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Abstract: 

The ongoing Syrian conflict is one of the most violent, bloody and complex conflicts that broke 

out in modern time. The Syrian people were inspired by the Arab spring, where popular 

demonstrations and peaceful protests demanded freedom and democracy. The Syrian regime 

declared that Syria is in a serious war against terrorism. 

This essay will try to analyze the Syrian president Bashar Al-Assad’s propaganda during the 

revolution against his government in March 2011. The analysis will go through a few of Al-

Assad’s speeches and interviews during the Syrian uprising between 2011 and 2012. The study 

will be based on several fundamental researches that explain the relationship between the Syrian 

regime and the jihadi Islam in many dimensions before and after 2011. The study will answer the 

following question: How has the Syrian regime used fight terrorism as propaganda to serve its 

own political interest during the Syrian uprising 2011? 

In my study, I use argumentation analysis as a method, this method is used to assess the 

credibility and sustainability of text or politics in context. In an argued text, the author aims to 

convince the reader of something in a critical and reasonable manner of argument. The method 

used is both descriptive and appreciative of Bashar Al-Assad’s arguments.  

The study concluded that Al-Assad from the beginning of his presidency has played a major role 

of producing Islamists to achieve his own political objectives in the region and was able to take 

advantage of them while trying to crackdown the Syrian revolution in 2011 through many 

political acts.  
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Sammanfattning: 

Denna uppsats analyserar den syriska presidenten Bashar Al-Assads propaganda under upproret 

mot sin regering i mars 2011. Analysen kommer att gå igenom några av Al-Assads tal och 

intervjuer under det syriska upproret mellan 2011 och 2012. Studien baseras även på olika 

politiska hållpunkter som förklarar förhållandet mellan den syriska regimen och islamister före 

och efter 2011. Studien kommer att svara på följande fråga: Hur har den syriska regimen använts 

sig av kampen mot terrorism som propaganda för att tjäna sina egna politiska intresse under 

syriska upproret 2011? 

I min studie använder jag argumentationsanalys som metod. Denna metod används för att 

bedöma text eller politikens trovärdighet och hållbarhet i sammanhang. I en argumenterande text 

syftar författaren till att övertyga läsaren om någonting på ett kritiskt och rimligt sätt. Metoden 

som används är både beskrivande och värderande av Bashar Al-Assads argument. 

Studien drar slutsatsen att Bashar Al-Assad har använts sig av terrorism-propaganda för att 

kunna överleva situationen. Analysen av Al-Assads argument visar att Al-Assads teser strider 

emot det som äger rum i Syrien och har även låg beviskraft. Uppsatsen kommer fram till att 

sedan början av Al-Assads presidentskap har han spelat en viktig roll för att producera islamister 

i syfte att uppnå sina politiska mål i regionen och kunde dra nytta av dem för att förtycka det 

syriska upproret 2011 genom att frisläppa islamister från Saydnaya-militärt fängelse genom en 

presidentsamnesti som utfärdat i maj 2011.  
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1. Inledning:  

I konflikter varier olika typer av vapen såsom bomber, skytte, ballistik, pansarvagnar, 

jaktflygplan, bombflygplan, kemiska vapen, samt mindre eller icke-dödliga vapen. Psykologiska 

vapen såsom krigspropaganda är inte mindre viktigt än dessa vapen utan kan anses som ett av de 

smartaste vapnen som används, eftersom propagandan fungerar på ett icke-objektivt sätt där 

syftet är att sprida information ur egen synvinkel. Enligt Marklund, fick propaganda under 1900-

talet,”en kraftigt negativ laddning, vanligtvis förknippad med organiserat politiskt lögnmakeri 

och andra former av massinriktad desinformation. Denna propagandasyn är nära knuten till förra 

seklets totalitära stater.”1 Enligt Clow används, strategiskt, psykologiska vapen i krig för att 

påverka den globala informationsmiljön i syfte att påverka attityder och beteenden för att tjäna 

politiska och militära intresse.2 

När det gäller den pågående syriska konflikten anses den av vissa som en av de mest våldsamma, 

blodiga och komplexa konflikterna som brutit ut i modern tid.3 Den arabiska våren nådde syriska 

gator i mars 2011, där folkliga demonstrationer och fredliga protester krävde frihet och 

demokrati.4 Den syriska presidenten förklarade att det som händer i Syrien är en konspiration 

och kan inte kallas en revolution.5 Den retoriken eskalerade och tills slut talade Al-Assad genom  

uttalanden och intervjuer om ett terrorkrig i sitt land.6 Trots den fredliga början av det syriska 

upproret, har The Syrian Observatory for Human Rights registrerat över 160 000 dödsfall hittills 

sedan 2011.7 Men antalet kommer definitivt att öka om vi inkluderar de försvunna personerna 

och de människor som dog av undernäring och sjukdom på grund av de hemska sanitära 

förhållandena.8 

                                                           
1 Marklund (2005), s3 
2 Clow, Psychological Operations: The need to understand the psychological plane of warfare.  
3 Valter (2015), s1 
4 Shehabat (2012), s1 
5 Bashar Al-Assads tal. Publicerats den 30 mars 2011. Youtube.  
6 Bashar Al-Assads tal. Publicerats den 10 januari 2012. Yotube. 
7 Valter (2015), s1 
8 Ibid.  
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Enligt Valter är den religiösa faktorn stark som den syriska konflikten.9 Intentionerna bakom de 

folkliga demonstrationerna var inte på grund av de religiösa skillnaderna i syriska samhället, utan 

de krävde politiska reformer, demokrati och därefter  regimens fall.10  Regimen presenterade 

dock upproret som en konflikt mellan regimens styrkor och terroristgrupper som stöds av 

utländska krafter och kopplades till al-Qaida.11 Det finns risker för regimen att visa sig som en 

allierad med endast en sekt i det Syriska samhället. Regimen kunde förlora den Sunnitiska 

borgerligheten som stöder Al-Assads regim genom deras starka handelsrelation. På grund av det 

har regimen valt att presentera konflikten som en nationell kris emot alla religiösa grupper i 

Syrien.12 Vad som hände i början av det syriska upproret stred tydligt emot Al-Assads uttalande 

och även den politik han hade fört sedan han blev president år 2000. Sedan 2000, har Bashar Al-

Al-Assad tenderat att förstärka den islamiska sektorn och islamera samhället på en folklig nivå.13 

Tvärtom sin fars strategi, försökte Bashar Al-Assad förstärka den islamiska rörelsen i landet och 

ge den möjlighet att utvecklas och omvandla sig till sociopolitiska aktörer i den offentliga 

sfären.14 Vidare eskalerades islamisering till regional nivå under kriget i Irak, ”Al-Qaeda- 

inspired islamists operating in neighbouring Iraq claim to have developed underground network 

within Syria.”15 Islamistiska grupperna hade co-opted av syriska regimen som en mekanism för 

att påverka i regionen.16 

I skenet av denna politik och utveckling under upproret 2011, undersöker jag den syriska 

regimens användning av terrorism-propaganda som en strategi för att öka regionalt och 

internationellt stöd och kunna bevisa att regimen är den enda legitima representanten i Syrien. 

Det görs genom att analysera Al-Assads propaganda i två tal och en intervju för att visa hur han 

försökte legitimera att störta det syriska upproret.  

I den kontext som uppsatsen handlar om finns det olika begrepp som bör förklaras i syfte att 

läsaren väl ska förstå olika grupperingar av muslimer och kunna skilja mellan dem. Islamisk är 

ett begrepp som hänvisar till grupper av muslimer som definierar sig som islamiska, dvs. en 

                                                           
9 Ibid. s4 
10 Ibid. 
11 Ibid. s5 
12 Ibid.  
13 Khatib (2011), s142-143 
14 Ibid. s143 
15 Ibid. s199 
16 Ibid. s144 
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muslim.17 Islamistiska är ett begrepp som hänvisar till grupper av muslimer vilka har en särskild 

förståelse av islam och som ser denna tolkning som politisk. Islamister och kan även vara 

militanta. Islamistgrupperna har ambitionen att genom politisk handling i staten ändra den 

politiska regimen och införa deras islamiska värderingar i samhället efter ett uppror i ett land.18 

Politisk islam är allmänt definierad som en ideologi som representerar islam som ett politiskt och 

socialt system som kan grunda den samtidiga islamiska världen.19 En mer analytisk definition av 

islamism är “a form of instrumentalization of Islam by individuals, groups and organizations that 

pursue political objectives”.20 Muslimska brödraskap är en religiös och politisk organisation om 

bilades av Hassan Al Banna 1928, som syftar att främja ett islamiskt samhälle som är grundat på 

koranen.21 ”det Muslimska brödraskapet kan bäst beskrivas som ett fåtal aktivister som 

tillsammans utgör ett välorganiserat nätverk av individer, organisationer och företag. “22 Islam, 

enligt Muslimska brödraskapet, är det perfekta samhällssystemet. Därför anser rörelsen att islam 

är den främsta utgångspunkten för individer, samhället, och lagstiftning. Muslimska 

brödraskapet är förbjudet i Syrien, Egypten, Ryssland och vissa andra länder.23 

Vissa av dessa begrepp kommer att användas i olika delar av denna uppsats, särskilt i 

bakgrunden som försöker visa relationen mellan Bashar Al-Assad och islamisterna, samt i 

amnestin som kommer att beskrivas i bakgrunden, och i analysens avsnitt.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Khatib (2011), s 5 
18 Ibid. S6 
19 Ayoob (2009), s2  
20 Ibid. 
21 Wikipedia. Muslimska broderskap. Hämtad den 23 december 2018 
22Lauffs (2017). Expert: ”Tydliga indikationer på Muslimska brödraskapets närvaro i Sverige”. SVT 
23 Wikipedia. Muslimska broderskap. Hämtad den 23 december 2018.  
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1.2. Disposition  

Efter syfte och frågeställning kommer materialet som används i denna uppsats att presenteras. 

Primärmaterialet består av två politiska tal med Bashar Al-Assad och en intervju av Barbara 

Walters. Sekundärmaterialet består av olika böcker, artiklar, och tillförlitliga webbsidor. Första 

kapitel behandlar även material, avgränsning och källkritik. Kapitel två inleds med metoden som 

används in denna uppsats och följer av motivering av användning av argumentationsanalys och 

sedan diskuterar jag på möjliga brister och avgränsning med denna metod. Därefter i kapitel tre 

redogör jag för teorin som behandlar propaganda som ideologi och i vilket kontext den används. 

I kapital fyra finns tidigare forskning som har gjorts inom samma fält som denna uppsats. Kapitel 

fem innefattar bakgrunden som främst behandlar Bashar Al-Assads politik och relation gentemot 

islamister från det att han blev president år 2000 tills det syriska upproret. Kapitel sex inleds med 

undersökning och analys i samma avsnitt. Där används argumentationsanalys som metod för att 

tolka, beskriva och värdera Al-Assads tal och intervju. Kapitel sju framför slutdiskussion.  

 

 

1.3.Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att belysa relationen mellan den syriska totalitära regimen och 

extremistiska islamistiska grupper och hur den används av Bashar Al-Assad under det syriska 

upproret 2011. För att nå det syfte, analyserar uppsatsen två politiska tal av Bashar Al-Assad 

samt en intervju av honom. Genom analysen av hans uttalande söker jag bedöma trovärdigheten 

av hans propaganda under det syriska upproret.  

1.4.Frågeställning: 

- Hur har den syriska regimen använts sig av kampen mot terrorism som propaganda 

för att tjäna sina egna politiska intresse under syriska upproret 2011? 
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1.5. Material och avgränsning: 

Insamling av material och motivering av material: 

Primärmaterialet som uppsatsen studerar och analyserar är två politiska tal av presidenten den 30 

mars 2011 och den 10 januari 2012. Samt en intervju med Bashar Al-Assad den 07 december 

2011 av Barbara Walters från ABC news. Uppsatsen belyser också den presidentamnesti nr 61 

som utfärdades den 31 maj 2011 av den syriska parlamentet, samt hänvisning till lag nr 49 som 

utfärdades 1982 av den tidigare syriska presidenten Hafez Al-Assad i syfte att förklara vem som 

inkluderades i amnestin. Jag har valt att fokusera på den amnestin på grund av att den frisläppte 

islamisterna ifrån Saydnaya fängelse vid en tidpunkt som har väckt tvivel om amnestins syfte. 

Jag har valt dessa två Al-Assads tal och intervju under perioden före och efter denna amnesti för 

att kunna undersöka relationerna mellan amnestin och den syriska regimens propaganda. 

Sekundärmaterialet som används är en bok av Line Khatib som kallas Islamic Revivalism in 

Syria. Denna bok beskriver sekularismen i Syrien och hur Bashar Al-Assad återupplivade islam i 

Syrien. Denna bok användes i bakgrunden för denna studie. En bok av Garth S. Jowett och 

Victoria O’Donnell som heter Propaganda and Persuasion, som jag har använts för att bygga 

teori i uppsatsen. Båda böckerna är akademiska och används som hörnsten i studierna.  

  

1.6.Källkritik: 

Källkritik är en kritisk granskning av uppgifter och uppgiftslämnare utifrån en viss 

frågeställning. Hur forskaren tillvägar eller tillämpar källvärdering beror på frågeställning. 

Källkritik kan användas för att avgöra trovärdighet av källorna som används i en forskning. Det 

finns en rad reglar som bör följas när forskaren bedömer tillförlitlighet av de uppgifterna som 

samlats in.24 I min studie har jag valt att använda mig av flera politiska tal och intervjuer av 

Bashar Al-Assad för att ha möjlighet att besvara min frågeställning. På grund av brist på tid och 

antal av sidor i uppsatsen har jag begränsat mitt val till dessa tre material. De material som jag 

har valt är seriösa politiska tal som har hög trovärdighet och har funnits i pålitliga webbsidor.  

                                                           
24 Ågren (2018),  s42  
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2. Metod: 

Studien utgår från en argumentationsanalys vilket försöker analysera två politiska tal av den 

syriska presidenten Bashar Al-Assad och en intervju med honom av Barbara Walters från ABC 

News. Argumentationsanalys är en metod som används för att studera kvaliteten av 

argumentationen, och kunna bedöma textens trovärdighet och hållbarhet i kontext. I en 

argumenterade text syftar författaren att stärka eller försvaga någons tes.25 I 

argumentationsanalys undersöker forskaren skälen för att tro på tesen eller inte.26 Det kan också 

handla om att analysera intentioner bakom en text.27”Oavsett infallsvinkel används textanalys för 

att tolka något, ett historiskt skede, en samhällsprocess eller en persons avsikter med en viss 

handling.”28  Enligt Björnsson, består argumentationsanalys av två faser, det första är 

beskrivande och det andra är värderande.29 Det beskrivande är en tolkning av argumenterande 

text eller tal. Tolkning bygger på en beskrivning av argumentationer i texten. Det värderande är 

en bedömning av hållbarheten och beviskraft i argumentationer, resultatet i denna fasen är 

byggde av det första.30 Det beskrivande delen syftar till att klargöra relationen mellan tesen och 

argumentet i texten.31 Det finns en fundamental relation mellan tes och argumenten, igenom 

argumenten kan forskaren stärka eller försvaga tesens hållbarhet.32  Beskrivning av 

argumentationen skall underlätta värdering av textens hållbarhet.33 Tolkning av argumentationen 

syftar att komma fram till påstående ur författarens text. ” När man läser en argumenterande text 

och vill förstå den argumentation som uttrycks i texten så försöker man tolka det som författaren 

skriver.”34 Värt att ta hänsyn till olika faktorer som ägde rum när texten förekommer, såsom 

tidtagning av texten, de omständigheterna som ledde till att förekomma på texten, vad är syftet 

med texten och vad har författaren för vetande och värderingar i allmänhet.35 Syftet av 

                                                           
25 Björnsson (1994), s7 
26 Ibid. s8 
27 Sjöberg (2018), s 69 
28 Ibid.  
29 Björnsson (1994), s8 
30 Ibid.  
31 Ibid. s15 
32 Ibid. s19 
33 Ibid. s15 
34 Ibid. s17 
35 Ibid. 
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beskrivande fasen är att klart kunna tolka författarens synvinkel och argumentation.36 Nästa 

fasen är att kritiskt bedöma och värdera hållbarheten av tesen som presenterades i första fasen av 

analysen. Ett fundamentalt begrepp i denna fasen är beviskraft, dvs. att argumenten för ett 

påstående är hållbart. Beviskraft mellan två påståenden är ett mått för att kunna bedöma i vilken 

utsträckning dess påståenden är hållbara och relevanta till varandra.37 ”Analogt gäller att ett 

contra-argument C:s beviskraft i förhållande till T är ett mått på i vad mån visar C att T är 

ohållbart påstående.”38 Relevant och hållbarhet av argumentet är två grundläggande faktorer när 

det gäller bedömning av beviskraft i en argumentation i förhållande till påståendet.39 

Hållbarheten innebär hur rimligt är det för att acceptera ett påstående, dvs. argument eller tes i en 

text.40  

Ett arguments relevans i förhållande till något påstående är oberoende av argumentets hållbarhet. 

Ett argument som utgör av ett falskt eller ohållbart påstående kan ha hög relevans, medan ett 

argument som utgörs av ett sant eller hållbart påstående kan ha låg relevans.41 

Syftet av värderande analys är att komma fram till rimlig slutsats som följer en rimlig bedömning 

av arguments beviskraft.42 

2.1. Motivering val av metod: 

Val av metod bestämdes på grund av att uppsatsen skall analysera och kritiskt granska två 

politiska tal och en intervju. Argumentationsanalys är en effektiv metod att använda för att 

rimligt bedöma och kritisera en argumentation och analysera relevansen i argumenterande text.43 

Denna metod ger forskaren möjlighet att kunna upptäcka granskning och bristen i 

argumentationen och tänka sig kritiskt.44 I min studie är argumentationsanalys den bästa metod 

som kan användas för att kunna bedöma Al-Assads argument och se hur välgrundade och 

hållbara de är till realiteten. De beskrivande och värderande delar av argumentationsanalys skall 

                                                           
36 Ibid. s49 
37 Ibid. s51 
38 Ibid. s51-52 
39 Ibid. s51 
40 Ibid. s 55 
41 Ibid. s61-62 
42 Ibid. s71 
43 Björnsson (1994), s 9 
44 Ibid. s 9 
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användas på bra sätt när det gäller beskrivning och bedömning av Al-Assads argument i syfte att 

besvara min frågeställning som gäller Al-Assads terrorism-propaganda.   

2.2.Metodkritik: 

Argumentationsanalys är begränsat på ett sätt, eftersom argumentationsanalys kan användas med 

syfte att bedöma argumentationen i ett politiskt tal, debattartiklar, juridiska tal eller vetenskapliga 

uppsatser. När forskaren ville argumentera emot eller för ett påstående och leta efter välgrundade 

argumenten.45 Denna metod kan leda till olika resultat eftersom var och en skulle analysera och 

tolka argumenten utifrån sin egen erfarenhet, åsikt och värdering.46 Det är svårt att inte ta 

ställning eller vara neutral när man tolkar ett politiskt tal. T.ex. Det är naturligt att tolka och 

analysera utifrån ens kunskaper och tankar. Samma argument kan tolkas och analyseras på olika 

sätt. ”Resultatet påverkas av vem som analyserar.”47  

När det gäller min studie, måste man ha i tanke att det är jag som forskare som har analyserat och 

tolkat material utifrån mitt perspektiv och erfarenhet. Oavsett hur neutral och logisk försöker jag 

att vara i analysen, men argumentationsanalys som metod beror på hur forskaren tolkar ämnet så 

är det ganska klart att resultaten skulle ändras från en tolkare till annan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ibid.  
46 Ibid. s11 
47 Ibid.  
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3. Teori: 

I detta avsnitt redogör jag för min teoretiska ram som används i min analys av regimens 

propaganda. Avsnittet inleds med propagandans ideologi och syfte med propaganda följts av i 

vilket kontext propaganda använts. Därefter följer diskussion om hur en propagandist använder 

sig av effektiva tekniker för att uppnå sitt mål.   

4.1.Propaganda analys enligt Garth S. Jowett och Victoria O’Donnell:  

För att propaganda ska uppnå sitt mål måste det finnas en allmän acceptans av viss ideologi 

bland publiken. Därför beror propaganda på samhällets ideologi för att kunna uppnå sitt syfte.48 

Ideologi betyder att allmänheten har en uppsättning av attityder, principer och fasta idéer, att det 

finns enighet om vissa värderingar och principer.49 Enligt Jowett och O’Donnell, 

An ideology is also a form of consent to be a particular kind of social order and conformity to the 

rules within a specific set of social, economic, and political structures. It often assigns roles to 

gender, racial, religious, and social groups.50  

 Därför söker propagandisten efter en ideologi för att basera sin propaganda på, i syfte att 

övertyga målgruppen och uppnå sina framtida mål.51 En av de förutsättningarna för framgången 

av propaganda är att kunna bestämma det övergripande klimatet, tidpunkten är mycket viktig, 

t.ex. vilka är de problem som äger rum just nu? Finns det en kamp över makten? En 

krigshandling, kanske? Händelser och timing bör identifieras, för att kunna avgöra tills vilken 

mån kan den bördiga jorden stödja propaganda för att lyckas.52 Vidare, är det ju viktigt att 

analysera historisk bakgrund vad gäller vilka myter som relaterar till denna propaganda.53 Jowett 

och O’Donnell menar att “Propaganda includes the reinforcement of societal myths and 

stereotypes that are so deeply embedded in a culture that it is often difficult to recognize a 

message as propaganda.”54 Strukturen av propaganda baseras på en stark beslutfattare eller 

                                                           
48 Jowett, O ‘Donnell (1992), s 214. 
49 Ibid. s 213 
50 Ibid. s 214 
51 Ibid. 
52 Ibid. s 214-215 
53 Ibid. s215 
54 Ibid. s 212 
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myndighet som producerar propagandan igenom dess organisation.55 ”The leadership style may 

include the mythic elements of the ideology, a charismatic personality, and / or identification 

with the audience.”56  

 En annan viktig punkt som påpekades är att målgruppen är en viktig grundsten i en 

framgångsrik propaganda.57 Masspublikationen är en form av den traditionella propagandan, 

men den moderna propagandan kan rikta sig till små grupper i samhället, opinionsledare eller till 

och med den kulturella eller politiska eliten. Den riktar sig till en definitiv publik som kan mest 

vara användbar till sitt mål.58 Variationen av nya tekniker har underlättat den urvalsprocessen i 

moderna samhällena.59 I moderna samhällena användes olika mekanismer för att marknadsföra 

propagandas meddelande, såsom tal, radio, tv, film, affischer, möten, kulturella evenemang, 

poesi, musik, eller sportevenemang.60 ”Propaganda is associated with the control of information 

flow”, enligt Jowett och O’Donnell,61  

Informationsmonopolet är viktigt, det vill säga möjligheten att kontrollera media så 

propagandans meddelande levereras till den avsedda publiken, annars skulle informationen 

motsägas och därmed kommer det att förvränga propagandan.62 Jowett och O’Donnell anser att, 

”The media message should homogeneous with a consistency of purpose in order for the 

propaganda to be effective. Less control over the media means less control over the homogeneity 

of the message.”63 

4.2.Vissa särskilda tekniker för att maximera propagandas effekt enligt Garth S. Jowett 

och Victoria O’Donnell: 

Creating Resonance: Propaganda skall ha större inverkan när den kommer överens med 

samhällets värderingar och åsikter. Syfte med propaganda är inte att ändra människors attityder 

utan möjligheten att förstärka propaganda i enighet med publikens beteenden.64 Source 

                                                           
55 Ibid. s216 
56 Ibid. s 216 
57 Ibid. s254 
58 Ibid. s 218 
59 Ibid. s 254 
60 Ibid. s219 
61 Ibid. s220 
62 Ibid. s 220 
63 Ibid. s 268 
64 Ibid s 221-222 
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credibility: när källan är trovärdig mellan folk, då kan en propagandist påverka och 

förändra.65Opinion leaders: den elit som åtnjuter trovärdighet i samhällena och anses som en 

trovärdig källa i propagandans process.66 Enligt Jowett och O’Donnell, 

Propaganda is a form of communication and can, therefore, be depicted as a process. A model of 

the propaganda process includes the sociohistorical context, a cultural rim made up of a 

government, economy, events, ideology, and myths of society, the propaganda institution, the 

propaganda agent, media methods, the social networks, and the public.67 
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67 Ibid. s263 



18 
 

 

4. Tidigare forskning: 

I sin studie av Visual propaganda i den syriska konflikten, hävdar Hyunjin Seo och Husain 

Ebrahim,68 att sociala medier har format en plattform för propaganda när det gäller spridning av 

den folkliga politiska demonstrationer i vissa länder i Mellanöstern och Nord Afrika sedan 

2010.69 Sedan början av den folkliga rörelsen i Syrien mot den syriska regering, har 

presidenteden Bashar al-Assad begränsat media och kontrollerat mediaorganisationen. Seo och 

Ebrahim hänvisar till att, 

 Syrian government forces raided the nonprofit Syrian Center for Media and Freedom of 

Expression and arrested its officials (Freedom House, 2014). The Committee to Protect 

Journalists (2015) reported that at least 81 journalists had been killed in Syria since the 2011 

uprising, ‘making it the second deadliest conflict for journalists’ since the committee began 

comprehensive records in 1992.70 

Seo och Ebrahim menar att både den syriska regering och den syriska oppositionen har använt 

sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, och Youtube i syftet att främja sin egen 

agenda i Syrien och utanför.71 För oppositionskrafter var sociala medier ett viktigt verktyg för att 

avslöja brutaliteterna som begåtts av Al-Assads styrkor tills det internationella samhället och 

kunna berätta sitt revolutionära budskap tills världen, hävdar Seo och Ebrahim.72 Å andra sidan , 

erkände Al-Assads regim vikten av sociala medier i krigsföring för att kontrollera sina 

medborgare och har använt sig av den syriska elektroniska armén, kallad " Assad’s cyber 

warriors ", för sin sociala medierbaserade propagandakrigföring.73 ”In addition to these internet 

censorship activities, the Al-Assad regime has been involved in more subtle propaganda efforts 

by creating accounts on popular social media sites such as Facebook, Twitter, and Instagram.”74 

Seo och Ebrahim har i sina studie undersökt hur bilder som publicerats på den syriska 

presidentens Facebook-sida skiljer sig från de som publicerats på den syriska koalitionens 

                                                           
68 Seo och Ebrahim, s227 
69 Ibid. s231 
70 Ibid. s232 
71Ibid. s232 
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Ibid. s236 



19 
 

Facebook-sida när det gäller framstående teman. Resultaten har visat att enhet var mest 

framträdande tema bland bilderna på den syriska presidentens Facebook-sida. Det var följt av 

mänskligheten, hot från fienden och seger. Seo och Ebrahim anser att det är meningsfullt att Al-

Assadregimen lade vikten om betydelsen av enhets temat i sina sociala medier, när att hålla fast i 

makten var nyckelhänsyn för hans regim.75 Å andra sidan, visar bilderna som publicerats på den 

syriska koalitionens Facebook-sida, att hot från fienden och olyckor av civila eller militära 

personal var de två mest framträdande teman i sidan.76 2013 postade den syriska koalitionens 

Facebook-sida bilder på syriska barn som dödats av påstådda kemiska vapenattacker av 

Assadregimen, enligt Seo och Ebrahim.77  

While a majority of the images were aimed at revealing brutalities of the Assad regime, the 

Syrian Coalition also emphasized the importance of Syrian people and activists working together 

to defeat the Assad regime by featuring images conveying the themes of unity (13.4%) and 

victory (13.4%).78 

Författaren Thomas Elkjer Nissen visar i sin undersökning hur den islamiska staten i Irak och 

Syrien (ISIS) har använts sig av sociala medier i syftet att uppnå sina strategiska intressen.79 Ur 

strategiskt perspektiv, skriver Nissen, har IS använts sig av sociala medier för att förstärka sitt 

budskap, attrahera de internationella sociala medierna för att få mer stödjare och radikalisera 

följare. Deras forskning visar också att det använts för att kunna avskräcka och skrämma sina 

motståndare, att motverka de västerländska, Shiamuslimer och även regimen -propaganda- mot 

IS, och samla in pengar.80 

 Part of this is done to create large volume of on-line output to assure visibility among strategic 

audiences, as well as gaining mass-media attention and thereby further exposure of their message. 

This also serves the added purpose of creating the impression of a large mass of followers, in turn 

creating social proof or fake peer endorsement, potentially leading to even more “real” 

followers.81  

                                                           
75 Ibid. s236 
76 Ibid. s237 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Nissen (2014), s2 
80 Ibid.s 2-3-4 
81 Ibid. s3 
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Enligt Nissen, har IS sex strategiska target audience. Först och främst, kommer sympatisörer och 

följare, följt av potentiella rekryter för att mobilisera stöd och rekrytera utländska krigare för att 

komma till Irak och Syrien. Därefter kommer givare, internationella medier för att väcka 

uppmärksamhet om deras aktivitet, lokala publiken i Syrien och Irak, och sist men inte minst de 

internationella muslimska samfunden (Umma).82  

Författare Ahmad Shehabat konstaterar i sin studie att båda och The syrian Electronic Army 

(SEA) och The syrian Free Army (SFA) har använts sig av sociala media igenom ‘cyber war’, 

‘cyber-attacks’ för att sprida information och propaganda i den syriska upproret 2011.83 

YouTube har utgjort ett stort hot mot regimens propaganda, skrev Shehabat.84 YouTube har 

använts som en plattform genom att dokumentera de massaker som begåtts av Al-Assads regim 

via mobilen, och anses som konkreta bevis och vittnesmål om Al-Assads brott mot sitt folk. 

Enligt Shehabat, 

  The battered body of the 13-year-old Hamzeh Al-Khateeb was the first video uploaded on 

YouTube showing the regime’s ruthlessness. Those trying to view the video found a message 

saying, ‘this video has been removed as a violation of YouTube’s policy on shocking and 

disgusting content.85  

I andra hand fungerade YouTube som den alternativa pressen, en informativ plattform som 

sprider information till de flesta av världensmedier, menar Shehabat.86 Sociala medier i Syrien 

har blivit den första källan till nyheter och de arabiska och internationella medierna berodde helt 

och hållet på medborgarjournalister. Professionella journalister förbjöds att komma in i Syrien, 

men några internationella korrespondenter och fotografer från BBC och Al Jazeera smugglades 

in i landet igenom turkiska och libanesiska gränser.87 Enligt Shehabat, 

 In his book Cyber-War (May 2010), U.S. government security expert Richard A. Clarke defines 

‘cyber-warfare’ as ‘actions by a nation-state to penetrate another nation's computers or networks 

for the purposes of causing damage or disruption (cited in Wikipedia).88 

                                                           
82 Ibid. s4 
83 Shehabat (2012), s1 
84 Ibid. s 4 
85 Ibid. 
86 Ibid.  
87 Ibid. s3 
88 Ibid. s5 
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 I den syriska konflikten har tre nivåer av Cyber-War definierats. Den första var syriska staten 

kontra utländska organisationer som Al-Jazeera satellitkanalen och Harvard University. Den 

andra var syriska staten mot enskilda aktörer på både nationell och internationell nivå. Det sista 

var utländska organisationer mot syriska staten så att "Hacktivist" -grupper som Anonymous och 

Telcomix har angripit informationsteknik för att göra det möjligt för revolutionärer att attackera 

de syriska regeringens informationsresurser.89 ” Thus, a massive social media virtual war is being 

carried out between the SEA and SFA in order to win the media war”, enligt Shehabat.90 

Liksom min studie belyser dessa studier på hur propaganda används i den syriska konflikten. 

Min uppsats fokuserar dock mer specifikt på Al-Assads propaganda med bakgrund i olika 

politiska skeenden i den syriska kontexten. 
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5. Bakgrund: 

Detta avsnitt kommer att vara en kronologisk beskrivning av Bashar Al-Assads politik från 

tidpunkten när han fick bli president 2000 tills politiken och strategin han förde under det syriska 

upproret. Avsnittet beskriver när Assad antog viss politik genom att återuppliva islam i det 

syriska samhället på flera nivåer som det utvecklades till att skicka islamister för att delta i 

Irakkriget 2003. Därefter följer beskrivning av hur började det syriska upproret och vad Al-

Assad använde sig av politik i denna period.  

5.1. Islams väckelse under Bashar Al-Assad tiden:  

 In Germany, you may have a religious Christian part, the CDU (Christian Democratic Union), 

but it has effectively assimilated itself into the fabric of the country. In return, your history 

prevents you from having any large nationalist parties. Our experience has shown us the situation 

in Syria became stable because the entire society is secular. We must preserve that. 

 Citat ovan är från den syriska president Bashar Al-Assad när han tog över presidentskap år 2000 

efter sin far, i ett försök att bevara Syriens sekulära karaktär.91 Trots detta verbala engagemang 

för det sekulära arvet i Syrien, hade Al-Assad  på många sätt stöttat den islamiska väckelsen i 

Syrien.92 Den nya regimen i Syrien betonade vikten av demokratiskt tänkande, respekt för och 

acceptans av den andras åsikt och tillämpat den i en rad sociala åtgärder som stärkte islam i 

samhället.93 I början av sitt presidentskap tillät Bashar al-Assad utvandrade dissidenter att 

återvända till Syrien, inklusive några islamistiska dissidenter såsom islamistledarna Abu Fateh 

al-Bayanui och Ali Sadr al-Din al-Bayanui.94 Fånga som anklagades för att tillhöra islamistiska 

rörelser släpptes också och omkring 700 fångar från det muslimska brödraskapet släpptes, såsom 

den ledande islamistiska ledaren Khaled al-Shami, som suttit fängslad sedan 1982.95 Ett annat 

betydande drag som gjordes av regeringen var, 2003, då ett långvarigt förbud lyftes mot religiös 

praxis i Syriens militära övningar och under 2005 i Baath-partskonferensen förklarades det att 

det är ett misstag om de islamistiska grupperna inte har en plattform för att uttrycka sina åsikter 

igenom.96 2004 organiserades den syriska regeringens den första religiösa konferensen på 40 

                                                           
91 Khatib (2011), s114 
92 Ibid. 
93 Ibid. s115 
94 Ibid 
95 Ibid.  
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år.97 För första gången på årtionden, tilläts det syriska folket att besöka moskéerna utanför 

bönens tider och till och med att kunna fira profet Muhammads födelsedag.98 Dessutom fick 

vissa framstående islamistiska ledare delta i lagstiftningsval som oberoende, såsom Muhammed 

Hamshuu och Abd al-Salam Rajih. Enligt Khatib, 

 The regime’s decision to allow such participation could very well be due to the exigencies of 

maintaining domestic stability in the face of external challenges, participating the war and 

subsequent unrest in neighbouring Iraq, as well as the withdrawal of Syria’s troops from Lebanon 

following strong American and international pressure related to the assassination of Lebanese 

Prime Minister Rafiq al-Hariri in 2005.99  

Vidare utvidgades Al-Assads kommando till att återuppliva de islamistiska militärgrupperna 

bortom de syriska gränserna. Bashar Al-Assad fortsatte sin faders pragmatiska utrikespolitik 

igenom att engagera sig med islamistiska grupper för Syriens egna syften och även de regionala 

utmaningarna.100 År 2002, rapporterade den jordaniska och amerikanska underrättelsetjänsterna 

att islamister i Irak är kopplade till organisationen Zaraqwis Jund al-sham  som var verksam 

utanför Syrien.101 I slutet av 2002, visade det sig att islamisterna i Irak har varit finansierade och 

tränade i Syrien, enligt Khatib.102 Dessutom var Syrien som en transit korridor där arabiska och 

islamistiska frivilliga stridande korsade den syriska gränsen till Irak utan hinder.103 Mahmud Gul 

al-Aghasi, som internationellt känd som ”Abu al-Qa’ga”, var känd för att mobilisera och 

rekrytera islamister i Syrien och organisera deras infiltration till Irak. Vilket ledde många 

myndigheter att tro att han jobbade med stöd av de syriska myndigheterna.104 Många radikala var 

närvarande på hans militärt aggressiva predikningar i al-Shahrur-moskén i Aleppo, där han 

förklarade sin militanta dagordning mot den amerikanska ockupationen av Irak.105   

Den syriska regering nekades till dessa anklagelser och meddelade att Syrien har placerat 

omkring 530 inspektionscentrum för att kontrollera gränserna mellan Syrien och Irak i syfte att 

                                                           
97 Ibid. 
98 Ibid. s117 
99 Ibid. s118 
100 Ibid. s125-126 
101 Ibid. 
102 Ibid.  
103 Ibid. 
104 Ibid. s194 
105 Ibid. s194-195 
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förhindra de islamister från att komma in eller lämna Syrien.106 Syriens regim, enligt Khatib, 

verkar ha prioriterat den regionalpolitiken över den inhemska, samt att detta regionala 

bemyndigande av islamister förekommer på bekostnad av Syriens sekulära karaktär och i själva 

verket på dess inhemska stabilitet, särskilt när de shia och sunni ny-fundamentalistiska 

grupperna har återupplivats med regimens välsignelse.107  

5.2. Det syriska upproret 2011: 

Den 15 mars 2011 utbröt det syriska upproret och folkliga demonstrationer krävde mänskliga 

rättigheter, demokrati, och politiska reformer.108 Det syriska folket blev inspirerat av de tunisiska 

och egyptiska revolutionerna som lyckats att avsätta de tidigare presidenterna. Den syriska 

regimen har en lång historia av att styra landet med hemskt förtryck. Under Al-Assad-

familjeregeln utsatts den syriska folket inför dagliga förnedringar.109 Värt att nämna är att i 

februari 1982, gjorde de organiserade religiösa grupperna uppror mot Al-Assads regim i Hamma 

stad. Hammaupproret är det största motståndet av det muslimska brödraskapet mot Al-Assads 

regim vilket ledde till att de syriska styrkorna utförde en massaker, som dödade uppskattningsvis 

25 000 till 40 000 civila.110 2011, protesterade syriska folket fredligt med krav på fred och frihet 

(Selmyah, Horryah).111  Den syriska regimen reagerade över de fredliga demonstrationerna i 

Darra stad igenom att döda 200 demonstranter och arrestera många hundra fler i ett försök att 

krossa upproret.112 I solidaritet med de dödade i Darra, nådde strax därefter upproret Homs stad, 

som kallas ”revolutionens huvudstad”. I Homs använde regimen artilleri och tunga vapen, 

inklusive luftangrepp för att försöka undertrycka upproret.113 

In Darra 2011, the killing of the 13-year-old boy, Hamzeh Alkhateeb, provoked international 

outrage after his battered, and clearly tortured, body was shown on a video that had been 

uploaded to YouTube. This was the first outbreak of active dissent on the internet in Syria for 

decades.114 

                                                           
106 Ibid.  
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108 Shehabat (2012), s1 
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Sedan början upproret har sociala medier spelat en stor roll när det gäller dokumentering av 

brott, våldtäkter, massakern som begåtts av regimens styrkor och även icke-militära personer av 

Alawite115 som stödjer regimen och kallas, Shabiha.116 Syriens proteströrelse började helt fredligt 

men konfronterades snart med skrämmande våld vilket ledde till eskalering inom upproret.117 

Statligt ägda medier började tala om närvaro av islamistiska grupper. Många har dock hävdat att 

militanta islamister inte existerade, utan är en förvanskning gjorde av syriska 

underrättelsetjänsten.118 Upproret bestod av fredliga civila med krav på demokrati och kom från 

olika grupper i samhället, en del kom från kulturområdet, en del var sekulära från medelklassen. 

En del var oberoende människorättsaktivister. Det fanns även grupper från stammar och klaner 

som kom från både norra och södra Syrien. Samt fanns en del av unga och fredliga religiösa 

människor.119 

 

5.3.Presidentsamnesti i maj 2011: 

Den 31 Maj 2011, drygt två månader efter upprorets start utförde den syriska regimen en allmän 

amnesti nr 61.120 Syriens statsägda tv-kanal SANA, förklarade att amnestin skulle omfatta 

politiska fångar och amnesti till hälften av straffet i det givna brottet. Amnestin innefattar fångar 

som tillhör den förbjudna gruppen Muslimska brödraskapet. Amnestin inkluderade också 

förövarna av de brott som finns föreskrivna i lag nr 49 år 1980. Lag nr 49 år 1980 dömde 

medlemmar av Muslimska brödraskapet, som ingick blodiga konfrontationer emot de syriska 

myndigheterna under 1980-talet, enligt BBC.121  Amnestin släppte hundratals av de islamister 

som åkte till Irak 2003 för att ansluta sig till Zarqawis al-Qaida. När dessa islamister kom 

tillbaka till Syrien, fänglesades de i militärfängelset Saydnaya och hade suttit fängslade tills 

                                                           
115 Alawite är en etnisk och religiös islamisk sekt och har egen tolkning av islam. Denna sekt är kopplad till 
Shiamuslimer. Alawiter åtnjuter makten över det politiska livet i Syrien. Enligt Wikipedia. Alawiter. Hämtad den 17 
dec 2018.  
116 Ibid. s3 
117 Abbas (2011), s2 
118 Ibid. s6 
119 Ibid. s6 
120 Assad utfärdar allmän amnesti inklusive politiska fångar och muslimska brödraskapet. BBC Arabic. Publicerats 
den 31 maj 2011. Hämtad den 1 okt 2018 
121 Ibid. 
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denna amnestin utfärdades 2011.122 Enligt Khatib, spelade dessa islamister en stor roll i 

Islamiska staten, Al-Nusra och andra extremistiska grupper.123 Khatib hänvisar att, 

Assad regime strategically released hundreds of radical Jihadists from prison in Maj 2011. At 

least 260 prisoners were released from the Saydnaya military prison in north Damascus, from 

whom only 14 were members of Kurdish entities and the rest were hard-core Islamists.124 
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6. Undersökning och analys: 

Assads propaganda i krigsföring: 

I detta avsnitt följer en analys av Bashar Al-Assads två politiska tal samt en intervju med honom 

av Barbara Walters från ABC News. Här beskrivs och diskuteras primärmaterialet utifrån en 

argumentationsanalys som har presenterats tidigare. Det är värt att ta hänsyn till att tolkning är 

beroende av tolkarens personliga perspektiv och värderingar, trots att detta undviks i största mån. 

Bedömning av argumentet skulle vara i enighet med Björnssons metod av argumentationsanalys.  

6.1.Syriens president Bashar Al-Assads tal den 30 Mars 2011: 

President Al-Assad betonar i sitt först tal efter det syriska upproret bröt ut att Syrien utsätts för en 

konspiration som hotar landets enhet. Enligt Al-Assad är det som händer en konspiration och inte 

en revolution. Al-Assad skrev i sitt tal om vad han kallade ett försök att provocera fram fitna.125 

Den konspirationen är baserat på tre grundläggande element: fitna, reform och dagliga behov. Al-

Assad menar att majoriteten av det syriska folket ber om reformer och stora delar av det syriska 

folket har ouppfyllda behov. Al-Assad menar att inte alla syrier som gick ut och protesterade är 

konspiratörer. Konspiratörer är alltid små grupper, hävdar Al-Assad. Och inte allt som händer i 

Syrien är en konspiration. Men bilden blev klarare när konspiratörer började utförda sabotage och 

begå mord mot civila vilket stred emot reformens koncept. Enligt Al-Assad, försökte i vissa fall 

konspiratörerna att röra strid mellan olika religiösa sekter. Genom att skicka meddelanden via 

mobiler som indikerar att en religiös sekt skulle attackera en annan sekt i en stad. 

Al-Assad hänvisar till olika förfaranden som gäller reform, såsom ökning av lönerna, och ett 

flerpartsprojekt. Al-Assad betonade att den syriska regimen är för reformer, men stödjer inte fitna. 

Al-Assad säger att det finns en förfalskning av fakta och det finns en förfalskning av ljud och bild. 

Att vissa kanaler pratade om sabotage en timme innan det hänt, tyder på det enligt Al-Assad. Denna 

konspiration är en organiserad struktur som är baserad på sekterism. Det finns kaos av olika 

anledningar under rubriken ”reform” och riktar sig mot sekter i Syrien, menar presidenten. Enligt 

Al-Assad, 

                                                           
125 Fitna betyder oenigheten eller konflikten och är en term med en vid betydelse inom islam. Enligt Wikipedia. 
Fitna.  Hämtad den 17 dec 2018 
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Det finns ingen konspirationsteori. Det finns en konspiration i världen. Och konspiration är en del 

av den mänskliga naturen. Det är ingen hemlighet att Syrien i dag utsätts för en stor konspiration 

som sträcker sig från avlägsna länder och länder nära och har några trådar inuti hemlandet och 

beror på att denna konspiration i tidpunkten och formen, av vad det som sker i de arabiska 

länderna.126  

Beskrivande och värderande analys: 

Påstående1: Syrien utsätts för en stor konspiration. 

Pro-Argument1: Konspiration är baserad på fitna och befolknings behov för reform. 

Pro-Argument2: Det finns förfalskning av nyheter, bild och ljud. 

Pro-Argument3: Konspiratörer begår mord och sabotage. 

Pro-argument4: Konspiratörer använde sig av mobiltelefonen för att provocera fitna mellan olika 

sekter.  

Contra-argument1: Inte alla syrier som kom ut och protesterade är konspiratörer, konspiratörer är 

alltid små grupper. 

Contra-argument2: Majoriteten av det syriska folket ber om reformer och har ouppfyllda behov. 

Pro-Argument1 verkar god. Argumentet utgår från det syriska samhället som innehåller olika 

religiösa sekter. Al-Assad baserade argumentet på religiös mångfald i landet och hur denna 

konspiration kan påverka på landets enhet. Värt att hålla i tanke att staten har sekulär karaktär i 

Syrien. Al-Assad fokuserar i sitt tal om dimensioner av denna konspiration och hur den kan leda 

till fitna. Att det syriska samhället har olika religiösa sekter kan inte anses som en grund för Al-

Assads hävdande att detta nödvändigtvis leder till fitna. Grunden för Pro-Argument1 är att Al-

Assad skulle bevisa hur religiösa sekter verkligen påverkades av liknande situationer tidigare. 

Relationen mellan pro-argumenten visar att de är relevanta men inte hållbara. Det hänger på hur 

det syriska folket kan påverkas och hur deras enhet hotas. Pro-argument4 ger stöd till det första. 

Därför Att Al-Assad ville bevisa strategin av konspiratörerna och hur de provocerar syrier. Men 

kontra-argumenten ett och två starkt ifrågasätter pro-argument ett. Eftersom Al-Assad här 

bevisar det att syriska folket har ouppfyllda behov och då är det möjligt att protestera emot 

                                                           
126 Bashar Al-Assads tal. Publicerats den 30 mars 2011. Youtube. 
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honom. Vilket försvagar pro-argument ett. Slutbedömning blir att beviskraften i pro-argument 

inte är välgrundad.  

Pro-Argument2 är inte hållbart. Al-Assad hänvisade till förfalskning vid händelseförlopp. Syriska 

presidenten menar att sociala medier och olika nyhetskanaler förfalskar händelser om vad som 

händer i Syrien, och att de ha brist i trovärdighet. Argumentet baseras på hur Al-Assad ser på 

händelser som äger rum i Syrien. I sitt tal försöker Al-Assad att ge stöd till argumenten genom 

att hävda att dessa nyhetskanaler hade pratat om sabotage som begås av konspiratörer innan det 

hände på riktigt. Denna hävdande är helt orimligt och saknar grund. Det är en del av argumentet 

att väcka uppmärksamhet att förfalskning är en del av denna konspiration. Relevansen är god 

men är svårbedömd. Beviskraft blir mycket låg. 

Pro-argument3 är relevant till tesen men inte hållbart. Eftersom att Al-Assad igenom sitt första tal 

inte valde att hänvisa till civila som dödades eller arresterades i Darra och Homs, samt inte 

hänvisade till barnen Hamzeh Al-khateeb som blev brutalt dödad av regimens styrkor, som 

Shehabats forskning visade tidigare. Motsägelsen mellan verkligheten och argumentet som 

egentligen anklagar konspiratörer för allt som äger rum i landet, tyder på att Al-Assad saknar 

trovärdigheten i sitt påstående och beviskraften av argumentet blir låg.  

Pro-argument4 är svårbedömd men relevant till tesen. Det verkar som att Al-Assad föredrog att 

höja den sekteriska spänningen genom sitt tal, med hänsyn till att den syriska kontexten är rik på 

olika religiösa sekter. Han upprepade ordet fitna, för att implicit legitimera hur regimen 

reagerade emot dess demonstrationer och för att skydda landets enhet och kunna få stöd och 

lojalitet av samtliga sekter i samhällen. Argumentet är inte välgrundad för att kunna tro på, 

beviskraften är låg.  

Kontra-argumenten visar att Al-Assad inte kunde förneka behovet av politisk reform i landet och 

att syriska befolkning är i stort behov till politiska och civila rättigheter. Men han hävdade att 

denna konspiration har dragit nytta av detta behov och ledde till kaos i Syrien. Båda kontra-

argumenten är hållbara eftersom de innehåller en del av sanningen när det gäller de händelser 

som ägde rum i landet. Men kontra argumentet starkt försvagar pro-argumenten av tesen, vilket 

egentligen ifrågasätter tesen. 

Slutbedömning: 
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Pro-argumenten visar att Al-Assad förnekar att det som händer i Syrien är en revolution eller 

folkliga protester med krav på mänskliga rättigheter och demokrati. Al-Assad syftade igenom 

detta tal att förneka att det som äger rum i Syrien är ett uppror emot sin regim. Al-Assads tal 

fokuserar på två huvudpåstående där det första är att vad som händer i Syrien är en konspiration 

och det andra är att denna konspiration skulle provocera fitna mellan det syriska folket. Ordet 

konspiration upprepas cirka elva gånger i det första talet, vilket kan betyda att Al-Assad har valt 

att använda förnekelse som metod och baserar sina argument på en konspirationsteori för att 

legitimera att bekämpa de folkliga protesterna emot honom. Igenom dessa argument syftar Al-

Assad att övertyga syriska folket av olika religiösa sekter i samhällen att det finns en organiserad 

konspiration som hotar deras enhet. Talet visar att Al-Assad under början av det syriska upproret 

skulle välja att använda sig av konspirationsteori som grund för hans propaganda i krigsföring. 

Bristen i hans argument är att man saknar grund för att starkt bevisa trovärdigheten i Al-Assads 

teori. För att hänvisa till en konspiration borde Al-Assad presentera välgrundade argument som 

står till stöd för sitt påstående. 

6.2.Bashar Al-Assads intervju den 07-12-2011 med Barbara Walters från ABC News: 

I denna intervju förklarar Bashar Al-Assad att motståndaren inte är majoriteten. Walters 

ifrågasätter att majoriteten av det syriska folket verkligen stödjer Al-Assad. Al-Assad svarar att 

myndigheterna snabbt började med reformer. Demonstranterna krävde mer frihet, och regeringen 

formade nya parti lagar, ny medielagstiftning, en ny lokal förvaltning samt att myndigheten 

reviderar konstitutionen. Vidare förklarade Al-Assad att majoriteten av det syriska folket står i 

mitten, men majoriteten är inte emot honom. Efter att Walters upprepar frågan betonar Al-Assad 

att majoriteten stödjer honom. 

Walters hänvisar till det som har ägt rum sedan det syriska upproret har brutit ut, såsom brutala 

förtryck av fredliga protester, mord, tortyr av barnen Hamzeh Al-khateeb.  Även om Walter 

frågar Al-Assad frågor som fördömer regimen för brott mot mänskligheten, förnekar Al-Assad 

detta och hävdar att dessa våldsamma händelser kan vara individuella misstag och han inte 

utfärdat order för förtryck. När det gäller Al-khateebs ärende, som nämnts tidigare i bakgrunden, 

hävdade Al-Assad att han träffade Hamzehs far som betonade att hans barn inte alls har utsatts 

för tortyr. 
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I Syrien fanns terrorister från början och de blir allt fler, säger Al-Assad.  Militärstyrkorna agerar 

mot terrorister enligt lagen och konstitutionen. Människor kommer från Al-Qaida till Syrien. I 

Syrien har myndigheterna en politik mot terrorism, men inte en politik för förtryck, dess är 

individuella misstag, hävdar Al-Assad. I Syrien står vi inför militante och vi använder lagen 

emot dem. Syrien är stabilt, betonar Al-Assad.127 

Beskrivande och värderande analys: 

Påstående1: I Syrien finns terrorister, människor kommer från Al-Qaida till Syrien. 

Pro-Argument1: Militärstyrkorna agerar mot terrorister enligt lagen och konstitutionen. 

Pro-Argument2: I Syrien har myndigheterna en politik mot terrorism, men inte en politik för 

förtryck, dessa är individuella misstag.  

Contra-argument1: Syrien är stabilt. 

Retoriken eskalerar i denna intervju. Al-Assad förklarar tydligt att det finns terrorister i Syrien 

och att myndigheterna använder lagen för att bekämpa dem. Terroristerna tillhör Al-Qaida, enligt 

Al-Assad. För att bedöma beviskraften i Al-Assads påstående, det borde vara ett strakt bevis att 

de som Al-Assad bekämpar är terrorister och inte fredliga protester.  

Pro-Argumentet1 tolkas som att Al-Assad vill legitimera våldet som begås och att det brutala 

förtrycket anses som individuella misstag av vissa politiska personer i regimen. Pro-

argumentationen2 ovan i relation med påståendet 1 visar att Al-Assad hävdar att kampen mot 

terrorism skedde på lagligt och legitimt sätt i enlighet med konstitutionen i Syrien och förnekar 

någon kränkning och förtryck av civilas rättigheter i Syrien. Al-Assad syftar att övertyga både 

den omgivande regionala regionen och det internationella samfundet att allt som händer är ett 

krig mot terrorism och kan därmed rättfärdiga sin existens och ha internationellt stöd för sin 

överlevnad. Al-Assad visar genom sitt argument att han är medveten om att det internationella 

samfundet kommer att förändra sin politik gentemot upproret, eftersom är de är oroliga för hur 

Al-Qaida kan hota regionen. Genom detta argument rättfärdigar Al-Assad sin politik genom att 

hävda att det som äger rum är en kamp mot terrorister. Argumentet är ytligt hållbart och har god 

relevans till tesen. Men när Al-Assad motsäger sig själv och påstår i kontra-argument1 att Syrien 

                                                           
127 President Bashar Al-Assad interview with Barbara Walters from ABC News – 2011. Publicerats den 1 mars 2013.  
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är stabilt, då har Al-Assad försvagat sitt påstående och de två pro-argument. Om nu landet är i 

krig mot terrorismen, kan det möjligt innebära att landet är stabilt.  Al-Assad vill genom denna 

tes att bekräfta att allt som sker är under kontroll. Bristen på hållbarhet ligger implicit i att Al-

Assads påståendet strider emot sitt eget politiska besked. Att den 31 maj 2011 frisläppa radikala 

islamisters ifrån Saydnayas militära fängelset genom den allmänna amnestin, som diskuterades 

tidigare i bakgrunden. När dessa islamister frisläpptes fick de stora roller i Islamiska staten och 

Al-Nusra samt andra extremistiska grupper. Detta visar att Al-Assad byggde sin propaganda 

noggrant, som tidigare hävdats av Orient News. Val av tidpunkt och omgivande kontext var 

extremt fruktbara för att stödja denna politiska propaganda.  Kontra-argument1 ovan där Al-

Assad betonade att Syrien är stabilt samt förnekade att det finns civila som utsatts för mord och 

tortyr, visar att Al-Assad valde att förneka sig själv som en aktör för att försvara sig i krigsföring 

och förneka ansvaret för det brutala förtrycket av sin regim mot demonstranter. Sammantaget 

försvagar kontra-argumentet hållbarhet av pro-argumenten, vilken resulterar i att beviskraften 

blir låg.  

Slutbedömning: 

 Al-Assad antog i sin intervju en metod av förnekelse och försökte snedvrida verkligheten för att 

skydda sitt politiska system. Al-Assad presenterade argument som motsäger den politiska 

verkligheten som äger rum i Syrien. Tesen anses rimlig om den inte stred mot Al-Assads politik 

när han utfärdade amnestin i maj 2011.  

6.3.Syriens president Bashar Al-Assads tal i 10 januari 2012: 

Händelseutvecklingen eskalerade i Syrien, säger Al-Assad. Idag begås sabotage, terrorism och 

mord under olika rubriker, hävdar Bashar Al-Assad i sitt tal. Terrorismen är förtyckt under 

islamisk lag, enligt Al-Assad. Idag finns det två aspekter av reformen, den första är politisk 

reform och den andra är kampen mot terrorism som har spridit sig i Syrien, fortsätter Al-Assad. 

Det är hög prioritet att bekämpa terrorism med järnhand, att inte tolerera terrorism och mord. 

Kampen mot terrorismen är allas ansvar, dvs. både folkets och regeringens. Staten vet vem som 

ska tolereras och hur och därför det utfärdades en presidentsamnesti för den sociala toleransens 

skull. Detta var nödvändigt, påstår Al-Assad. Vidare förklarar Al-Assad att det finns vissa som 

trodde att denna amnesti skulle öka en obalans i säkerheten men resultatet var motsatt. Om vi går 

tillbaka till sjuttiotalet och åttiotalet då demonernas bröder [Muslimska brödraskapet], som 
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täcker sig under islam med sina terroristhandlingar, fanns det många syrier som lurades och 

trodde att de försvarade islam, men regimen beseglar händelserna snabbt, säger Al-Assad. Att 

hantera terrorism måste vara på det mest rättsliga sättet, men problemet är att de började hota 

oskyldiga människor i Syrien eftersom det syriska folket vägrade att vara legosoldater, enligt Al-

Assad.128 

Beskrivande och värderande analys: 

Påstående1: Terrorismen täcker sig under islam, och skadade oskyldiga människor i Syrien. 

Pro-Argument1: Det är hög prioritet att bekämpa terrorism med järnhand, det finns ingen tolerans 

mot terrorism. 

påstående2: Staten utfärdade en allmänamnesti.  

Pro-Argument1: Den presidentsamnestin utfärdades för den sociala toleransens skull. 

Pro-argument2: Vissa trodde att amnestin skulle öka obalans i säkerheten men resultatet visade 

sig vara motsatsen.  

Enligt första påstående har Al-Assad implicit definierat vad han menar med terrorismen. Al-

Assad hänvisar till de extremistiska islamistiska grupperna som spelade stor roll i den syriska 

konflikten, såsom Islamiska staten och Al-Nusra. I detta tal framkommer att terrorismen i Syrien 

är begränsad till islamistiska. Al-Assad visar genom pro-argumentet1 för första påstående ovan 

att terroristerna bär allt ansvar för alla humanitära brott, mord och våld som skedde. Således 

fortsätter Al-Assad att rättfärdiga sig själv och sin regims brott som begåtts i början av det 

folkliga upproret i Syrien. Att understryka behovet av att bekämpa terrorism är en implicit 

bekräftelse på nödvändigheten att bekämpa den folkliga rörelsen. Al-Assads jämförelse mellan 

det syriska upproret som ägde rum 2011 och Hammaupproret som leddes av det Muslimska 

brödraskapet 1982 är en indikation på att han kan använda samma tillvägagångssätt och förtryck 

som sin far utförde i Hammas massaker som mördade cirka 40 000 civila, som uppsatsen 

nämnde tidigare. Al-Assads tes att vissa syrier har lurats i upproret 1980 visar att Al-Assad 

implicit bekänner att syrier har protesterat med krav på politiska reformer och demokrati, men 

regimen i Syrien är förtryckande och folket får inte kräva sina rättigheter. Pro-argument1 första 

                                                           
128 Bashar Al-Assads tal. Publicerats den 10 januari 2012. Yotube. 
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påstående är nog hållbart och relevant till tesen. Argumentet visar att regimen är i krig emot 

terrorism.  

Genom påstående2 försöker Al-Assad visa goda intentioner bakom amnestin. Men när Al-Assad 

hänvisar till Hamma-massaker under 80-talet motsäger han sig själv. Pro-argument1 för 

påstående2 visar motsägelse emot pro-argument1 för Påstående1. Att hävda att staten aldrig skall 

tolerera terrorismen men sedan utfärda amnestin som frisläpper islamister försvagar pro-

argument1 för påstående1.  Att frisläppa dess islamister som redan har skickats tills Irak för jihad 

är i sig misstänksamt. Pro-argument1 för Påstående2 är inte hållbart. Cirka 260 islamister har 

frisläppts ifrån Saydnayas militära fängelset, som blev aktörer i Islamiska staten och Al-Nusra. 

blev ledare av de extremistiska islamistiska grupperna, som nämnts tidigare. Al-Assad vill 

genom denna amnestin rikta den internationella opinionen mot dessa islamister. Al-Assads 

intentioner kan tolkas att han ville underlätta för extremister att integrera i det folkliga upproret. 

Och å andra sidan vill han legitimera våldet och bygga välgrundad propaganda. Upproret som 

ägde rum 2011 och val av tidpunkt för amnestin strider emot argumentet. Pro-argumentet1 för 

påstående1 och pro-argument1 för påstående2 är inte relevanta för varandra, att frisläppa islamister 

menar inte tolerans utan menar att det finns en strukturell politisk plan för att klara av 

situationen. Då blir beviskraften låg.  

Slutbedömning: 

Påstående1 kan anses hållbar men det finns egentligen inget stöd som stärker den. Pro-argument1 

för påstående2 gjorde påstående1 betydlig mindre hållbar. Hållbarheten och relevans, för pro-

Argument1 för påstående1, verkar god. Men påstående2 har minskats hållbarheten av Pro-

argument1 för påstående1. Pro-argument2 för påstående2 förlorade hållbarheten igenom analys 

men har ganska god relevans när det gäller Al-Assads påstående.  

 

 

6.4.Analys utifrån propagandans teori och resultat: 

Analysens syfte är att undersöka Bashar Al-Assads propaganda i krigsföring och bygger på Al-

Assads tal och intervju samt hans politik efter och innan det syriska upproret 2011. Analysen 
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visar att Al-Assads argument har låg beviskraft. Al-Assad använde sig av en propaganda som har 

en stor respons i världen, krig mot terrorism. Al-Assads politik under Irakkriget 2003 visar på att 

den syriska regimen har spelat stor roll när det gäller att skapa terrorism och islamister för sitt 

eget intresse. Studien ger fördjupad förståelse för hur Al-Assad använde sig av Saydnaya 

amnestin 2011 för att underbygga sin propaganda och legitimera bekämpning av det folkliga 

upproret. Enligt Jowett och O’Donnells beskrivning av propagandas ideologi, måste propaganda 

kommer överens med publikens idéer och attityder. Kampen mot terrorism som propaganda 

anses som en strak ideologi internationellt. Det vill säga att de politiska utvecklingarna i världen 

samt den religiösa och sekteristiska mångfalden i Syrien var viktiga faktorer för att Al-Assad 

kunna överleva situationen genom sådan politisk propaganda. Al-Assad har utnyttjat den 

internationella och nationella acceptansen av terrorism-propaganda. Det här vad menar Jowett 

och O’Donnell på Creating Resonance, att publikens attityder emot kampen mot terrorism 

förstärker Al-Assads propaganda. Al-Assad har inte ändrat vissa syriers värderingar eller 

världens attityder emot terrorism utan att deras kultur mot extremism och terrorism gör av Al-

Assads propaganda möjligt. Jowett och O’Donnell lägger vikten om betydelse av val av tidpunkt 

och det övergripande klimatet i propagandas process. När det gäller Al-Assads propaganda, 

demonstrerar syrier för att få sina rättigheter och kräver de på politiska reformer. Den allmän 

amnesti nr 61 har utfärdat endast två månader efter det fredliga upproret bröt ut, det vill säga att 

val av tidpunkten kan tolkas som att Al-Assad har frisläppt islamister som en del av hans 

propaganda som syftar till att störta upproret.  Det övergripande klimatet samt val tidpunkten var 

väldigt fruktbara för Al-Assad. I deras bok hänvisar Jowett och O’Donnell till att myter och 

stereotyper som användes i propaganda gör att man ibland inte kan känna igen propaganda. Med 

avseende på Al-Assads propaganda, att bekämpa terrorism är ett internationellt faktum som inte 

kan nekas. För att kunna stödja denna propaganda frisläppte han islamister och har även 

underlättat att de kan integrera i upproret. Samt att på grund av att det syriska samhällen 

innehåller olika religiösa sekter, gör det av sådan propaganda möjlig för att lätt bli accepterade.  

En väsentlig del av propaganda, enligt Jowett och O’Donnells, är att propagandan baseras på en 

strak beslutfattare som kan väcka uppmärksamhet och vara en trovärdig källa, det vill säga, 

source credability. Al-Assad har själv valt att vara den propagandist, eftersom han som president 

kan anses mycket tillförlitlig källa för propagandan. Syriska president har sedan början av 

upproret bestämt sig för att starkt bekräfta idén om landets enhet och därför riktade han sin 
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propaganda till hela syriska folket. En annan viktig faktor att propagandans framgången anser 

Jowett och O’Donnell att ” Propaganda is associated with the control of information flow.” Från 

början av det syriska upproret har Al-Assad begränsat och kontrollerat nationella och 

internationella mediaorganisationer i syfte att sprida sin egen berättelse.  

Uppsatsen drar slutsatsen att Al-Assad har använts sig av kampen mot terrorism som propaganda 

för att kunna överleva situationen under det syriska upproret 2011. Al-Assads syfte är att bevisa 

att Al-Assads regim är den enda legitima sekulära regering som skyddar landet från terror och 

extremismen. Al-Assads vill bevisa att alternativet efter Al-Assad skulle vara extremister som 

utgör ett stort hot nationellt och internationellt. Studien visar att den presidents amnesti som 

utfärdades 2011 är en del av Al-Assads propaganda och användes som en metod för att störta det 

fredliga folkliga upproret. Arbetet visar att Al-Assads politiska handlingar som införs innan och 

efter 2011, stark motsäger Al-Assads påståenden. Al-Assads påståenden föll framför hans politik 

när han försöker att undertrycka upproret genom att begå skrämmande brott mot mänskligheten. 

Sålunda, propagandan uppnår sitt syfte i en värld där kampen mot terrorism är dess nominella 

mål. Uppsatsen visade att Al-Assad har varit en stor faktor när det gäller att producera islamister 

för sitt politiska syfte och kunna även utnyttja dem under förevändning att bekämpa terrorism 

under det syriska upproret 2011.  

7. Avslutning: 

7.1.Diskussion: 

Uppsatsen diskuterar Al-Assads regims propaganda under det syriska upproret 2011. I denna 

uppsats syftar jag att belysa på relationen mellan Al-Assad och islamister samt att bedöma Al-

Assads påståenden genom att analysera två politiska tal och en intervju av honom. Studien 

bedömer också Al-Assads uttalandena för att se hur välgrundat Al-Assads propaganda är i 

verkligheten.  

Som nämnt i metoden använder jag mig av argumentationsanalys. Svårigheten med denna metod 

är att vara objektiv i analysen, eftersom metoden baseras på att tolka utifrån forskarens egna 

erfarenheter, attityder, och perspektiv. Men anser jag att det sekundärmaterialet som användes i 

denna studie har format en viktig utgångspunkt för att kunna rimligt bedöma Al-Assads 
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påståenden. Jag menar att det logiska resultatet av analysen beror på att Al-Assads politik och 

strategin som strider tydligt emot hans teser.  

Teorin som användes i detta arbete motsvarar Al-Assads teknik när han byggde sin propaganda 

under det folkliga upproret i Syrien 2011. Det vill säga att kampen mot terrorism som 

propaganda har haft internationell och inhemsk acceptans på grund av de farorna som 

terrorismen ställer på internationell och nationell nivå. Analysen utifrån teorins perspektiv har 

stött argumentationsanalys och belagt trovärdighet till resultatet. Jag menar att analysera 

resultatet med hjälp av teorin är viktigt för att denna studie håller ihop och kunna ha en hög 

beviskraft. I relation till tidigare forskare har min uppsats bidragit med att belysa på Al-Assads 

propaganda med stöd av Al-Assads politiska handlingar i den syriska kontexten som nämnt i 

bakgrund.  

Analysen bevisar hur propaganda kan gömma sig i intervjuer, politiskt tal eller även genom 

politiska handlingar och hur valen av tidpunkten och det övergripandet klimatet stödjer detta. De 

teoretiska utgångspunkterna har bidragit till en rimlig värdering i analysen. Bakgrunden gör det 

möjligt att analysera amnestin som en del av Al-Assads propaganda. Dock det var svårt att kunna 

hitta akademiska studier om de islamister som frisläppte av Saydnaya. En fördjupning studie 

bakom dessa islamister och deras relation till Al-Qaida skall vara intressant för vidare forskning, 

anser jag. Analysen ger en djupare förståelse av propaganda i krigsföring. Jag menar att denna 

studie har visat på vilken kontext kan propaganda användes för att propagandist uppnå sitt syfte. 

Uppsatsen belyser på de viktigaste tekniker i propagandas process, samt de grundläggande 

faktorer som stöder påståendena i en propaganda.  

7.2.Slutsats: 

Sedan att Al-Assad blev president år 2000 använde han en strategi som har påverkat på Syriens 

karaktär som sekulär stat och hade även negativa inverkan på det syriska samhället. Forskning 

kommer fram till att Al-Assads strategin ledde till en tendens av extremism hos vissa syrier när 

han försökte att producera islamister.  Al-Assad föredrog hans politiska intresse över det 

inhemska i sitt land. Att producera islamister och skicka dem till Irak år 2003 indikerar till att Al-

Assad inte bryr sig om de unga syriers liv och intressen utan det som är viktigt är att uppnå sina 

politiska mål i regionen, enligt studien. Det fredliga syriska upproret var resultatet av 

repressionspolitiken som används av Al-Assad i Syrien. Studien visar att Al-Assads propaganda 
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är osann och att det som ägde rum i Syrien är ett fredligt uppror som kräver civila och politiska 

rättigheter. Men Al-Assads politiska handlingar har störtat detta uppror och eskalerat våldet i 

konflikten. Analysen visar att Al-Assad bygger sin propaganda på tre hörnstenar. Fitna, 

konspiration, och till och med eskalerar han den till kampen mot terrorism. Bedömning av Al-

Assads teser visar att beviskraften av Al-Assads argument är låg och inte alls välgrundat. Syriska 

president förnekar alla anklagelser mot honom och mot den syriska regimen. Han förnekar också 

att det som händer i Syrien är ett folkligt uppror, utan bekräftar Al-Assad i sina tal och intervjuer 

att Syrien står inför en stor konspiration som syftar till att sätta fitna mellan syrier, tills förklarar 

Al-Assad officiellt och fullständigt att Syrien står mot ett krig mot terrorism. Arbetet drar 

slutsatsen att A-Assads politiska handlingar som införs innan och efter 2011, stark motsäger Al-

Assads påståenden. Det som A-Assad vill bevisa är att han är den enda legitima representanten 

som kan skydda Syrien från extremism. Men alla dessa påståenden föll framför Al-Assads politik 

som studien visar att Al-Assad har en framträdande roll när det gäller att producera islamister 

och stödjer de för sina politiska mål.  
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