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Abstrakt 

Titel: Stat i världen – En studie av Islamiska staten i förhållande till begreppet stat 

Kurs: Statsvetenskap C, Mittuniversitetet, vårterminen 2015 

Författare: Zophie Lif 

Nyckelord: Statsvetenskap, Islamiska staten, stat, begreppsdefinition, kvalitativ metod 

Bakgrund 

Islamiska staten är en av flera islamistiska rörelser som på senare tid vunnit stora politiska 

och territoriella framgångar. Organisationen utmärker sig genom att göra anspråk på ett 

världsomspännande kalifat som ska omfatta hela världens muslimska befolkning.  

I västvärlden har Islamiska staten främst uppmärksammat för sitt extrema våld, medan de i 

Mellanöstern av många grupper uppfattas som möjliga makthavare.   

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är undersöka om och i vilken utsträckning Islamiska staten teoretiskt kan 

definieras som en stat. Undersökningen har gjorts med utgångspunkt i frågeställningen 

”Om och i vilken utsträckning kan Islamiska staten i teoretisk mening definieras som en 

stat?” 

 

Metod 

Undersökningen är en kvalitativ textanalys, där Islamiska staten prövas mot begreppet stat 

såsom det definieras av Max Weber. Det empiriska materialet analyseras utifrån en 

kategorisering av Webers teori. Resultatet har visat att Islamiska staten delvis, om än inte 

fullt ut, uppfyller Webers kriterier för en stat.  

 

Slutsats 

Studien visar att Islamiska staten, helt eller delvis, uppfyller vissa av de preciserade kriterier 

som definierar en stat. Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att Islamiska staten av idag 

inte i tillräcklig utsträckning uppfyller villkoren för en stat, men samtidigt att det inte går att 

utesluta att organisationen en dag kommer att uppnå det målet.    
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 

”Två motsatta tendenser kännetecknar vår tids intellektuella situation – utbredningen av 

naturalistiska världsbilder och det växande politiska inflytandet för religiösa ortodoxier.” 

 

Citatet är hämtat från inledningen av ”Mellan naturalism och religion – filosofiska 

uppsatser”, där Jürgen Habermas (2005) bland annat undersöker den ökade sekulariseringen 

i kontrast till religionens ökade inflytande inom politiken. Habermas sammanfattar väl hur 

religiösa rörelser, i kontrast till religionens minskade inflytande över det privata, istället fått 

en pånyttfödd inverkan över det politiska. I skuggan av det ökade religiösa inflytandet över 

politiken återfinner vi rörelser och organisationer, på senare tid exemplifierade av rörelser 

som Islamiska staten, al-Shabaab och Boko Haram, som inte skyr några medel i striden om 

den politiska makten. Samtidigt finns det ett stöd och intresse för dessa rörelser som ger oss 

anledning att närmare studera rörelsernas avsikter, målsättningar, och kanske av särskilt 

intresse – hur denna nya maktordning ska definieras.  

 

Islamiska staten är en islamistisk organisation som har sitt ursprung som en gren av det 

militanta nätverket Al-Quaida. Organisationen var tidigare känd som Islamiska staten i Irak och 

Syrien, ISIS, men har valt att frångå den territoriella begränsningen i namnet som ett led i 

målet om en gränslös stat för alla världens muslimer. Islamiska staten har på kort tid nått 

stora militära framgångar, omfattar en armé på omkring 15 000 soldater och kontrollerar i 

dagsläget stora territoriella områden i Irak och Syrien (Sveriges Television, 2015).  

     Den senaste tiden har Islamiska Staten, vanligen förkortat IS, så gott som dagligen 

figurerat i media på grund av sina aktioner. Organisationen har tillfångatagit och avrättat ett 

flertal gisslan med varierande nationellt ursprung, vilket fördöms av regeringsföreträdare 

världen över (Aftonbladet, 2015a). Förenta Nationerna har rapporterat om hur Islamiska 

staten kidnappar och utnyttjar barn som självmordsbombare, soldater och sexslavar (Dagens 

Nyheter, 2015). Wolfgang Hansson beskriver Islamiska statens agerande som en medveten 

taktik för att dra till sig fler anhängare och att en stark reaktion från västvärlden kan få 
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motsatt syfte då det föder större sympatier för organisationen(Aftonbladet, 2015b). John 

Weaver framhäver vikten i att den amerikanska regeringen verkar för att minska 

spänningarna mellan sunni- och shiamuslimer, för att på så sätt minska risken för att 

sunnimuslimerna ser Islamiska staten som ett möjligt redskap för upprättelse (The American 

Society for Public Administration, 2015).  

 

Jan Hjärpe (2007) beskriver det politiska läget som delvis oberoende av statsgränserna, att 

det inte är staterna ”som utgör de viktiga aktörerna i det som sker i den muslimska världen 

idag”. Islamiska staten är inte en erkänd stat och ingen traditionell sådan såsom vi kanske 

normalt avser när vi använder begreppet. Likväl befinner sig Islamiska staten i en 

uppstartsfas med målsättning att skapa en övernationell stat som omfattar alla som bekänner 

sig till världsreligionen islam. Islamiska staten uppger sig för att vara ett kalifat med mål att 

belägra fler områden i Irak och Syrien, som på sikt ska omfatta hela den muslimska världen.  

     I en tid med överstatliga gemenskaper, globalisering och gränslösa medborgarskap, finns 

det skäl för att närmare granska Islamiska staten och hur den kan definieras i förhållande till 

begreppet stat. Är det möjligt att Islamiska staten representerar en ny typ av politisk stat och 

kan det finnas skäl för att revidera hur vi ser på den statsvetenskapliga definitionen av 

staten?  

 

1.2 Syfte 

Islamiska staten kan beskrivas som en terroristorganisation, en väpnad politisk rörelse eller 

en islamistisk gruppering – däremot väljer den utomstående betraktaren sannolikt inte att 

beskriva fenomenet som en stat. Islamiska staten har å sin sida officiellt utropat muslimskt 

kalifat i de områden som ligger under organisationens kontroll i Irak och Syrien, samt 

tillkännagivit att uppbyggnaden av den allomfattande, islamiska staten därmed påbörjats 

(Jönsson, 2014). Tydligt framträder att Islamiska staten som fenomen kan definieras på vitt 

skilda sätt beroende på vem som tillfrågas.  

     Syftet med studien är att närmare undersöka om och i vilken utsträckning Islamiska 

staten kan definieras som en stat. Genom en fallstudie kommer organisationen att granskas i 

syfte att pröva om en politisk sammanslutning teoretiskt kan definieras som en stat, även om 
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den inte mottagit internationellt erkännande som en sådan.  Uppsatsen kommer att granska 

om Islamiska staten i dagsläget uppfyller villkoren för begreppet stat. Analysen kommer att 

utgå från den tyske sociologen Max Webers definition av staten så som han presenterar den i 

sin publicerade föreläsning ”Politics as a Vocation” (1919). Fallstudien kommer att 

genomföras genom en kvalitativ textanalys och genom att tillämpa en idealtypsanalys.  

     Utifrån Islamiska statens snabba och fortsatta tillväxt, territoriella och politiska 

framgångar samt betydande påverkan på det politiska klimatet, bedömer jag att det finns 

goda skäl för att närmare analysera det begrepp som Islamiska staten gör anspråk på. Det 

finns ett allmänintresse i att undersöka och närmare precisera vad Islamiska staten är och 

aspirerar på att bli. Vidare bedömer jag att det finns ett statsvetenskapligt intresse i att 

undersöka och tolka vetenskapliga begrepp i förhållande till den typ av fenomen som 

Islamiska staten utgör.  

 

1.3 Frågeställning 

Med utgångspunkt i studiens syfte kommer uppsatsen att utgå ifrån den huvudsakliga 

frågeställningen:  

 

Om och i vilken utsträckning kan Islamiska staten 

i teoretisk mening definieras som en stat? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Valet för uppsatsens begränsningar har gjorts med hänsyn till de många analysmöjligheter 

som finns för ämnet, samt för att möjliggöra ett tydligt och överskådligt utfall av 

granskningen. Uppsatsens syfte är att närmare granska Islamiska staten i förhållande till 

begreppet stat. I uppsatsen är utgångspunkten för analysen begränsad till en grundläggande 

statsvetenskaplig uppfattning om vad som definierar begreppet, utifrån hur en specifik 

samhällsvetenskaplig teoretiker har valt att definiera det. Uppsatsen kommer därmed inte 

att gå djupare in på specifika definitioner som inte kan generaliseras, eller undersöka 

begreppet i förhållande till hur den islamiska staten definieras. Undersökningen begränsar 

sig till uppsatsens syfte och kommer således inte att granska Islamiska staten i förhållande 
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till närbesläktade frågeställningar så som frågor om styrelseskick, demokrati eller politisk 

utövning.  

     För att möjliggöra en tydlig definition av vad som utgör Islamiska staten, kommer 

uppsatsen att begränsas till en specifik tidsperiod. Med hänsyn till att Islamiska staten är ett i 

högsta grad levande och föränderligt fenomen, bedömer jag det som sannolikt att faktorer 

som organisationens sammansättning, territoriella anspråk och även grundläggande mission 

kan komma att ändras från det att studien påbörjas till att den avslutas. Studien kommer 

därför att begränsa sig till Islamiska staten så som den har gestaltat sig under en tidsperiod 

från det att Islamiska staten utropade kalifat till det att studien påbörjades, det vill säga 

perioden juni 2014 - januari 2015. Datum för tidsperioden har valts utifrån att det utropade 

kalifatet i juni 2014 markerar den händelse där organisationen först gjorde anspråk på 

politiskt styre över ett specifikt territoriellt område. Det var också i samband med detta som 

”Islamiska staten i Irak och Syrien” bytte namn till Islamiska staten, vilket markerar ett 

tydligt ställningstagande avseende organisationens målsättning.      

 

1.5 Material  

Uppsatsens syfte kräver en tydlig definition av vad Islamiska staten är, likaså behöver 

begreppet stat definieras på ett sådant sätt att det är möjligt att fastställa om och i vilken 

utsträckning Islamiska staten uppfyller villkoren för benämningen. Nedan kommer att 

redogöras för det teoretiska ramverk som kommer att användas för att beskriva de olika 

begreppen. Med hänsyn till att Islamiska statens beskrivning av verksamheten och dess 

målsättning inte nödvändigtvis är representativt för organisationen som sådan, kommer 

material att hämtas från litteratur som beskriver Islamiska staten från ett utomstående 

perspektiv, för att ge en mer objektiv beskrivning av organisationen.    

 

1.5.1 Islamiska staten 

Det empiriska materialet kommer att sammanställas genom en datatriangulering, där flera 

olika källor kommer att användas för att redogöra för Islamiska statens organisation. 

Materialet kommer företrädelsevis att utgå från ”Islamiska Staten” av Loretta Napoleoni och 

”The Rise of Islamic State – ISIS and the new Sunni Revolution” av Patrick Cockburn. Utöver 
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dessa kommer fakta om Islamiska staten att hämtas från andra källor såsom dagspress och 

tidningspublikationer som ett komplement i den empiriska analysen. Ett antal 

tidningsartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, som kommer att användas som 

empiriskt material, kommer att redogöras för mer specifikt i ett senare avsnitt som behandlar 

tidigare forskning i ämnet. 

     För att beskriva Islamiska statens grundläggande verksamhet, dess historia och bakgrund 

kommer bland annat Utrikespolitiska Institutets utgåvor av ”Världspolitikens Dagsfrågor” 

att användas, ”Profetens hämnd. Islamiska staten – hot mot världsfreden?” och ”Al-Qaida 

inför tiotalet – det ledarlösa kriget”, som ger en god beskrivning av bakgrunden och 

stommen i Islamiska staten respektive Al-Qaida. Reidar Larssons ”Politiska ideologier i vår 

tid” kommer att användas för att beskriva skillnaden mellan shia- och sunnimuslimer och 

som ett stöd för att beskriva islamismens historiska bakgrund.  

      Som ett komplement för att ge en närmare beskrivning av islamismen, den islamiska 

staten och islamismens olika uttryck på den politiska arenan kommer Sven-Erik Liedmans 

”Från Platon till kriget mot terrorismen” och ”Profetens mantel – Den muslimska världen 

2001-2006” av Jan Hjärpe att användas. 

     

1.5.2 Begreppet stat 

Som tidigare nämnts kommer analysen kommer att utgå från den tyske sociologen Max 

Webers definition av staten så som den presenteras i den publicerade föreläsningen ”Politics 

as a Vocation”. Webers definition betraktas som grundläggande för hur den moderna staten 

kan definieras och bedöms som allomfattande i sådan utsträckning att den begränsar 

definitionen utan att samtidigt utesluta potentiella stater på oskälig grund. Webers definition 

kommer att problematiseras med utgångspunkt i Robert A. Dahl och Bruce Stinebrickners 

”Modern Political Analysis”, vilken också kommer att användas som ett komplement vid en 

kategorisering av Webers teori.    

     En beskrivning av begreppets historia, för att definiera begreppet och för att förklara 

Webers relevans för ämnet, kommer att utgå från ”The Modern State – Theories and 

Ideologies” av Erika Cudworth, Timothy Hall och John McGovern och ”Vad är 

statsvetenskap? Om undran inför politiken” av Björn Badersten och Jakob Gustavsson.  
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2. Teori 

Teorikapitlet kommer att användas som underbyggande grund för att skapa en bättre 

förståelse och bakgrund inför analysen av Islamiska staten i förhållande till begreppet stat, 

samt för att presentera den teoretiska referensram som analysen kommer att utgå från. Den 

första delen av kapitlet utgörs av en bakgrundsbeskrivning av Islamiska statens historia och 

framväxt till det som organisationen idag utgör. Kapitlet inleds med en redogörelse för 

centrala begrepp inom islamismen och en kort redogörelse för tidigare islamistiska 

strömningar. Därefter följer en kort redogörelse för Islamiska statens historia och 

beskrivning av organisationen så som den ser ut idag.  

     Den andra delen av kapitlet inleds med en kort historik över begreppet stat och olika 

strömningar inom statsvetenskapen. Därefter följer en redogörelse för begreppets definition 

enligt Max Weber, vilken sedan kommer ligga till grund för analysen. Webers definition 

kategoriseras, för att skapa en tydlig plattform för analysen och för att kunna inordna det 

empiriska materialet på ett överskådligt och begripligt sätt. Den andra delen avslutas med en 

genomgång av Dahl och Stinebrickners problematisering av Webers definition.  

     Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning avseende Islamiska staten 

respektive begreppet stat. 

 

2.1 Begrepp inom islamismen 

Det är viktigt att särskilja Islamiska staten från den teoretiska definitionen av en islamisk 

stat, där den förra avser den politiska organisation som uppsatsen avser behandla, den 

senare en term för att beskriva en stat vars styre utgår från en teoretisk idé om hur en 

muslimsk stat ska utformas. Även om uppsatsen kommer att behandla begreppet stat så som 

det definieras enligt Weber, finns det skäl för att kort redogöra även för islamismen och den 

islamiska definitionen av en stat, för att skapa en förståelse för Islamiska staten utifrån sitt 

sammanhang.  

 

Anhängare av världsreligionen islam kallas för muslimer. Muslimerna är delade mellan två 

övergripande trosinriktningar, sunna respektive shia, där den senare omfattar en minoritet av 

alla muslimer. Den största skillnaden mellan de båda trosinriktningarna är shia lägger stor 
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vikt vid högre ledarskap och accepterar enbart ledare i rakt nedstigande successionsordning 

från Ali, Muhammeds kusin. Sunna framhåller istället Muhammed som den enda sanna 

förebilden, där stark tilltro till Muhammeds lära och goda egenskaper är det viktigaste för 

ledarskapet. (Larsson, 2014; Liedman, 2005).  

     Islamismen är den övergripande benämningen på all politisk aktivism som strävar efter att 

skapa en muslimsk stat, vilket inte ska förväxlas med islam som religion. Inom islamismen 

anses religion och stat vara förenade och omöjliga att separera från varandra (Lund, 2009). 

Islamismen ger sig inte uttryck enbart i form av terrorhandlingar och våldsamma 

revolutioner, utan finns också representerad som demokratiska strömningar (Hjärpe, 2007).  

     Den islamistiska staten styrs av kalifen, den högste civila såväl som religiösa ledaren bland 

muslimerna. Kalifens land, eller det område han styr över, kallas för kalifat (Napoleoni, 2014).  

     Islamiska staten som benämning på organisationen är ett begrepp som i sig har ifrågasatts, 

där kritiker menar att organisationens mission på sätt och vis legitimeras genom att 

omvärlden benämner den som en stat. Terminologin spänner fortsatt mellan ett antal olika 

begrepp: Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS), Islamiska staten i Levanten (ISIL) Un-Islamic 

State (”Icke-islamiska staten”) och Daesh (The Guardian, 2014). Napoleoni (2014) menar i sin 

tur att det är rimligt att använda samma benämning som organisationen själva valt, samt att 

det ger en ärligare bild av Islamiska statens avsikter. I svensk media används Islamiska 

staten konsekvent, vilket också varit valet vid sammanställningen av denna studie.  

 

2.1.1 Islamism i praktiken 

Den islamistiska revolution som 1979 ersatte den iranska monarkin med en islamistisk 

republik utgör det tydligaste exemplet på shiaislamismens avtryck i den moderna politiska 

historien. Under ayatolla Khomeini vände sig den islamska majoriteten bort från ett alltmer 

västligt influerat styre och ersatte den med ett nytt politiskt system, rakt igenom uppbyggt 

utifrån den islamska läran. Den iranska författningen kan sägas vara representativ för hur 

staten definieras enligt shiaislam, där en nation utgörs av trosgemenskapen muslimer 

emellan. Staten liknar i stor utsträckning den traditionella stadsbildningen med president, 

regering och parlament. Bland sunnimuslimska teoretiker som förespråkar den muslimska 

staten, saknas tydlig definition om vilken politisk styrelseform som ska gälla. Gemensam 
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samsyn gäller däremot för att sharia, Guds lag, ska vara den rådande lagen i samhället 

(Larsson, 2014).  

     Ett av de mer välkända exemplen på sunnimuslimska organisationer är det Muslimska 

brödraskapet, liksom den palestinska grenen av rörelsen, Hamas. Organisationen utmärkte sig 

under större delen av 1900-talet med religiöst och socialt verksamhet, både under legala och 

illegala former. Efter den så kallade arabiska våren 2010 grep Muslimska brödraskapet 

istället den politiska makten i Egypten, efter att ha vunnit en majoritet av rösterna i landets 

första fria val i modern tid. (Larsson, 2014; Lund, 2009 ).     

     Jihad, det heliga kriget, är ett av de begrepp som kanske främst har kommit att associeras 

med den islamistiska rörelsen. Som underjordisk rörelse grundad av Abd-al-Salam Faraj har 

jihad kommit att få en betydande inverkan på den fortsatta muslimska revolutionen. Den 

grundläggande definitionen av ordet spänner från missionerande till väpnat krig, där det 

senare exemplifierats via den iranska revolutionen och Al-Qaidas attack mot USA den 11 

september 2001. Det är bara mindre strömningar inom islamismen som väljer att tillgripa 

våld och vapen för att strida för sin politiska åskådning (Larsson, 2014; Lund, 2009).     

 

2.2 Islamiska statens historia 

Islamiska staten var från första början en irakisk gren av det sunniislamistiska 

terroristnätverket Al-Qaida, med sitt ursprung i organisationen al-Tawhid eal-jihad, grundad 

2001 av Abu Musaab al-Zarqawi. Efter krigsutbrottet i Irak 2003 växte organisationen sig 

snabbt större och antog 2004 namnet Al-Qaida i Mesopotamien eller Al-Qaida i Irak, vars 

främsta syfte var att bekämpa den amerikanska belägringen av landet. Efter att Zarqawi 

dödats av amerikansk militär 2006 ombildades organisationen under Abu Ayyub al-Masri 

och antog namnet Islamiska staten i Irak (ISI). Efter att ha utfört extrema terrorattacker mot 

såväl utländsk militärmakt som shiitiska mål, föddes en motreaktion inom den 

sunnimuslimska världen mot ISI, som led svåra förluster under åren 2007-2008 (Jönsson, 

2014) (Lund, 2009). 

     Efter sin död 2010 efterträddes al-Masri av Abu Bakr al-Bagdadi, som snart vände förlust 

till seger efter ett flertal framgångar i Syrien. Systerorganisationen i Syrien, Nusrafronten, 

slogs efter interna strider samman med huvudorganisationen under namnet Islamiska staten i 
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Irak och Syrien (ISIS). Händelsen markerar den definitiva brytningen mellan Islamiska staten 

och Al-Qaida (Jönsson, 2014).  

     Under 2014 nådde Islamiska staten sina största framgångar hittills då organisationen tog 

kontroll över stora delar av Irak och Syrien. Organisationens storlek är svår att uppskatta, 

med siffror som sträcker sig från 5 000 till 20 000 soldater och med förbehåll för att fler och 

fler successivt anslutit sig till kampen. Det som utmärker Islamiska staten gentemot liknande 

organisationer är de många utländska jihadister som valt att ansluta sig i Irak och Syrien, 

från bland annat Saudiarabien, Egypten, Libyen och Tunisien, men också från ett flertal 

europeiska länder. Organisationen har också kännetecknats av mobil krigsföring med 

snabba och strategiskt genomtänkta attacker, vilket är en av förklaringarna till Islamiska 

statens framgångar (Jönsson, 2014).  

 

I västvärlden skildras Islamiska staten oftast som en islamistisk terrororganisation. Jönsson 

(2014) beskriver fenomenet som ”en extrem sunniislamistisk organisation med uttalad 

målsättning att riva upp hela det system av stater i Mellanöstern som formades av 

europeiska kolonialmakter efter första världskriget”. Islamiska staten vill skapa en 

övergripande ”gudsstat” som omfattar alla muslimer i hela världen, underkastade ett kalifat 

enligt muhammedansk tradition. Det första, specifika målet är att riva upp det system av 

stater i Mellanöstern som skapades av europeiska regenter efter första världskriget (Jönsson, 

2014). Gemensamt med andra islamistiska rörelser anser Islamiska staten att västerländska 

influenser utgör ett hot mot islamiska förhållanden (Jönsson, 2014; Liedman, 2005).  

     I samband med att Islamiska staten utropade kalifat över sina territoriella områden, höll 

Abu Bakr al-Bagdadi ett tal där han förklarade Islamiska statens mission. I sitt första tal 

beskrev han Islamiska staten som en stat där alla, araber som icke araber, vita som svarta, 

österlänningar och västerlänningar, är bröder. Samtidigt är han noga med att lyfta fram Jihad 

som den enda och rätta vägen för Islamiska statens tillväxt. Abu Bakr al-Bagdadi beskriver 

det nya kalifatet som en muslimernas gryning och en möjlighet till återupprättelse, en ny era 

under Allah och en stat för alla världens muslimer (Dabiq, 2014).   
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2.3 Begreppet stat 

En stat kan definieras som ”ett landområde som har en gemensam styrelse och är 

självständig – eller suverän – gentemot andra stater” (Hedengren, 2003), vilket också kan 

anses vara den övergripande och i viss mån gemensamma uppfattningen om ordets 

innebörd inom statsvetenskapen. ”Statsvetenskapligt lexikon” definierar staten som av två 

innebörder; dels en territoriell enhet som är internationellt erkänd som ett självständigt land, 

dels som beteckning för system av myndighetsorgan (Goldmann et al, 1997). För gemene 

man kan staten definieras utifrån den stat som en person är medborgare i. Medborgarskapet 

omfattar bland annat tillhörighet, medborgerliga rättigheter och skyldigheter, sociala och 

rättsliga instanser, annan offentlig verksamhet. Vid en närmare granskning av 

statsvetenskapliga teorier om begreppet framgår det tydligt att det inte med självklarhet går 

att bestämma vad som utgör en stat (Badersten, Gustavsson, 2010). 

     Med stat avses i detta sammanhang ett territoriellt, avgränsat område som regleras och 

kontrolleras av en grupp av institutioner. En mer begränsad teoretisk definition av 

begreppet stat, som kommer att användas för studiens genomförande, utgår ifrån Max 

Webers definition. Begreppet ska inte förväxlas med nationalstat, det vill säga en stat som är 

uppbyggd under en viss nation. Begreppet är heller inte att likställa med en suverän stat, det 

vill säga att staten vunnit internationellt erkännande som en oberoende, egenbestämmande 

stat.   

 

2.3.1 Begreppets historik  

Den moderna staten anses av många teoretiker främst ha utformats och utvecklats i västra 

Europa, där stater möjliggjort en kombination av suverän, territoriell makt och en 

fungerande marknadsekonomi. Staten som begränsad till ett styre inom ett bestämt 

territorium växte gradvis fram från 1100-talet och framåt, samtidigt som institutioner för 

ekonomisk och juridisk verksamhet utvecklades. Politiskt har staten utvecklats från 

kungamakter och feodala system till dagens demokratiska, representativa system. En allmän 

uppfattning är att territoriellt avgränsade stater har skapats utifrån staternas militära 

kapacitet, som också anses vara grundläggande för staternas ekonomiska och sociala 

utveckling (Cudworth, Hall, McGovern, 2007). 
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Själva definitionen av begreppet stat har varierat, omarbetats och skiljt sig åt mellan olika 

teorier och teoretiker genom tiderna. Ett flertal definitioner lägger större vikt vid 

styrelseskick, statens funktion i samhället, hur den administreras och relationen till 

medborgarna, med andra har fokuserat på en vidare definition som inte omfattar dessa 

faktorer. Den förra kan sägas anta ett inåtriktat perspektiv, hur staten förhåller sig till sina 

medborgare och dess funktion i relation till dessa, medan den senare har ett mer utåtriktat 

perspektiv, det vill säga hur staten förhåller sig till andra stater (Cudworth, Hall, McGovern, 

2007). 

 

2.3.2 Teoretiska perspektiv på begreppet stat 

Statsvetenskapliga teorier om begreppet stat kan generellt delas in i två övergripande 

kategorier, med en gränsdragning mellan teorier som fokuserar på organisatoriska 

respektive funktionella definitioner. Den första avser en syn på staten som en gruppering av 

institutioner som utgörs av bestämda maktförhållanden, den andra att staten utgör en 

specifik funktion i samhället som kräver institutionella sammansättningar för att kunna 

utföras. Till den första kategorin räknas bland annat Max Webers definition av staten 

(Cudworth, Hall, McGovern, 2007). 

     Den tyske sociologen Max Weber (1864-1920) betraktas som en av de viktigaste 

teoretikerna inom statsvetenskapen. Weber tillhör de statsvetenskapliga teoretiker som 

förespråkar elitteorin, att makten i samhället är förbehållen en mindre elit (Cudworth, Hall, 

McGovern, 2007).  I sammanhanget har Webers definition av staten kommit att influera 

efterföljande teoretiker och användas för att förklara av vad som utgör en stat. Dahl och 

Stinebrickner (2002) utgår ifrån Weber och Aristoteles för att förklara sambandet mellan 

politik och auktoritet, samt i sin teoretisering av begreppet stat. Cudworth, Hall och 

McGovern (2007) menar att Webers definition är tidlös och än idag står sig som en av de 

mest accepterade och erkända definitionerna.  

     Analysen av Islamiska staten kommer att utgå från Webers definition, som utifrån 

undersökningens sammanhang bedöms som den mest lämpliga för ändamålet. Som tidigare 

nämnts har Webers teorier vunnit högt anseende och definitionen har rotat sig som en erkänt 

god definition av begreppet stat. Webers definition fastställer grundläggande kriterier för 
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vad som är att betrakta som en stat, vilket gör att den avgränsar men samtidigt inte utesluter 

tänkbara stater på grunder som, enligt vissa teorier, skulle kunna betraktas som oskäliga.  

     Webers definition lägger ingen värdering i vilken ideologisk grund, vilket statsskick eller 

typ vilken av styre som staten ska omfatta. Teorin är därmed lämplig för att undersöka en 

islamisk stat, som på många sätt skiljer sig från en typiskt modern stat, men som samtidigt 

kan undersökas utifrån de grundläggande kriterier som Weber presenterar. Erkända teorier 

som utgår ifrån en viss typ av ideologi, eller som antar ett mer inåtriktat perspektiv, bedöms 

som mindre lämpliga för att undersöka uppsatsens frågeställning, med särskild hänsyn till 

att den rörelse som ska analyseras bygger på en specifik ideologisk övertygelse. En analys 

som utförs gentemot en annan ideologisk definition riskerar att visa på ett resultat som 

bedöms som mindre relevant eller rentav meningslöst i förhållande till studiens 

frågeställning.   

 

2.4 Staten enligt Max Weber 

I sin föreläsning ”Politics as a Vocation” (”Politik som yrke”, originalets titel: ”Politik als 

Beruf”, 1919) redogör Weber för sin syn på politik som yrkesutövning, vilken inleds med 

Webers definition av staten. Efterföljande delar av föreläsningen behandlar främst ämnet 

politik som yrke, olika typer av politiska roller, verkliga exempel på politisk utövning och 

moraliska aspekter på detta. Detta teoriavsnitt kommer begränsa sig till att behandla och 

beskriva de delar av föreläsningen som avser definitionen av statsbegreppet.   

     Weber menar att staten i sociologisk mening inte kan slutgiltigt definieras, men att den 

kan förklaras av historiska händelser och fortsatt kommer att utvecklas genom desamma. 

Tyngdpunkten i Webers definition vilar på teorin om våldsmonopolet, som återkommer vid 

flera tillfällen under föreläsningen.  

 

Weber sammanfattar själv sin definition på följande sätt: 

 

“… A state is a human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate 

use of physical force within a given territory.” 
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2.4.1 Kategorisering 

Webers definition av staten kommer att delas in i fem övergripande kategorier, utifrån vilka 

analysen av det empiriska materialet kommer att utgå. Kategoriseringens syfte är att 

tydliggöra de huvudsakliga kriterierna i Webers teori och skapa goda förutsättningar för att 

definiera och analysera materialet på ett överskådligt sätt. Dahl och Stinebrickers (2002) 

analyser används i syfte att fördjupa förståelsen för och lyfta fram andra dimensioner i 

Webers resonemang. 

 

Våldsmonopol 

Våldsmonopolet är centralt och kännetecknande för Webers definition av staten. Begreppet 

våldsmonopol kan i korthet sammanfattas som ett statligt monopol på att kontrollera sitt 

territorium genom våld. Med våld avses i sammanhanget den makt som utgår från statens 

ensamrätt på att, om nödvändigt, bruka våld för att kontrollera sitt territorium och sina 

medborgare. Weber menar att våld är en nödvändighet för att upprätthålla staten, där 

samhället annars skulle urarta i anarki om det saknades ett våldsmonopol som upprätthåller 

ordningen. Våld är inte det enda som definierar en stat, men det legitima bruket av det är 

specifikt för staten. Staten har rätt att kontrollera och distribuera rätten till att, inom vissa 

ramar, bruka våld (Weber, 1919). Våld som statligt maktmedel är en gemensam ståndpunkt 

med marxistiska definitioner av staten (Cudworth, Hall, McGovern, 2007). 

     Dahl och Stinebrickner (2002) lyfter fram hot om våld som möjligt maktmedel och skiljer 

därmed mellan våld och tvång eller betvingande. Det råder ett starkt samband mellan dessa, 

vilket innebär att hot om våld ofta är tillräckligt för att uppnå åtlydnad. Faktiskt 

våldsutövande blir därmed en konsekvens av att en aktör inte underkastar sig statens 

betvingande.   

     

Territorium 

Weber framhäver att ett specifikt territorium som avgränsar staten är nödvändig för att 

definiera den. Att staten är begränsad till ett visst avgränsat territorium är ofrånkomligt för 

att kunna avgöra vilken styrande makt som har kontroll över ett visst område (Weber, 1919). 

Dahl och Stinebrickner (2002) ställer sig delvis bakom Webers definition och beskriver staten 
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som en kombination av invånare inom ett visst territorium och den regerande makten inom 

samma område.  

 

Organisation 

Weber framhåller ”domination by force”, som kan översättas till ”styre genom tvång” eller 

”styre genom makt”, som ett måste för att upprätthålla en stat. I den moderna staten är 

tjänstemännen separerade och tillhör antingen den politiska eller den administrativa 

organisationen. För att upprätthålla ett organiserat styre, ”organized domination”, krävs 

kontroll över den personal och de materiella instrument som administreras genom staten. De 

administrativa enheterna lyder med självklarhet under staten och den statligt underställda 

personalen förväntas fullfölja sina uppgifter i enighet med sitt uppdrag i utbyte mot 

ekonomiska och sociala förmåner. I sin tur innebär det att staten måste äga de materiella och 

finansiella medel som krävs för att kontrollera organisationen. Den moderna staten har total 

kontroll över den politiska organisationen och de statliga medlen och därigenom den 

politiska makten (Weber, 1919).     

 

Auktoritet 

Den auktoritära makten hänger samman med våldsmonopolet och det organiserade styret. 

För att upprätthålla staten krävs att medborgarna underkastar sig den auktoritära makt som 

kontrollerar staten. Auktoritet innebär att den som underkastar sig auktoriteten kommer att 

åtlyda den. Lydnad motiveras antingen av ett löfte om belöning eller av hot om 

våldsutövande. Weber beskriver tre huvudtyper av legitimerat styre eller auktoriteter: 

traditionell auktoritet, karismatisk auktoritet samt legal auktoritet. Den första kan beskrivas 

som medfödd, betingad makt baserad på tidigare traditioner, där Weber nämner patriarkatet 

som ett exempel. Den andra avser en ledare eller ett ledarskap som vinner anhängare tack 

vare ledarens egenskaper och personlighet, att människor åtlyder den överordnade av egen 

önskan och vilja. Den tredje är legal auktoritet, baserad på allmänt vedertagna lagar och 

regler, vilken därmed betraktas som legitim (Weber, 1919).  

     Dahl och Stinebrickner (2002) beskriver auktoritet som den viktigaste och mest önskvärda 

typen av inflytande. Auktoritet innebär en automatisk, reflexmässig åtlydnad, vilket i sin tur 
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innebär att den auktoritära kraften inte behöver förklara, manipulera, erbjuda något eller 

använda hot eller våld för att få sin vilja igenom. I de flesta fall utövar staten auktoritet över 

sina medborgare, vilket i sin tur är en konsekvens av det statliga våldsmonopolet.     

 

Legitimitet 

Weber skriver att statens våldsmonopol måste vara legitimt, det vill säga rättfärdigat. Dahl 

och Stinebrickner (2002) menar att en stat är legitim om medborgarna erkänner statens 

struktur, procedurer, agerande, beslut, tjänstemän och policy. Begreppet legitimitet är nära 

sammanlänkat med auktoritet, där en auktoritet baserad på legitimitet är särskilt 

eftersträvansvärt för att vidmakthålla en stat. Legitim auktoritet är rentav nödvändigt för att 

förvalta större institutioner inom en stat, som myndigheter och statliga organisationer, där 

det inte är tillräckligt att förlita sig på våld och betvingande för att skapa ett välfungerande 

system.  

 

Tabell 2.1, Sammanställning av Webers definition av staten 

Våldsmonopol Statligt monopol på att utöva våld inom ett visst territorium 

Ensamrätt på den legitima rätten att bruka våld 

Våld eller hot om våld en nödvändighet för att upprätthålla staten 

Territorium Staten begränsad till ett specifikt territorium 

Absolut nödvändigt för att definiera en stat 

Organisation ”Domination by force”, styre genom tvång 

Staten innehar den politiska makten genom kontroll av tjänstemän och tillgångar 

Staten äger materiella och finansiella medel 

Auktoritet Medborgarna underkastar sig och åtlyder staten 

Tre typer: traditionella, karismatiska respektive legala auktoriteter 

Lydnad betingad av hot om våld eller löfte om belöning 

Legitimitet Ett rättfärdigat våldsmonopol 

En stat erkänd av sina medborgare 

Legitim auktoritet möjliggör upprätthållandet av staten 
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2.4.2 Kritik och problematisering 

I ”Modern Political Analysis” (2002) lyfter Dahl och Stinebrickner fram ett flertal 

frågeställningar utifrån Webers definition, som det finns skäl att beakta vid den fortsatta 

analysen.  

 

– Våldsmonopolet innebär i praktiken inte ett faktiskt monopol, med hänsyn till att 

våldsutövande som inte är sanktionerat av staten förekommer i många olika former i 

samhället.  

– Medborgare som bryter mot lagen, men som inte åker fast och därmed inte straffas av 

staten för sitt illegitima våldsutövande, är ett exempel på hur staten inte till fullo kan reglera 

våldsmonopolet. Dahl och Stinebrickner framhåller att det viktiga är att det är en självklarhet 

att staten ensamt har rätt att reglera och straffa illegitim våldsutövning, samt att få 

medborgare ifrågasätter detta maktförhållande. 

– Civil olydnad och revolution är exempel på hur staten i perioder befinner sig i ett läge där 

den inte kan upprätthålla våldsmonopolet. På samma sätt kan två stater göra anspråk på 

samma territoriella område, varpå statens våldsmonopol är hotat eller riskerar att upplösas.  

– Globalisering och ökat överstatligt samarbete kan innebära att staten förlorar sin exklusiva 

rätt att reglera och utöva våldsmonopol. Organisationer som Förenta Nationerna (FN) och 

Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO), och fördragsbundna unioner som 

Europeiska Unionen (EU), är exempel på hur stater i olika sammanhang måste underkasta 

sig det gemensammas vilja.  

 

Vid analysen av Islamiska staten i förhållande till begreppet stat finns det skäl att beakta 

frågan om territoriellt anspråk och förhållandet till den ökade globaliseringen. De områden 

som Islamiska staten idag kontrollerar i Syrien och Irak är områden som under en längre tid 

helt saknat eller befunnit sig under ett svagt styre, med många aktörer som har för avsikt att 

göra anspråk på makten. Globaliseringsproblematiken är särskilt intressant i sammanhanget 

med hänsyn till det ökade inflytandet från överstatliga organisationer, som helt eller delvis 

påverkar anslutna staters möjligheter att själva bestämma och utöva ett våldsmonopol. 

Islamiska staten är fristående och tillhör inte något överstatlig organisation, däremot är det 



Zophie Lif 
Mittuniversitet 

Vårterminen 2015 
 

17 | S t a t  i  v ä r l d e n  
 

intressant att diskutera hur den typen av sammanslutningar av stater påverkar definitionen 

av staten.  

 

Begreppet legitimitet bedöms som särskilt intressant att förhålla sig till vid en studie av en 

organisation som Islamiska staten. Som Dahl och Stinebrickner (2002) skriver, eftersträvar 

politiska ledare alltid legitimitet för att kunna rättfärdiga och stärka sin makt. Islamiska 

staten har inte vunnit sin makt främst tack vare stöd från invånarna i de territorier som de 

idag kontrollerar och den stat de utropat bygger inte på demokratiska principer. Utifrån 

principen för legitimitet riskerar organisationen att förlora sin makt om de inte vinner 

förtroende hos medborgarna. I ett territoriellt område som inte uteslutande består av 

muslimska medborgare, blir det svårt för Islamiska staten att skapa legitimitet för ett 

islamistiskt statsskick hos den icke-muslimska delen av befolkningen.      

 

2.5 Tidigare forskning 

Islamiska staten är en i sammanhanget ung organisation som separerades från nätverket Al-

Qaida så sent som år 2013. Den forskning som har gjorts om organisationen är därmed 

begränsad, liksom möjligheten att bedriva forskning om ett relativt nytt fenomen. Tidigare 

forskning har framför allt behandlat orsakerna till Islamiska statens framgångar, men också 

organisationens bakgrund. Forskningen som berör Islamiska staten kommer att användas 

som material för den empiriska analysen. Därutöver finns det tidigare studier som behandlar 

islamism och islamistiska rörelser, som har relevans till studiens syfte. Tidigare forskning 

har bland annat behandlat islams roll i den politiska utvecklingen och avståndsskapandet 

mellan den västerländska och den muslimska världen. Islamiska staten har varit föremål för 

granskning framförallt utifrån hur organisationen utgör ett hot mot västerländsk demokrati 

och folkrätt.  

     Begreppet stat har tidigare undersökts med utgångspunkt i moderna islamiska stater och i 

förhållande till den ökade globaliseringen av världspolitiken. Definitionen av begreppet stat 

har varit föremål för granskning utifrån en mängd olika premisser, av mer eller mindre 

relevans till så som den presenteras i studien. Fenomenet globalisering har varit centralt i 
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många diskussioner, vilket i hög grad berör den islamistiska idén om en världsstat för alla 

muslimer.  

 

2.5.1 Islamiska staten  

Tidigare forskning om Islamiska staten som organisation respektive den islamiska staten 

som beteckning på en stat under muslimsk styre har fokuserat på om en islamisk stat är 

praktiskt möjlig, vilket berör uppsatsens syfte så till vida att de exempel som tidigare 

forskning behandlat har samma eller liknande målsättning med ett islamiskt kalifat som 

Islamiska staten gör anspråk på. En hel del forskning har fokuserat på att utreda den 

teoretiska bakgrunden till den islamiska staten, vilket också samstämmer med uppsatsens 

syfte.  

     Yosef Jabareen (2015) har närmare undersökt fenomenet med islamiska stater under 

senare tiden utropats av islamistiska organisationer, med Islamiska staten som 

utgångspunkt. Författaren undersöker begreppen territorium respektive territorialitet, där 

det första ska förstås som en geografiskt avgränsad yta, det senare som att göra anspråk på 

ett visst territorium, vilket också omfattar exempelvis social och politisk kontroll över 

området. I analysen lyfter Jabareen fram två huvudsakliga taktiker och strategier som 

Islamiska staten har använt i sitt territoriella anspråk: Att ta kontrollen över svaga stater och 

områden som exempelvis Irak och Syrien, samt användningen av brutalt våld i guds namn, 

Jihad. Islamiska staten liknar i många avseenden andra, islamistiska rörelser, men 

organisationen är samtidigt unik i sin offensiva och framgångsrika territoriella strategi och 

hur den utmanar det västerländska statskonceptet med sitt gränslösa kalifat och 

världsomspännande anspråk (Jabareen, 2015).  

     Ahmed S. Hashim (2014) har studerat Islamiska statens framväxt i syfte att förklara och 

bättre förstå fenomenet. Författaren beskriver bland annat Islamiska statens bakgrund, 

utbrytningen från Al-Qaida och organisationen viktigaste företrädare, samt hur 

organisationen misslyckades med sitt försök att bilda en ny stat i Irak. Hashim lyfter fram 

hur Islamiska staten utvecklats från en gren av terrornätverket Al-Quaida fram till 

utropandet och befästandet av kalifatet, samt hur det påverkat synen på organisationen. 

Artikeln beskriver också hur Islamiska statens kalif Abu Bakr al-Baghdadi påverkat 

organisationen genom att bygga en hierarkisk och centraliserad organisation, genom att 
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reducera det arabiska inflytandet över organisationen och på så sätt fått ett ökat stöd från 

irakiska anhängare, samt genom att indela och strukturera Islamiska statens ledning och 

förvaltande organ. Hashim fokuserar på Islamiska statens handlingar, motiv och möjligheter 

för att bygga en islamisk stat och pekar både på tidigare framgångar, men också risken för 

att organisationens ambitioner kan bli den övermäktiga och leda fram till organisationens 

fall (Hashim, 2014). 

     Andrew Phillips (2014) beskriver Islamiska staten som ett av de mest hotfulla fenomenen 

sprungna ur den arabiska våren. Organisationen utmanar nationell ordning på flera nivåer 

genom sitt illegitima territoriella anspråk och genom att ersätta den institutionaliserade 

politiken i och med att de förkunnat kalifat över dessa områden. Phillips redogör för hur 

jihadismen överlevt de riktade aktioner mot islamistiska mål som västvärlden ligger bakom 

och menar att en svag irakisk regering, begränsade insatser från USA och kriget i Syrien är 

tre skäl till att Islamiska staten kunnat växa sig starkare. Idén om ett islamiskt kalifat genom 

västerländska ögon kan te sig som en totalitär fantasiprodukt, men kan däremot tilltala den 

muslimska minoritet som upplever sig som förtryckt under den västerländska staten. 

Islamiska staten har nått stora framgångar med hänsyn till organisationen ringa storlek, men 

det kan samtidigt bli svårt för organisationen att upprätthålla det kalifat som utropats, vilket 

kräver en utbyggnad av en fungerande statsapparat och en infrastruktur (Phillips, 2014). 

 

2.5.2 Islamism  

Tidigare forskning om islamism pekar på svårigheten att förena en islamistisk politik med 

ett demokratiskt styre och med den ökade globaliseringen. Uppsatsen kommer inte att 

närmare undersöka Islamiska staten i förhållande till begreppet demokrati, däremot kan det 

bli aktuellt att se närmare på vilket roll staten spelar i de internationella relationerna och på 

vilket sätt det påverkar om Islamiska staten kan betraktas som en sådan. 

     Asma Afsaruddin (2006) har undersökt konceptet bakom den islamiska staten och 

påståendet om att den inte är förenligt med den moderna demokratin. Den sunnimuslimska 

islamismen har undersökts med utgångspunkt i olika delar av den islamiska statens historia. 

Afsaruddin pekar på att det finns skäl att ifrågasätta många av de förutsättningar som den 

islamiska staten förväntas byggas utifrån och lyfter fram olikheterna mellan tidigare kalifat, 
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som kan förklaras med att det saknas tillräckligt teoretiskt stöd för hur en islamisk stat ska 

utformas. De ideologiska utgångspunkter som många av den islamiska statens förespråkare 

framhåller har inte någon egentlig historisk grund, liksom att det snarare finns utrymme för 

stor flexibilitet och anpassning vid utformningen av en islamisk stat, vilket också historien 

visar (Afsaruddin, 2006).  

     S. Parvez Manzoor (1991) har undersökt möjligheterna till en framtida muslimsk politik i 

en tid med avtagande islamisering och västerländsk dominans. Artikeln från 1991 beskriver 

hur den muslimska världen redan då visat tendenser på att slå tillbaka mot det ökade 

västerländska inflytandet över politiken. Den islamiska staten beskrivs som en religiös 

metafor för samhället och den enade tron snarare än ett realiserbart styrelseskick, där 

muslimska fundamentalister valt att tolka begreppet stat utifrån det senare. Det muslimska 

samhället har historiskt tagit skada av konflikten mellan det ideologiska och det politiska 

ledarskapet, där de muslimska staterna successivt fått ge vika för de västerländska. Manzoor 

drar slutsatsen att den islamiska staten måste skapa nya och egna förutsättningar för ett 

representativt styrelseskick, för att en muslimsk statsbildning i praktiken ska kunna 

realiseras (Manzoor, 1991).    

 

2.5.3 Begreppet stat 

Tidigare forskning om begreppet stat har lyft fram svårigheten med begreppsdefinitionen 

och nya utmaningar på den världspolitiska arenan som ger anledning att ifrågasätta tidigare 

definitioner. Det finns skäl att misstänka att en stat såsom den definieras av Islamiska staten 

inte överensstämmer med den moderna definitionen av en stat, samtidigt som det är viktigt 

att ta hänsyn till att det senare perspektivet är tydligt färgat av ett västerländskt synsätt. En 

del av problematiken kring att fastställa om Islamiska staten kan betraktas som en stat, är 

svårigheten med att definiera just begreppet stat.  

     Laura S. Jensen (2008) redogör för hur de flesta har en uppfattning om vad en stat är, men 

svårigheter med att precisera mer exakt vad som utgör en stat. Jensen målar upp en bild av 

staten som flerdimensionell. Staten omfattar de båda närbesläktade begreppen ”styrelse” 

(government) och ”styrning” (governance). Jensen skiljer på begreppet stat och begreppet 

governance, där det senare framhålls som mer allomfattande och flexibelt. Det privata har 
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fått en allt större betydelse för det offentliga inom ramarna för begreppet governance, med 

privata aktörer på den amerikanska marknaden som exempel på detta. Den dåvarande 

politiska situationen i Irak lyfts fram som ett exempel på hur krig inte längre enbart utgörs 

av konflikter mellan stater, där stater under uppbyggnad är svåra att förstå utifrån den 

traditionella uppfattningen av vad en stat utgör. Jensen drar slutsatsen att staten är under 

fortsatt utveckling, vilket också gör den svår att definiera (Jensen, 2008).  

     Clyde W. Barrow (2005) redogör för hur nationalstaten ifrågasattes under slutet av 1900-

talet till följd av bland annat ökad globalisering och överstatligt företagande, men också till 

följd av att olika samhällsgrupperingar påverkade synen på olika maktnivåer inom staten. 

Staten har ännu inte spelat ut sin roll i det moderna samhället, genom att den upprätthåller 

politisk och materiell stabilitet, som tillsammans med andra faktorer är en nödvändighet för 

själva globaliseringen. Förhållandet mellan det globala och det lokala är dubbelverkande, 

där aktörerna är beroende av och påverkar varandra och där en stark stat har bättre 

förutsättningar för att hävda sig i det övernationella samarbetet. Barrow argumenterar för 

staten som ofrånkomlig aktör för att tillhandahålla de sociala och ekonomiska funktioner 

som är en nödvändighet för statens medborgare, men diskuterar också statens nuvarande 

form och möjligheten att utveckla den (Barrow, 2005).  

     Sylvia Walby (2004) argumenterar i sin forskning för att det finns mer än en tänkbar 

styrelseform. Politik och religion är två subkategorier av styrelseformer som ofta överlappar 

varandra inom ett och samma territorium, och argumenterar därmed emot de som påstår att 

religionen bara är relevant om den utgör ett hot mot nationalstaten. Webers definition av den 

moderna staten kritiseras delvis som otillräcklig för att beskriva den moderna politiska 

situationen och Walby menar att det finns fler styrelseformer än vad det finns stater. 

Författaren lyfter fram exempel på hur länder kan vara underordnade imperier, att det finns 

tio gånger så många ”nationspersoner” som det finns erkända stater, samt ger flera exempel 

på nationer som överlappar statsgränser. Nationalstaten är mytologiserad och snarast en 

källa till konflikter, särskild när den inkluderar religiösa inslag. Walby drar slutsatsen att 

politik bäst kan förstås med utgångspunkt i att det finns många olika styrelse- och statsskick, 

där en typ inte nödvändigtvis är lämpad för alla stater och konstellationer (Walby, 2004).   
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Den vetenskapliga positioneringen innebär att forskningen utgår ifrån ett visst vetenskapligt 

synsätt, som påverkar inom vilka ramar undersökningen ska utföras. Valet av vetenskaplig 

positionering kan indirekt bli avgörande för vilken metod som ska användas för 

undersökningen. Inom statsvetenskap är det vanligt att antingen utgå ifrån kvantitativ metod 

eller kvalitativ metod. Kvantitativ metod kan i korthet beskrivas som forskning med 

matematisk grund, mätningar och statistik. Kvalitativ metod innebär att forskaren arbetar 

utifrån och också redovisar resultatet i verbala formuleringar, skriftliga eller muntliga. Den 

kvalitativa metoden är vanligt förekommande vid studier av politiska institutioner (Marsh, 

Stoker, 2010).  

 

3.1.1 Positivism, hermeneutik och rationalitet 

Två övergripande synsätt för vetenskaplig positionering är positivism och hermeneutik, som 

vanligen används inom kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar. Positivismen 

utgår ifrån kunskap baserad på säker fakta, det vill säga att resultatet är beroende av 

möjligheten att studera ett objekt och dra slutsatser utifrån det. Grundläggande för 

positivismen är att ett påstående betraktas som meningslöst om det inte kan bevisas. 

Hermeneutiken är något av en motsats till positivismen och bemöter istället 

forskningsobjektet med utgångspunkt i att resultat kan uppnås genom att tolka företeelser 

och dra slutsatser utifrån dessa. Den moderna hermeneutiken omfattar grundläggande 

metoder för tolkningar, samt att försöka fastställa vilka villkor som krävs för att möjliggöra 

dessa tolkningar. En riktning, så kallad dubbel hermeneutik, gör gällande för att den 

samhällsvetenskaplige forskaren måste arbeta både utifrån tolkningar som aktörerna själva 

har gjort och samtidigt göra egna tolkningar utifrån vetenskapliga, teoretiska begrepp (Gilje, 

Grimen, 2007; Marsh, Stoker, 2010). 

     Ytterligare en aspekt som påverkar granskningen av materialet är begreppet rationalitet. 

Att arbeta i enighet med barmhärtighetsprincipen, innebär att forskaren utgår ifrån att alla 

människor handlar rationellt och förnuftigt. Resonemanget om rationalitet hör till viss del 

samman med Max Webers teser om att vetenskapen är, eller åtminstone ska vara, värdefri. 
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Det innebär i korthet att en forskares värderande resonemang ska hållas åtskilt från det 

vetenskapliga resonemanget, det vill säga att forskningen intar ett objektivt förhållningssätt 

till det som ska studeras (Gilje, Grimen, 2007). 

 

3.1.2 Uppsatsens vetenskapliga positionering 

Utifrån tidigare resonemang och med uppsatsens syfte i beaktande, kommer den 

vetenskapliga positionen att utgå ifrån en hermeneutisk vetenskapssyn. Med hänsyn till 

vilken typ av organisation Islamiska staten utgör, bedöms den hermeneutiska 

vetenskapssynen som en naturlig utgångspunkt för undersökningen. Att undersöka 

Islamiska staten i förhållande till begreppet stat kan bäst möjliggöras om fokus ligger på att 

studera och tolka. Det positivistiska synsättet är svårt att tillämpa på studier av en politisk 

aktör som bara kan granskas genom att studeras utifrån, därtill i förhållande till ett begrepp 

som definieras utifrån teorier snarare än fakta.  

     Följaktligen är det svårt att använda en metod som tar fram ett mätbart eller statistiskt 

säkerställt resultat för att besvara uppsatsens frågeställning. Uppsatsen kommer därför att 

utgå ifrån en kvalitativ metod, med kvalitativ textanalys som redskap för att sammanställa 

och redovisa resultatet, vilket innebär att vetenskaplig position och val av metod 

överensstämmer med den traditionella kombinationen av de båda.   

 

Vid studiet av politiska aktörer vars värdegrund skiljer sig markant åt jämfört med den 

värdegrund som observatören bär med sig, är det viktigt att diskutera problematiken kring 

detta utifrån aspekter som rationalitet och objektivitet. Det är ofrånkomligt att en forskare 

med personliga värderingar som formats utifrån en typiskt västerländsk, kanske till och med 

profan världsbild, stöter på utmaningar i att försöka hålla sig objektiv till den religiöst och 

kulturellt diametrala ståndpunkt som Islamiska staten representerar. Avsikten är att bemöta 

ämnet med en neutral inställning och att i största möjliga mån försöka inta ett objektivt 

förhållningssätt till den organisation som ska granskas. Samtidigt är det nödvändigt att vara 

medveten om att det är svårt att undvika en viss subjektivitet i bedömningar och i val av 

material och analysenheter.  
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3.2 Val av metod  

Att arbeta med kvalitativ metod innebär att studera och tolka varje fenomen utifrån dess unika 

förutsättningar. Målsättningen är att tolka och förklara ett fenomen på djupet, vilket inte 

nödvändigtvis innefattar ambitionen och innebär vissa svårigheter med att kunna 

generalisera resultatet. Kvalitativ metod används ofta av forskare med en hermeneutisk 

positionering och omfattar många olika typer av metoder. Gemensamt för dessa är att de 

inte räknar, det vill säga att de inte utgår ifrån kvantitativa variabler eller statistik. Kvantitativ 

metod brukar beskrivas som den kvalitativa metodens motsats och utgår ifrån kvantitativa 

variabler, alternativt fakta som kan kvantifieras (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010; 

Teorell, Svensson, 2007). 

     Kvalitativ forskning sammankopplas ofta med beskrivande studier, vilket också är 

avsikten med studien: att beskriva ett fenomen i förhållande till ett begrepp. För att bäst 

besvara frågeställningen kommer studien att utgå ifrån en kvalitativ textanalys, med syfte att 

klassificera innehållet i texten. Det empiriska materialet kommer att granskas i syfte att 

avgöra om materialet ger stöd för om Islamiska staten kan betraktas som en stat eller inte 

(Esaiasson et al, 2012). Centrala delar ur det empiriska materialet kommer att lyftas fram och 

klassificeras. Kategoriseringen kommer att utgöras av en systematisering av det empiriska 

materialet under olika underkategorier, med avsikt att klassificera den som samstämmig 

eller motstridig gentemot Webers definition av staten.  

     Den kvalitativa metoden har valts med hänsyn till att den bedöms som den bästa 

metoden för att kunna besvara studiens frågeställning och med hänsyn till det material som 

finns att tillgå om Islamiska staten. En kvalitativ textanalys möjliggör en närstudie av 

innehållet för att kunna lyfta fram relevant information och granska den i förhållande till 

teorianknytningen. Klassificeringen möjliggör att redovisa resultatet på ett enkelt och 

överskådligt sätt.  

     Det empiriska materialet kommer att tolkas genom att tillämpa en idealtypsanalys, vilket 

innebär att fenomenet prövas mot en idealtyp av ett visst begrepp. Syftet blir att undersöka i 

vilken utsträckning det valda fallet motsvarar en renodlad idealtyp av begreppet (Esaiasson 

et al, 2012). I det här fallet innebär det att fenomenet Islamiska staten analyseras i förhållande 

till idealtypen av begreppet stat, som definierats utifrån Max Webers teorier. Analysen 
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kommer att utgå från en inordning av det empiriska materialet i olika kategorier. På grund 

av komplexiteten i frågeställningen kommer resultatet att tolkas med ett öppet 

förhållningssätt till utfallet, med avsikt att ta hänsyn till helheten snarare än det specifika. En 

exakt definition av vad som utgör en stat riskerar att antingen bli för vidlyftig eller för snäv i 

sin gränsdragning och därmed innebära att studiens syfte går förlorat.     

 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Med god validitet avses att studien är fri från systematiska mätfel. Med andra ord kan det 

beskrivas som att studien mäter den som den avser att mäta, i det här fallet Islamiska staten i 

förhållande till begreppet stat. Med god reliabilitet avses att studien är fri från osystematiska 

mätfel, det vill säga att studien hade kunnat upprepas av en annan forskare med samma 

resultat. För att reliabiliteten ska bli god krävs det att det tydligt framgår vad studien mäter 

och hur studien genomförts (Teorell, Svensson, 2007).  

     Förutsättningarna för att studera Islamiska staten omfattas av vissa svårigheter med att 

värdera den information som finns tillgänglig, då insynen i Islamiska statens organisation är 

begränsad och det kvantitativa material som finns bedöms som osäkert. Det finns också skäl 

att ifrågasätta trovärdigheten i det material som Islamiska staten själva tillhandahåller, som 

främst publicerats i propagandasyfte för organisationens verksamhet, vilket också delvis 

ligger till grund för den information om organisationen som finns att tillgå. Det empiriska 

materialet visar på en samstämmighet mellan de olika källorna, vilket talar för att materialet 

kan betraktas som tillförlitligt, men också tyder på att det finns en begränsad mängd 

information om Islamiska staten att tillgå.  

     Själva utgångspunkten för studien är därmed behäftad med vissa osäkra aspekter som 

riskerar att påverka studiens reliabilitet och validitet negativt. För att studien ska få en god 

validitet och reliabilitet, är avsikten att noggrant redogöra och definiera centrala begrepp i 

studien, liksom att tydligt redovisa hur undersökningen genomförts och hur resultatet 

analyseras. Det är också av vikt att förhålla sig källkritiskt till det material som ligger till 

grund för analysen. Förhoppningen och avsikten med studien är att synliggöra teoretiska 

aspekter kring fenomenet Islamiska staten och att presentera ett resultat som tillför nya 

perspektiv för fortsatt forskning och i den aktuella debatten.  
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4. Empiri och analys 

Det empiriska materialet kommer att prövas mot Webers definition genom att utgå från den 

tidigare kategoriseringen av teorin. Islamiska staten kommer således att prövas mot om 

organisationen uppfyller de villkor som Weber presenterar, vilka har kategoriserats som 

våldsmonopol, territorium, organisation, auktoritet och legitimitet.   

 

4.1 Våldsmonopol 

 

Statligt monopol på att utöva våld inom ett visst territorium 

Ensamrätt på den legitima rätten att bruka våld 

Våld eller hot om våld en nödvändighet för att upprätthålla staten 

 

Islamiska statens namn förknippas, särskilt i västvärlden, framför allt med sina 

våldshandlingar. Organisationen har en erkänt stark militärstyrka och har genom sina 

militära framgångar bevisat att de äger de resurser som krävs för att utgöra ett hot mot 

intilliggande territorier. Bruket och marknadsföringen av det hänsynslösa våldet är en del av 

Islamiska statens strategi för att locka till sig anhängare och skrämma sina motståndare. 

Visst bruk av våld har varit en nödvändighet för att vinna territoriell makt i Syrien och Irak, 

medan andra våldshandlingar har tjänat sitt syfte som propaganda för organisationen. 

Omfattningen av våldsbruket har likställts med det som liknande beväpnade rörelser under 

senare år har använt för att uppnå sina syften. Rapporterna om Islamiska statens 

våldshandlingar omfattar bombning, beskjutning, självmordsattacker, halshuggningar och 

kidnappningar. Organisationen har också uppmärksammats för sina materiella plundringar 

och förstörelse, som främst utförts i syfte att väcka reaktioner hos omvärlden. Framför allt 

har brutaliteten riktat sig mot shiamuslimer och shiamuslimska mål, vilket har liknats vid 

etnisk utrensning och folkmord (Cockburn, 2015; Napoleoni, 2014).  

     Islamiska statens lagstiftning följer sharia, den moraliska och rättsliga lagstiftning som 

alla muslimer förväntas rätta sig efter. Den militära strategi som Islamiska staten tillämpat 

har utgått ifrån att systematiskt ta kontroller by för by, för att sedan införa sharialagar för att 

kontrollera befolkningen. Lag och ordning är av högsta prioritet för kalifatet, vilket både 
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möjliggör för organisationen att försvara statens gränser, men också att styra över sin egen 

befolkning (Napoleoni, 2014). 

     Väsentligt för definitionen av våldsmonopolet är att våldsbruket ska vara legitimerat. 

Själva begreppet terrorism brukar beskrivas som illegitimt våld som brukas i politiskt syfte 

av en icke-stat eller av enskilda (Norell, 2002). Islamiska staten är inte erkänd av omvärlden 

som en legitim stat, vilket skulle ge dem ensamrätt att legitimt bruka våld inom de egna 

gränserna, med förbehåll för reglering av internationell rätt. I avsaknad av ett sådant 

erkännande är bruket av våld givet av nödvändighet för att upprätthålla och försvara den 

nya staten mot yttre hot. Inom de egna gränserna ser Islamiska staten att de har den 

självklara ensamrätten på att bruka våld, men utmanad territoriellt av andra väpnade 

rörelser och grupperingar.    

 

4.2 Territorium 

 

Staten begränsad till ett specifikt territorium 

Absolut nödvändigt för att definiera en stat 

 

Islamiska statens territoriella mål är att återskapa ett av de ursprungliga kalifaten, med sin 

huvudstad i Bagdad och med ett område som sträckte sig från dagens Irak till Israel. Motivet 

är att områden som idag ligger under shiamuslimsk kontroll åter ska samlas under ett 

sunnimuslimskt styre. Organisationens territoriella framgångar kan förklaras med riktade 

militära insatser mot försvagade och splittrade områden, där Islamiska staten har gått 

segrande ur strider med andra väpnade grupperingar. Islamiska staten gör idag anspråk på 

ett territorium som sträcker sig från den syrianska medelhavskusten till mitten av Irak, ett 

område större än Storbritannien. Det islamistiska kalifatet har således rivit upp de 

gränsdragningar som fastställdes av fransmän och britter i Sykes-Picotfördraget 1916, i en 

uppgörelse mellan dåtidens stora kolonialmakter. Därtill har Islamiska staten under hösten 

2014 upprättat mindre så kallade provinsorganisationer i bland annat Egypten, Tunisien, 

Libyen och Algeriet. Ur ett historiskt perspektiv är det den största territoriella framgången 

som en väpnad organisation har haft i modern tid, att jämföra med Palestinska 
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befrielseorganisationen (PLO) som härskade över ett väsentligt mindre område än vad 

Islamiska staten kontrollerar idag. Ur ett politiskt perspektiv utgör Islamiska statens 

territorium ett hot mot västerländska intressen, i det att de kontrollerar områden och hotar 

närliggande sådana som utgjort utposter för att försvara västerländska intressen i 

Mellanöstern (Jönsson, 2014; Malka, 2015; Napoleoni, 2014). 

     Islamiska staten förkastar traditionella nationsgränser, nationalitet och etnisk tillhörighet 

och har istället för avsikt att bygga ett nytt kalifat som omfattar alla muslimer, oavsett vilken 

nation eller etnicitet som medborgarna idag tillhör. Ummah, den utopiska bilden av den 

islamistiska staten, är istället baserad på religiös tillhörighet, det vill säga att medborgarna 

ska vara sunnimuslimer (Jabardeen, 2015). De nuvarande, eller tidigare, nationsgränserna, 

fastställda vid Sykes-Picotfördraget, uppfattas av många muslimer som ett svek och en 

kränkning från västvärldens sida (Phillips, 2014).  

 

4.3 Organisation 

 

”Domination by force”, styre genom tvång 

Staten innehar den politiska makten genom kontroll av tjänstemän och tillgångar 

Staten äger materiella och finansiella medel 

 

Det som åtskiljer Islamiska staten från tidigare föregångare på den politiska arenan är att 

organisationen inte bara har haft som avsikt att vinna politiskt kontroll över sina territorier, 

utan också aktivt påbörjat uppbyggandet av en stat inom sina gränser så snart detta 

genomförts. Islamiska staten har, efter att ha övertagit den territoriella kontrollen, 

konsekvent avsatt resurser för att bygga upp en infrastruktur och tillhandahålla social 

service för sina medborgare. Bland de samhällsåtaganden som Islamiska staten har utfört 

omnämns reparation av vägar, dragit elektricitet till byar och tillhandahållit mat och andra 

förnödenheter till de familjer som saknar detta. Andra insatser är av en mer avancerad 

karaktär: utveckling av hälso- och välfärdsprogram, domstolsväsende, socialkontor för 

föräldralösa barn, vaccinationsprogram för att förhindra smittspridning, postkontor och 

återinförandet av en souk, marknadsplats, i staden ar-Raqqa. I välfärdsutbyggnaden har 
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organisationen involverat lokala myndigheter och den sunnimuslimska befolkningen, vilket 

stärkt stödet för Islamiska staten hos befolkningen. Administrativt görs en åtskillnad mellan 

de tjänstemän som tjänstgör som soldater och de som arbetar med utbyggnaden av 

infrastrukturen (Napoleoni, 2014). 

     Den politiska organisationen är uppbyggd utifrån ett regeringskabinett med två 

vicekalifer och ett dussintal ministrar med olika ansvarsområden. Ministrarnas 

ansvarsområden spänner från traditionella poster som försvar, finans och transport, till 

väldigt specifika och särartade ansvarsområden som ansvaret för stupade martyrers familjer 

eller mottagandet av utländska sympatisörer och flyktingar. Råden eller posterna har 

inordnats i två grupperingar, där den första utgörs av kabinettet, försvarsutskottet och 

säkerhetsutskottet, och den andra av övriga, underordnade råd och utskott (Hashim, 2014; 

Jönsson, 2014).    

     Dokument som läckt visar på Islamiska statens noggranna kontroll över organisationens 

ekonomi, där minsta intäkt och utgift finns redovisad i detalj. Den nya staten har dels 

bekostats av externa finansiärer och bidrag, där Saudiarabien pekas ut som en viktig aktör, 

dels påbörjat en självfinansiering genom de tillgångar som organisationenterritoriellt 

förfogar över. Enligt uppgift uppgår Islamiska statens inkomster från försäljning av olja till 

två miljoner dollar om dagen, därtill kontrollerar organisationen många av territoriets 

kraftverk och vattendammar. Som en del av den ekonomiska apparat som försörjer Islamiska 

statens verksamhet, har organisationen även beskattat affärsverksamhet och försäljning, 

samt infört vägtullar inom det egna territoriet. Organisationens målsättning sägs vara att 

göra sig helt oberoende från utomstående, utländska finansiärer, vilket också är en taktik för 

att minska risken för korruption och stärka lojaliteten hos rörelsens soldater. I 

sammanhanget kan lyftas fram att Islamiska statens tjänstemän och soldater har betydligt 

lägre inkomster än vad motsvarande organisationer betalar ut, vilket kan förklaras med en 

hög grad av ideologisk motivation (Cockburn, 2015; Napoleoni, 2014). 
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4.4 Auktoritet 

 

Medborgarna underkastar sig och åtlyder staten 

Tre typer: traditionella, karismatiska respektive legala auktoriteter 

Lydnad betingad av hot om våld eller löfte om belöning 

 

Islamiska statens styre, beslutande organ och tjänstemän består uteslutande av män och 

utgår från en hierarkisk och patriarkal struktur.  Kalif Abu Bakr al-Bagdadi är 

organisationens givna centralfigur, samtidigt som hans person omgärdas av myter och 

hemlighetsmakeri. al-Bagdadi undviker att framträda offentligt, att fångas på bild och döljer 

ofta sitt ansikte även för högt uppsatta män inom organisationen. Han har hävdat att han 

härstammar i rakt nedstigande led från profeten Muhammed och har tack vare en 

akademisk utbildning i islamiska studier förstärkt bilden av sig själv som en sann 

förespråkare för islam. Vid offentliga framträdandet har al-Bagdadi både till utseende och 

beteende uppträtt som en imam och tilltalat åhörarna som en religiös snarare än politisk 

ledare. Samtidigt har al-Bagdadi, till skillnad från hur jihadistiska ledare vanligen uppträder, 

intagit en mer tillbakadragen roll, där hans person inte tillåtits överskugga rörelsen. Tack 

vare sina militära och territoriella framgångar har al-Bagdadi vunnit förtroende och nya 

efterföljare från tidigare al-Quaida-anhängare (Jönsson, 2014; Napoleoni, 2014).    

     Islamiska statens budskap till invånarna är löftet om kalifatets återuppståndelse som en 

muslimsk vändpunkt, en ny era med ett styre som utgår från islamska värderingar. 

Samtidigt ställer organisationen höga krav på sina medborgare i utbyte mot den utlovade 

nationen, där medborgarna måste underkasta sig den sunnimuslimska trosinriktningen och 

sharialagstiftningen. Den som motsätter sig Islamiska staten avrättas eller förvisas från dess 

territorium, vilket innebär att den som vill stanna måste åtlyda staten. Islamiska staten har 

tydligt markerat sin ståndpunkt genom att framgångsrikt sprida information och bevis via 

videoupptagningar och bilder på hur staten hanterar sina motståndare. Organisationen har 

flitigt nyttjat modern teknologi och sociala medier för att marknadsföra både sin målsättning 

och sina hot. Extremt våld används medvetet för att skapa uppmärksamhet och öka 
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intresset, såväl av positiv som av negativ natur, för organisationens verksamhet (Cockburn, 

2015; Napoleoni, 2014). 

     Avseende politisk auktoritet utmanar Islamiska staten de traditionella ramarna för hur 

den ser ut, det vill säga institutionaliserad i det nuvarande systemet av nationsstater. Idén 

om kalifatet utgår istället från den religiösa auktoriteten, som i sin tur utgör en bas för det 

muslimska samhället (Phillips, 2014).  

 

4.5 Legitimitet  

 

Ett rättfärdigat våldsmonopol 

En stat erkänd av sina medborgare 

Legitim auktoritet möjliggör upprätthållandet av staten 

 

Islamiska staten hävdar själv sin stat som legitim med hänvisning till det ursprungliga 

kalifatet. Som tidigare nämnts har Islamiska staten genomfört många olika sociala insatser i 

syfte att förbättra relationen med medborgarna. Framgången kan förklaras med att 

organisationen har börjar bygga upp en fungerande samhällsstruktur i områden som under 

många år saknat en fast regering och social och ekonomisk trygghet. Tack vare detta 

agerande och det våldsamma övertagande till trots, har Islamiska staten vunnit många 

sympatisörer bland befolkningen. Genom nationsbyggandet stärker organisationen sin 

ställning som makthavare och försvårar för utomstående aktörer att ingripa för att störta en 

regim som av många i den egna befolkningen betraktas som legitim. Våldet mot icke-

sunnitiska medborgare bedömds som mindre viktigt för Islamiska statens mission, utan är 

snarare ett medel för att säkra förtroendet och legitimiteten hos den sunnimuslimska 

befolkningen (Jönsson, 2014; Napoleoni, 2014). 

     På en politisk nivå har Islamiska staten involverat lokala ledare genom att uppta dem som 

medlemmar i kalifatet. Vid utvinning och distribution av områdets rika oljeresurser har 

likaså den lokala befolkningen involverats och tillåtits ta del av vinsterna, vilket också stärkt 

legitimiteten hos befolkningen och minskat risken för opposition. Samarbetet sträcker sig 

hela väger ner till familjekonstellationer, där Islamiska statens krigare ingår äktenskap med 

kvinnor ur lokalbefolkningen för att på så sätt stärka banden till statens nya medborgare. Att 
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en betydande del av organisationens soldater har anslutit från framför allt asiatiska och 

europeiska länder, liksom att Islamiska staten har många sympatisörer i länder runtom i 

världen, borgar också för en ökad legitimitet (Jönsson, 2014; Napoleoni, 2014).  

     Islamiska staten har genom det omfattande uppbyggandet av en infrastruktur visat att 

löftet om en islamisk stat inte bara är tomma ord i ett försök att försvara organisationens 

terrorhandlingar Den utlovade islamiska staten uppfattas som ett positivt budskap och 

marknadsförs av Islamiska staten som lösningen på Mellanösterns problem, vilket är ett 

budskap som många är villiga att ta till sig. Islamiska staten uppfattas av den 

sunnimuslimska befolkningen som ett bättre alternativ jämfört med tidigare regenter, som 

förbisett och utgjort ett hot mot sunnimuslimska intressen. Den positiva sidan av Islamiska 

statens verksamhet ökar även möjligheten för organisationen att vinna anhängare bland 

muslimer i andra länder. Den negativa aspekten, våldet och terrorismen, tonas i detta 

sammanhang ner och försvaras med att visst våld är nödvändigt i kampen för frihet (Malka, 

2015; Napoleoni, 2014). 

     Ytterligare en aspekt på legitimiteten är utropandet och förklaringen av kalifatet, på vilket 

Islamiska staten själva försvarar sitt styre och sina aktioner som legitima. Långt ifrån alla 

muslimer, särskilt de som inte tillhör Islamiska statens territorium, anser i sin tur att 

Islamiska staten har legitimiteten för att utropa ett nytt kalifat (Hashim, 2014).  

 

4.6 Sammanfattning av empiriskt resultat 

Islamiska staten har framgångsrikt försvarat sina territoriella områden efter att de tagit 

makten över dessa. Frågan om legitimitet är avgörande för om organisationen kan anses äga 

våldsmonopol över sitt territorium. Legitimiteten är avhängig definitionen av denna, om 

Islamiska staten anses äga den legitima rätten att bruka våld av territoriets invånare 

respektive enligt internationell rätt. Organisationen strävar efter att uppnå legitimitet inom 

och utom sitt territorium, men idag uppfyller idag inte de krav som ställs för att den ska 

kunna betraktas som legitim. För delar av befolkningen och av den muslimska gemenskapen 

betraktas Islamiska staten och dess handlingar som legitima, medan andra är av motsatt 

uppfattning.  
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Islamiska staten kan anses vara begränsad till ett specifikt territorium, om än att territoriet är 

föränderligt och successivt fortsatt att växa under den tidsperiod som undersökningen 

behandlar. Organisationen äger både de materiella och finansiella medel som faller under 

statlig kontroll och ligger inom rörelsens territorium. Den politiska makten utgår ifrån 

Islamiska staten genom att de kontrollerar både sina tjänstemän och sina tillgångar.  

     Organisationen har, delvis genom kalif Abu Bakr al-Bagdadi, framtvingat lydnad från 

befolkningen främst genom våld eller hot om våld. Bland delar av befolkningen och av den 

muslimska gemenskapen betraktas Islamiska staten och dess representanter som auktoritära, 

det vill säga att de frivilligt underkastar sig eller åtlyder organisationen, medan andra gör 

det utifrån ofrivillig underkastelse framtvingad med hjälp av våld.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens utfall att Islamiska staten till viss del uppfyller de villkor 

eller kriterier som kategoriseringen av Webers teori har gett. Organisationen har varit 

framgångsrik och uppfyller de flesta villkoren avseende kategorierna våldsmonopol, 

territorium och organisation, men däremot uppvisar flera brister gällande kategorierna 

auktoritet och legitimitet. Genomgående framgår att Islamiska statens utveckling grundar 

sig på våld och tvång framför frivillig underkastelse. Frågan om legitimitet är återkommande 

och central för hela undersökningen, där undersökningens resultat därmed mer eller mindre 

talar för Islamiska staten som en stat beroende på vilken tyngdpunkt vi lägger vid 

legitimiteten som definierande faktor.  
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5. Diskussion och slutsatser 

Studiens syfte har varit att undersöka om en organisation som Islamiska staten kan 

definieras som en stat. Undersökningen har utförts genom att pröva det empiriska materialet 

mot Max Webers definition av staten. Resultatet har visat att Islamiska staten uppfyller vissa 

av de villkor som Weber ställer för att kunna definieras som en stat, men samtidigt inte i 

tillräcklig utsträckning för att definitionen ska vara självklar. 

 

Den definition av staten som Weber konstruerade i början av nittonhundratalet står sig än 

idag som en av de mest erkända och använda teorierna för att bedöma vad som utgör en 

stat. Icke desto mindre, vilket visat sig i studien och i tidigare forskning, är definitionen inte 

självklar och enkel att tillämpa på verkliga fall. Dahl och Stinebrickner (2002) har både 

förtydligat och problematiserat Webers teori, medan Walby (2004) menar att Webers 

definition är otillräcklig för att beskriva den moderna staten. Undersökningen av Islamiska 

staten har demonstrerat svårigheten med att omsätta teori till praktik, där det fall som 

undersökts har visat på hur de många faktorer och dimensioner som fenomenet inbegriper 

också ställer den teoretiska definitionen på sin spets.   

 

Om och i vilken utsträckning kan Islamiska staten i teoretisk mening definieras som en stat?  

Som studiens utfall visar finns det inget entydigt svar på frågan, vilket också visar på 

komplexiteten i en sådan frågeställning. En stat behöver inte vara demokratisk för att erhålla 

internationellt erkännande (Nordkorea). En väpnad organisation kan överta makten i en stat 

och behålla sin självständighet som en stat (Libyen under Muammar al-Gaddafi). En 

kandidat kan överta presidentposten i ett demokratiskt land utan att ha vunnit majoriteten 

av rösterna (USA under George W Bush). Det finns i egentlig mening ingen exakt definition 

av vad som är en stat, eller vad som krävs för att fortsatt få behålla en sådan status. En 

närmare granskning skulle ge oss många exempel på erkända stater, där det finns skäl att 

ifrågasätta statens legitimitet. Som självklart exempel har vi Syrien, under det senaste 

årtiondet härjat av inbördeskrig och en korrupt regim som inte tvekar att använda samma 

brutala metoder som Islamiska staten, men som samtidigt inte ifrågasatts utifrån 

definitionen av begreppet stat.   
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Studiens resultat visar på samstämmighet med tidigare forskning avseende staten, som 

pekat på svårigheten med begreppsdefinitionen och vad begreppet ska omfatta (Jensen, 

2008; Barrow, 2005), samt att det är möjligt att en typ av statsskick inte nödvändigtvis är den 

bästa för alla tänkbara situationer (Walby, 2014). Huruvida en islamisk stat är en lämplig och 

fungerande typ av statsskick är svårt att avgöra, med hänsyn till det fåtal exempel på 

framgångsrika, muslimska styren i modern tid och de motsättningar som finns om hur den 

islamiska staten egentligen ska se ut. Som både Afsaruddin (2006) och Manzoor (1991) 

tidigare framhållit är det sannolikt anpassningsförmågan till det moderna statsskicket som är 

nyckeln till framgång för islamiska stater. Islamiska staten har på många sätt intagit en 

öppen hållning till det moderna, men att anpassa sitt fundamentalistiska styrelseskick 

utifrån detta kommer aldrig att bli aktuellt. Sannolikheten för att kalifatet en dag ska komma 

att betraktas som legitimt av omvärlden minskar därmed, jämfört med om Islamiska staten 

hade utformat en mer samtida regim.   

 

Att studera Islamiska staten med utgångspunkt i en begreppsdefinition fyller flera syften och 

kan ge uppslag till framtida forskning. Samma frågeställning kan med fördel prövas mot en 

annan teoretisk definition av staten, liksom att en annan, liknande organisation eller rörelse 

kan undersökas i förhållande till begreppet stat. Islamiska staten kan jämföras mot en annan 

organisation av samma typ för att jämföra likheter och skillnader, eller för att söka definiera 

respektive rörelse i förhållande till ett begrepp. I sammanhanget är det även intressant att 

diskutera andra begrepp och skiljelinjer, såsom den mellan legitimt krig och terrorism, vilket 

kan skänka ytterligare dimensioner till frågan om Islamiska staten som stat.  

 

Studiens utfall ger upphov till ett flertal följdfrågor, varav kanske den viktigaste i 

förhållande till studiens syfte: Om Islamiska staten idag inte är att betrakta som en stat, vad 

krävs då för att den ska få ett legitimt erkännande som en sådan? Är det möjligt för Islamiska 

staten att uppnå målsättningen med ett återuppståndet kalifat? Efter en skakig vår med 

bakslag i både Irak och Syrien rycker Islamiska staten på nytt fram och har i maj 2015 

belägrat nya områden i båda länderna. Islamiska staten kommer med största sannolikhet 

aldrig att uppnå sitt mål om en världsomspännande, gränsöverskridande islamisk stat. Det 
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kan däremot inte med säkerhet uteslutas att organisationen inte på sikt kommer att kunna 

etablera sig som en legitim stat i sitt nya territorium. Med hänsyn till att organisationen har 

sina rötter i Al Quaida, tidernas kanske mest eftersökta och militärt angripna 

terroristorganisation, är Islamiska statens framgångar minst sagt anmärkningsvärda. 

Nyckeln till att konsolidera kalifatet ligger i att Islamiska staten utöver att upprätthålla sin 

stat också kan förvalta det samhälle vars uppbyggnad påbörjats. Att som utomstående aktör 

ingripa för att störta Islamiska staten blir en svår uppgift den dag kalifatet har skapat en 

fungerande samhällsstruktur och betraktas som legitim av en majoritet av sin befolkning.   

 

Liksom Weber avslutar sin föreläsning med en dyster och skrämmande pricksäker 

förutsägelse om framtiden efter första världskriget, underbyggt med ett citat av Shakespeare, 

väljer också jag att avsluta denna studie med ett par bevingade ord från densamme:  

 

”Det byggs ingen säker borg på blod och ingen lever länge på andras död” 

 

Vad gott kan möjligen komma från ett krig för en utopi som sker på andras bekostnad? Bara 

framtiden kan utvisa om Islamiska statens strategi är lyckosam, eller om omvärlden slutligen 

reagerar i den utsträckning som krävs för att förhindra en för organisationen fortsatt 

framgångsrik utveckling. I vilket fall är Islamiska staten dessvärre, med största sannolikhet, 

inte de sista att tillämpa brutala metoder för att uppnå sitt mål. Frågan är bara om och när vi 

väljer att legitimera det.    
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