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Abstrakt 

The aim of this study is to analyze how the United Nations as an organization has acted 

to combat IS between 2010 and 2015 from a perspective of human rights, and why the 

UN has not taken further action in this area. The second question is answered through 

three different perspectives: organizational theory, realism and liberalism and feminism. 

The essay is a case study, and it is based on primary sources such as literature and official 

websites concerning the UN and its work to combat terrorism. I have concluded that the 

UN has made extensive efforts to combat IS, through strategies, resolutions, sanctions 

and institutions. However, these efforts have sometimes represented violations of human 

rights and international law, which should form the basis for the UN’s work against ter-

rorism. The three perspectives provide different answers concerning why the UN has not 

made even more efforts to combat IS. The UN organization as a whole is emphasized, as 

well as the international system and male domination in the political arena. 
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1 Inledning 

1.1 Problemdiskussion 

Terrororganisationen IS (Islamiska Staten) bildades i oktober 2006 (Chatterjee 2016, s. 

203). Sedan dess har gruppen utgjort ett hot mot internationell säkerhet och stabilitet, och 

den brutalitet som används av gruppen har upprört många (Silander, Wallace och Janze-

kovic 2017, s. 1). IS utgör ett hot mot kvinnor och dess säkerhet då de använder dem som 

en strategi för att rekrytera fler till organisationen. Kvinnor används då som lockbete ge-

nom att man erbjuder fruar och sexslavar om man ansluter sig till gruppen (Malik 2017, 

s. 23).  

I Förenta Nationernas (FN:s) konvention om mänskliga rättigheter står in-

ledningsvis att ”…erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människo-

släktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och 

fred i världen…” (Regeringskansliet 2011, s. 3). I en allt mer osäker värld där hoten kom-

mer från olika håll borde de mänskliga rättigheterna ha en allt större betydelse. Det har 

gjorts studier om hur IS utsätter kvinnor för olika sorters övergrepp, hur mänskliga rät-

tigheter fungerar i väpnade konflikter och hur FN har agerat för att bekämpa terrorism. 

Men i den här uppsatsen analyseras hur FN har agerat mot IS med de mänskliga rättig-

heterna i åtanke samt varför det inte har gjorts mer på området. 

Kanske är det hur FN som organisation är uppbyggt som har avgörande be-

tydelse för hur man har arbetat mot terrorism? Eller har man framför allt tagit hänsyn till 

principen om staters suveränitet, och därför inte kunnat  ingripa i stater där terrorism är 

ett stort hot? Vissa kanske skulle hävda att det främst beror på att individen är den viktig-

aste aktören i världspolitiken, och att man därför måste se till att ingen åtgärd som vidtas 

skadar någon på något sätt. Eller beror det på att jämställdhet traditionellt sett har betrak-

tats som en kvinnofråga, och att FN därför inte har prioriterat frågan om jämställdhet i 

världen? Jämställdhet är en del av de mänskliga rättigheterna och det kan därför tyckas 

märkligt att FN inte har gjort mer för att hindra terrorgrupper och andra hot. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur FN har arbetat för att motverka IS mellan 

åren 2010 och 2015 utifrån ett perspektiv om mänskliga rättigheter och varför FN inte har 

gjort mer på det här området. 

 

De frågeställningar jag utgår ifrån för att kunna uppnå syftet är: 
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1) Hur har FN arbetat mot terrorism utifrån ett perspektiv om mänskliga rättigheter 

gällande IS? 

2) Varför har FN inte gjort mer på det här området? 

Uppsatsens andra frågeställning kommer att besvaras utifrån tre olika teo-

retiska inriktningar: organisationsteori, liberalism och realism samt feminism. Dessa pre-

senteras nedan. För att täcka in samtliga relevanta aspekter som behövs för att kunna 

besvara frågeställningarna gör jag ett antal avgränsningar. Jag väljer att inte inkludera fler 

terrororganisationer än IS, t. ex. al-Qaida. Jag väljer även att analysera FN:s arbete mot 

terrorism utifrån mänskliga rättigheter och med tonvikt på kvinnor och flickor.  

1.3 Disposition 

Problemdiskussionen, syfte samt valda frågeställningar för uppsatsen presenterades ovan. 

I nästkommande avsnitt diskuteras ett antal teorier som legat till grund för undersök-

ningen, samt tidigare forskning. Därefter presenteras den valda metoden och det material 

som använts till uppsatsen. Slutligen genomförs en analys och resultaten av studien pre-

senteras.  
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2 Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning kring kvinnor i väpnade konflikter, 

mänskliga rättigheter i väpnade konflikter samt FN:s ageranden för att bekämpa 

terrorism. Därefter beskriver jag de tre perspektiv som jag använder i analysen för att 

svara på uppsatsens andra frågeställning: organisationsteori, realism och liberalism samt 

feminism. 

2.1 Kvinnor i väpnade konflikter 

Heywood (2014) belyser hur väpnade konflikter anses ha olika innebörder för kvinnor 

och män. Traditionellt sett har väpnade konflikter setts som något som hör till den ”man-

liga världen”, vilket till stor del beror på att kvinnor har exkluderats från den militära 

sfären. Kvinnor och flickor har i allt större utsträckning fallit offer i sådana konflikter, 

främst pga. att nutidens krig och konflikter ofta tar formen av vad som brukar benämnas 

”nya” krig (Heywood 2014, s. 31). Sådana krig karaktäriseras bl. a. av att vara civila 

snarare än mellanstatliga, identitetsfrågor är ofta framträdande och de är mer barbariska 

än konventionella krig (ibid, s. 254). De är ofta ett resultat av rasrelaterade, religiösa 

och/eller etniska oenigheter, vilket leder till att den civila populationen faller offer i mas-

siv bemärkelse. Något som särskilt oroar är hur våldtäkter och andra former av sexuellt 

våld mot kvinnor och flickor används som ett systematiskt instrument i krig och konflikt 

(ibid, s. 431). 

 Swaine (2015) beskriver i sin artikel Beyond Strategic Rape and Between 

the Public and Private: Violence Against Women in Armed Conflict att det finns många 

olika former av sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikt, utöver systematiska våld-

täkter som setts som det främsta instrumentet. För att få det internationella samhället att 

anpassa sina instrument (såsom lagar) till den breda räckvidd som finns av utnyttjande av 

kvinnor i krig har allt mer fokus lagts på fler former av sexuellt våld mot kvinnor i sådana 

situationer. Detta kräver bredare kunskap om kvinnors erfarenheter i krig och konflikt 

(Swaine 2015, s. 756-759).  

 Denna tanke delas av Wood (2008) som i Order, Conflict and Violence be-

lyser hur sexuellt våld i väpnade konflikter varierar i utsträckning, form, vilka som utsätts, 

om det används som en strategi samt var det används (i det offentliga eller i det privata) 

(Wood 2008, s. 321, 333). Variationerna beror till stor del på under vilka villkor som 
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väpnade grupper, mindre enheter och individer utvecklar normer och sanktioner som an-

tingen stödjer och utvidgar eller begränsar soldaters användning av sexuellt våld (Wood 

2008, s. 344). 

 Enligt Goldstein (2001) leder den patriarkala strukturen som finns i alla 

samhällen till att kvinnor faller offer i strid mellan manliga soldater. Att det är män och 

inte kvinnor som strider i krig beror främst på att kvinnliga soldater skulle kunna hota 

mäns dominans över kvinnor. I konflikter ses fiender och underordnade som feminina, 

och soldater utövar sin dominans över dessa genom att utsätta dem för sexuellt våld. Detta 

gör att kvinnor utnyttjas ännu mer i krig (Goldstein 2003, s. 333). 

2.2 Mänskliga rättigheter i väpnade konflikter  

Watkin (2004) beskriver i sin artikel Controlling the Use of Force: A Role for Human 

Rights Norms in Contemporary Armed Conflict hur mänskliga rättigheter har utmanats i 

allt större utsträckning under 2000-talet. Detta beror till stor del på att nutida konflikter 

är av allt mer komplex natur. Olika grupper verkar över nationella gränser och hotar upp-

rätthållandet av den internationella ordningen, och det sätt som dessa grupper använder 

våld sträcker sig från traditionella krigsvapen till massförstörelsevapen. Detta bidrar till 

att användningen av våld under väpnade konflikter bedöms utifrån de mänskliga rättig-

heterna, vilket i sin tur ställer ökade krav på dessa att fungera (Watkin 2004, s. 1). 

 Watkin (2004) beskriver vidare hur de ramverk som de mänskliga rättighet-

erna finns i fungerar i enlighet med vissa traditionella begränsningar, vilket kan ha en 

betydande roll gällande hur sådana ramverk kan agera vid väpnade konflikter. Tradition-

ella mänskliga rättigheter fokuserar främst på statliga handlingar och åtgärder, vilket in-

nebär att staten har haft det främsta ansvaret för att kontrollera våld inom sina nationella 

gränser. Men i och med att nutidens konflikter sträcker sig över nationella gränser krävs 

det att fler aktörer än enbart staten agerar (Watkin 2004, s. 30-31). 

2.3 Förenta Nationernas ageranden för att bekämpa terrorism 

Ward (2003) beskriver i sin artikel Building Capacity to Combat International Terrorism: 

the Role of the United Nations Security Council hur attackerna mot World Trade Center 

i USA den 11 september 2001 ändrade det tidigare synsättet på hur det internationella 

samhället bör agera för att motverka terrorism. Innan attackerna fanns inget samordnat 

internationellt svar mot terrorism och de befintliga bestämmelser som fanns var otillräck-

liga för att hantera problemet. Men efter attackerna i New York började Säkerhetsrådets 

medlemmar samarbeta allt mer för att hantera de frågor som gäller internationell 

terrorism, och tog en ledande roll för att hantera frågan. FN började även betona behovet 
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av att intensifiera kampen mot terrorism både på nationell och internationell nivå  (Ward 

2003, s. 289-292). 

 Foot (2007) belyser ytterligare Säkerhetsrådets roll i arbetet mot terrorism. 

Hon beskriver hur Säkerhetsrådets beslut i stor del beror på dess fem permanenta med-

lemmar (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien). Dessa länder har stor be-

tydelse i arbetet med att sätta agendan inom FN. Många av de värderingar, normer och 

idéer som genomsyrar FN reflekterar dessa mäktiga staters medel och mål (Foot 2007, s. 

492). 

 Shukla (2006) belyser i artikeln Emerging New Trends of Terrorism: Chal-

lenges Before the United Nations betydelsen av att FN tar den ledande rollen för att ef-

fektivt arbeta mot internationell terrorism, med tanke på terrorismens allt större omfatt-

ning och nya former (Shukla 2006, s. 165). FN:s Säkerhetsråd och Generalförsamling har 

haft stor betydelse för hur arbetet mot terrorism har utförts. Hon beskriver vidare hur ett 

av de viktigaste resultaten i FN:s arbete mot terrorism är utvecklingen av internationella 

avtal som utgör den rättsliga ramen för hur terrorismbekämpningen bör gå till. Shukla 

(2006) beskriver hur problemet gällande arbetet mot terrorism inte gäller agendan inom 

FN eller handlingsplanen för att motverka terrorism, utan det handlar främst om själva 

genomförandet (ibid, s. 170-173). 

 Dessa tre fält av tidigare forskning ligger till grund för hur man tidigare har 

förstått våld mot kvinnor i väpnade konflikter, hur mänskliga rättigheter har fungerat i 

sådana situationer samt hur FN har agerat för att bekämpa terrorism. Krig och konflikt 

anses ha olika innebörder för kvinnor och män, där kvinnor och flickor faller offer för 

olika former av sexuellt våld. De mänskliga rättigheterna har utmanats allt mer i och med 

terrorismens ökande omfattning och nya former. Slutligen har FN:s roll i arbetet mot 

terrorism betonats, framför allt Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. Men för att för-

klara varför FN inte har gjort mer för att bekämpa terrorism utgår jag istället från tre 

perspektiv: organisationsteori, realism och liberalism samt feminism. Realism och liber-

alism har ofta ställts mot varandra i den internationella politiken, vilket gör det intressant 

att jämföra dessa i hur de resonerar kring FN:s ageranden mot terrorism. Feminismen och 

organisationsteorin utgår från olika aspekter i samhället och kan därför ge mycket skilda 

svar på uppsatsens andra frågeställning.  

2.4 Organisationsteori 

Organisationsteorin bidrar med ett flertal relevanta utgångspunkter för att förklara varför 

en viss organisation agerar som den gör. Följande avsnitt kommer att redogöra för hur 
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organisationsteorin förklarar varför FN inte har gjort mer för att bekämpa IS mellan åren 

2010 och 2015. 

Organisationskultur  

Den kultur som genomsyrar en viss organisation spelar en betydande roll för hur organi-

sationen agerar. Organisationskulturen kan ses som ett isberg, där vissa faktorer är synliga 

medan andra är dolda. De synliga aspekterna är de som är formella, dvs. organisationens 

mål, struktur, färdigheter, teknologi och finansiella resurser. Dessa utgör en liten del av 

det som pågår i det vardagliga arbetet på organisationen i fråga. De dolda, informella 

faktorerna är attityder, känslor, värderingar, gruppnormer och sociala kontakter. Dessa 

spelar en betydande roll för hur organisationen agerar (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 

2006, s. 125). Några av de faktorer som ingår i en organisationskultur kommer utifrån 

och innebär ofta en anpassning av organisationen, medan andra tvärtom påverkas av or-

ganisationen (ibid, s. 151). 

Organisationens ledning 

Ledarskapet i en organisation har överlag stor betydelse för hur en organisation väljer att 

agera. Ledningen påverkar till stor del vilka normer och värderingar som genomsyrar 

organisationen, vilka i sin tur är av stor betydelse för organisationens agerande i en viss 

fråga (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006, s. 191). Det är även organisationens ledning 

som till stor del formar, grundlägger och utvecklar organisationskulturen (ibid, s. 152).   

Beslutsprocess 

Organisationer har olika processer genom vilka beslut fattas. Det är inte ovanligt att be-

slutsprocessen i en viss organisation är anknuten till organisationens struktur och reflek-

terar därför maktfördelningen i organisationen (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006, s. 

224). För att beskriva hur beslutsprocessen i olika organisationer kan se ut har ett antal 

beslutsteorier utvecklats, bl. a. Rationella beslutsmodellen och De osammanhängande 

småförändringarnas metod (ibid, s. 226-231).  

Rationella beslutsmodellen bygger på att man inom en organisation väljer 

det alternativ som är mest nyttomaximerande, och att de olika alternativens konsekvenser 

rangordnas med hjälp av preferensskalor (Down 1957, s. 6). De osammanhängande små-

förändringarnas metod innebär att man inom en organisation väljer de mål som passar de 

medel som finns till förfogande, istället för att anpassa medel till mål. De medel som 

beaktas är förhållandevis litet till antalet, och man beaktar heller inte många konsekvenser 

som kan ske utifrån det alternativ som väljs (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, s. 231). 
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2.5 Realism och liberalism 

2.5.1 Realism 

Realismen har en pessimistisk syn på staters ageranden i det internationella systemet, då 

de anser att samtliga stater handlar utifrån sitt eget bästa. Hur FN agerar beror främst på 

dess medlemsstater och vilka val de anser gynna den egna staten. 

Statlig suveränitet och maktpolitik 

Realismens mest grundläggande antagande är att staterna är de viktigaste aktörerna i den 

internationella politiken (Heywood 2014, s. 125). Staterna anses vara suveräna och det 

finns ingen annan makt som står högre än dessa. Realismen baseras huvudsakligen på en 

”power politics” modell: politik i den globala arenan handlar om makt och egenintresse. 

Modellen baseras i sin tur på två grundläggande antaganden: att människor är själviska 

samt att stater verkar i en internationell anarki. Den internationella anarkistiska arenan 

som alla stater verkar i är både osäker och farlig, där stabilitet och ordning är undantaget 

snarare än regeln (ibid, s. 56-59). 

Oundviklig konflikt  

Då människans definierande karaktärsdrag är egoism, och samtliga stater leds av en eller 

flera människor som till naturen är själviska, blir även staten det. Mänsklig egoism leder 

till oändliga konflikter mellan individer och grupper, medan statlig egoism innebär att 

världspolitiken präglas av oundviklig konkurrens och konflikt. Det som främst påverkar 

huruvida det kommer att råda krig eller fred i världssystemet är antalet stormakter. Detta 

grundar sig främst på staters suveränitet, då stater anser sig vara berättigade att inte un-

derordna sig någon annan stat eller aktör. Detta leder i sin tur till att det dominerande 

målet för samtliga stater är säkerhet och överlevnad (Heywood 2014, s. 60-64). För att 

uppnå detta används militär makt som anses vara det dominerande verktyget (ibid, s. 18). 

2.5.2 Liberalism 

Liberalismen har överlag en positiv syn på den mångfald av aktörer som finns, och för-

klarar därför FN:s ageranden mot IS på ett annat sätt än de ovanstående perspektiven. 

Individen är den viktigaste aktören 

Till skillnad från realismen ser liberalismen individen som den viktigaste aktören i den 

internationella politiken, och man strävar efter ett samhälle där varje individ kan tillfreds-

ställa sina egna intressen (Heywood 2014, s. 24). Individen anses stå högre än alla sociala 

eller kollektiva grupper. Liberalister anser att frihet (förmågan att agera och tänka som 

man vill) är det högsta politiska värdet. Friheten bör dock inte vara obegränsad, eftersom 

den då kan användas för att rättfärdiga våld eller annan olaglig behandling mot andra 
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(Heywood 2014, s. 28-29). Vidare läggs stor vikt vid rättvisa då man anser att varje person 

ska få vad hen förtjänar. Alla individer ska behandlas på samma sätt då alla är lika mycket 

värda. Man talar även om tolerans (att acceptera sådant man inte håller med om) och 

mening (att varje individ ska ha rätten att göra sina egna val, utan något slags överhuvud 

som säger åt personen vad hen bör göra) (ibid, s. 31-35). 

Möjlighet till fred och samarbete bland konkurrerande intressen 

Liberalister antar att konkurrerande intressen i den internationella politiken kompletterar 

varandra. Ett slags intressebalans mellan världens stater tenderar att utvecklas och därför 

tror liberalister på möjlighet till fred och samarbete. Realismen och liberalismen delar 

vissa antaganden kring detta, då de är överens om att det finns en konkurrens mellan stater 

som formar världspolitiken. Skillnaden består i att liberalister antar att konkurrensen inom 

detta system sker i harmoni (Heywood 2014, s. 65-66).  

Rättsstatsprincipen  

En inriktning inom liberalismen är liberal institutionalism. Inom denna betonas ”the rule 

of law” (rättsstatsprincipen), vilken innebär att det alltid är lagen som bestämmer hur man 

får och inte får behandla andra, såväl stater som individer. Oavsett om en individ eller 

grupp har agerat på ett sätt som innebär fara för andra får man inte behandla individen 

eller gruppen på vilket sätt som helst. Även internationella organisationer betonas, då de 

behövs för att begränsa suveräna stater från att påverka den kollektiva säkerheten negativt 

(Heywood 2014, s. 68). 

2.6 Feminism 

Enligt feminismen är den ojämställdhet som råder i alla delar av världen den faktor som 

man bör utgå ifrån för att förklara olika aktörers ageranden. 

Partiskhet i den politiska arenan 

Feminismen är en samling idéer som påtalar att kvinnor är underordnade män, och att 

man bör göra något åt den maktobalans som finns mellan könen (Hannam 2013, s. 21). 

Ojämlikheten mellan könen i samhället är strukturell och finns inom alla samhällsområ-

den. Det handlar därmed inte främst om förhållandet mellan individuella män och kvinnor 

utan om kollektiva strukturer som existerar i samhället (Gemzöe 2002, s. 19). Femin-

ismen har lyft fram vad de ser som ett politiskt förhållande mellan könen och utmanar 

den partiskhet de anser finns i den politiska arenan. Enligt ideologin har män i generat-

ioner lyckats hålla kvinnors roll borta från den politiska arenan, genom att män har vägrat 

att inse att de åtnjuter makt och olika privilegier på basis att de är män (Heywood 2012, 

s. 226). 
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Omformulera det politiska 

Politik har i traditionella föreställningar betraktats som något som sker enbart i den of-

fentliga sfären. Men feminister vill att politik ska ses som något som även pågår i det 

privata: i familjen, i förhållanden mellan människor etc. Eftersom män dominerar i den 

offentliga sfären har politik traditionellt sett rört män, medan kvinnor, som varit hänvi-

sade till den privata sfären, uteslutits från politiken. Feminismen vill därför omformulera 

det politiska, för att även kvinnor ska vara inkluderade och delaktiga i den politiska sfären 

(Heywood 2014, s. 230).   

Alternativt synsätt på säkerhet och krig   

I feministisk analys har stor vikt lagts vid att utveckla ett genusperspektiv på uppfatt-

ningar om säkerhet och krig. Traditionella synsätt gällande säkerhet ser säkerhet som det 

viktigaste ändamålet i internationell politik, där staten har det primära ansvaret för att 

upprätthålla säkerhet. De största hoten mot säkerhet kommer utifrån, främst från andra 

stater. Feminismen har kritiserat detta då de anser att traditionella synsätten baseras på 

maskulina antaganden gällande rivalitet, konkurrens samt oundviklig konflikt. Enligt 

feminismen garanterar inte frånvaron av krig att människor, särskilt kvinnor, inte blir ut-

satta för våld (Heywood 2014, s. 429). 

Maskulinitet och krig 

Den feministiska teorin anser vidare att krig är starkt associerat med maskulinitet, vilket 

baseras på tre huvudsakliga anledningar. Dominansen av män i ledande ställningar i den 

politiska och militära sfären leder till att beslut om krig och fred görs av människor vars 

världsbild ser väpnad konflikt som ett oundvikligt, kanske till och med önskvärt, inslag i 

världspolitiken. Vidare spelar den militariserade maskuliniteten en betydande roll som ett 

nationellt ideal när det råder internationella spänningar och konflikter. Slutligen är krig 

ofta rättfärdigat på basis av ”the protection myth”, som menar att det är den manliga kri-

garens uppgift att skydda de svaga och utsatta, dvs. kvinnor och barn (Heywood 2014, s. 

430-431). 

Sammanfattningsvis fokuserar samtliga teorier på olika saker i samhället 

som de anser ligga till grund för varför saker blir som de blir. Organisationsteorin analy-

serar hur organisationer fungerar, medan realismen och liberalismen fokuserar på det in-

ternationella systemet. Realismen har en mer pessimistisk syn på det internationella sam-

hället, som de menar kommer att leda till konflikter. Liberalismen anser att det finns goda 

möjligheter till fred i det internationella systemet, då konkurrerande intressen kan kom-

plettera varandra. Feminismen kritiserar det traditionella synsättet som länge genomsyrat 
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hur man ser på politik då den utgår från maskulina antaganden. Den tidigare forskning 

som redovisades ovan har bidragit till bättre förståelse kring olika aspekter av väpnade 

konflikter, och är därför viktig att ha i åtanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metod och material 

3.1 Fallstudie 

Fallstudien som forskningsmetod används främst för att öka kunskapen om individer, 

grupper, organisationer eller sociala och politiska fenomen. Fallstudien möjliggör att fors-

karen kan fokusera på ett visst fall och skaffa sig en helhetsbild av det fenomen hen har 
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valt att studera (Yin 2014, s. 4). Då denna uppsats undersöker hur FN-systemet som or-

ganisation arbetar mot terrorism och varför man inte har gjort mer är det tydligt att en 

fallstudie är en lämplig forskningsmetod för den valda undersökningen. Vidare är syftet 

med uppsatsen just att få en djupgående förståelse av det fenomen jag har valt att studera. 

Om syftet hade varit att få en övergripande bild av ett visst fenomen, såsom ett partipoli-

tiskt program, skulle fallstudien inte vara den lämpligaste metoden att använda. Snarare 

skulle någon form av textanalys användas, för att få fram den bakomliggande orsaken till 

varför ett visst parti resonerar som det gör.  

Karaktäristiskt för en fallstudie är att dess frågeställningar är av typen hur 

eller varför något har skett. Vidare kräver fallstudien ingen kontroll av relevanta variab-

ler, till skillnad från t. ex. en experimentell studie. Slutligen fokuserar fallstudien för det 

mesta på aktuella händelser (Yin 2014, s. 9). Den första frågeställningen som denna upp-

sats grundar sig på är av hur-karaktär och den andra är av varför-karaktär. Givet mitt syfte 

med uppsatsen har jag ingen möjlighet att kontrollera några variabler, utan jag kommer 

att grunda undersökningen på olika relevanta dokument som finns tillgängliga kring FN:s 

hantering av terrorism. Att denna undersökning fokuserar på aktuella händelser är också 

tydligt då terrorism och framför allt IS är fenomen som under senare år har påverkat både 

stater och enskilda individer. 

En styrka med fallstudien som metod är att den möjliggör för forskaren att 

uppnå hög begreppsmässig validitet, samt att identifiera och mäta den indikator som bäst 

representerar de teoretiska begrepp som forskaren söker att mäta. Många av de variabler 

som samhällsforskare är intresserade av, t. ex. makt och demokrati, är uppenbart svåra att 

mäta. Detta beror på att ett fenomen i en viss kontext kan mätas helt annorlunda i en annan 

kontext. Forskaren måste därför försöka finna likvärdiga fenomen som existerar i olika 

sammanhang, för att kunna förklara dessa fenomen på ett trovärdigt sätt (George och 

Bennet 2005, s. 19).  

En svaghet med fallstudier är att den som utför studien kan vara partisk i 

valet av fall. Detta kan inträffa när författaren väljer fall själv, eller när forskaren omed-

vetet väljer fall som representerar ett ”kapat” fall längs den beroende variabeln i den re-

levanta populationen (George och Bennet 2005, s. 23). Det fall jag har valt är ju grunden 

till hela uppsatsen, vilket gör att fallet till viss del är valt på ett partiskt sätt. Men jag är 

inte partisk i insamlandet av information för att kunna analysera det valda fallet, eftersom 

jag kommer att samla in allt relevant material för att kunna besvara frågorna korrekt utan 
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att utelämna detaljer som hade kunnat göra att svaret tar en annan vändning. Att jag ana-

lyserar fallet utifrån en vald tidsperiod bidrar till att jag inte kommer att analysera frag-

ment av det fall som valts för uppsatsen. 

Jag hade kunnat använda en alternativ metod under utförandet av undersök-

ningen, t. ex. en kvantitativ eller kvalitativ innehållsanalys. Denna typ av metod är an-

vändbar när man vill ha svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material. Det kan handla dels om hur stort utrymme i tid eller rum som 

olika kategorier får, dels om hur ofta olika kategorier förekommer (Esaiasson et al. 2012, 

s. 197). För att uppnå denna undersöknings syfte hade jag då kunnat räkna förekomsten 

av vissa begrepp i de olika texterna, dvs. FN:s dokument om mänskliga rättigheter samt 

dokument och rapporter där organisationen redogör för hur de arbetar mot terrorism. Men 

jag vill undersöka detta kvalitativt snarare än kvantitativt, dvs. att läsa texterna och ta 

fram det väsentliga innehållet (ibid, s. 210). 

Organisationsteori, realism och liberalism samt feminism används för att 

besvara uppsatsens andra frågeställning. 

3.1.1 Tidsperspektiv  

Jag väljer att analysera FN:s ageranden för att motverka IS ur ett perspektiv av mänskliga 

rättigheter i perioden 2010 till 2015. Anledningen till varför jag väljer just denna tidspe-

riod är att IS genomförde ett flertal attentat under denna period som väckte stor uppmärk-

samhet, bl. a. terrorattentatet i Paris 13 november 2015.  

3.2 En förklarande teorikonsumerande studie 

Den här uppsatsen är en teorikonsumerande studie, vilket är en form av en förklarande 

undersökning. I en sådan studie är fallet i centrum. Syftet är att pröva huruvida förkla-

ringsfaktorer som har valts ut i början av undersökningen ger en tillräcklig förklaring till 

varför det blev som det blev i det undersökta fallet (Esaiasson et al. 2012, s. 89-90). Då 

fallet är det som står i centrum i den här uppsatsen är det tydligt att den teorikonsumerande 

designen är en lämplig metod. De tre perspektiven som presenterats ovan kommer att 

användas som förklaringsfaktorer för att besvara uppsatsens andra frågeställning.      

3.3 Material 

Den här uppsatsen utgår ifrån en omfattande samling dokument om FN:s arbete mot 

terrorism. Det finns både styrkor och svagheter med att använda sig av dokument. En 

styrka är att dokument ofta är ganska breda, dvs. att de sträcker sig över en relativt lång 
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tidsperiod vilket gör att man kan få en vidare bild av det fenomen man har valt att under-

söka. En svaghet med att använda sig av olika dokument är att eftersom alla dokument är 

skrivna av en eller flera författare, kan texten reflektera en partiskhet som varken förfat-

taren eller läsaren är medveten om (Yin 2014, s. 106). För att minska detta problem är jag 

källkritisk i läsningen av de olika texterna, för att presentera ett så opartiskt arbete som 

möjligt. 

För att få kunskap om hur FN har arbetat mot IS mellan åren 2010 och 2015 

använder jag mig av dokument och tillgänglig information som finns på Internet kring 

hur de har agerat gällande terrorismbekämpning. Jag använder mig av FN:s officiella 

hemsida för att få fram information om FN:s globala strategi mot terrorism samt för att 

söka information om hur olika institutioner arbetar inom FN för att bekämpa terrorism. 

FN:s officiella hemsida används även för att beskriva de resolutioner och sanktioner som 

Säkerhetsrådet har implementerat och utfört. Jag använder mig av INTERPOLs hemsida 

för att få kunskap om en institution som bistår FN i arbetet mot terrorism.  

Jag använder mig av tillgänglig information som finns på ICCs hemsida för 

att förklara hur FN har agerat mot IS. Jag använder mig även av Kocars artikel för att 

beskriva hur ICC är relaterat till FN och hur de två organisationerna arbetar tillsammans. 

För att implementera ett perspektiv utifrån mänskliga rättigheter i uppsatsen använder jag 

mig även av FN:s hemsida för FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter och do-

kument som har arbetats fram av institutionen.  

3.4 Validitet och reliabilitet  

Under fallstudiens genomförande har jag haft ett flertal saker i åtanke, för att göra upp-

satsen så valid och tillförlitlig som möjligt. 

 Det finns två typer av validitet: begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Be-

greppsvaliditet handlar dels om att uppsatsens teoretiska definitioner ska överensstämma 

med de operationella indikatorerna, dels att det inte ska finnas några systematiska fel i 

undersökningen. Resultatvaliditet handlar om att den som utför en undersökning mäter 

det hen påstår att hen mäter (Esaiasson et al. 2012, s. 57). För att det inte ska förekomma 

några systematiska fel i uppsatsen analyserar jag samtliga dokument på samma sätt. Jag 

läser dem noggrant och tar ut den information som är relevant för uppsatsens frågeställ-

ningar. Vid översättning av engelska till svenska säkerställer jag att översättningen sker 

korrekt, genom att använda mig av lexikon och andra språkverktyg så att översättningen 

inte innebär en förändring av fakta. För att uppnå resultatvaliditet ser jag till att enbart 
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dokument och övriga fakta som är relevant för uppsatsen undersöks, så att jag inte tar in 

aspekter som egentligen inte har med uppsatsens syfte och frågeställningar att göra.  

 Reliabilitet innebär att en studie kan upprepas med samma resultat, och det 

mäts genom att man jämför resultaten från två undersökningar där samma mätinstrument 

har använts (Esaiasson et al. 2012, s. 63; Yin 2014, s. 46). För att uppnå detta redovisar 

jag för vilket material som används, för att andra ska kunna hämta samma information 

som denna uppsats bygger på. Jag styr inte informationen på något sätt utan redogör en-

bart för fakta, så att man i en liknande undersökning kommer fram till ett likvärdigt re-

sultat. Även här är korrekt översättning av avgörande betydelse, för att inte informationen 

på något sätt förändras när text översätts från engelska till svenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bakgrund 

4.1 Islamiska Staten 

Terrorgruppen IS har sina rötter i organisationen Jamaat al-Tawhid Wa-l-Jihad (JTWJ) 

som grundades år 1999. År 2004 ingick gruppen ett samarbete med al-Qaida och under 

2006 samarbetade gruppen även med olika rebelliska Sunni-grupper. I oktober samma år 

utlyste de sig själva som Islamiska Staten i Irak (ISI). År 2013 gick ISI och terrorgruppen 

Jabhat al-Nusra samman för att tillsammans bilda Islamic State of Iraq and Levant (ISIL), 

eller the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Under år 2014 avslutade ISIS allt arbete 
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med al-Qaida och blev istället en transnationell terrorgrupp som sträckte sig över såväl 

områden som folkgrupper (Chatterjee 2016, s. 203). Samma år utnämnde ISIS talesperson 

Abu Muhammed al-Adnani Abu Bakr al-Baghadi till gruppens ledare, och meddelade att 

gruppen hädanefter ska benämnas Islamiska Staten (IS) (Lister 2015, s. 2). Baghdadi är 

mycket religiös och har förklarat jihad (religiöst krig) mot alla stater, grupper och indivi-

der som inte fullt ut följer samtliga krav i hans tolkning av ett extremistiskt islamiskt 

tillstånd (Lister 2015, s. 35; Silander, Wallace och Janzekovic 2017, s. 3). 

 Mellan 2010 och 2015 arbetade IS med att bygga ett kalifat, en enhetlig stat, 

som eliminerar samtliga gränser som för närvarande finns i Mellanöstern vilket utvidgade 

kalifatets gränser ännu längre (Lister 2015, s. viii). Trots att IS till grunden är en terror-

organisation skapade och försvarade gruppen en slags ”proto-state” över Syrien och Irak 

genom den storlek och de mål gruppen har (ibid, s. 51). Detta gjorde IS till det största 

hotet mot stabilitet i Mellanöstern och den bredare muslimska världen (ibid, s. viii). Men 

under 2016 och 2017 drevs IS ut från flera ställen i Syrien och Irak, bl a från Raqqa i 

oktober 2017 (SvD 2017). 

 Gruppen försöker att tillhandahålla samma tjänster som en nationalstat er-

bjuder sina medborgare men, enligt gruppen, på ett mer etiskt sätt (Lister 2015, s. viii). 

Då IS strävar efter att bli och presenterar sig som en stat har gruppen siktat mot att kon-

trollera territorium, samt att bilda ett ”ministerråd” som ansvarar för olika områden, bl. a. 

militär, politik och finans (ibid, s. 36).  

 Centralt för IS är att tillämpa en strikt form av sharialagar (Lister 2015, s. 

45). Sharia anses vara Guds vägledning till mänskligheten, och inkluderar olika förbud 

och etiska läror (McCants 2015, s. 56). Gruppen är i grund och botten fundamentalistiskt 

och extremistiskt Sunni jihadistiskt (Silander, Wallace och Janzekovic 2017, s. 26). IS är 

även en djupt wahhabistisk grupp, där fokus främst ligger på fundamentalistisk wah-

habist-tradition av revolutionär jihad (ibid, s. 42). Wahhabism är en sträng form av islam, 

där tidiga läror tolkas på ett sedesträngt sätt (Metro 2017). Wahhabism grundar sig i 

Salafism, vilket i sin tur är en riktning inom islam där man strävar efter att återgå till en 

fundamentalistisk rörelse (Aboul-Enein 2004, s. 114).  

4.2 Förenta Nationerna 

FN är en internationell organisation som grundades år 1945 och utgörs av 193 medlems-

stater. Organisationen kan vidta åtgärder gällande frågor som handlar om fred och säker-

het, jämlikhet, terrorism, mänskliga rättigheter mm. FN fungerar som ett slags mekanism 
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för medlemsstaternas respektive styren för att lösa problem tillsammans och hitta områ-

den där samarbete är möjligt (UN w 2017). Inom FN är det huvudsakligen Generalför-

samlingen och Säkerhetsrådet som arbetar med terrorismbekämpning (UN e 2017). 

 I Generalförsamlingen är samtliga medlemsstater representerade, vilket gör 

Generalförsamlingen till det enda organet inom FN med universell representation (UN a 

2017). Enligt FN:s konventioner kan Generalförsamlingen bl. a. överväga och ge rekom-

mendationer om allmänna principer gällande samarbete för att upprätthålla fred och sä-

kerhet. Generalförsamlingen kan även vidta åtgärder om det råder hot mot den internat-

ionella freden, när Säkerhetsrådet inte har kunnat agera på området i fråga pga att en 

permanent medlem har röstat mot ett visst beslut (UN b 2017). 

 Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar, varav fem är permanenta. Säker-

hetsrådet är det FN-organ som har det primära ansvaret för bevarandet av internationell 

fred och säkerhet. Instansen kan ta beslut om hot riktas mot den internationella säkerheten 

och freden, och FN:s medlemsstater är skyldiga att rätta sig efter de beslut som fattas. I 

vissa fall kan instansen införa sanktioner eller tillåta användning av våld i syfte att upp-

rätthålla eller återställa den internationella freden och säkerheten (UN a 2017). 

4.3 Mänskliga rättigheter 

FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna har utvecklats successivt sedan andra 

världskrigets slut. Det internationella samarbetet kring de mänskliga rättigheterna har på-

gått sedan dess. Vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna är det i första hand stater 

som internationellt kan ställas till svars för kränkningarna (Mänskliga rättigheter 2017). 

Trots att konventionen inte är juridiskt bindande ses det ofta som oskriven rätt som dom-

stolar erkänner som bindande. Den används som ett verktyg för att tillämpa diplomatiskt 

och moraliskt påtryck på stater för att de ska avstå från att bryta mot artiklarna i konvent-

ionen (Heywood 2014, s. 316).  

FN:s mänskliga rättigheter fastslår att alla människor, oavsett land, kultur 

och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Samtliga rättigheter är 

universella och oersättliga förutom i specifika fall, t. ex. om en individ är skyldig till ett 

brott kan rätten till frihet tas bort. Rättigheterna är odelbara och de förbjuder alla former 

av diskriminering. De medför även skyldigheter. Skyldigheten att respektera innebär att 

stater måste avhålla sig från att inskränka de mänskliga rättigheterna. Skyldigheten att 

skydda innebär att stater måste skydda individer och grupper mot kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna, och skyldigheten att förverkliga innebär att stater måste agera 

för att underlätta åtnjutandet av mänskliga rättigheter (OHCHR a 2017). 
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5 Analys 

5.1 Hur har FN arbetat mot terrorism utifrån ett perspektiv om mänsk-

liga rättigheter gällande IS? 

5.1.1 FN:s globala strategi mot terrorism 

Grunden till FN:s terrorismbekämpning utgörs av FN:s globala strategi mot terrorism, 

vilken antogs av Generalförsamlingen den 8 september 2006. Strategin är ett instrument 

för att förbättra nationella, regionala och internationella insatser för att bekämpa 

terrorism. För att säkerställa att den är tillämpbar på samtida terroristhot- och grupper ses 

den över vartannat år av Generalförsamlingen. Strategin består av fyra pelare. Första pe-

laren innefattar hantering av de villkor som främjar spridning av terrorism. Andra pelaren 

handlar om att förhindra och bekämpa terrorism, och den tredje består av att förbättra 

staters kapacitet för att arbeta mot terrorism samt att stärka rättsstatsprincipen. Fjärde 

pelaren handlar om att säkerställa mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen (UN d 

2017). 
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 För att underlätta för FN:s medlemsstater att genomföra de fyra pelare som 

ingår i den globala strategin samt att sprida fördjupad kunskap om den grundade Gene-

ralförsamlingen år 2005 ”The Counter-Terrorism Implementation Task Force” (CTITF). 

CTITF arbetar även för att säkerställa att FN-systemet är anpassat till medlemsstaternas 

behov, eftersom det är medlemsstaterna själva som ansvarar för att strategin implemen-

teras (UN e 2017). 

5.1.2 Institutioner  

Det huvudsakliga arbetet för att motverka terrorism sker i ett antal institut-

ioner, vilka antingen ligger under Generalförsamlingen eller Säkerhetsrådet. Under Gen-

eralförsamlingen ligger United Nations Counter-Terrorism Center (UNCCT), the Terror-

ism Prevention Branch (TPB) samt United Nations Interregional Crime and Justice Re-

search Institute (UNICRI). De institutioner som ligger under Säkerhetsrådet är Counter-

Terrorism Committee (CTC) och the Counter-Terrorism Committee Executive Direc-

torate (CTED), 1540 Committee samt ISIL (Daesh)/Al-Qaida Sanctions Committee (UN 

f 2017). 

UNCCT bildades i september 2011. Arbetet på institutionen består i att för-

bättra det internationella samarbetet kring terrorismbekämpning samt att stödja FN:s 

medlemsländer i implementeringen av FN:s globala strategi mot terrorism (UN g 2017). 

TPB ligger under the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) och arbetar 

med att hjälpa medlemsländerna att fastställa, lagstifta och implementera de internation-

ella juridiska medel som finns för att arbeta mot terrorism, bl. a. genom att leverera tek-

niskt bistånd (UNODC a 2017). TPB arbetar även med att motverka användning av In-

ternet för terroriständamål samt att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och grund-

läggande friheter under arbetet för att bekämpa terrorism (UNODC b 2017). UNICRI 

grundades år 1965 för att stödja världens länder gällande förebyggande av brott. Ett av 

institutionens prioriterade områden är terrorismbekämpning (UNICRI 2017). 

CTC grundades efter terroristattackerna i USA i september 2001 och utgörs 

av Säkerhetsrådets medlemmar. Kommittén skapades för att övervaka implementeringen 

av resolution 1373 som antogs år 2001. Arbetet består i att stärka FN:s medlemsländers 

förmåga att förhindra terrorattacker. CTC biträds av CTED som grundades år 2004. 

CTED bistår kommittén i dess arbete, och samordnar processen för att följa implemente-

ringen av resolution 1373 (UN h 2017). 1540 Committee bildades i samband med att Sä-

kerhetsrådet år 2004 antog resolution 1540, där medlemsstaterna beordras att avstå från 

att på något sätt stödja icke-statliga aktörer genom att t. ex. tillverka, inneha, transportera 
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eller använda kemiska, biologiska eller kärnvapen (UN j 2017). Säkerhetsrådets kommitté 

gällande IS, al-Qaida och relaterade individer, grupper och enheter består av Säkerhets-

rådets samtliga medlemmar och övervakar de sanktioner som införs av Säkerhetsrådet, 

som samtliga medlemsländer är skyldiga att följa (UN i 2017, UN m 2017). 

Säkerhetsrådet har arbetat fram en sanktionslista gällande individer, enheter 

och grupper som på något sätt är anknutna till IS, al-Qaida eller någon annan terrorgrupp. 

Det är Säkerhetsrådets kommitté gällande IS, al-Qaida och relaterade individer, grupper 

och enheter som utser vilka personer som ska finnas på listan, i enlighet med ett antal 

kriterier som FN har ställt upp (UN m 2017). Att delta i finansiering, planering, underlät-

tande eller förberedelser av handlingar i samband med, på uppdrag av eller till stöd för IS 

eller al-Qaida är ett av kriterierna. Detta gäller även leverans, försäljning eller överföring 

av vapen och liknande varor, samt om någon rekryterar eller på annat sätt stödjer hand-

lingar eller aktiviteter för IS eller al-Qaida (UN o 2015). 

 Kommittén kan även besluta om förfrågningar gällande att ta bort ett namn 

från listan. Fram tills att resolution 2253 antogs av Säkerhetsrådet år 2015 innehöll listan 

enbart individer, grupper och enheter som var relaterade till al-Qaida, men i resolutionen 

beslutades att även IS-relaterade individer, grupper och enheter skulle inkluderas (UN m 

2017).  

Kommittén bistås av the Analytical Support and Sanctions Monitoring 

Team som utgörs av ett antal experter. Gruppens uppgifter är bl. a. att studera och rappor-

tera till Kommittén om det hot som IS, al-Qaida och andra terrorgrupper utgör och vilka 

åtgärder som bör vidtas för att bekämpa hotet. Gruppen hjälper även Kommittén med att 

regelbundet granska namn på sanktionslistan (UN n 2017). Kommittén bistås även av 

INTERPOL – United Nations Security Council Special Notice vilken skapades år 2005, 

för att fungera som ett effektivt brottsbekämpningsverktyg tillsammans med FN. Institut-

ionen arbetar med att uppmärksamma brottsbekämpande organ världen över på att en viss 

individ eller enhet är föremål för sanktioner som har utfärdats av FN. Detta fungerar som 

en varning för vilka individer och enheter som för tillfället är skrivna på sanktionslistan 

(INTERPOL 2017). 

Arbetet med att förbättra just kvinnors villkor i krig och konflikt sker främst 

i United Nations Women (UN Women) som grundades i juli 2010. Arbetet inom institut-

ionen sker enligt ett antal prioriteringar, som att öka kvinnors deltagande och ledarskap, 

att se till att våld mot kvinnor upphör och att göra kvinnor delaktiga i processer gällande 

fred och säkerhet i världen (UN k 2017). UN Women betonar ett antal viktiga delar i 
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arbetet mot terrorism, där några är att andelen kvinnor i FN:s militär och polis ökar, att 

de som har begått terroristrelaterade brott ställs inför rätta, att män och pojkar engagerar 

sig i arbetet mot våld mot kvinnor i krig och konflikt samt att ett genusperspektiv genom-

syrar samtliga av FN:s medlemsstater (UN q 2010, UN r 2013, UN s 2013, UN t 2015).   

En internationell organisation som skulle kunna ha större betydelse i FN:s 

arbete mot terrorism är Internationella Brottmålsdomstolen (International Criminal 

Court, ICC). ICC prövar brott gällande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. 

Säkerhetsrådet är den enda institutionen som kan hänvisa till en situation där sådana brott 

har begåtts. Det är sedan upp till ICC att besluta huruvida man ska gå vidare med utred-

ningen. Ett sådant beslut kräver att nio av Säkerhetsrådets medlemmar och samtliga per-

manenta medlemmar röstar för förslaget (Kocar 2015, s. 170-173). En grundläggande 

förutsättning för att ICC ska kunna påbörja en utredning är att den berörda staten har 

antagit Rom-fördraget, vilken utgör grunden för ICCs arbete. Men varken Syrien eller 

Irak har antagit fördraget, vilket gör att ICC inte har någon territoriell jurisdiktion över 

brott som begås på Syriens och Iraks territorier. Därför har ICC ännu inte vidtagit några 

åtgärder för att åtala personer som har begått de brott som ingår i ICCs jurisdiktion (ICC 

2015). 

5.1.3 Sanktioner  

Mellan år 2010 och 2015 implementerade Säkerhetsrådet två sanktioner mot IS. Den 

första var Resolution 2249 som antogs i november år 2015, där det fastställs att IS utgör 

ett globalt och oöverträffat hot mot internationell fred och säkerhet. FN:s medlemsstater 

uppmanas att vidta samtliga nödvändiga åtgärder, i enlighet med internationell rätt, för 

att fördubbla och samordna sina insatser för att förebygga och försvåra terroristhandlingar 

som främst utövas av IS, men även av andra individer, grupper och enheter som på något 

sätt är associerade till al-Qaida eller andra terrorgrupper. FN:s medlemsländer uppmanas 

även att intensifiera sina ansträngningar för att stoppa tillströmningen av utländska terro-

ristanhängare till Syrien och Irak, samt att skärpa insatserna för att förhindra finansiering 

av terrorism. I resolutionen understryks även betydelsen av att de som har gjort sig skyl-

diga till terrorhandlingar eller kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell rätt 

måste ställas inför rätta (UN l 2015).  

 Den andra sanktionen som implementerades mot IS mellan 2010 till 2015 

var Resolution 2253, vilken antogs av Säkerhetsrådet i december år 2015. I denna beslutas 

att samtliga medlemsstater är skyldiga att vidta ett antal åtgärder gällande IS, al-Qaida 

och anknutna individer, grupper och enheter. Den första åtgärden är att medlemsstaterna 
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omedelbart ska frysa fonder och andra finansiella tillgångar till utsedda personer som på 

något sätt är relaterade till terrorbrott. Staterna är även skyldiga att förhindra inträde eller 

genomresa i deras territorier för de individer som finns på FN:s sanktionslista. Slutligen 

är alla stater skyldiga att förhindra direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överfö-

ring från deras territorier av vapen, reservdelar, tekniska verktyg eller utbildning relaterad 

till militära aktiviteter, till utsedda personer eller enheter. Medlemsstater uppmanas att se 

till att falska och stulna pass och andra resehandlingar ogiltigförklaras så snart som möj-

ligt (UN o 2015). 

5.1.4 Resolutioner 

Den 24 september 2015 antog Säkerhetsrådet Resolution 2178, vilken ut-

vidgade FN:s terrorismbekämpning genom att ålägga medlemsstaterna skyldigheter att 

reagera på hotet från utländska terroristanhängare. FN:s medlemsstater uppmanas att in-

tensifiera och påskynda utbytet av information om terrorister och terroristnätverk, och att 

dela med sig av sådan information till FN. Samtliga medlemsstater ska förebygga och 

försvåra rekrytering, organisering, transport eller utrustning av personer som reser till ett 

land som inte är deras hemland i syfte att planera, förbereda eller delta i terrorhandlingar 

eller för att tillhandahålla utbildning för terrorister. Detta gäller även finansiering av 

terrorism. Betydelsen av effektiva gränskontroller, kontroller vid utfärdande av identi-

tetshandlingar och resedokument samt åtgärder för att förebygga förfalskning eller be-

dräglig användning av identitetshandlingar och resedokument för att förhindra att terro-

rister rör sig fritt över gränser betonas (UN r 2015).  

Medlemsstaterna uppmanas att kräva att flyglinjer som är verksamma inom 

deras respektive territorier tillhandahåller information om passagerarna till de behöriga 

nationella myndigheterna, i syfte att försvåra för terrorister att försöka komma in i eller 

röra sig inom deras territorier för att utföra terroristrelaterade brott. Vikten av ett funge-

rande internationellt och regionalt samarbete betonas, även detta i syfte att förhindra att 

utländska terrorister reser från eller inom deras territorier. I resolutionen beslutas att alla 

stater ska se till att deras nationella lagar och regler är tillräckliga för att det ska vara 

möjligt att åtala och straffa personer som gjort sig skyldiga till terroristrelaterade brott 

(UN r 2015). 

5.1.5 Mänskliga rättigheter i FN:s terrorismbekämpning  

Terrorism utgör ett hot mot mänskliga rättigheter och kan leda till förödande konsekven-

ser för individers åtnjutande av rätten till liv, frihet och fysisk integritet. Då individers 

säkerhet tillhör de mänskliga rättigheterna är samtliga stater skyldiga att säkerställa dessa 
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för sina medborgare genom att vidta åtgärder för att skydda dem mot det hot som terror-

handlingar utgör. De är även skyldiga att ställa dem som har begått terroristrelaterade 

brott inför rätta. Stater ska även vidta effektiva åtgärder för att förhindra och avskräcka 

att framtida terrorattacker sker (OHCHR b 2004).  

Men under senare år har de åtgärder som stater vidtagit för att bekämpa 

terrorism ofta utmanat de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, vilka bör utgöra 

grunden för den globala terrorismbekämpningen. För precis som terrorism inskränker 

mänskliga rättigheter kan staters åtgärder för att motarbeta terrorism göra det. Därför 

måste effektiva åtgärder mot terrorism och skydd av mänskliga rättigheter fungera kom-

pletterande och ömsesidigt förstärkande (OHCHR b 2004). 

I FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna står i Artikel 3 att 

”Everyone has the right to life, liberty and security of person” (OHCHR c 1948). I FN:s 

arbete för att bekämpa terrorism handlar detta om att säkerställa att samtliga aktörer som 

arbetar med brottsbekämpning utför arbetet enligt lagen. Vissa stater har vidtagit åtgärder 

som utmanat individers rätt till liv genom att avsiktligt döda specifika individer istället 

för att arrestera dem och ställa dem inför rätta (OHCHR b 2004). 

I Artikel 5 står att ”No one shall be subject to torture or to cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment” (OHCHR c 1948). Men FN:s medlemsstater har  

ofta antagit metoder och policies som kringgår och underminerar denna rättighet. Även i 

nödsituationer, t. ex. där en stats säkerhet hotas, får ingen individ utsättas för tortyr eller 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Detta gäller även 

individer som misstänks vara relaterade till terrorbrott (OHCHR b 2004). 

Rätten till en rättvis rättegång beskrivs bl a i Artikel 9: ”Everyone is entitled 

in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in 

the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him” 

(OHCHR c 1948). Alla individer, även de som misstänks ha begått terroristrelaterade 

brott, ska erbjudas en rättvis rättegång. Det är även viktigt att den misstänkte betraktas 

som oskyldig till rätten bevisat det motsatta (OHCHR b 2004).  

I Artikel 12 står att ”No one shall be subjected to arbitrary interference with 

his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputa-

tion. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or at-

tacks” (OHCHR c 1948). När FN:s medlemsstater agerar för att bekämpa terrorism får 

de inte inkräkta på den personliga integriteten för de individer som befinner sig inom 
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aktuell stats jurisdiktion. Men många stater har utökat sina befogenheter gällande över-

vakning och andra metoder för att samla in information om individer, bl. a. genom att 

individer ska lämna tumavtryck och fotografier på flygplatser. Sådana metoder begränsar 

individers integritet. Därför är det viktigt att samtliga stater säkerställer att de metoder de 

använder för terrorismbekämpning inte strider mot individers rätt till privatliv och integri-

tet (OHCHR b 2004).  

Slutligen står i Artikel 2 att ”Everyone is entitled to all the rights and free-

doms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, 

sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, 

birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the polit-

ical, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person 

belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limita-

tion of sovereignty” (OHCHR c 1948). Medlemsstaterna måste därför se till att de åtgär-

der som vidtas i kampen mot terrorism inte på något sätt är diskriminerande. Det är även 

viktigt att individer som inte är medborgare i ett land, men som för tillfället befinner sig 

inom det territoriet, inte utsätts för etnisk profilering (OHCHR b 2004).  

Samtidigt som staterna är skyldiga att skydda individer från att utsättas för 

terrorattacker är de även skyldiga att säkerställa att, innan en åtgärd vidtas för att bekämpa 

terrorism, åtgärden stämmer överens med internationell rätt (OHCHR b 2004). De mänsk-

liga rättigheterna medför ju skyldigheter för staten: skyldigheten att respektera, skyldig-

heten att skydda samt skyldigheten att förverkliga (OHCHR a 2017). Dessa skyldigheter 

gäller även under terrorismbekämpning. Därför är det lika viktigt att stater vidtar effektiva 

åtgärder för att skydda individer mot terrorism som att se till att individer och grupper 

som misstänks för terroristbrott inte får sina mänskliga rättigheter inskränkta.  

5.2 Varför har FN inte gjort mer på det här området? 

FN har arbetat för att bekämpa IS under ett antal år med hjälp av bl. a. sanktioner, institut-

ioner och handlingsplaner. Men trots ett omfattande arbete av såväl FN som dess med-

lemsstater är IS idag fortfarande ett stort hot mot internationell fred och säkerhet. Borde 

inte FN ha kunnat göra mer för att bekämpa detta hot, med tanke på alla resurser och 

möjligheter som FN faktiskt har? Beroende på hur man ser på frågan finns ett flertal an-

ledningar till varför FN inte har agerat ytterligare för att motverka IS. I följande avsnitt 

analyserar jag frågan om varför inte FN har gjort mer för att bekämpa terrorism utifrån 

tre olika perspektiv: organisationsteori, realism och liberalism samt feminism. Dessa te-

oretiska inriktningar erbjuder olika svar på varför FN har agerat som det har gjort.  
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5.2.1 Organisationsteori  

Den första faktorn som enligt organisationsteorin kan förklara varför en viss organisation 

agerar på ett visst sätt är den beslutsprocess som gäller i organisationen (Bakka, Fivelsdal 

och Lindkvist 2006, s. 224). Beslutsprocessen i Generalförsamlingen inleds den tredje 

tisdagen i september varje år, och de ämnen som finns på agendan representerar FN:s 

prioriterade frågor. När en resolution diskuteras ska den helst ha, enligt medlemsstaterna, 

största möjliga konsensus (samtycke) mellan länderna. Om medlemsstaterna lyckas 

uppnå konsensus antas förslaget utan omröstning, men det räcker att enbart en medlems-

stat begär omröstning för att konsensus inte uppnås (Outreach 2017). Beslut som gäller 

mycket viktiga områden, såsom fred och säkerhet, budgetära frågor etc. kräver att två 

tredjedelar av församlingen röstar för förslaget. Beslut som gäller övriga områden kräver 

enbart en enkel majoritet, dvs. att minst hälften av totala antalet röster stödjer förslaget i 

fråga (UN a 2017). 

 Då det är tillräckligt att enbart en medlemsstat kräver omröstning för att 

konsensus inte uppnås kan förslag och beslut som ses som nödvändiga av samtliga Gene-

ralförsamlingens medlemsstater förutom en inte antas utan omröstning. Vilket beslut den 

omröstningen sedan resulterar i beror på hur ländernas respektive representanter röstar. 

Ibland kanske representanterna röstar för att beslut som skulle gynna det nationella in-

tresset, vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med vad som är bäst för omvärlden. 

Att nästan samtliga medlemsstater måste rösta för ett beslut gällande fred och säkerhet 

kan försvåra FN:s arbete mot terrorism ytterligare. Det är svårare att implementera ett 

förslag än om enbart en enkel majoritet krävdes, för även om hälften av medlemsstaterna 

röstar för ett beslut kan det inte antas. 

 I Säkerhetsrådet har samtliga 15 medlemmar en röst var. För att ett beslut 

gällande procedurfrågor (t. ex. antagande av dagordningen) ska gå igenom måste nio av 

länderna rösta för beslutet, och gällande övriga frågor måste nio av medlemsländerna 

inklusive Säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar rösta för beslutet. De perma-

nenta medlemmarna har en särskild vetorätt. Om ett av dessa länder lägger en negativ 

röst på en resolution eller ett beslut godkänns inte resolutionen eller beslutet i fråga (UN 

c 2017). 

 De permanenta medlemmarna har en betydande roll i hur FN har agerat för 

att bekämpa IS. De tillhör de mäktigaste länderna i världen, och kan därför rösta på ett 

sätt som t. ex. inte tar mindre länders intressen och erfarenheter i beaktande. Trots att 

länderna är geografiskt olika har de alla mycket makt, men det behöver inte innebära att 



  
 

25 

de använder denna makt till att förbättra villkoren för samtliga länder i världen. Gällande 

frågor som gäller internationell fred och säkerhet krävs ju att samtliga permanenta med-

lemmar röstar för ett beslut. Vetorätten för dessa länder kan försvåra FN:s terrorismbe-

kämpning ytterligare, eftersom de kan rösta emot ett förslag som resterande medlemmar 

ser som nödvändigt. Samtliga länder har olika intressen och prioriteringar, vilka förmod-

ligen genomsyrar det sätt som de röstar och agerar i FN. Att medlemsstaterna agerar enligt 

vad de anser passa sina egna intressen är något som det realistiska perspektivet skulle 

argumentera för, vilket beskrivs i detalj nedan. 

 Den andra faktorn som kan förklara en organisations ageranden är organi-

sationskulturen. Organisationens storlek, miljö, mål, struktur och finansiella resurser kan 

påverka hur en organisation väljer att agera. Även de attityder, känslor, värderingar, 

gruppnormer och sociala kontakter som genomsyrar organisationen kan ha betydelse 

(Brooks 2009, s. 37; Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006, s. 125, 152). Organisations-

teorin skulle därmed förklara FN:s ageranden för att bekämpa IS utifrån hur FN som or-

ganisation är utformad. Att FN är en omfattande organisation behöver inte betyda att den 

har alla resurser som behövs för att effektiv terrorismbekämpning ska kunna utövas. De 

värderingar och normer som genomsyrar FN påverkar också hur man agerar. Ser man 

respekt för individer och mänskliga rättigheter som den viktigaste frågan i terrorismbe-

kämpning kan det göra att vissa åtgärder mot terrorister inte vidtas. Om fokus istället 

ligger på det hot som IS faktiskt utgör, utan att lägga mest tyngd på terroristers fri- och 

rättigheter, kanske man inom organisationen skulle välja att vidta tyngre åtgärder mot 

sådana personer.  

 Den tredje faktorn som påverkar hur en organisation agerar är organisation-

ens ledning (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2006, s. 152). Vilka personer som sitter i 

FN:s ledande positioner har betydelse för hur organisation agerar. Huruvida personerna i 

ledningen ser IS som ett akut hot som behöver bekämpas snarast påverkar vilka åtgärder 

som vidtas inom organisationen. Om ledningen anser att det finns frågor som är viktigare 

kommer man inom FN förmodligen att ägna sig åt dessa frågor innan man funderar på 

hur man ska gå tillväga för att kunna bekämpa IS.  

5.2.2 Realism och liberalism 

Realismen skulle förklara att en anledning till varför FN inte har gjort mer för att bekämpa 

IS är staters suveränitet. Varje stat ska agera självständigt och autonomt på den internat-

ionella arenan, och samtliga stater är lagligt lika. En stats territoriella integritet och poli-

tiska oberoende är okränkbar, och det ska därför inte finnas någon högre myndighet som 
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bestämmer hur en stat ska agera (Heywood 2014, s. 59, 63). Därmed har FN ingen rätt att 

bestämma över hur de länder som IS verkat mest i, dvs. Syrien och Irak, ska agera för att 

motarbeta terrorism. FN får heller inte bestämma hur övriga länder ska agera för att be-

kämpa IS. Det är upp till respektive stat att besluta över vilka beslut som ska fattas och 

vilka åtgärder som ska vidtas. FN får heller inte ingripa i stater utan att staten i fråga har 

gått med på det. 

 Realismen skulle även förklara FN:s ageranden för att motverka IS utifrån 

att politik i den globala arenan handlar om makt och egenintresse (Heywood 2014, s. 56). 

Då det är FN:s medlemsstater som beslutar hur terrorismbekämpningen går till, genom 

att rösta för eller emot resolutioner, väljer medlemsstaterna antagligen att rösta för beslut 

som gynnar det nationella intresset. Detta kan medföra att staterna röstar mot förslag som 

skulle gynna FN:s terrorismbekämpning men som skulle innebära att staten i fråga måste 

ge mer än vad den kommer att få. Detta kan leda till att FN inte kan gå i den riktning som 

kanske skulle krävas för att bekämpa IS.  

I maj 2014 lade Kina och Ryssland veto mot en resolution som arbetats fram 

i Säkerhetsrådet, trots att alla andra medlemmar i Säkerhetsrådet röstade för förslaget. 

Resolutionen handlande om att krisen i Syrien ska kunna hänvisas till ICC. Rysslands 

FN-ambassadör Vitaly Churkin hade tidigare avfärdat omröstningen för resolutionen som 

ett ”offentligt upptåg”. Om resolutionen hade gått igenom skulle ICC fått tillstånd att 

undersöka anklagelser om brott av den syriska regeringen, regeringstjänstemän och väp-

nade oppositionsgrupper. Detta var fjärde gången som Ryssland blockerade en resolution 

gällande Syrien (The Guardian 2014). 

 Ytterligare en anledning till varför FN inte har gjort mer för att bekämpa IS 

är, enligt realismen, att konflikter mellan individer och grupper är ett oundvikligt inslag i 

den internationella arenan. Eftersom stater, grupper och individer har konkurrerande in-

tressen är stabilitet och ordning i det internationella systemet svårt, om inte omöjligt, att 

uppnå (Heywood 2014, s. 60). Det är därmed inte ovanligt att konflikter förekommer, och 

därför är det ingenting man egentligen kan göra något åt. Konflikter kommer alltid att 

förekomma i miljöer där grupper med konkurrerande intressen befinner sig, och av denna 

anledning är inte frågan om IS högst prioriterad på FN:s agenda. 

 Realister anser dock att då terrorister försöker att störta staters politiska sy-

stem och försvaga den politiska ordningen bör staters ageranden för att bekämpa terrorism 

vara kompromisslösa (Heywood 2014, s. 294). Då stater är den viktigaste aktören måste 

de göra allt för att motverka samtliga aktörer som försöker inskränka staternas makt och 
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suveränitet. Realismen lägger därmed mer tyngd och fokus på staters ageranden för att 

bekämpa terrorism än på hur internationella organisationer agerar. Mellan år 2010 och 

2015 antog ju Säkerhetsrådet enhälligt tre resolutioner som handlade om IS och relaterade 

grupper, individer och enheter (resolution 2249, resolution 2253 och resolution 2178) 

(UN l 2015, UN o 2015, UN p 2014). Att samtliga medlemsländer röstade för resolution-

erna visar en vilja att bekämpa terrorism. 

 Realister är generellt sett mycket skeptiska mot internationella organisat-

ioner då de anser att sådana aktörer inverkar på staters suveränitet, och de ifrågasätter 

därför sådana organisationers auktoritet. De anser även att internationella organisationer 

är väldigt ineffektiva och att de därför är ett oönskat inslag i den internationella politiken 

(Heywood 2014, s. 444). Därför är staten den enda aktören som bör arbeta för att mot-

verka IS, som har de resurser, befogenheter och den auktoritet som krävs för att kunna 

bekämpa sådana hot. FN har varken makt eller befogenheter för att kunna bekämpa det 

internationella hot som IS utgör.  

 Liberalismen skulle förklara att en anledning till varför FN inte har gjort 

mer för att bekämpa IS är att det finns möjligheter till fred bland konkurrerande intressen 

i det internationella systemet (Heywood 2014, s. 65). Det är inte kritiskt för FN att be-

kämpa IS, eftersom intressekonflikter som skapar instabilitet kommer att lösas. Att man 

strävar efter ett samhälle där alla individer kan tillfredsställa sina egna intressen är, enligt 

liberalismen, ytterligare en anledning till varför FN inte har gjort mer för att bekämpa IS 

(ibid, s. 24). Man kan inte hindra individer hur som helst från att göra de val de tycker är 

rätt, och man kan heller inte godtyckligt hindra dem från att agera på det sätt som de anser 

vara det rätta. Detta gäller även individer som på något sätt är relaterade till terrorism. 

 Liberalismen belyser även betydelsen av att ta hänsyn till samtliga indivi-

der, då individen anses vara den viktigaste aktören i den internationella politiken 

(Heywood 2014, s. 28). Då alla individer är lika mycket värda och därför ska behandlas 

lika är det viktigt att alla individer behandlas rättvist och demokratiskt (ibid, s. 33). Trots 

att liberalister ser terrorism som en attack mot principerna om ett liberal-demokratiskt 

samhälle är de angelägna om att säkerställa att terrorismbekämpning överensstämmer 

med demokratiska principer. De anser även att det är viktigt att strategier för att bekämpa 

terrorism inte bryter mot mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter (ibid, s. 294).  

 Liberalismen skulle därför förklara FN:s ageranden mot IS utifrån att trots 

att individer som ingår i terrorgrupper begår allvarliga brott, får de inte behandlas hur 

som helst. Varken stater eller internationella organisationer bör agera på något sätt som 
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kan inskränka individers fri- och rättigheter. För att FN ska kunna bekämpa IS krävs 

kraftfulla åtgärder. Det är mycket möjligt att dessa skulle strida mot de individuella fri- 

och rättigheterna, och därför har inte FN rätt att vidta dessa åtgärder.   

 Inom den liberala institutionalismen betonas ju rättsstatsprincipen, dvs. att 

det alltid är lagen som bestämmer hur man får och inte får behandla andra (Heywood 

2014, s. 68). Inom ramen för FN:s terrorismbekämpning måste hänsyn tas till de lagar 

som finns, och det är inte omöjligt att för att bekämpa IS skulle man behöva bryta mot 

vissa lagar, regler och principer. Då FN är en framträdande internationell organisation bör 

man inom organisationen inte agera på ett sätt som är olagligt i rättslig mening. Snarare 

bör FN fungera som en förebild, och då behöver samtliga ageranden som tas av organi-

sationen vara legitima och demokratiska. Liberalismen skulle därmed förklara att en av 

anledningarna till varför FN inte har gjort mer för att bekämpa IS är för att de inte har 

möjlighet att göra det, främst pga. det rättsliga system som ligger till grund för samhället. 

5.2.3 Feminism 

Enligt feminismen är den främsta anledningen till varför FN inte har gjort mer för att 

bekämpa IS den partiskhet som finns i den politiska arenan, vilken beror på att män i 

åratal har lyckats hålla kvinnor borta från den (Heywood 2014, s. 226). Denna partiskhet 

finns även inom FN, vilket har gjort att kvinnor under lång tid har uteslutits från organi-

sationen. Män har länge dominerat i ledande ställningar, bl. a. i Sekretariatet där samtliga 

av FN:s tidigare Generalsekreterare har varit män. Generalsekreteraren utses av General-

församlingen, vilken har rekommenderats av Säkerhetsrådet. Därmed har flera institut-

ioner varit med och påverkat vem som utses till Generalsekreterare, och än så länge har 

ingen kvinna utsetts till posten (UN v 2017).  

Det har inneburit att frågor som rör kvinnor, såsom sexuellt våld i krig och 

konflikt, har uteslutits från den politiska agendan. Sådana frågor har inte setts som särskilt 

viktiga och istället har frågor som främst prioriterats av män, t. ex. gällande ekonomi, 

varit högt upp på agendan och därmed prioriterats av FN under lång tid. Om även kvinnor 

skulle inneha ledande positioner skulle FN:s politiska agenda antagligen se annorlunda 

ut. De skulle då prioritera att hantera sådana frågor som de vet kan göra skillnad för kvin-

nor och flickor i situationer av krig och konflikt, såsom prostitution och tvångsgifte.  

Mäns dominans i ledande positioner har även gjort att frågor som handlar 

om krig och konflikt utgått från maskulina antaganden och erfarenheter, vilka ju skiljer 

sig från kvinnliga erfarenheter. Som många forskare kring kvinnor i väpnade konflikter 

har framfört upplever kvinnor krig och konflikt annorlunda än män, eftersom det ofta är 



  
 

29 

kvinnor och flickor som utgör majoriteten av dem som faller offer i väpnade konflikter. 

Den manliga dominansen som finns i ledande ställningar i den politiska och militära sfä-

ren gör att beslut om krig och fred fattas av människor vars världsbild ser väpnad konflikt 

som ett oundvikligt, ibland även önskvärt, inslag i den internationella politiken. Detta 

beror på, enligt feminismen, att krig är associerat med maskulinitet (Heywood 2014, s. 

430). Därför har beslut inom FN som gäller krig, konflikt och fred fattats av personer som 

ibland kan se krig och konflikt som något positivt. FN:s ageranden för att bekämpa IS 

skulle se annorlunda ut om kvinnor, snarare än enbart män, innehar de ledande ställning-

arna inom organisationen eftersom kvinnor har en annan världsbild än män.  
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6 Slutsats 

FN har fört ett omfattande arbete för att bekämpa IS mellan åren 2010 och 2015. Arbetet 

har utgått från FN:s globala strategi, där man bl. a. arbetar med att hantera de villkor som 

främjar spridningen av terrorism och att förbättra staters kapacitet att arbeta mot 

terrorism. Terrorismbekämpningen har skett i ett flertal institutioner, där de flesta ligger 

under Generalförsamlingen eller Säkerhetsrådet. Arbetet med att förbättra kvinnors och 

flickors villkor i krig och konflikt sker huvudsakligen i UN Women. Även organisationen 

för internationellt polissamarbete, Interpol, arbetar tillsammans med FN för att bekämpa 

terrorism. Vilka individer och enheter som på något sätt är anknutna till terrorism finns 

på FN:s sanktionslista. Dessa individer och enheter kan sanktioneras genom att Säker-

hetsrådets medlemmar antar en resolution, där åtgärder listas vilka samtliga medlemssta-

ter är skyldiga att vidta. År 2015 intensifierade FN terrorismbekämpningen genom att 

anta en resolution där det beskrivs hur stater måste reagera på hotet från utländska terro-

ristanhängare.  

 Då IS har utvecklats till att vara ett allt större hot under senare år krävs att 

olika aktörer vidtar starka och effektiva åtgärder för att gruppen ska kunna besegras. Men 

det är samtidigt lika viktigt att ingen av dessa strider mot mänskliga rättigheter eller in-

ternationell rätt. Därför måste effektiva åtgärder mot terrorism och skydd av mänskliga 

rättigheter fungera kompletterande och ömsesidigt förstärkande. För samtidigt som sta-

terna å ena sidan är skyldiga att skydda individer från att utsättas för terrorattacker, är de 

å andra sidan skyldiga att säkerställa att de åtgärder som vidtas för att bekämpa terrorism 

är i enlighet med internationell rätt. Men under senare år har flera av de åtgärder som 

stater vidtagit för att bekämpa IS i sig utgjort brott mot internationell rätt och kränkt de 

mänskliga rättigheterna. 

 Utifrån olika perspektiv ges olika svar på varför FN inte har gjort mer för 

att bekämpa IS. Enligt organisationsteorin är den beslutsprocess som gäller i Generalför-

samlingen respektive Säkerhetsrådet en förklaring till FN:s ageranden. Den organisat-

ionskultur som gäller inom FN har också betydelse, då organisationens värderingar, nor-

mer, resurser mm. kan avgöra vilka åtgärder som anses vara lämpliga att vidta mot IS. 
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Slutligen har FN:s ledning en betydande roll för vilka beslut som fattas inom organisat-

ionen, då det till stor del är personerna i de ledande posterna som avgör vilka frågor som 

organisationen bör ägna sig åt. 

 Realismen ser den statliga suveräniteten som en anledning till varför FN 

inte har gjort mer för att bekämpa IS. Att politik handlar om makt och egenintresse gör 

att beslut inom FN fattas i enlighet med medlemsstaternas intressen, vilka inte behöver 

överensstämma med vad som är nödvändigt för att motarbeta IS. Då konflikter alltid kom-

mer att uppstå är det ingenting man egentligen kan göra något åt, i alla fall inte en inter-

nationell organisation som FN. Dock bör staterna agera för att bekämpa IS, då gruppen 

utgör ett stort hot mot staters makt och suveränitet. 

 För liberalismen finns möjligheter till fred bland konkurrerande intressen, 

vilket även gäller situationen med IS. Därför är det inte kritiskt för FN att bekämpa IS. 

Då individen är den viktigaste aktören i den internationella politiken får inga åtgärder 

vidtas som på något sätt kan skada individer. Alla individer är lika mycket värda, och de 

ska behandlas rättvist och demokratiskt. Detta gäller även individer som är relaterade till 

terrorism, vilket gör att FN inte alltid kan agera på det sätt som faktiskt skulle behövas 

för att bekämpa IS.  

 Enligt feminismen är den främsta anledningen till varför FN inte har gjort 

mer på det här området den partiskhet som finns i den politiska arenan. Att män länge har 

dominerat i ledande positioner inom organisationen har gjort att agendan har satts av män, 

vilka ofta prioriterar andra frågor än vad kvinnor gör. Frågor om krig och konflikt har 

inte setts som viktigast, och när väl sådana frågor diskuteras utgår de från maskulina an-

taganden och erfarenheter. 

 Trots att FN har fört ett gediget arbete för att bekämpa IS utgör gruppen 

fortfarande ett stort hot mot internationell fred och säkerhet. Shukla har ju tidigare beskri-

vit hur ett av de viktigaste resultaten i FN:s arbete mot terrorism är utvecklingen av den 

mångfald av internationella avtal som utgör den rättsliga grunden för hur terrorismbe-

kämpningen bör gå till. Men det verkar inte som att dessa är tillräckliga för det hot som 

IS faktiskt utgör.  

 FN grundades ju efter Andra Världskriget för att skipa fred och säkerhet i 

ett tidigare osäkert tillstånd där krig och konflikt hade genomsyrat världen under flera år. 

FN:s ramverk som bestämmer hur arbetet inom FN och dess medlemsländer bör gå till 

arbetades fram i en tid då de främsta aktörerna var statliga. Detta skiljer sig från de kon-

flikter som äger rum idag, vilka ofta utgörs av icke-statliga aktörer som terrorgrupper. 
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Dessutom tar ju de flesta krig och konflikter idag formen av ”nya krig”, där den civila 

populationen, framför allt kvinnor och flickor, faller offer i massiv mening. FN har där-

med främst agerat mot statliga aktörer i konventionella krig, vilket förmodligen leder till 

att FN begränsas i hur man agerar mot IS som ju är en icke-statlig aktör som verkar över 

nationella gränser.  

 Innebär detta att de ramar som FN agerar enligt är otillräckliga för dagens 

konflikter? Det kanske krävs att FN:s stadgar omformuleras så att de är mer anpassade 

till nutida konflikter. För idag kan ju inte ens ICC, som egentligen har befogenheter att 

pröva brott gällande folkmord, krigsbrott och brott mot mänskliga rättigheter, åtala per-

soner som befinner sig i Syrien och Irak och som gjort sig skyldiga till sådana brott.  

Även de nationella lagar och regler som gäller i respektive medlemsstat kan 

påverka FN:s ageranden för att bekämpa terrorism. I resolution 2178 betonas ju hur per-

soner som på något sätt har varit relaterade till terrorism måste lagföras, vilket innebär att 

samtliga stater måste ha ett fungerande rättssystem och lagar som är tillämpliga på denna 

typ av brott. Men om lagstiftningen i ett eller flera medlemsländer är bristfällig i områden 

som gäller terrorism kan det leda till att en stat inte aktivt kan agera mot IS och liknande 

terrorgrupper. Det är därför av största vikt att samtliga medlemsländer har en tillämplig 

lagstiftning som även gäller denna typ av brott, för annars kan det leda till att FN:s terr-

orismbekämpning inte går att implementera i landet i fråga. 

En möjlighet till framtida forskning är att undersöka hur de resolutioner som 

antas inom FN faktiskt implementeras i medlemsländerna. En ytterligare möjlighet är att 

undersöka hur väl FN faktiskt följer den globala strategin mot terrorism, som ju utgör 

grunden för FN:s terrorismbekämpning. I FN:s resolutioner betonas hur medlemsländerna 

ska förhindra terroristanhängares inträde eller genomresa i olika länder, men hur ska sta-

ter hantera återvändare? Sådana personer kan ha befunnit sig i ett visst land under flera år 

utan att ha begått terroristrelaterade aktiviteter, men de kan fortfarande utgöra hot mot 

statens säkerhet. 
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