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Abstract 
 

Islamiska staten (IS) har genomgått en evolutionär förändring olik majoriteten av terrorgrupper. 

Denna uppsats undersöker huruvida IS utvecklats till en statsliknande organisation med hjälp av 

tre teorier och perspektiv. De utvalda perspektiv och teorier som nyttjats är 

Montevideokonventionen, John Lockes sociala kontrakt och Maximilian Webers statsteori som 

alla använder olika definitioner av vad en stat är. Utifrån Montevideokonventionen kunde IS inte 

klassas som en stat då IS inte uppfyller alla fyra krav. Utifrån Webers definition uppfyller IS 

däremot kraven medan svaret utifrån det sociala kontraktet lutar åt att IS inte uppfyller kraven. 

Svaret på om IS uppfyller kraven för att klassas som en stat är såldes mångfacetterat men belyser 

behovet av mer forskning och en nyansering kring IS och islamistiskt statsbyggande. 

 

 

 

Nyckelord: IS, statsbyggande, Weber, Montevideokonventionen, Socialt kontrakt 

 

Antal ord: 9207 
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Inledning 
Sedan IS roll som våldsam aktör inleddes år 2003 har många namn använts för gruppen där 

“terrororganisation” är ett av de mer etablerade. Det finns många olika benämningar för hur en 

terrororganisation ska definieras där en av de mest väletablerade är “the deliberate use of fear 

usually through the use (or threat of use) of symbolic acts of violence to influence the political 

behaviour of a target group” (Neumann, 2009, 8). Vidare är terrororganisationer uppdelade i 

celler och militärt svaga jämfört med stater, därav vikten av symbolik i dåden (Neumann, 2009, 

17, 25, 26). Denna beskrivning är relativt pricksäker i framställningen av IS fram till perioden 

kring den arabiska våren. Elva år efter att IS inledde sina våldsamma operationer har läget dock 

förändrats i och med IS proklamering av ett kalifat år 2014. Med denna proklamering 

annonserade IS att de nu såg sig som en statlig organisation snarare än någon form av 

motståndsrörelse. IS kontrollerar idag en befolkning större än Finlands, ett territorium som 

beroende på definition kan vara större än Storbritanniens och en allt mer utbyggd administrativ 

infrastruktur, helt olik terrororganisationers (Johnson, 2016). IS har i sin interna organisation i 

allt högre utsträckning börjat likna en stat snarare än en terroriströrelse vilket innebär att synen på 

organisationen nu behöver vara föremål för en nyanserad undersökning.  

 

Syfte och frågeställning  
Frågeställning: Bör IS ses som en stat snarare än som en terrororganisation, och om ja, vilka 

statliga element är särskilt utmärkande? 

 

Den valda frågeställningen utgår från premissen att IS under sin period som våldsam 

extremistgrupp genomfört en omfattande organisationell utveckling från en svag terroristgrupp 

till en potentiellt statlig enhet. Syftet med denna uppsats blir därmed att undersöka om så är fallet 

genom applicering av olika former av statsdefinitioner för att undersöka organisationen och 

ytterligare en teori för att undersöka legitimiteten i organisationen. Genom denna applicering av 

statsteorier på IS är förhoppningen att uppsatsen kommer kunna lämna ett relevant bidrag 

gällande islamistiska gruppers potentiella statsbyggande i krigssituationer och potentiellt även 

fylla någon av luckorna som finns på grund av bristande forskning på området. Följaktligen är 

uppsatsen av empirisk och teorianvändande natur då vi försöker förklara ett fenomen genom 

användandet av flera teorier.   
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Teori och tidigare forskning 

Teori och begrepp 

Webers statsteori 
Det första perspektivet vi använder skapades av tyske sociologen Maximilian Weber år 1919 där 

en stat klassas som utövaren av: “The monopoly of legitimate use of physical force within a given 

territory”. Följaktligen krävs en organisation på två olika beståndsdelar för att kunna klassas som 

en stat, nämligen:  

1. Ett legitimt våldsmonopol 

2. Ett givet territorium (Dunne, Schmidt, 2014, 107) 

Weber menar att staten inte kan definieras utifrån dess mål utan endast utifrån innehavandet av 

medlen genom vilka staten vill nå dessa mål. Då ingen statlig organisation kan existera utan en 

koppling till säkerhet och våld blir det legitima innehavandet av ett våldsmonopol den enskilt 

viktigaste faktorn i formerandet och upprätthållandet av en stat. Legitimeringen är i sin tur 

grundad i tre olika beståndsdelar, nämligen:  

1. Tradition som idag snarare klassas som norm där auktoritetens maktutövande grundas i 

de normer som existerar i samhället. 

2. Karisma som bäst kan definieras som maktutövarens förmåga att inge förtroende hos 

befolkningen.  

3. Legalitet som kan anses vara den viktigaste i moderna stater och innebär att 

maktutövandet måste grundas i rationalitet baserat på ett juridiskt system, alltså ett 

lagsystem.  

 

Genom detta, idealt legitima, monopol på våld bildas en stat vars territorium kan urskiljas från 

andra staters och vars natur skiljer sig från andra organisationer. Detta avgränsade territorium 

kräver i sin tur en fungerande organisation för att kunna upprätthålla våldsmonopolet. 

Följaktligen kräver detta territorium inte bara militär kontroll för att klassas som statens utan 

även en fungerande administration som kan upprätthålla de materiel som krävs för att staten ska 

kunna fortsätta fungera (Weber, 1919, 1, 2). 

Slutligen krävs det ytterligare två uppdelningar för att kunna definiera en modern stat, nämligen 

om: 

1. Administrationen har kontroll över produktionsmedlen. 
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2. Den administrativa personalen är separerad från de administrativa verktygen (vilket kan 

visas i att exempelvis proletariatet är separerat från produktionsmedlen utifrån marxistisk 

teori).  

En organisation kan klassas som en stat oavsett vilken av dessa kategorier den tillhör men vikten 

i dessa två kategorier ligger inte i skillnaden mellan dem utan i likheterna. I och med att båda 

definieringar förutsätter en makthierarki mellan politisk organisation, administration och 

produktionsmedel som tillsammans bildar en stat skapas en tydligare bild av hur en stat 

organiseras (Weber, 1919 3, 4). Tillsammans bildar det legitima våldsmonopolet och avgränsade 

territoriet en stat vars roll och kapacitet är olik den från andra politiska organisationer. 

 

Montevideokonventionen 
Montevideokonventionens definition påminner mycket om Webers men är inte en teori utan en 

definiering av vad en stat är, skapad genom ett internationellt avtal. Avtalet skrevs under av USA 

tillsammans med en mängd, främst Latinamerikanska, stater då de fastställde fyra definitioner av 

vad en stat är år 1933. Där var klassificeringen beroende av statens innehav av: 

1. Permanent befolkning 

2. Definierat territorium 

3. En regering 

4. Kapacitet att inneha relationer med andra stater. (Reus-Smit, 2014, 280) 

Montevideokonventionen består av 16 artiklar där den första tar upp de 4 kvalifikationerna som 

måste uppfyllas för hur en stat ska definieras. Utöver hur konventionen definierar en stat finns det 

ytterligare ett antal artiklar som är lämpliga att ta upp som visar upp den teoretiska värdegrund ur 

vilken definitionerna uppkom från. Artikel 8 tar exempelvis upp att ingen stat har rätt att ingripa i 

inre eller yttre angelägenheter vilket indikerar en starkt realistisk värdegrund där självständighet 

och statens roll på den internationella arenan är kärnpunkter. Artikel nr 10 tar upp att det primära 

intresset för stater är att bevara freden (Yale Law School, 2008). Den kanske viktigaste av 

artiklarna, förutom den första, för denna uppsats är artikel nummer tre som fastställer att  

 

“The political existence of the state is independent of recognition by the other states. Even before recognition 

the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, 

and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to 

define the jurisdiction and competence of its courts.” 
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Ur ett teoretisk perspektiv bildar dessa artiklar tillsammans en realistisk definition relativt 

likartad Webers i och med att politiska institutioner fortfarande är kärnan men med ett par 

organisationella tillägg som ytterligare begränsar statsdefinitionen jämfört med Webers 

definition. Viktigt att notera är att ingen av definitionerna som används för en stat är antagna av 

hela internationella samfundet. Webers definition och Montevideokonventionen är dock mycket 

väletablerade akademiskt såväl som politiskt vilket gör dem mest applicerbara för vår 

frågeställning.  

 

John Locke och det sociala kontraktet 
Ytterligare ett perspektiv som kommer nyttjas är mer kritiskt kring en stats roll och ansvar och 

presenteras av John Locke i form av det sociala kontraktet. Detta socialpolitiska kontrakt innebär 

att staten har ett ansvar gentemot sin befolkning i och med att befolkningen byter bort en del av 

sin frihet till staten i utbyte mot säkerhet. I och med att statens makt är given av befolkningen och 

därmed inte “av naturen given” finns det tydliga restriktioner kring vad en stat kan och inte kan 

göra. Dessa restriktioner ligger främst i statens förmåga att inskränka befolkningens rätt till liv 

och egendom i och med att om staten inskränker någon av dessa rättigheter tar den sig större 

friheter än vad befolkningen har rättigheter. Detta är följaktligen en motsägelse då statens makt 

endast är given av folket och därmed inte kan inskränka dessa och samtidigt fortfarande vara 

legitim då inskränkande är ett brott mot den naturliga ordningen (Locke i Hallberg, 2009, 68). Då 

statens legitimitet utifrån detta perspektiv till stor del är beroende av dess förmåga att tillgodose 

befolkningens behov och rättigheter skapas en lämplig plattform för en givande diskussion kring 

IS roll som legitim eller illegitim statlig aktör på den internationella arenan.  

 

Utifrån detta argumenterar vi för att beroende på vilket av dessa angreppssätt som används 

kommer definitionen och synen på IS roll i den politiska arenan ändras markant. Detta då såväl 

Webers definition som Montevideokonventionen har ett betydligt mer realistiskt perspektiv 

grundat i institutioner och administration medan Locke förmedlar en mer humanistisk syn på vad 

en stat är och vad som legitimerar staten. Detta då tyngdpunkten på förhållandet mellan de olika 

aktörerna som tillsammans kännetecknar en stat skiljer sig åt mellan teorierna.  
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Metod och material  
Vi försöker förklara IS utifrån olika teorier och perspektiv och använder oss därför av en 

teorianvändande, kvalitativ metod som avser undersöka, analysera och tolka teorierna samt 

informationen om IS. Teorierna vi redogör används för att undersöka huruvida IS är en stat 

snarare än en terroristorganisation och vilka statliga element som kan vara särskilt utmärkande. 

Som alternativ hade en komparativ jämförelse av IS kunnat genomföras där IS undersökts både 

utifrån statsteori och forskning om terrorism. Detta alternativ hade bland annat haft fördelen att 

nyttjandet av den stora mängd forskning som finns om just terrorism kunnat användas. Detta 

alternativ fann vi dock onödigt komplicerat främst då diskussionen blivit överdrivet polariserad i 

och med att utgångspunkterna mellan vad som är en stat och vad som är en terrororganisation är 

så extremt olika, särskilt när det kommer till organisationernas beståndsdelar.  

 

Vidare hade undersökningsprocessen blivit svårhanterlig då en stor mängd ytterligare material 

behövt inkorporeras vilket lett till ett spretigt och brett arbete vars resultat troligen varit så 

abstrakt att svaret på frågeställningen varit akademiskt irrelevant. Arbetsekonomin riskerar även 

att bli lidande när en sådan mängd material behöver bearbetas vilket riskerar att appliceringen av 

teorin på fallet IS riskerar att påverkas negativt. Därmed är det lämpligare att undersöka IS 

utifrån olika statsdefinitioner och perspektiv vilket ger en betydligt djupare diskussion och 

därmed ett mer givande svar.  

 

Käll- och informationsvaliditet    
Vi är medvetna om att informationen om IS är begränsad och kommer därför behöva att 

genomföra en form av kumulativ forskning med utgångspunkt i främst sekundära källor. 

Begränsningen av källor kan bero på en rad olika faktorer, bland annat att IS är en relativt 

nyupptäckt grupp vilket leder till att relevant, akademisk forskning ännu inte hunnit bedrivas på 

någon större skala. Att området IS verkar i varit i krig i flera år påverkar även möjligheten till 

informationsinhämtning negativt.  

 

En stor del av källorna använts är huvudsakligen tidningsartiklar och likartade webbkällor med 

konsekvensen att författarens oberoende inte går att ta för givet. Följaktligen har informationen 

från dessa källor behandlats med extra kritiska ögon och endast använts för detta arbete om 

motsvarande information gick att verifiera hos andra källor. Dessa har använts då IS tills för 
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endast några år sedan var en relativt okänd grupp med konsekvensen att mängden akademiskt 

material är blygsam. Tidningsartiklar har dock fördelen att de snabbt kan sprida information om 

olika händelser kopplade till IS vilket leder till att samtidigheten mellan en händelse och 

tidningsartikel är är godartad. 

 

Den mindre mängd relevanta akademiska material som hittats har använts och anses ha större 

tillförlitlighet än övriga källor. Problem gällande materialets äkthet är osannolikt i akademiskt 

material som redan genomgått en ”peer review” och medan ingen författare är fullständigt 

oberoende i sitt arbete är det troligare att en forskare har en hög nivå av oberoende än en 

journalist. Samtidigheten i det använda akademiska materialet är relativt högt, fördröjningen är 

sällan över två år, vilket gör det osannolikt att större efterhands konstruktioner av 

händelseförlopp förekommer. 

 

Slutligen har läckta dokument från IS använts vid enstaka tillfällen. Dessa har fördelen att kunna 

ha högst samtidighet av alla använda källor men äktheten kan vara såväl hög som låg beroende på 

om de läcktes med flit eller av misstag vilket är oerhört svårt att veta. Följaktligen kan även 

oberoendet vara ett stort problem i detta fall då källan till läckta dokument inte går att förhöra. 

Den som läckte dokumenten kan alltså ha en agenda för sitt agerande som är antingen pro eller 

anti IS vilket inte har gått att reda ut. Dessa källor används därför med oerhörd sparsamhet och 

med tydlig reservation i texten. 

 

Operationalisering 
För att bemöta problematiken gällande bristen på fakta kring IS och mängden olika teorier om 

vad som utgör en stat, kommer två olika och väletablerade huvudperspektiv av vad en stat är 

nyttjas för att kunna ge en bredare bild av fallet. För att ytterligare främja diskussionen kommer 

även det mer individ inriktade sociala kontraktet användas för att komplettera Maximilan Webers 

och Montevideokonventionens definitioner. Vi kommer dela upp Maximilian Webers definition 

av en stat till dess två beståndsdelar och vidare underkategorier. Därefter kommer IS organisation 

undersökas utifrån respektive del genom användning och tolkning av det funna materialet. 

Genom detta kommer ett resultat finnas om IS uppfyller kriterierna eller ej. Sedermera kommer 

motsvarande göras utifrån Montevideokonventionens tre sista beståndsdelar då dessa skiljer sig 

från Webers i varierande grad. Efter detta kommer John Lockes teori om det sociala kontraktet 

mellan invånare och stat användas för att kritisera de funna resultaten med ett komplement i form 
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av David Gauthiers sociala kontrakt med fokus på parters nyttomaximerande. Sedan kommer 

materialet analyseras och slutligen kommer en diskussion föras där innebörden av resultatet 

presenteras. Tolkningen av Weber och Montevideokonventionen kommer vara relativt enkel då 

definitionerna är simpla. Det sociala kontraktet kan komma att visa sig mer svårtolkat vilket 

innebär att flera tolkningar där kommer presenteras varpå ett ställningstagande får tas utifrån den 

aktuella informationen. 

 

Empiri  

Historisk bakgrund 
IS ideologi grundas i de islamistiska inriktningarna salafism och wahhabism. I IS fall används 

dessa inriktningar för införandet av ett samhällssystem baserat på islamisk lag, ett levnadssätt 

som följer Mohammeds och dennes omedelbara efterföljares exempel samt bildandet av en 

homogen befolkning genom segregation och etnisk rensning (Bunzel, 2015, 7). Rörelsen i sig 

grundades redan år 2003. Vid denna period förekom inhemska strider mellan shia- och 

sunnimuslimska grupper som uppkom ur efterverkningar av Irakkriget (Norell, 2015, 105). IS 

våldsamma historia började år 2004 med avrättningen av amerikanen Nicholas Berg som ett svar 

på det ökade västliga inflytandet i Mellanöstern efter invasionerna i Irak och Afghanistan. Vid 

denna period leddes gruppen av Abu Musab al Zarqawi som i sin tur svurit trohet till al-Qaida 

ledaren Osama bin Laden (Stern, 2015, 2).  

 

Fraktionen Zarqawi ledde kallades då AQI, alltså al-Qaida i Irak (Barret, 2014, 11). Under denna 

period fram till år 2013 var gruppen dock relativt svag med flera olika ledare och en 

cellorganisation helt utan statliga element. I samband med den arabiska våren började detta 

ändras. År 2010 blev Abu Bakr al-Baghdadi ledare för ett mycket svagt IS som dock kunde 

utnyttja kaoset i den arabiska våren för att stärka gruppens inflytande igen. Under åren 2012-2013 

pågick ‘Breaking the Walls” kampanjen där IS befriade fångar från fängelser som därefter kunde 

slåss som soldater för ISI.  

 

I januari 2012 bildades Jabahat al-Nusra av Abu Muhammed al-Jawlani på uppdrag av Abu Bakr 

al-Baghdadi. Al-Jawlani blev även ledare för gruppen. En del gamla al-Qaida-medlemmar deltog 

även i uppbyggnaden av al-Nusra. I april 2013 meddelade Abu Bakr al-Baghdadi att han har 



 11 

startat Jabahat al-Nusra och ämnade att sammanslå al-Nusra med ISI till en och samma grupp. 

Al-Nusras syfte var att börja bygga en politisk och samhällelig struktur i kontrollerade områden. 

Detta gick hand i hand med att försöka vänja människor med ett sharia influerat tankesätt som 

kunde ge krigströtta syrier fred för första gången på flera år. Al-Nusra mottogs därför med ett 

högt stöd i början då detta kunde leda till ett slut på de laglösa rebellgrupper som härjade (Norell, 

2015, 107-108). 

  

Dessa framgångar ledde till att namnet ISI ändrades till ISIS, alltså Islamiska staten i Irak och 

Syrien. Al-Baghdadi ville förtydliga att ett konkret stats- och samhällsbygge var på gång och att 

det var huvudsyftet som man ägnade sig åt. Namnbytet syftade även till att allmänheten skulle 

känna till sammanslagningen av ISI och Al-Nusra. Sammanslagningen fungerade dock inte som 

planerat då al-Nusras ledare offentligt tog avstånd från detta och istället uttalade sig mer lojal mot 

al-Qaida (Norell, 2015, 107-108). Vid denna period började IS politiska mål aktualiseras, 

nämligen att etablera ett sunnimuslimskt kalifat i Irak och Syrien, men även i framtiden i länder 

som Jordanien och Israel. I juni 2014 utropade IS sitt kalifat som enligt deras manifest stegvis ska 

omfatta hela den muslimska världen (Barett, 2014, 11-15). 

 

IS har genom åren prioriterat att etablera en islamisk stat samtidigt som man har fört kampen mot 

sin fiende. IS “fiende” är i detta avseende alla som inte accepterar deras extrema tolkning av 

islam vilket är majoriteten av världens invånare, muslimer inkluderat. Magnus Norell skriver att 

islam inte är uppenbart och tydligt för alla utan snarare är vad islam tolkas till. På så vis menar 

vissa akademiker att de handlingar IS utför, attentat, halshuggningar och andra brutala likartade 

metoder, är befogat utifrån islams grundprinciper. IS propagerar ofta för att muslimerna i världen 

är utsatta och underställda, framförallt från västvärlden. IS utnyttjar då en välkänd 

historiebeskrivning som gestaltar islams nedgång som beror på saknaden av ett riktigt kalifat där 

muslimer kan leva fullt ut, utifrån sina seder och premisser (Norell, 2015, 101-102). Detta är en 

stor del av grunden vilken IS statsbyggande vilar på och är även det som skiljer IS från al-Qaida 

då IS har haft ambitionen att skapa en stat i ett tidigt skede. Nedan kommer IS resultat bearbetas. 

 

IS och det legitima våldsmonopolet  
IS våld bedrivs främst av deras soldater men om nödvändigt även av deras egna polisstyrka. 

Våldet legitimeras genom att IS som stat har ensamrätt på att genomföra och godkänna lagar där 

fysiskt våld är en vanlig bestraffning. Detta kopplas ihop med våldsmonopolet som Maximilian 
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Weber menar skiljer staten från andra organisationer i ett samhälle. IS våld har främst två grunder 

i vilka det legitimeras där den första är tradition och den andra är juridisk rätt. Med tradition 

menas främst att IS våldsmonopol grundas i traditioner från profeten Mohammeds levnad då det 

första kalifatet skapades. I och med att en central hörnsten i ideologin ligger i IS roll att 

uppmuntra människor att leva som på den tiden legitimeras IS då de bygger vidare på en redan 

etablerad form av statsbyggande och levnadsexempel, en tradition som under en tid var avbruten 

men nu är tillbaka för att stanna (Bunzel, 2015, 8).  

 

Med juridisk rätt som grund menas att IS våld legitimeras i en lagbok, i IS fall den heliga 

Koranen. Vilka delar av Koranen som har företräde fastställs av Shariarådet1 som sedan 

upprätthåller lagen, och därigenom våldsmonopolet, genom shariadomstolar och ett polisväsende. 

Genom dessa domstolar skapas en laglig grund i vilken IS kan upprätthålla en form av 

våldsmonopol och samtidigt inneha den legitimitet som krävs för att vara den enda legitima 

maktutövaren i sitt territorium (Barett, 2014, 29, 30). Denna juridiska rätt cementeras då vanliga 

IS soldater sällan har djupare religiös kunskap. Konsekvensartat har Shariarådet mer eller mindre 

monopol i tolkningsfrågor (Barett, 2014, 9). 

 

Även kalif Baghdadi tillskriver IS viss legitimitet utifrån Webers definition. “Karisma” beskrivs 

av Weber som en ledares förmåga att tillskriva sig befolkningens förtroende och hängivenhet, en 

attribut främst tillskriven militära ledare och profeter (Weber, 1919, 2). I och med att kalifen 

beskrivs som en direkt ättling till profeten Mohammed och därmed är dennes efterträdare är 

Baghdadi en av IS viktigaste legitimeringsfaktorer då ett kalifat alltid måste ledas av en kalif. 

Denna legitimering av IS statsbyggande stärks ytterligare av att IS under Baghdadi enligt delar av 

befolkningen visat sig bättre än tidigare regimer på att tillföra välfärd och förtroende (Barett, 

2014, 43).  

 

Det finns dock även fall där IS legitima våldsmonopol inte nödvändigtvis är garanterat. Ett av IS 

mest inflytelserika organ är Shariarådet vars polisväsende och domstolar upprätthåller ordningen 

i kalifatet. I och med den utbredda brutaliteten som utförs av IS soldater har det förekommit att 

representanter för IS behövt stå till svars inför dessa domstolar och i vissa fall även dömts. Detta 

innebär att det finns fall där IS inte nödvändigtvis haft kontroll över soldaterna vilket påverkar IS 

våldsmonopol negativ (Barett, 2014, 30).  

 
                                                
1 Mer shariarådet på sidan 12 
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Även existerande sunni stammar riskerar att luckra upp IS monopol på våld. I och med att många 

människor i främst Irak men även Syrien ser sig som medlemmar till en specifik stam i första och 

en stat i andra hand är IS till stor del beroende av olika stamledares stöd för att kunna upprätthålla 

kontrollen över sitt territorium och befolkning. Då IS kontroll över våldet i sitt territorium 

följaktligen ofta blir beroende av stammars stöd kan IS reella kontroll över våld ifrågasättas 

(Bunzel, 2014, 5, 19).  

Innehavandet av våldsmonopolet kommer följaktligen diskuteras i analysen då utom statligt våld 

faktiskt förekommer men även bestraffas av IS olika organ. 

 

IS och ett givet territorium 
IS territorium varierar från vecka till vecka då en stor del av kriget utkämpas på territorium där 

bebyggelsen är blygsam En kraftigt varierande frontlinje blir därmed resultatet. År 2014 

kontrollerade IS närmare 30% av Irak respektive Syrien. Under åren 2015-2016 har IS förlorat 

cirka 20% av den då aktuella ytan till olika grupper. Detta lämnar dem dock fortfarande med ett 

område större än många etablerade stater samt flera stora städer under fullständig IS kontroll, 

bland annat IS huvudstad Raqqa samt Mosul (Johnson, 2016). En majoritet av de områden som 

brukar kallas för “IS kontrollerat” är dock endast områden inom IS operationella räckvidd snarare 

än områden där IS innehar den totala kontrollen som krävs för att kunna klassa territoriet som 

under deras direkta kontroll. De områden IS dock har total kontroll över är främst de 

kärnområden som krävs för att kontrollera vardagen i dessa samhällen.  

 

Förutom nyckelstäderna som Raqqa och Mosul lägger IS fokus på kontroll över dessa städers 

flygplatser, vägar, fabriker, befolkade förorter och oljefält. Detta medför att IS “kontrollzoner” 

endast är fragment, ofta splittrade från varandra, av de områden media porträtterar som “IS 

kontrollerat” (Gilsinan, 2014). Denna fragmentering till trots innebär den tydliga geografiska 

förankringen att IS särskiljer sig från terrororganisationer på ett synnerligen utmärkande sätt. 

Vidare har IS både ett etablerat skattesystem, inkomster från oljefält samt ett antal olika 

välfärdsprogram i de områden IS har störst kontroll i vilket indikerar att IS har en relativt 

avancerad organisationell sofistikering, olik de flesta ickestatliga organisationer. I och med IS till 

hög grad centraliserade struktur är den statliga kontrollen över såväl administrationen såväl som 

produktionsmedlen mycket hög. Delegeringen av den verkställande makten sker genom en strikt 

hierarki med endast mindre undantag för lokala guvernörer vilket visar tydliga statliga tendenser i 
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administreringen av erövrade områden (Barett, 2014, 41, 42). Även här kan dock sunni 

stammarnas potentiella inflytande påverka IS negativt i och med att dessa officiellt kan vara en 

del av IS men regera sig själva separat från IS vilket undergräver IS kontroll över territorier.  

 

Permanent befolkning 
En permanent befolkning är en summering av alla individer i en grupp som bor i ett visst 

geografiskt område, det vill säga i detta fall folkmängden inom det område IS har direkt kontroll 

över. Enligt Montevideokonventionen är en permanent befolkning en viktig faktor för att en 

organisation ska klassas som en stat men i IS fall är det problematiskt att klassificera dem inom 

detta område i och med förändringarna i territorium som sker i krigstillstånd. Däremot har IS 

kontroll över ett flertal folkrika områden, bland annat IS huvudstad al-Raqqa samt Mosul och ett 

flertal andra städer (Barret, 2014, 36-37). 

 

I IS territorium bor följaktligen en stor mängd invånare, i Irak och Syrien kontrollerade IS 2014 

områden med en befolkning på sammanlagt cirka 9 miljoner. IS kontrollerade även en tredjedel 

av Irak och lika mycket av Syrien under detta året (foreigpolicy, 2016). Huruvida dessa 9 

miljoner människor är permanenta eller ej kan dock vara föremål för diskussion beroende på om 

IS kontroll över området är direkt, som i Raqqa, eller indirekt som i många andra områden. 

Följaktligen varierar siffrorna gällande IS befolkning, vissa källor tillskriver IS endast en 

befolkning på knappa tre miljoner, alltså cirka en tredjedel av siffrorna många andra källor 

använder. I och med att människorna i IS-kontrollerade områden inte alltid har möjligheten att 

förflytta sig på grund av den hårda kontrollen IS driver så kan dessa dock anses vara en 

permanent befolkning lydande under IS auktoritet. Därmed har IS åtminstone till viss del en 

permanent befolkning, om än att antalet troligen blir betydligt mindre då permanenta invånare 

endast kan existera i områden där IS har full kontroll (Berman, 2015). 

 

Regering  
En av de största skillnaderna mellan IS och terrororganisationer ligger i  den interna 

organisationen som i IS fall är oerhört centraliserad enligt en pyramidstruktur (Barret, 2014, 22). 

Den högsta ledaren är kalif Abu Bakr al-Baghdadi som anses vara en direkt ättling till profeten 

Mohammed. Följaktligen är Baghdadi den absoluta lagstiftaren i IS och innehar den verkställande 
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makten i kalifatet. Därefter delas den verkställande makten upp i två delar, Shurarådet och 

Shariarådet. Shurarådet leds av Abu Arkan al Ameri och består av 9-11 medlemmar. Siffrorna 

kring dess medlemmar varierar och mindre än hälften av dessa medlemmars identiteter är 

uppdagad. Rådets funktion ligger i att verkställa implementering av lagar inom IS vilket gör 

denna administration till en av IS absolut viktigaste. I likhet med övriga IS är nästan alla ledare i 

Shurarådet irakier med bakgrund i Saddam Husseins Baath parti och motståndsrörelsen mot 

USAs krig i Irak vilket leder till att många av dessa redan har politiska, administrativa och 

militära erfarenheter (Barett, 2014, 29).  

 

Shariarådet är den enda av IS administrationer som möjligtvis är inflytelserikare än Shurarådet. 

Detta råd överses direkt av kalifen och tillsätter även denne då medlemmarna i shariarådet är de 

med högst religiös auktoritet med undantag av den valda kalifen. Shariarådet består av cirka 6 

medlemmar vars uppgift är att se till att alla delar styrda av IS lyder under sharialag där lagarna 

är tolkade av dem. Deras identiteter är dock helt okända vilket gör informationsinhämtning kring 

dessa rådsmedlemmar omöjlig. Shariarådets absoluta religiösa auktoritet medför att dessa även 

har makten att disciplinera och bestraffa högt uppsatta partimedlemmar såväl som vanliga civila i 

händelse av eventuell konflikt mellan olika parter. I och med att Shariarådet även innehar den 

verkställande makten kontrollerar de en egen polisstyrka och upprättar även nya styrkor i nyligen 

erövrade territorier för att snabbt implementera ordning i samhället. Shariadomstolarna skapade 

av rådet har även som funktion att bemöta kritik riktad mot IS från både militären och civila 

vilket medför att denna administration är en av de viktigaste legitimitetsproducenterna i 

regeringen (Barett, 2014, 30). 

 

Slutligen finns det ett flertal ytterligare råd, uppdelade i: det provinsiella, militära, säkerhets och 

underrättelse inhämtande, religiösa, finansiella och mediala som dock är underkastade 

Shurarådet, Shariarådet och kalifen. Dessa råd har en rad olika roller inom IS vardagsliv, bland 

annat religiös utbildning och vardaglig administration, exempelvis vägbyggen. Av dessa “lägre” 

råd är dock säkerhets och underrättelserådet det viktigaste då det slår ner den opposition som inte 

shariadomstolarna kan hantera. I den bemärkelsen finns det flera likheter mellan IS och totalitära 

stater där en illusion av debatt upprätthålls men riktigt motstånd slås ner innan det hinner bli ett 

problem för den sittande regeringen (Barett, 2014, 41-42).  

 



 16 

Kapacitet att ingå relationer med andra stater  
Förmågan att ingå mellanstatliga relationer är central för en modern stat allt eftersom världen blir 

allt mer globaliserad. Handelsförbindelser, ömsesidig infrastruktur både för information och 

transport samt andra typer av avtal är vardag för den absoluta majoriteten av världens stater idag 

(Mcgrew, Anthony, 2014, 16-17). IS har dock inte erkänts som en stat av någon del av det 

internationella samfundet vilket gör relationer svåra att etablera. IS utbyter visserligen varor med 

stater, främst olja, men detta görs på den svarta marknaden då stater visat sig ovilliga att handla 

med IS direkt (Sullivan, 2015). Faktum är att de enda organisationerna IS lyckats etablera 

långvariga relationer med är likasinnade, islamistiska extremistgrupper, exempelvis Boko Haram. 

IS enda långvariga, väletablerade relationer är alltså främst med terrororganisationer som svurit 

dem trohet men inte uppfyller kraven för att klassas som stater (SVT, 2015). Dessa problem 

grundas till stor del i IS politiska ideologi som lämnar mycket litet utrymme för tolerans. År 2012 

när IS började bygga upp sin styrka efter en rad motgångar sade Baghdadi i ett tal [The Islamic 

State] “is returning anew, advancing to take control of the ground that it had and more…The 

Islamic State does not recognize synthetic borders, nor any citizenship besides Islam.” Ett sådant 

uttalande av en regeringsledare skapar problematik då grannländer därigenom inte kan lite på IS 

motiv utifall att de skulle vilja idka handel direkt.  

 

Vidare innebär IS extrema tolkning av islam medför att ett erkännande av det Westfaliska 

systemet blir svårt då det tidigare är baserat på religiös auktoritet och det senare är baserat på 

statlig suveränitet där definitionerna av gränsers roll skiljer sig markant. I och med att 

mellanstatliga relationer idag är baserade på det Westfaliska systemet men IS i praktiken 

tillämpar en äldre variant av kalifat där relationer med andra religioner är förbjudna. Det kan 

innebära att en konsekvens blir att IS enda relation med andra stater idag är baserad på konflikt 

och ett undergrävande av respektive parts legitimitet på den politiska arenan.  

 

IS och legitimitet: det sociala kontraktet 
Den sociala kontraktsteorin grundades visserligen av Thomas Hobbes men utvecklades av John 

Locke. Lockes version av kontraktet innehåller visserligen många olika element men i stort kan 

den sammanfattas som att individer föds fria men för att skydda sig själva offrar de en del av 

denna frihet till en statsmakt i utbyte mot att statsmakten garanterar individens säkerhet (Locke i 
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Hallberg, 2009, 65, 66). I IS fall innebär detta att IS för att kunna klassas som en legitim stat 

måste kunna agera som en säkerhetsgivare som värnar om sin befolkning.  

När IS erövrar ett nytt område prioriterar de att vinna “the hearts and minds” av folket. Genom att 

vinna befolkningens förtroende är förhoppningen att implementeringen och uppbyggandet av en 

islamistisk stat underlättas. Detta görs genom exempelvis subsideringar av bröd och 

uppbyggandet av grundläggande välfärdstjänster som kan förbättra livskvalitén hos befolkningen. 

I och med detta byggs i ett tidigt skede en form av socialt kontrakt där staten förser befolkningen 

med tjänster i utbyte mot befolkningens stöd till kalifatet i form av bland annat skatter. IS 

betoning på det sociala kontraktet visas i dokumentet “Wathiqat al-Madina” som översätts till 

“stadens dokument”. Detta dokument innehåller flera regler för hur befolkningen ska agera men 

även hur IS ska behandla dessa och utifrån vilka lagar (Revkin, 2016). Dessa regler gäller för alla 

invånare, även de som är aktiva medlemmar i IS. I teorin kan därmed till och med kalifen bli 

dömd för brott om Shurarådet bedömer att denne begått en kriminell handling, även om det skulle 

vara mot en civil (Barett, 2014, 29-32).  

 

Vidare är även rätten till egendom skyddad i enlighet med såväl Locke som Wathiqat al-Madina. 

Locke skriver att en av statens främsta uppgifter är att bevara individens egendom vilket är nästan 

identiskt med Wathiqat al-Madina fjärde artikel som uttryckligen förbjuder stöld. Straff för detta 

brott kan vara böter alternativt fysisk bestraffning i form av att få handen avhuggen (Johnson, 

2016 och Locke i Hallberg, 70). Det finns däremot även motsättningar mellan IS och det sociala 

kontraktet.  

 I IS rättssystem och krigare är beviljade att nyttja dödligt våld för att driva sin ideologi framåt 

eller skipa deras version av rättvisa. Detta går dock i strid mot det sociala kontraktet i och med att 

en stats makt är bunden till den enskilda invånaren. I och med att det är förbjudet att döda för 

civila bör inte staten få döda heller då det innebär att statens makt är större än individens 

rättigheter (Locke i Hallberg, 2009, 68). Detta innebär även att den etniska rensning som 

förekommit mot oönskade grupper, exempelvis kristna, inom IS kontroll går rakt emot en av 

kontraktets hörnstenar. Förhållandet mellan IS och befolkningen är följaktligen oerhört 

asymmetriskt till statens fördel. Detta visas ytterligare i och med att kraven IS ställer ständigt 

ökar medan skyldigheterna gentemot befolkningen minskar allt eftersom att ockupationen av ett 

område fortgår. Befolkningens skyldighet till IS är lojalitet, taxering och stöd till militären. 

Denna taxering ökar ständigt och i och med att rekryteringen av soldater från Europa har minskat 

har dessutom IS initierat en tvångsrekrytering i vissa områden med legitimering i just det sociala 

kontraktet då det ses som en skyldighet att slåss för kalifatet (Johnson, 2016). Vidare visar data 
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från de IS dokument som läcktes år 2014 att mängden inkomster från olja och gas minskat kraftig 

på grund av flygbombningar. Detta kompenseras genom konfiskering av egendom som nu uppgår 

till över 40 % av IS inkomster (Masi, 2015). Detta indikerar att även rätten till egendom därmed 

inte är att ta förgiven i IS områden.  

 

Analys 

Analys av IS och det legitima våldsmonopolet 
Det finns olika sätt att tolka och analysera IS våldsmonopol. Först och främst har IS en faktisk 

polis och militär styrka som har rätten att använda våld inom sitt territorium för att förhindra 

olika typer av brott. Utifrån Webers definition av vad som är ett legitimt våldsmonopol uppfylls 

ett flertal av kraven i och med att monopolet grundas i främst tradition och juridisk lag. 

Följaktligen innehar IS på pappret ett synnerligen väletablerat och organiserat våldsmonopol som 

tvivelslöst är tillräckligt för att klassas som legitimt i den bemärkelsen Weber utgår från.    

  
I praktiken är det dock viktigt att kontemplera över faktumet att IS till stor del påverkas av 

stammarna runt om i Syrien på olika sätt och därför är det motiverat och ifrågasätta IS som en 

potentiell stat i det moderna format Weber förespråkar. IS är väldigt beroende av stöd från sunni 

stammar som i sin tur innehar egna administrationer och organisation inom sina respektive 

områden. Medan IS visat sig vara synnerligen effektiva (åtminstone jämfört med tidigare 

regimer) i sitt samarbete med dessa stammar indikerar denna form av maktdelning att IS 

våldsmonopol inte är lika garanterat som man kan förvänta sig i en modern stat (Barett, 2014, 

41). Det finns visserligen säkerhetsföretag med möjligheten att nyttja våld i moderna stater men 

inte på den nivå som sunnistammarna kan. IS samarbete med stammarna påminner mer om den 

typ av feodalstater som dominerade i Europa under medeltiden vars roll skiljer sig markant från 

Webers. Vidare går det att ifrågasätta IS metoder till att genomföra och använda sig av 

våldsmonopolet samt om deras metoder är rimliga sett till ett modernt våldsmonopol.  

 

Det är även oklart gällande vem som verkligen räknas som polis när det kommer till IS vilket gör 

att våldsmonopolet riskerar att fallera då en representant för IS inte nödvändigtvis är en 

representant för IS polisväsende. Vidare innehar den centrala ledningen inte alltid full kontroll på 

IS styrkor då dessa måste kunna röra sig och agera snabbt. Detta medför dock även att de militära 
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styrkorna deltar och utövar militära insatser som inte är auktoriserade av den centrala ledningen 

av IS vilket innebär ett potentiellt avstamp från våldsmonopolet. För att ett våldsmonopol ska 

kunna existera måste de aktiva aktörerna vara ansvariga inför ledningen vilket inte nödvändigtvis 

är fallet om den centrala ledningens översikt över trupper är bristande.  

 

Analys av IS och permanent territorium  
Enligt såväl Weber som Montevideokonventionen är innehavandet av ett territorium en viktig 

faktor för att klassas som en stat. Enligt Weber räcker det dock inte att äga området utan en 

organisation måste även kunna administrera området för att kunna räknas som en stat. I IS fall är 

det ingen diskussion, IS äger och administrerar utan tvekan ett område som kan klassas som 

permanent i den bemärkelse att de har en ständig närvaro i den aktuella provinsen eller staden. 

Detta område är dock betydligt mindre än vad media ofta porträtterar då IS operationella 

räckvidd är cirka tre gånger större än deras kontrollerade område. Vidare har IS som beskrivits 

ovan förlorat stora områden i och med flerfrontskriget som IS i nuläget befinner sig i. Detta 

innebär att de områden som kan klassas som tillräckligt permanenta för att användas enligt 

Webers teori är relativt få. Detta till trots innehar och administrerar IS ett territorium med 

permanent närvaro, ett flertal större städer samt ett relativt välutbyggt administrerat skattesystem. 

Således uppfyller IS ett flertal av de kriterierna som krävs för att klassas som en stat enligt 

Webers definition om permanent territorium. 

 

Analys av permanent befolkning  
Som nämnt tidigare i texten är en permanent befolkning en summering av alla individer som bor i 

ett visst geografiskt område. I vår uppsats gäller detta folkmängden i IS permanenta territorium. 

Det är svårt att bedöma IS permanenta territorium eftersom det pågår en ständig kamp i Syrien 

och Irak vilket medför ständiga rörelser och förändringar gällande IS territoriella områden.. Detta 

medför att det blir svårt att avgöra om IS har en permanent befolkning eller inte i och med att IS 

avsikt i att ha en befolkning i regionen permanent inte nödvändigtvis gör att så blir fallet. Vidare 

innebär den omfattande flyktingsituationen i Irak och Syrien att det finns omfattande folk 

förflyttningar inte bara från IS territorium mot grannstaterna utan även inom IS område. Enligt 

Svenska Dagbladet är cirka 6,5 miljoner människor på flykt i Syrien vilket är tillräckligt för att 

ifrågasätta den permanenta delen av Montevideokonventionens definition. I likhet med IS 
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territorium går det dock att argumentera för att IS har en permanent befolkning om än att den blir 

betydligt mindre än de nio miljoner många medier rapporterar. Detta då IS i sina främsta 

territorier, exempelvis Raqqa, trots allt innehar en omfattande befolkning som varit under IS styre 

sedan 2014. Utifrån denna slutsats kan man därför på goda grunder argumentera för att IS faktiskt 

har en permanent befolkning, om än inte på den nivå som de själva eller media porträtterar. 

 

 

Analys av IS och dess regering 
Som beskrivits ovan innehar IS en i hög grad centraliserad regering där den exekutiva makten är 

uppdelad i flera olika administrativa områden. Kalif Baghdadi innehar den högsta makten och 

kan i mycket likställas med en diktator i en auktoritär stat. Shura och Shariarådet i sin tur kan 

beskrivas som maktdelningsverktyg vars roll ligger i att delegera och utföra de beslut kalifen vill 

se verkställda. Vidare från dessa råd existerar administrativa organ som till stor del är identiska 

med staters departement, exempelvis IS finansråd som leds av Muafaq Mustafa Mohammed al 

Khamoush och i detta fall kan beskrivas som IS finansminister. Dessa organ administreras ofta av 

myndighetspersoner med erfarenheter från redan etablerade stater, huvudsakligen Irak, vilket 

tillsammans med myndigheternas starka position i samhället skapar institutioner med reell makt, 

inte bara formell. I och med denna uppdelning mellan organ, myndighetspersoner och 

arbetsuppgifter existerar det även ett krav på ansvar som separerar IS organisation från andra 

ickestatliga organisationer. Således har IS tvivelslöst en regering vars roll och arbetssätt påminner 

mycket om de i moderna stater. 

 

Analys av kapacitet att ingå relationer med andra stater 
Att ha förmågan att idka mellanstatliga relationer är en central del för en modern stat i dagens 

samhälle. Trots detta har IS få officiella relationer med andra stater med möjligt undantag för ett 

mer eller mindre konstant krigstillstånd, endast avbrutet av tillfälliga perioder av vapenvila i 

specifika områden. Ett undantag för denna enformiga version av diplomati är handelsutbytet 

mellan IS och diverse aktörer där främst olja exporteras från IS. På grund av IS problematiska 

roll i världen i och med deras våldsamma framfart och uttalanden sker dock detta handelsutbyte 

på den svarta marknaden vilket gör handeln inofficiell. Beroende på vilket perspektiv författaren 

har kan detta innebära att IS är kapabla att inneha relationer med andra stater förutsatt att 
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författaren ser staters erkännanden till handelsutbytet som irrelevanta, underordnat handlingen i 

sig. 

  

Problemet med ovanstående analys är dock att andra stater inte vill erkänna handel med IS just 

därför att det inte är politiskt möjligt. Denna begränsning beror på att IS inte erkänts som en stat 

av något land och därför inte heller ses som en stat av andra suveräna stater vilket i sin tur beror 

på IS oerhört blodiga och brutala metoder. Att IS dessutom använder sig av en äldre variant av 

kalifatet där relationerna med andra religioner är förbjudna förenklar inte heller att ingå i 

relationer med andra stater utan positionerar dem politiskt på ett sätt där möjligheten till 

relationer huvudsakligen centreras kring andra islamistiska organisationer. IS är dock den enda av 

dessa islamistiska organisationer som innehar tydliga statsliknande element vilket innebär att 

dessa relationer inte kan användas för att legitimera IS kapacitet att etablera relationer med 

legitima stater. Montevideokonventionen tydliggör visserligen i artikel tre att erkännanden saknar 

relevans för staters statliga kapacitet men i detta fall är ett erkännande av statlig suveränitet 

central för att uppfylla kravet att klassas som en stat.  

 

Analys av IS och det sociala kontraktet  
Rakt motsatt vad media ofta indikerar finns det en viss form av relation mellan IS och 

befolkningen som kan användas som grund för att legitimera IS styre. Detta då IS särskilt i de 

tidiga skedena av sitt styre över en region tar på sig rollen som försörjare och beskyddare lika 

mycket som maktutövare. Detta är anmärkningsvärt då det står i direkt kontrast mot inte bara 

många staters profilering av gruppen som en illegitim terrorgrupp utan även mot tidigare staters 

kontroll över området som ofta kunde vara värre än IS administration då diskriminering av 

etnoreligiösa skäl var vanligt förekommande. Oavsett om detta relativt godartade styre genomförs 

av pragmatiska skäl för att vinna befolkningens förtroende eller av idealistiska skäl för att IS 

religion förespråkar ett socialt kontrakt innebär det att IS inte bara har statliga tendenser i sitt 

styre utan även att det i styret även kan finnas ett visst mått av legitimitet. Detta förutsätter dock 

att det godartade styret fortgår vilket i IS fall visat sig inte vara garanterat. Allt eftersom att 

krigslyckan vänt och mängden rekryter minskat har vikten av befolkningens välmående minskat 

medan pragmatiken ökat. Det sociala förhållandet som det sociala kontraktet förespråkar 

förutsätter att statens makt över befolkningen är begränsad vilket IS makt på senare tid inte varit. 

Tvångsrekryteringar och grova bestraffningar för oliktänkande är vanligt och indikerar därmed att 
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befolkningens välmående endast är på IS nåder snarare än som en effekt av en funktionell 

maktbalans. För oönskade grupper är situationen än värre, där finns i stort sett inget socialt 

kontrakt att förlita sig på vilket gör risken för att utsättas för våld än högre.  

 

När maktförhållandet är asymmetriskt och statsmakten “brukar sin makt hämningslöst” klipps 

förhållandet mellan staten och befolkningen av och ersätts av ett krigstillstånd i den bemärkelse 

att staten och befolkningen finner sig på olika sidor i en maktkamp. Detta blir problematiskt för 

IS sociala kontrakt då pragmatik visserligen kan vara en del av det sociala kontraktet i enlighet 

med David Gautihiers Morals by Agreement men förutsätter då 

 en överenskommelse mellan parter baserat på rationalitet, förtroende och ömsesidigt 

självintresse, något som i denna situation inte är fallet (Gauthier, 1987, 1-2).   

 

Mycket av detta är dock inte unikt för IS utan rent av vanligt i många erkända, legitima stater. 

Tvångsrekrytering som koncept har använts genom större delen av historien och blev synnerligen 

omdiskuterat i många krig där unga människor skickas ut i ett krig de inte har något personligt 

intresse i. Motsvarande gäller med grova straff. Många stater, och även demokratier, utövar i 

likhet med IS dödstraff vilket är mycket problematiskt enligt det sociala kontraktet. Skillnaden 

mellan IS och övriga stater ligger dock i den personliga identifieringen befolkningen följaktligen 

känner gentemot statsmakten. I många andra fall har delar av befolkningen visserligen vägrat 

följa statens direktiv vilket är en protest mot statens stora makt över individen men sällan kapat 

sitt förhållande gentemot staten fullständigt. En amerikan som vägrar göra militärtjänst klassar 

sig fortfarande som en amerikan. I IS fall är detta inte nödvändigtvis fallet då en individ kan se 

sig som irakier, kurd,  syrier eller än mer troligt, medlem av en specifik stam, snarare än en del av 

IS vilket innebär ett potentiellt omintetgörande av IS sociala legitimitet och rättfärdigandet av 

dess maktutövning. 

 

Diskussion och slutsatser 

Är IS en stat utifrån de utvalda teorierna? 
Weber och det legitima våldsmonopolet. Svar: Ja.  

Av de olika statsdefinitioner vi använt oss av är Webers den med minst antal krav, följaktligen är 

den definitionen den enklaste att uppfylla. I fallet IS och det legitima våldsmonopolet finner vi att 
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IS uppfyller kravet, om än med en rad reservationer som behöver diskuteras. När IS potentiella 

innehavande av våldsmonopolet diskuterades fanns det vissa kontroverser som möjliggör ett 

ifrågasättande av denna slutsats, främst faktumet att IS som stat inte alltid har full kontroll över 

truppernas agerande. Vi finner dock att tyngdpunkten i Webers definition här ligger i 

legitimiteten i våldsutövandet snarare än våldets förekomst vilket påverkar slutsatsen markant. I 

och med att IS upprättat shariadomstolar vars roll ligger i att utkräva ansvar för kriminella 

handlingar även mot aktörer inom IS stärks IS position som innehavare av ett legitimt 

våldsmonopol. IS soldater kan visserligen fortfarande utföra kriminella handlingar men behöver 

tack vare domstolarna även ta ansvar för dem, om än att möjligheten att föra fram bevis i ett 

tillstånd av krig kan innebära svårigheter i det faktiska dömandet.  

 

Även stammars roll inom IS är relevant kritik som behöver bemötas. De innehar kapaciteten att 

utföra våld som inte är sanktionerat av IS vilket skapar möjligheten att bedriva ett direkt intrång 

på IS våldsmonopol. Även här finner vi dock att det är legitimeringen av våldet som är av störst 

vikt. Då IS visat sig effektiva i att tillsammans med stammarna upprätta ett fungerande styre med 

godartad samarbete går det inte att hävda att det legitima våldsmonopolet upphört att existera. 

Risken för potentiell uppluckring av våldsmonopolet existerar dock om dessa relationer inte 

hanteras väl vilket ännu inte varit fallet. Följaktligen finner vi att IS utifrån Webers teori om det 

legitima våldsmonopolet uppfyller kravet för att klassas som en stat.  

 

IS och begränsat territorium 
Weber och Montevideokonventionen. Svar: Ja.  

Denna definition är kanske den viktigaste för undersökningen då såväl Weber som 

Montevideokonventionen kräver ett definierat territorium för att en organisation ska klassas som 

en stat. Medan detaljerna avseende IS reella kontroll är oklara är det svårt att hävda något annat 

än att IS utan tvekan kontrollerar vissa nyckelområden. Dessa nyckelområden involverar både 

storstäder som Raqqa samt ekonomisk och organisationell infrastruktur. En väletablerad 

organisationell infrastruktur är även av stor vikt utifrån Webers definition då kapacitet att 

administrera ett område är central för att avgöra om en stat verkligen innehar kontroll över ett 

område eller endast ockuperar det. Då en överväldigande majoritet av IS territorium endast är 

ockuperade stärker deras höga kontroll över nyckelområden IS position utifrån Weber. Då IS 

således visat sig beredda att faktiskt skapa någon form av vardag i den mån det är möjligt i de 
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områden de erövrat genom upprättandet av bland annat ett skolsystem och rättsväsende finner vi 

att IS uppfyller kraven för att klassas som en stat utifrån denna definition. I och med detta finner 

vi att IS utifrån Webers definition uppfyller kraven för att klassas som en stat, om än att de 

uppfyller kraven utifrån en minimalistisk definition där endast innehavandet av administrerat 

territorium krävs, inte en viss procentuell andel av det totala, erövrade, området. 

 

IS och permanent befolkning 
Montevideokonventionen. Svar: Ja med vissa reservationer.  

Permanent befolkning och permanent territorium går generellt sett ihop då någon form av 

befolkning krävs för att kunna administrera territorier. IS är inget undantag. I IS territorium lever 

flera miljoner människor under IS lag, och inte alltid ovilligt då IS styre i vissa fall är lika bra 

eller rent av bättre än tidigare regeringars. Många av dessa är dock hårt drabbade av kriget och 

flyttar följaktligen runt till olika orter vilket gör en definition av ordet permanent svår. Kräver 

denna kategori endast att befolkningen befinner sig inom statens gräns eller  måste befolkningen 

vara permanent bosatta i en stad eller provins? Denna fråga påverkar synen på IS markant då 

siffrorna på hur många som lever under IS varierar mellan tre miljoner och nio miljoner. Även 

om befolkningen bor och bosätter sig frivilligt eller genom tvång av IS är detta en relevant fråga 

att ställa och ytterligare en variabel som försvårar svaret inom denna kategori. 

För denna kategori ämnar vi dock använda samma minimalistiska tolkning som används vid 

diskussionen om IS territorium. Följaktligen finner vi att även om siffrorna på hur många 

människor som bor inom IS skiljer sig på en extrem nivå är det svårt att argumentera mot det 

faktum att det finns någon form av permanent befolkning inom IS. Därmed finner vi att IS 

uppfyller detta krav för att klassas som en stat, om än en stat i kris där svaret på frågan är en 

reflektion på vilken definition av permanent författaren använder.  

 

IS och möjligheten att etablera relationer med andra stater 
Montevideokonventionen. Svar: Nej.  

Montevideokonventionen kräver även att en stat måste kunna etablera relationer med andra stater. 

Detta har länge varit IS svaga punkt då deras ideologi och synnerligen våldsamma metoder 

omöjliggjort i princip alla former av permanenta mellan statliga avtal mellan IS och andra 

aktörer. Deras våldsamhet har i stort gjort dem illegitima för avtal, oavsett vilket form av statligt 
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system de andra staterna har, med konsekvensen att IS enda relationer är med andra islamistiska 

grupper som dock saknar statlig legitimitet eller institutioner. I och med detta finner vi att IS inte 

uppfyller detta krav för att klassas som en stat. IS idkar visserligen handel men då denna handel 

sker svart med mellanhänder innan den når andra, legitima, stater och organisationer finner vi att 

det inte är möjligt att argumentera för att IS har kapaciteten som krävs för att ingå relationer med 

andra stater. Att IS oförmåga att etablera mellanstatliga relationer grundas i deras ideologi 

snarare än deras organisationella kapacitet finner vi inte möjliggör ett annat utslag inom denna 

kategori. Detta då deras ideologi begränsar deras handlingsmöjligheter lika mycket, om inte mer, 

som om de saknade den organisationella kapaciteten att skapa relationer med stater. Som nämnt 

tidigare i vår text är det viktigt att komma ihåg att varken IS eller deras partners är erkända som 

stater av någon i världen förutom dem själva. IS relativt sofistikerade organisation och 

välorganiserade regering till trots kan IS diplomatiska kapacitet därmed inte användas för att 

legitimera deras statsliknande roll inom denna kategori då bristande legitimitet från omvärlden 

omöjliggör detta. 

 

IS och innehavandet av en regering 
Montevideokonventionen. Svar: Ja.  

Slutligen behöver en stat utifrån Montevideokonventionen en regering. Medan 

terrororganisationer består av löst sammansatta nätverk har vi funnit att IS är en i alla högsta grad 

centraliserad organisation där makten är centrerad till en serie maktorgan, uppdelade i en hårt 

sammanhållen hierarki. Individerna i dessa maktorgan har officiella uppdrag och är bundna till 

lagar, tolkade av ett lagråd. Denna punk är kanske IS främsta styrka i en statlig diskussion då IS 

maktorgan är mycket lika de maktorgan som finns i legitima, om än auktoritära, stater.  

   

Baserat på dessa samlade kategorier finner vi att IS utifrån Montevideokonventionen inte kan 

klassas som en stat. Detta på grund av att IS endast uppfyller tre av de fyra punkter konventionen 

avkräver stater på. Beroende på hur man tolkar IS kapacitet att ingå relationer med andra stater 

går det visserligen att argumentera för att de även uppfyller denna punkt då det är de ideologiska 

förutsättningarna som hindrar dem, inte de organisationella. Vi finner dock att den tolkningen är 

problematisk då ideologi är så centralt i IS statsbyggande att det inte går att höja IS kapacitet till 

den nivån som krävs. I och med detta uppfyller IS endast tre av kraven för att klassas som en stat 

varav endast ett element, IS regering, är särskilt utmärkande. Däremot är det viktigt att komma 
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ihåg att ovanstående fyra punkter kan tolkas och analyseras på olika sätt. Resultaten och 

diskussion utav vår analys av Montevideokonventionen är troligtvis inget IS rättar sig efter eller 

påverkas av då vi utgått från västerländsk statsteori och de utgår från Koranen och medeltidens 

kalifat. De statsbyggande krav IS ställer på sig själva är följaktligen annorlunda från de vi utgått 

från. 

 

 

IS och det sociala kontraktet 
Svar: Ja och nej.  

Det sociala kontraktet behandlar inte hur en stat byggs eller definieras utan är endast ett verktyg 

för att analysera huruvida staten kan legitimeras. Vi finner att svaret på om IS är legitimt utifrån 

det sociala kontraktet är tudelat. Utifrån ett perspektiv finner vi att IS upprättat en viss form av 

säkerhet för individen, ibland mer än vad som kan avkrävas från en stat då det trots allt är en 

krigssituation i Syrien och Irak. Upprättandet av ett polisväsende, rättsväsende och generell 

ordning i utbyte mot skatter och lojalitet finner vi är mer än tillräckligt för att IS och dess 

regering ska kunna klassas som en någorlunda legitim auktoritet, jämförbar med den i många 

stater. Att IS även upprättat lagar som skyddar rätten till egendom talar för deras kapacitet att 

upprätthålla kontraktet, åtminstone för de grupper IS anser vara “legitima”. Som beskrivet i 

analysen existerade dock denna form av kontrakt endast till dess att IS krigslycka vände. Då 

kontraktet nu blivit mer asymmetriskt påverkas IS legitimitet negativt då rätten till såväl liv som 

egendom nu är hotad av ofrivillig rekrytering och hastigt eskalerande taxering. Vi finner däremot 

inte att ett asymmetriskt förhållande nödvändigtvis omintetgör kontraktets existens utan endast 

förminskar den ömsesidiga balansen i förhållandet mellan stat och befolkning. Graden av 

asymmetri är således viktig, särskilt om hänsyn tar till David Gauthiers teori om 

nyttomaximerande där moral åsidosätts till förmån för parters nyttomaximerande i en given 

situation. Enligt denna teori är det möjligt att IS endast nyttjar sitt sociala kontrakt maximalt då 

de trots allt har rätten att såväl rekrytera soldater och ta ut skatt för att försvara sitt territorium, 

och därmed befolkningens säkerhet. Problemet utifrån denna teori ligger snarare i att den andra 

aktören, alltså folket, saknar förmågan att nyttja sin del, alltså äganderätten och ibland även rätten 

till säkerhet från den egna staten, till lika hög grad vilket påverkar IS sociala kontrakt negativt. 

Därmed blir det två svar på frågan om IS är legitim eller ej. Under IS tidigare period när 

krigslyckan var god finner vi att IS kan anses vara någorlunda legitim utifrån det sociala 
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kontraktet då ett förhållande, eller med facit i hand möjligen en illusion av ett förhållande, 

existerade. Idag, och troligen i framtiden, ser det dock annorlunda ut då det asymmetriska 

förhållandet lett till en tyrannisk situation där IS förtrycker och suger ut befolkningen på resurser 

för att bidra till krigs och statsbyggande insatsen. Därmed är svaret på om IS är legitimt utifrån 

det sociala kontraktet idag nej då IS makt över befolkningen är för total för att kunna beskrivas 

som ömsesidig.  

 

Förhoppningen med denna uppsats var att bidra med ett nyanserat perspektiv av IS maktapparat, 

mer precist huruvida IS kan klassas som en stat, om den är legitim, vilka statsliknande element 

som kan vara särskilt utmärkande samt vad detta innebär för framtida forskning. Vi har funnit att 

IS utifrån Webers definition faktiskt kan klassas som en stat och även uppfyller tre av de fyra 

kraven Montevideokonventionen kräver. Utifrån John Lockes version av det sociala kontraktet 

har IS både innehaft och saknat detta, beroende på vilken tidsperiod som undersöks. Detta 

innebär inte att de brutala handlingar IS utför på något sätt legitimeras utan innebär snarare att IS 

behöver ses mer som en stat i kris som utför terror och mindre som en terrororganisation. Detta är 

en viktig insikt när IS ska bekämpas då de strukturella skillnaderna mellan en statlig organisation 

och en terrororganisation är stora. Att IS uppfyller så många av de statsbyggande elementen 

innebär att forskning om IS och islamistiskt statsbyggande är ett måste för att förstå och möjligen 

även lösa den svåra situationen i Mellanöstern. Denna uppsats skrevs med stor brist på 

akademiskt material grundat i att forskning idag om såväl IS som islamistiskt statsbyggande 

synnerligen undermålig. Vi finner att det behövs en kraftansträngning från forskningssamhället 

för att fylla igen dessa omfattande kunskapsluckor.  
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