarabien och FAE men i och med IS ökade inflytande utgjorde 
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IS och Iran det största hotet mot Saudiarabien och FAE men även de andra Gulfländerna. Att 

GCC därmed enade sig, avslutade konflikten och påbörjade ett starkt säkerhetspolitiskt 

samarbete är därmed en helt logisk händelseutveckling sett från realismens teoretiska 

perspektiv.  

 

Även Regional säkerhetskomplexitetsteorin, som nämnts tidigare, kan förklara och belysa 

händelseutvecklingen när IS makt ökade. Teorin tar upp begreppet säkerhetisiering, något 

som kan appliceras på GCC:s reaktion när IS inflytande ökade. Begreppet, som innebär att hot 

är konstruerade av ledare då säkerhetspolitik ställs över vanlig politik, blir tydligt i detta 

sammanhang då ”vanlig” politik ledde till en intern konflikt mellan medlemsländer i GCC. 

Däremot avslutades den när alla länder upplevde ett annat, större hot. Säkerhetspolitiken blev 

alltså viktigare än de politiska händelser som ledde till Gulfkrisen 2014. Dessutom kan 

regional säkerhetskomplexteori förklara varför IS sågs som ett så stort hot, trots att det inte är 

en egen stat (även om de själva utropade sig till en stat). Enligt realismen finns det inga andra 

aktörer än andra stater, vilket därmed skulle innebära att IS inte borde vara ett hot. Däremot 

anser regional säkerhetskomplexteori att det kan finnas andra aktörer än stater och IS närvaro 

är därmed inte något främmande. Sedan kan det självklart diskuteras huruvida IS ändå kan ses 

som en stat då de själva utropade sig till stat och därmed, utifrån realismens synvinkel, även 

var ett reellt statshot mot GCC och dess medlemsländer.  

 

Koch påpekar att GCC var och är beroende av stöd från utomstående aktörer, så som USA. 

Detta beroende är dock något som ingen av teorierna riktigt kan förklara. Det är problematiskt 

för länderna att vara beroende av ett utomstående land för sitt eget skydd enligt realismen. 

Detta blev till exempel tydligt när USA invaderade Irak 2003 då Gulfländerna hamnade i en 

situation då den egna befolkningen motsatte sig invasionen samtidigt som Gulfledarna 

behövde USA:s fortsatta stöd. Problematiken med att vara beroende av andra länder blev 

tydligt främst då händelserna i Irak innebar större sekteristiska kamper samt ökat inflytande 

av Iran som även kunde spilla över på Gulfen. Visserligen ledde invasionen av Irak till ett 

förbättrat samarbete inom GCC men inte utan att USA sågs som en viktig samarbetspartner. 

Detta beroende av USA går delvis emot realismens tankar om att varje land endast tänker på 

sig själva och sin egen överlevnad. Det säkerhetspolitiska samarbetet mellan USA och GCC 

borde, utifrån realismens perspektiv, därmed inte fortgå då ett samarbete och beroende av 

USA hela tiden gör GCC beroende av andras välvilja och beskydd och utgör ett hot.  
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Alla de hot som GCC upplevde på ett säkerhetspolitiskt plan fram till 2017 låg inom en 

geografisk närliggande miljö och utgjordes ofta av länder och/eller organisationer i 

Mellanöstern. Detta är något som går att knyta till både regional säkerhetskomplexteori och 

strukturell realism även om fokus på regioner och geografisk närhet är större inom regional 

säkerhetskomplexteori.  

 

4.3   GCC:s samarbete efter Gulfkrisen 2017  

4.3.1   Gulfkrisen 2017  

I skrivande stund pågår fortfarande blockaden mot Qatar och Gulfkrisen fortgår. Forskarna 

som fokuserat på Gulfen har lite olika teorier om hur det säkerhetspolitiska samarbetet 

påverkats av krisen samt vad som eventuellt kan ske med samarbetet framöver. 

 

Tarek Yousef tror inte att Gulfkrisen kommer att avslutas inom den närmaste framtiden och 

lyfter även fram att den geopolitiska osäkerheten som råder i regionen är här för att stanna. 

Krisen kan främst bli långdragen på grund av att Qatar rent ekonomiskt kan klara av 

blockaden utan någon större påverkan för dess befolkning.65 Bilden av Qatars förmåga att 

hantera krisen ekonomiskt sett delas av Ibrahim Fraihat.66 

 

Mehran Kamrava menar att Gulfkrisen inte kommer att leda till att GCC faller samman men 

han tror att organisationen kommer att försvagas. Kamrava menar dock att GCC hade flera 

problem redan innan krisen, så som att de inte till fullo beslutat huruvida det var ett 

försvarssamarbete eller ett ekonomiskt och socialt samarbete som skulle vara i fokus för 

organisationen.67  

 

Geoffrey Martin menar, till skillnad från till exempel Kamrava, att Gulfkrisen lett till GCC:s 

död. Martin menar däremot att GCC aldrig riktigt var en fungerande organisation, på grund av 

de tidigare mekanismer som Koch presenterar.  

 

Krisen till trots tror inte Kamrava att krisen kommer leda till att nya allianser bildas i 

regionen. Tanken att Iran, Qatar och Turkiet ska skapa en allians är enligt Kamrava ganska 

orimlig då Qatar, trots relativt goda relationer till Iran, fortfarande hyser stor misstro och 

                                                
65 Tarik, Yousef (2017), mötesobservation  
66 Fraihat, Ibrahim (2017), mötesobservation  
67 Kamrava, Mehran (2017), mötesobservation  
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misstänksamhet mot landet.68 Gordon m.fl menar, till skillnad från Kamrava, att krisen skulle 

kunna leda till närmare samarbete mellan Qatar, Iran och Turkiet, något som kan öka 

spänningarna i regionen och påverka användningen av al-Udeid flygbasen i Qatar.69 

 

En allians Cordesman däremot räknar med i Gulfen är alliansen mellan FAE och Saudiarabien 

som under december 2017 annonserade att de startar egna säkerhetspolitiska samarbeten 

mellan sig. Det är denna allians som redan tidigare stått för i princip all militär påverkan i 

regionen och till exempel stöttat Hadi mot Houthi rebellerna i Jemen. Det är dessutom 

Saudiarabien som står för den mest avancerade command, control och intelligence 

faciliteterna i regionen. Cordesman fortsätter och menar att många av de militära övningarna 

sker i samråd med USA:s militär som är baserade i Qatar och Bahrain. GCC skulle alltså inte 

klara av att sköta något regelrätt krig mot till exempel Iran utan hjälp från USA enligt 

Cordesman. USA:s roll som koordinator och leverantör av militära medel är därmed lika stark 

idag som vid Iraks invasion av Kuwait 1991.70 

 

Gordon m.fl. lyfter dessutom problemen som krisen kan medföra för samarbetet med USA då 

krisen kan medföra nya allianser som därmed försvårar användandet av till exempel flygbasen 

i Qatar.71 Även Laipson menar att GCC är en viktig säkerhetspolitisk samarbetspartner för 

USA och att USA länge försökt att öka samarbetet inom GCC. Laipson påpekar även att 

många av de militärövningar och säkerhetspolitiska samarbete som finns inom GCC är genom 

USA:s direkta inblandning.72 

 

Även Neuber lyfter fram USA:s roll i regionen och vikten att GCC fungerar då den dels är en 

strategisk partner, men även kan stärka det ekonomiska och säkerhetsmässiga samarbetet. De 

sex länderna kan till exempel hjälpa till att stärka arbetet mot terrorism och bidra med pengar 

för att bekämpa IS och stabilisera Irak. Den pågående krisen har dock påverkat GCC:s arbete 

och generalsekreteraren, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, har ännu inte kommenterat krisen, 

något som visar på organisationens oförmåga att själva lösa krisen enligt Neuber. Krisen har 

                                                
68 Kamrava, Mehran (2017), mötesobservation  
69 Gordon, Phil m.fl. (2017)  
70 Anthony H. Cordesman (2017)  
71 Gordon, Phil m.fl. (2017)  
72 Laipson, Ellen (2017)  
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även gjort att USA ställde in vissa militära övningar med övriga GCC-länder under hösten 

2017 då länderna ännu inte hade nått några framgångar i förhandlingar för att lösa krisen.73 

 

Coats Ulrichsen lyfter, liksom Neuber och Cordesman, att krisen påverkar USA och andra 

internationella aktörer som i sin tur påverkar säkerhetsstrukturen i regionen. I bästa fall blir 

krisen endast ett tillfälligt hinder i försöken att besegra IS, finna en diplomatisk lösning i 

Syrien och förhindra total kollaps av staterna i Jemen och Libyen. En händelse som motsätter 

detta är dock Bahrains beslut att sparka ut qatarisk militärpersonal som arbetade med den 

USA-ledda kollisionen mot IS i Bahrain.74 

 

Flera andra forskare har en gemensam syn på blockaden och det säkerhetspolitiska läget i 

regionen i dagsläget. Yousef menar till exempel att GCC-mötet i december visade att Qatar är 

mer redo för dialog och att finna en lösning på krisen, jämfört med de andra länderna. Roten 

till de många säkerhetspolitiska problemen i regionen, anser Yousef, är Saudiarabien och Iran 

och deras rivalitet.75 Fraihat bekräftar Yousefs bild att Iran och Saudiarabien ligger bakom 

mycket av de säkerhetspolitiska problemen som återfinns i regionen.76  

 

Sigurd Neubauer ger en något annan bild av GCC:s samarbete efter krisen och menar att även 

om GCC-mötet den 5–6 december misslyckades med att lösa krisen utvecklade 

organisationen samarbetet inom det militära samarbetet för att skapa en gemensam militär. 

Dessutom ska GCC ha beslutat att fortsätta samarbetet inom GCCPOL (motsvarande 

Europol) och ge dem ökat mandat. De qatarier som arbetar inom GCCPOL, med bas i FAE, 

har haft möjlighet att resa mellan de båda länderna, trots den pågående blockaden (för andra 

medborgare i Qatar och kvartetten har direkta resor mellan länderna inte varit möjliga). 

Neubauer menar även att GCC fortsatt sina dialoger med både USA och Storbritannien för att 

bland annat motarbeta terrorism och Irans stöd till terrorism.77 

 

Cordesman påpekar även han att GCC-mötet i december inte ledde till någon lösning i den 

pågående Gulfkrisen. Cordesman, liksom Neubauer, menar att det, trots den pågående krisen 

                                                
73 Neubaur, Sigurd (2017) (b) 
74 Coats Ulrichsen, s. 5 (a)  
75 Yousef, Tarik (2017) mötesobservation  
76 Fraihat, Ibrahim (2017), mötesobservation  
77 Neubauer, Sigurd, (2017) (a)  
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finns fortsatt militärt samarbete mellan GCC-länderna. Cordesman menar dock att GCC aldrig 

varit en riktigt fungerande säkerhetsorganisation. 78 

 

4.3.2   Analys av GCC:s samarbete efter Gulfkrisen 2017 

GCC:s säkerhetspolitiska samarbete har påverkats av krisen 2017 men, som många forskare 

påpekar, frågan är huruvida samarbetet någonsin varit speciellt lyckat innan. Enligt flera 

forskare så som Laipson, Koch och Cordesman är GCC en organisation med stora problem, 

med rötter i grundandet av organisationen. Dessa problem och skiljaktigheter har sedan 

förföljt GCC och lett till misstro och begränsat samarbete.  

 

Vad som däremot har varit tydligt är att GCC kan fungera och enas när de har ett tydligt yttre 

hot, så som IS, något Younis tar upp. Men så fort det hotet försvinner eller försvagas verkar 

GCC återgå till konflikter inom organisationen, så som den senaste Gulfkrisen även är ett 

exempel på. Detta följer även realismens linje då samarbete endast uppstår om staterna tjänar 

på det. Alltså var det fördelaktigt för alla medlemsstater att ingå i ett samarbete från 2014 men 

i och med IS försvagade roll under 2017 var samarbete allt mer ofördelaktigt och föll därmed 

samman. Dessutom verkar organisationen fungera bäst när utländska aktörer, så som USA, är 

delaktiga i projekten. Detta kan bero på misstron mellan medlemsländerna, främst mot 

Saudiarabien, som är det största av GCC:s medlemsländer. Den pågående krisen kan nog än 

mer öka misstron gentemot Saudiarabien då de mindre medlemsstaterna ser hur Qatar utsätts 

för blockad av Saudiarabien. I denna blockad deltar visserligen andra GCC medlemmar, 

kanske främst för att de själva vinner på det och vill slippa undan liknande åtgärder från 

Saudiarabien mot dem själva. Det är än en gång en logisk handelsutveckling enligt realismen 

där alla stater fokuserar på sin egen säkerhet. 

 

Realismens tanke om multipolär värld kan delvis användas för att förklara Gulfländernas 

relation till varandra. Saudiarabien är, som nämnts tidigare, det största landet i Gulfen och 

därmed även det land som drivit frågan om militärt samarbete starkast. Enligt den multipolära 

tanken uppstår krig (konflikter) lättast om det finns tre eller flera stater som tävlar med 

varandra om makten. GCC:s medlemsländer kan därmed ses som länder som tävlar mot 

varandra om störst makt inom organisationen men även i Mellanöstern. Detta kan anas vid 

arabiska vårens slut då Gulfländerna valde olika sidor för att öka sitt eget inflytande i 

                                                
78 Anthony H. Cordesman (2017) 
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Mellanöstern. Denna maktkamp slutade sedan med att Gulfkrisen 2014 startades, alltså en ny 

konflikt de tävlande länderna emellan som sedan gav upphov till den pågående Gulfkrisen 

2017.  

 

Regional säkerhetskomplexteori tar upp att det inom regioner kan finnas en socialt 

konstruerad känsla av vänskap eller fiendskap. Detta är något som kan vara relevant när GCC 

analyseras då regionen i olika perioder konstruerat dessa känslor. Under perioder när andra 

länder upplevs som fiende konstrueras snarare en känsla av vänskap inom GCC. Däremot 

verkar denna känsla sedan konstrueras om så att det upplevs mer som fiendskap mellan 

länderna, vilket är det som kan sägas hänt i och med Gulfkrisen 2017. Detta kan även 

appliceras på GCC:s relation till Iran där det i mångt och mycket kan vara en socialt 

konstruerad känsla av fiendskap. Bland annat tar Yousef upp Iran och Saudiarabien som 

”roten till problemen och oroligheterna i regionen”. Regional säkerhetskomplexteori kan då 

förklara hur dessa länder socialt konstruerat känslan av fiendskap som därmed leder till 

oroligheter i resten av Mellanöstern när dessa två länder på olika sätt för proxykrig i kampen 

om dominans. Denna socialt konstruerade känsla av fiendskap är dock inte förvånande då 

båda länderna är stora och i stor utsträckning vill ha samma roll i Mellanöstern. Denna känsla 

av fiendskap kan sedan vara något som även konstruerats inom resten av GCC för att på så 

sätt skapa en gemensam fiende. Kamrava påpekar dock att det inte är alla länder som upplever 

Iran som ett stort hot, även om de är försiktigt inställda gentemot landet.  

 

Enligt regional säkerhetskomplexteori är det logiskt att GCC fortsätter att existera då 

säkerhetspolitik behandlas efter andra regler än vanlig politik. GCC anser därmed säkerligen 

att det säkerhetspolitiska samarbetet är så pass viktigt att det till stor del inte påverkas av 

krisen. Detta intygas av den information som Neuber delgav om GCC:s möte i december 

2017. Där framkom det att medlemsländerna, trots den pågående och fortfarande olösta 

krisen, bland annat diskuterat samarbetet inom anti-terrorismområdet. Även realismen kan 

förklara det fortsatta samarbetet inom området för anti-terrorism då det är en viktig fråga och 

terrorism ett fortsatt potentiellt hot mot regimerna i Gulfen, även om det direkta hotet som IS 

utgjort minskat något.  

 

Ulrichsen lyfter, liksom Neuber och Cordesman hur USA och andra internationella aktörer 

påverkas av krisen. USA valde bland annat att ställa in vissa gemensamma militärövningar 

med GCC under hösten 2017. Detta kan ha varit ett sätt för USA att försöka markera och styra 
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GCC ”rätt” då USA, historiskt sett men även idag, varit och är en viktig garant för säkerhet 

för GCC och dess medlemsländer. Ett exempel är Iraks invasion av Kuwait, där USA:s roll 

blev avgörande då GCC:s medlemsländer inte själva lyckades skydda Kuwait. Detta är något 

som ingen av teorierna riktigt kan förklara. Försöken till påtryckningar från USA:s sida kan 

vara ett försök att visa upp en enad front mot Iran, ett land som både Gulfledarna och 

president Trump ser som ett stort hot. Det skulle kunna röra sig om en typ av säkerhetisiering 

av Iran-frågan från president Trumps håll vilket gör att han anser det extra viktigt att ha ett 

enat GCC som kan arbeta med USA mot iranskt inflytande i Mellanöstern. Det kan även vara 

en typ av säkerhetisiering rörande USA:s agerande mot terrorism då USA deltagit i attackerna 

mot IS. Det finns dock inga exakta förklaringar i de två teorierna som kan förklara USA:s 

agerande.  

 

Trots inställda militärövningar fortsätter GCC:s samarbete med både USA i frågor som rör 

terrorism och Irans koppling till terrorism. Dessutom menar Cordesman att samarbetet inom 

GCC:s egna underrättelsetjänst fortsatt trots krisen. Detta kan bero på att ledarna för länderna 

inom GCC är väl medvetna om att det fortfarande finns hot mot länderna som snabbt kan 

växa och ta makten ifrån ledarna. Enligt realismen är stater rationella aktörer och i dagsläget 

är vissa hot som tidigare var mer direkta mot GCC länderna, så som IS och arabiska våren, 

kraftigt försvagade. Därmed kan GCC och dess medlemsländer anse att det, som nämnts 

tidigare, är möjligt att återgå till konflikter inom organisationen som länge byggts på. 

Däremot är de, som rationella aktörer, medvetna om att situationen snabbt kan ändra sig i 

Mellanöstern, något de upplevde under arabiska våren och med IS men även tidigare i 

historien som med Iranrevolutionen eller USA:s invasioner i både Afghanistan och Irak. I och 

med detta kan det vara rationellt för ledarna i GCC att behålla ett visst samarbete, främst inom 

underrättelsetjänsten då denna kan identifiera och informera om eventuella hot som kan bli 

farliga för GCC och återigen kräva större samarbete. Detta ligger i linje med realismens teori. 

Neuber tar dock upp att Bahrain valde att skicka hem qatarisk militärpersonal från Bahrains 

militärbas, något som självfallet försvårar det säkerhetspolitiska samarbetet inom GCC. Det 

kan dock vara så att Bahrain och övriga GCC anser att det arbete som sker på den 

militärbasen inte är lika viktig för GCC:s säkerhet och att detta beslut därmed inte var en 

säkerhetsrisk.   
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5   Diskussion och slutsaster  

Uppsatsens syfte är att undersöka GCC:s säkerhetspolitiska samarbete innan Gulfkrisen 2017, 

hur krisen eventuellt påverkat samarbetet samt vad som kan förklara eventuella förändringar. 

Uppsatsen ämnar även att besvara tre olika frågor rörande GCC:s säkerhetspolitiska 

samarbete här nedan:  

 

-Hur har GCC:s gemensamma säkerhetspolitik sett ut innan krisen 2017? 

Huruvida GCC hade ett fungerande samarbete eller ej innan Gulfkrisen 2017 är omdiskuterat 

bland forskare. Vissa, så som Cordesman menar att GCC inte fungerar som organisation 

medan andra så som Koch menar att GCC visserligen inte är en fullfjädrad 

säkerhetsorganisation men däremot har perioder av gott samarbete. 

 

GCC har, som nämnts tidigare, haft svårt att etablera sig och skapa ett fullgott 

säkerhetspolitiskt samarbete inom organisationen. Både Laipson och Kamrava påpekar att 

organisationen, redan från början hade problem med bristande tillit emellan medlemsländerna, 

främst då Saudiarabien är så pass mycket större än de andra medlemsländerna. Dessutom 

påpekar bland annat Laipson att medlemsländerna inom GCC är unga stater vilket även 

försvårade samarbetet då ingen av staterna ville ge upp stora delar av sin makt när de nyligen 

blivit självständiga.  

 

Värt att påpeka är dock att GCC i perioder haft gott samarbete, så som mellan 2014-2017 då 

IS, som ett starkt yttre hot, var som starkast enligt Younis. Dessutom har GCC varit en bra 

samarbetspartner till USA och andra utländska aktörer när det kommer till militärt samarbete 

och attacker i Mellanöstern. Dock påverkade den arabiska våren länderna i GCC mycket och 

skadade även samarbetet de emellan då länderna inte hade en gemensam policy gentemot de 

nya aktörer och situationer som arabiska våren medförde enligt Kablan, Almasri och 

Ulrichsen.  

 

Bilden av GCC:s samarbete ända från start fram till Gulfkrisen 2017 är något splittrad. 

Organisationen har genomgått flera olika perioder då det säkerhetspolitiska samarbetet tidvis 

varit bra och framgångsrikt medan det under andra perioder försvagats.   
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-Hur har Gulfkrisen 2017 påverkat GCC:s gemensamma säkerhetspolitik?  

Det är ännu oklart hur krisen kommer att redas ut och vad som kommer att hända med GCC 

som samarbetsorganisation. För tillfället ser det dock ut som om organisationen fortfarande 

kan behövas, främst som en säkerhetspolitisk samarbetspartner till USA i Mellanöstern, men 

även för att bistå dess medlemsländer med ett ramverk för samarbete när de yttre hoten blir 

allt för allvarliga. Samarbetet innan Gulfkrisen var redan ostabila och berodde mycket på 

huruvida GCC upplevde yttre hot eller inte. Dessutom var länderna, som tidigare påpekats, 

oense om organisationens funktion vilket i sin tur fortsatt att påverka samarbetet, både innan 

och efter Gulfkrisen 2017 vilket är något som tas upp av Koch.  

 

Younis menar dock att det blev en förändring i samarbetet inom GCC från 2014 då IS 

inflytande ökade, och organisationen lyckades enas och bedriva ett relativt bra samarbete för 

att förhindra IS framfart. Som tidigare nämnts verkade IS som ett yttre hot och bidrog till 

bättre samarbete inom GCC som sedan avtog när hotet försvagades. Det är därmed en relativt 

tydlig skillnad mellan GCC:s samarbete från 2014 fram till Gulfkrisen 2017 och efter 

Gulfkrisen 2017. Värt att påpeka är dock att anti-terrorism är ett av de områden där GCC:s 

samarbete fortskrider, trots den pågående krisen.  

 

Det som däremot har påverkats av Gulfkrisen 2017 är GCC:s gemensamma militärövningar 

med bland annat USA då flera övningar ställts in efter krisen enligt Neuber. Dessa övningar 

har tidigare skett på en årlig basis och har därmed varit viktiga för att ena GCC och förbereda 

organisationens gemensamma försvar om en attack mot regionen skulle uppstå.79 

 

Även om Gulfkrisen 2017 inneburit vissa förändringar i det gemensamma militärsamarbetet 

med utländska aktörer så som USA så har det däremot inte inneburit att GCC helt slutat 

samarbeta inom säkerhetspolitiska frågor. Som tidigare nämnts fungerar fortfarande 

samarbetet kring frågor som rör terrorism och inom GCC:s underrättelsetjänst. Gulfkrisen 

2017 kan därmed ses som ytterligare en period i GCC:s historia då samarbetet försvagades för 

att sedan förmodligen bli bättre när tydligare, utomstående hot riktas mot GCC.  

 

                                                
79 Det kan noteras att USA och president Trump varit än mer angelägna att lösa Gulfkrisen under våren enligt 
rapporteringar av flertalet nyhetsmedier. https://www.nytimes.com/2018/04/28/world/middleeast/mike-pompeo-
saudi-arabia-qatar-blockade.html  
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-Hur kan en eventuell förändring förklaras? 

Vad som eventuellt kan ha påverkat det säkerhetspolitiska samarbetet, både innan och efter 

krisen kan spåras tillbaka till GCC:s start. När organisationen skapades saknades det viktiga 

komponenter för att lyckas genomföra ett framgångsrikt säkerhetsamarabete. Dessutom rådde 

det redan från start oenighet mellan GCC:s medlemsländer om organisationens syfte och mål, 

något flera forskare så som Laipson och Koch tar upp. Dessa oenigheter har sedan blossat upp 

stundtals så som efter den arabiska våren 2011, Gulfkrisen 2014 och nu senast i Gulfkrisen 

2017. Arabiska våren var dock relativt avgörande för att skapa tydliga skiljelinjer inom GCC 

då medlemsländerna valde att ta så pass olika ställningar gentemot utvecklingen i regionen.  

 

Dessutom kan Saudiarabien uppfattas som ett hot mot den egna regimen av de andra 

medlemsländerna. Denna upplevelse av att Saudiarabien är ett hot kan även ha förstärkts 

bland medlemsländerna i och med blockaden mot Qatar. Det kan även vara därför som flera 

utav länderna valt att antingen ta Saudiarabiens parti eller vara neutrala då en vänskap med 

Qatar ses som allt för riskabelt främst på grund av hotet som Saudiarabien utgör. Dessutom 

har Saudiarabien den största armén utav GCC-länderna medan de andra länderna har relativt 

svag militärkapacitet. Enligt realismen borde dock de andra GCC medlemmarna utöka sitt 

försvar då de har Saudi som ett så pass nära och direkt hot. Det faktum att så inte är fallet går 

därmed delvis emot realismens teori.  

 

GCC har, precis som nämnts här ovan, haft problem med tilliten mellan organisationens 

medlemsländer redan från början vilket sedan fortsatt att påverka samarbetet genom åren. 

Dessutom har flertalet händelser så som invasionen av Irak 2003, arabiska våren 2011 och IS 

ökade makt 2014 lett till både förbättrat och försämrat samarbete. Vad som blir tydligt är att 

GCC saknar mekanismer som reglerar och styr organisationen så att samarbetet kan hållas på 

en jämn nivå snarare än det ostabila samarbete som sker just nu till följd av olika händelser i 

regionen.  

 

Det är därmed intressant att fundera på hur samarbetet kommer att utvecklas i framtiden. Med 

tanke på regionen som GCC ligger i är det troligt att organisationen lever vidare då 

Mellanöstern är en så pass osäker region. Det gör att händelser, så som olika 

terrororganisationers ökande inflytande, kan pådriva en försoning inom GCC för att skydda 

organisationen, liknande den försoning och ökade samarbete som inträffade vid 2014. 

Dessutom är GCC fortfarande en viktig säkerhetspolitisk samarbetspartner för USA vilket gör 
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att många av frågorna som rör säkerhetspolitik fortfarande kommer att diskuteras mellan 

länderna trots Gulfkrisen 2017.  
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6   Framtida forskning  

Då Gulfkrisen 2017 fortfarande pågår finns det intressanta aspekter och händelser att studera 

som utspelat sig efter december 2017 som var slutdatum för denna uppsats. Dessutom kan 

ekonomiska och politiska aspekter studeras för att bidra med en större förståelse kring den 

pågående Gulfkrisen och GCC:s samarbete inom andra områden än det säkerhetspolitiska. 

Detta kan därmed bidra med att bredda förståelsen där denna uppsatsen kan bli en av flera 

förklaringsfaktorer för att förstå GCC, dess samarbete och den pågående Gulfkrisen.  
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