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Abstract 

 

The most severe threat against international peace and security is the global terrorism, 

more specifically the Islamic State as a terrorist organization which has been pointed 

out as a new form of terrorism due to its unique recruiting and  

propaganda dissemination using the Internet. The global terrorism as a phenomenon is 

in need of a global response however the term terrorism lacks a clear definition which 

makes one wonder how such a response would look like.  

 

The aim of this paper is to examine the five permanent member states in the UN 

security council through a comparative idea analyses to clarify if a consensus exsist on 

how terrorism is perceive and how terrorism should be fought. Inspired by Andrew 

Heywood and Gus Martin this paper uses an analyses technique to process the 

documents from the UN:s database. The conclusion of this paper states that the five 

member states agree that to counter terrorism they need to work together however 

disagrees on how the work against terrorism should be fought at a national level. 

Therefor this paper will argue that the lack of a clear definition on terrorism 

problematizes the efficiency of the counter-terrorism work. 
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1 Vem är terrorist? 

”One man’s terrorist is another mans heroic freedoom fighter” 

 

Det kända uttalandet har funnits med sedan 1700-talet och på samma sätt som 

författarskapen av detta uttalande är okänt har termen terrorism än i dag inte en 

vetenskapligt accepterad definition. Hemma vid matbordet verkar det dock solklart vad 

terrorism är och vilka som bör kallas för terrorister, vi ser det ofta i tidningar, på TV, 

sociala medier och om inte tydligast, under det senaste året i både Paris och Bryssel.

 Speciellt för oss i Sverige blir det svårt att över huvud taget greppa 

terrorism, vi läser om det, oroar oss över att det ska komma till oss men glömmer det så 

snart Melodifestivalen slås på tv-apparaterna. För en annan anti-mello människa fick 

dock terrorattentaten många frågor att komma upp till ytan som exempelvis: Hur detta 

över huvud taget kunde ske och vad gör våra ledare för att se till att det inte sker igen? 

Hur fungerar ett arbete mot terrorism när en tydlig definition av hotet inte existerar? 

 

Av den anledningen har jag valt att forska inom ämnet terrorism och arbetet som görs 

för att motverka terrorismen, genom detta hoppas uppsatsen kunna belysa stormakternas 

identifiering av terrorism samt hur de vill motverka den. 

 

Genom en komparativ idéanalys undersöker uppsatsen de Förenta Staternas 

säkerhetsråds fem permanenta medlemsländers uttalanden efter både Paris- och Bryssel 

attackerna angående terrorism. Uppsatsen avser att få en uppfattning om det finns 

åsiktsskillnader angående definitionen av terrorism och vad som i dagsläget bör göras 

för att motverka den genom att använda sig av en ideologianalytisk teori. Detta i sin tur 

ger större förståelse om hur diskussionen om terrorism i sin helhet framställs till 

opinionen och vad som görs i nuläget för att förstå och motverka det aktuella hotet: 

terroristorganisationen Islamistiska Staten och den globala terrorismen i sin helhet. 
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1.1 Problemdiskussion 

 

Efter attentatet i Paris fick svensk Säkerhetspolis, även förkortat SÄPO, information om 

ett konkret hot mot landet och valde därför tillsammans med Försvarsmakten i Sverige 

att höja landets hotnivå från tre till fyra på den femgradiga skalan1 vilket representerade 

ett högt terroristhot mot landet. Nästan tre veckor, på datumet, innan attackerna i 

Bryssel skedde valde SÄPO att återgå till nivå tre, förhöjt hot, vilket sedan behölls efter 

terrorattentatet i Bryssel.2 Dessa beslut har väckt ett intresse för hur arbetet mot 

terrorism fungerar samt hur politiska ledare väljer att diskutera och identifiera terrorism. 

Finns det möjligen meningsåtskillnader vid uppfattningen av terrorism samt hur det ska 

motverkas, länder emellan, både nationell och internationell? Med tanke på olika 

länders styrelseskick, ekonomi och syn på mänskliga rättigheter tordes det finnas 

skillnader när det kommer till terrorism och således vad som bör göras för att motverka 

den; ska fokus ligga på ekonomisk motverkan, politiska reformer eller militära verktyg? 

 

Termen terrorism är ett kontroversiellt ämne som i dess bredaste form kan förklaras 

som; användning av terror för att skapa ett klimat av rädsla och förtryckning i mening 

att främja politiska syften.3Tre problem uppmärksammas med den definieringen: för det 

första är det en fin linje mellan terrorism och annan form av våld eller krigsföring, 

exempelvis har det kända citatet ”war on terror” kritiserats för att i sig själv vara ett sätt 

att skapa ett ”klimat av rädsla”. För det andra är termen nedsättande och används oftast 

för att åtskilja och är många gånger partisk som exempelvis illustrerades i citatet som 

inleder denna uppsats. Slutligen porträtteras terrorism oftast som en handling emot 

staten vilket kan ses hos exempelvis Islamistiska Staten, medan sanningen är att 

terrorism även kan användas av stater mot sitt eget folk, kallat Statsterrorism.  

 Hur skall då uppfattningen om terrorism analyseras? Terrorism i sig är inte 

en ideologi utan ett medel som används av ideologier och har på samma sätt som 

ideologier delats upp i en mängd olika nivåer samt utifrån det klassiska ideologiska 

kontinuum. Dock skapas och rättfärdigas terrorism av ideologier vilket gör det av störst 

                                                 
1 Liebermann, Andreas; Juhlin, Johan; Eklundh, Johanna. (2015) 
2 Säkerhetspolisen (u.å.) 
3 Heywood, Andrew: Political Ideologies – An Introduction. USA/England: Palgrave Macmillan, 5th 
editon: 2012 s.292 
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lämplighet att terrorism analyseras utifrån ideologi som teori, detta för att möjliggöra en 

förståelse av dess idémässiga grund.4 

 

Denna uppsats kommer lägga fokus på den globala terrorismen, som är det aktuella 

hotet mot internationell säkerhet och fred. Vid ett globalt hot behövs det en global 

kontring vilket i sin tur kräver en konsensus, länder emellan, om hur terrorismen som ett 

globalt fenomen ska tacklas. Uppsatsen utgår dock utifrån att det finns en konsensus 

angående en del punkter om detta i och med samarbetet inom Förenta Staterna (FN) 

samt många andra internationella organisationer för finans, säkerhet och kontra-

terrorism, där emot betyder det inte att meningsåtskillnader inte existerar samt att det 

nationella arbetet skiljer länder emellan. För att kunna motverka terrorism måste det 

därför även existera en konsensus angående definitionen av terrorism, vilket inte är 

tydligt i dagens läge på grund av synliga meningsåtskillnader angående exempelvis 

vilka organisationer/länder/grupper som bör vara terrorstämplade. 

 

Genom att kombinera stormakters uttalanden om terrorism och skrapa på ytan av 

Islamistiska Staten i Irak och Syrien/Levanten, hädan efter refererat som IS, ISIL eller 

Da’esh, som den terrororganisation som tagit på sig både Paris- och Brysselattentatet, 

hoppas det kunna ge svar på uppsatsens frågor vilka är: hur terrorism ska identifieras 

utifrån de fem medlemsländer och hur stormakterna vill motverka terrorism. 

 

Uppsatsen har ständigt i åtanke problematiken i fullständig objektivitet, varje val 

kommer att redogöras och argumenteras för samt självkritiskt reflektera över de 

värderingar och hållningssätt forskaren projicerar på uppsatsen. 5 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Heywood,2012  
5 Lundquist, Lennart: Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur AB, 1993 
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2 Definitionen av terrorism 

Två frågor läggs till grund för uppsatsens frågeställning vilket syftar till att analysera 

uppfattningen av dagens globala terrorism vilket kommer presenteras tydligare nedan. 

 

2.1 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att analysera uppfattningen av terrorism genom att granska synen av 

Paris- och Brysselattentatet ur de fem permanenta medlemsländerna i FN:s 

säkerhetsråds uttalanden samt att där igenom urskilja hur de politiska ledarna resonerar 

kring och identifierar terrorism utifrån den klassiska ideologiska kontinuiteten. 

Uppsatsens övergripande frågeställning presenteras nedan: 

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan stormakternas sätt att identifiera terrorism 

och hur det skall motverkas? 

 

För att denna övergripliga frågeställning skall besvaras tas två precisa frågor upp: 

 

 Hur identifierar de fem medlemsländerna terrorism? 

 Hur vill stormakterna motverka terrorism? 

 

Detta ska ge en upplysning om det nuvarande arbetet mot terrorism samt på vilken 

grund arbetet ska bedrivas. 

 

2.2 Teori 

 

Uppsatsen använder ideologianalys som teori och fokuserar på: är, bör och gör, vilket 

kommer att illustreras i ett analysschema som utformas specifikt anpassat till terrorism 

samt förklaras tydligare nedan.  
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2.3 Är, Bör och Gör 

 

I Andrew Heywoods bok Political Ideologies förklarar han problematiken kring ett 

definierande av ideologi men samtidigt dess nödvändighet och ger därför en definition 

uppställt i tre sektioner: är, bör och gör, vilket kommer att appliceras på uppsatsens 

analysdel.  

Ideologi är, enligt Heywood, mer eller mindre en sammanhängande uppsättning av 

idéer som läggs till grund för att organisera politiska åtgärder, oavsett om det är avsett 

att bevara, ändra eller störta det nuvarande maktsystemet. Alla ideologier har därför 

dessa nedanstående egenskaper gemensamt:  

 

 Erbjuder en redogörelse av den existerande världssynen 

 Skapar en modell för en önskad framtid 

 Förklarar hur den politiska förändringen ska gå till 

 

Det vill säga att ideologier förklarar och kritiserar den rådande världsbilder; är. Har en 

vision om önskad framtida samhälle; bör. Och en teori om politisk förändring; gör.6 

Genom det valda analysredskapet kommer uppsatsen undersöka hur politikerna 

uttrycker sig för att bedöma vilken verklighetsuppfattning de har, det aktuella läget 

inom global terrorism, vad de anser bör göras för att motverka den globala terrorismen, 

den önskade framtiden, samt genom vilka tillvägagång sätt de ska nå den visionen, med 

vilka medel vill de motverka terrorism. 

 

Vid appliceringen av teorin på specifik terrorism uppstår ett problem på grund av 

tidspressen makthavarna har; att finna problemlösningar på något som helst skulle 

behövt bli löst igår, gör att möjliga visioner om framtiden inte får ett direkt specifikt 

uttryck, istället faller bör och gör ihop till ett. En möjlig lösning på detta skulle kunna 

vara att utgå från att alla medlemsländers vision om framtiden är internationell fred och 

säkerhet eller helt enkelt en värld utan terrorism men jag anser att det är av mer intresse 

att analysera mål och medel i ett då det ger möjlighet att fördjupa sig mer i olika 

metodvägar. 

 

 
                                                 
6 Heywood, 2012 
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2.4 Analysredskap 

 

För att operationalisera de centrala begreppen används ett analysschema vilket är en 

analysapparat som kan används för att kunna mäta de kategorier och begrepp som 

undersöks. Bergström och Boréus förklarar hur en analysapparat kan konstrueras på två 

olika sätt: som dimensioner eller som idealtyper, av var uppsatsen kommer använda sig 

av dimensioner som kan anses falla naturligt för en begreppsanalys.7 Dimensioner är 

vad mångtydiga teoretiska begrepp innehåller, i detta fall handlar det om begreppet 

terrorism som har ett flertal olika definitioner.  

 

Nedan illustreras analysschemat som kommer användas för att bearbeta dokumenten 

från FN:s databas samt pressmeddelanden.  

 

Ideologi/land Frankrike Kina Ryssland Storbritannien USA 

Uppfattning 

av terrorism 

     

Skuldfrågan      

Använding 

av våld 

     

Repressiva 

alternativ 

     

Diplomatiska 

alternativ 

     

Rättsliga 

alternativ 

     

Figur 1 Analysschema 

 

Analysschemat är inspirerat av Andrew Heywood och Gus Martins böcker. I frågan om 

den befintliga världssynen har uppsatsen valt att dela upp sektionen i två delar: 

uppfattningen av terrorism samt skuldfrågan. Det första handlar om hur stormakterna 

                                                 
7 Bergström och Boréus: 2000 
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talar om terrorismen, hur de identifierar den medan den andra delen handlar om hur de 

fem länderna ser på skapandet av terrorism och i detta specifika fall, ISIL.  

 

Vision om framtid tillsammans med vilka alternativ länder har för att motverka 

terrorism lägger uppsatsen fokus på fyra kategorier: Användning av våld, repressiva 

alternativ, diplomatiska alternativ och rättsliga alternativ vilket kommer att förklaras 

tydligare nedan.  

Användning av våld är i praktiken när man väljer att antingen krossa eller 

straffa terrorister vilket kan göras av både militära och paramilitära tillgångar, ett 

exempel på detta är nedslag mot mål som är anslutna till terrorister, det kan även vara 

anfall för att störa terroristers projekt eller infrastruktur. Repressivt alternativ är 

operationer som inte syftar till krig vilket även kan inkludera operationer av militärt 

slag, exempelvis kan det vara en säkerhetsökning av gränskontroller och övervakning av 

känsliga platser för att förhindra terroristattacker. Det kan även vara i form av 

ekonomiska sanktioner som används för att straffa stater som finansierar 

terroristorganisationer. Diplomatiska alternativ är även operationer som syftar till att 

inte starta ett krig och har kallats för det mer milda alternativet, det vill säga så används 

inte militära alternativ. Exempelvis kan det handla om att försöka hitta ett sätt att 

kompromissa med terroristerna för att få ett slut på konflikten men det kan även vara 

försöka lösa det underliggande problemet som utgjort utvecklingen av 

terroristorganisationen. Slutligen handlar det rättsliga alternativet, vilket möjligtvis är 

förutsebart, om att utveckla protokoll för att underlätta eller hantera kontra-terrorismen. 

Dessa kan implementeras för att främja samarbeten men är till störst del ’lagens regel’ 

och vanliga lagföljande procedurer. Exempelvis handlar det om användningen av 

brottsbekämpande organ för att åtala misstänkta terrorister eller kontra-terrorist lagar för 

att kriminalisera terroristaktiviteter. 8 

Dessa kategorier kommer att appliceras på stormakternas uttalanden 

tillsammans med ett mer övergripande fokus på vad de vill göra nationellt och 

internationellt. Den befintliga världssynen och möjlig kritik till ordningen kommer att 

analyseras utifrån den mer abstrakta frågeställningen: hur uppfattas terrorism? Vilket 

lägger fokus på hur stormakterna uttalar sig angående uppfattningen av terrorism. 

                                                 
8 Martin, Gus: Understanding Terrorism – Challanges, Perspectives, and Issues. Carlifornia: Sage 

Publications Ink, 2003 
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3 Uppsatsram 

Uppsatsen kommer använda en komparativ idéanalys vilket presenteras i två led: 

Användningen av komparativa analyser och idéanalys som metod. Materialet som 

uppsatsen kommer bygga forskningen på redovisas tillsammans med de avgränsningar 

som uppsatsen gjort. 

 

3.1.1 Komparativa analysmetoder 

Det existerar tre egenskaper som förenar komparativa analysmetoder: analysera likheter 

eller skillnader i egenskaper hos fall, analysera relationer mellan faktorer samt analyser 

som resulterar i slutsatser om empiriska förhållanden. För att utföra en komparativ 

metod krävs tre komponenter, oberoende av vilket analysverktyg som ska användas: 

analysenheter, faktorer, faktorvärde.9  De fem medlemsländerna utgör analysenheterna 

medan faktorerna blir: är och bör tillsammans med gör. 

 

3.1.2 Idéanalys som metod 

Vid forskning av politiska ideologier och hur politiker argumenterar i sina partiprogram, 

debattartiklar eller i riksdagen finns det ett flertal analystekniker som är applicerbara 

varav en är idéanalys.  

 

Idéanalys är ett sätt att studera politiska budskap men som har olika syften, 

analysredskap samt tekniker för att göra en insamling av texter och idéer och sedan 

analysera dem. Beroende på vilket problem som ska undersökas lämpar sig vissa 

analysredskap mer än andra.10 Enligt Bergström och Boréus har en idéanalys tre syften: 

beskrivande, förklarande samt ställningstagande11 varav denna uppsats kommer 

använda sig av det förstnämnda vilket i sin tur använder sig av dimensioner. Genom att 

klargöra begrepp som politiker använder när de försöker få fram sina budskap 

genomsyrar alla delar av en idéanalys att även framföra hur, var och varför olika termer 

används är nyckeln till att begripliggöra en politisk text. Begreppsanalysens uppgift 

skulle därför kunna vara att jämföra hur endast ett eller flera centrala begrepp uppfattas 

                                                 
9 Denk, Thomas: Komparativa analysmetoder. Lund: Studentlitteratur, 2012 
10 Beckman, Ludvig: Grundbok i idéanalys. Stockholm: Santérus Förlag, 2005 
11 Bergström, Göran & Boréus, Kristina: Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur AB, 2012 
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av olika aktörer, som exempelvis hur olika aktörer använder sig av av ordet ”terrorism” 

i offentliga debatter.12  

En beskrivande idéanalys kan förklaras som ”att med viss systematik 

sortera materialet på ett sätt som inte omedelbart eller konkret går att utläsa i materialet 

självt” 13 Det finns tre angreppssätt för detta: jämförelse med tidigare tolkningar, 

jämförelse över tid samt jämföra med andra fall av vilket den sistnämnda kommer 

användas. Genom att jämföra ståndpunkter aktörer emellan kan innebörden av denna 

urskiljas, för att tydlighetens skull illustreras möjliga frågeformuleringar där metoden 

kan appliceras. Finns det åsiktsskillnader angående synen på den globala 

uppvärmningen mellan USA och Kina? Vad anser Frankrike och Belgien bör göras för 

att motverka terrorism? Även åsiktsskillnader mellan samma aktörer ingår i denna 

kategori så som; Hur resonerar riksdagspartierna i debatten om rasism, finns det 

likheter/skillnader? Hur skiljer Sveriges vänsterblock uppfattning om diskussionen i 

jämförelse med vänsterblock i andra europeiska länder?14 Uppsatsen syfte att urskilja 

skillnader och likheter mellan olika aktörer i synen på termen terrorism anses därför 

kunna undersökas med hjälp av begreppsanalysen.  

 

 

3.2 Metod och material 

 
Materialet som uppsatsen kommer använda sig av är främst dokumenteringen av 

säkerhetsrådets debatter och pressmeddelanden angående Paris- och Bryssel attackerna 

samt diskussioner kring terrorism generellt efter attackerna. För att begränsa 

dokumenten som ska analyseras tas endas dokument efter Paris attentatet med samt de 

dokument som behandlar terrorism, med fokus på Da’esh, mer specifikt de dokument 

som diskuterar hot mot internationell fred och säkerhet av terrorist aktiviteter. 

Ytterligare två dokument angående konflikten i Mellanöstern samt ett dokument 

specifikt gällande situationen i Irak har även tagits med i bearbetningen på grund av 

dess fokus på Da’esh som terroristorganisationer. Tre brev från enskilda medlemsländer 

har tagits med för deras enskilda analyser med samma motivering som ovanstående och 

slutligen två pressmeddelanden; efter Paris och efter Bryssel, har fungerat som egen 

uppfattning av stormakternas sätt att uttala sig gällande terroristattentat. 

                                                 
12 Beckman: 2005 
13 Varför Vetenskap? Ulf Bjereld m.fl. Lund: Studentlitteratur 1999. s.21 
14 Beckman: 2005 
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Genom att använda sig av dokument direkt från FN:s egen databas tar 

uppsatsen vara på faktumet att källkritiken inte är densamma som vid artiklar från 

tidningar och på så sätt utgör en stadig grund för analysen. Uppsatsen utgår här ifrån 

antagandet att vad politikerna säger är vad politikerna står för, samt de intressen de 

representerar, och därför tillåter forskningen att komma så nära sanningen som det är 

möjligt.  

 

Uppsatsen kommer dela upp källorna i två huvudkategorier; Litteratur och Elektroniska 

källor, litteratur delen kommer sedan delas upp i två underkategorier; tryckta källor och 

bearbetningar. Det tryckta källorna är materialet som har analyserats, det vill 

dokumenten från FN:s databas, som används för att utgöra denna forskning, med andra 

ord råmaterialet som fungerar som empirin i uppsatsen medan bearbetningar är de som 

tolkat råmaterialet.  

 

Fokusen kommer ligga på de fem permanenta medlemsländerna Frankrike, 

Storbritannien, Ryssland, USA samt Kina15 i FN:s säkerhetsråd och deras uttalanden 

inom ovanstående ram. Medierapportering av de fem politiska ledares uttalanden 

utanför debattkammaren kommer även inkluderas i form av separata 

presidentuttalanden samt brev från stormakterna till säkerhetsrådet tyngden kommer 

ligga i dokumenten från säkerhetsrådets debatter angående terrorism som hot mot den 

internationella säkerheten. Valet av FN:s säkerhetsråd beror först och främst på att 

säkerhetsrådet är av all relevans för uppsatsen syfte då de bearbetar frågor gällande 

säkerhet och fred – därav terrorism och vilka insatser bör utföras. De har även ett stort 

samarbete med ett flertal organisationer kring fred och säkerhet samt FN:s egna kontra-

terrorism styrkor för att vidga sitt tänkande kring problemlösningar samt intag av 

relevant information. De fem permanenta medlemsländerna valdes ut dels då deras 

platser i rådet är permanenta, det vill säga byts inte ut efter två år, vilket gäller för de 

andra 15 icke-permanenta medlemsländerna, och dels för att de besitter vetorätt och har 

därför den större makten i beslutsfattandet samt att de tillsammans representerar varje 

del av världen. Alternativet hade varit att välja olika länder efter till exempel 

styrelseskick vilket inte ansågs nå till samma breddlängd som de fem permanenta 

medlemsländer utgör. Till en början valdes även tre internationella organisationer som 

exempelvis Nordatlantiska föredragsordningen (NATO) för att möjligen se skillnader 

                                                 
15 FN-förbundets webbredaktör. (2010) 
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mellan länder och överstatliga organisationers uttalanden kring terrorism men valdes 

senare bort för att kunna ge uppsatsen ett mer djup snarare än bredd.  

 

Tre böcker används som bakgrundsinformation för att finna en förståelse för ämnet, 

trots att definitionen av terrorism lämnas till ledarna att utgöra byggs en kunskapsbank 

upp angående terrorism genom följande böcker; Noris, Pippa, Kern, Montague, Just, 

Marion: Framing Terrorism -The News Media, the Government, and the Public, 

Jackson, Richard: Writing the war on terrorism – Language, politics and counter-

terrorism och Martin, Gus: Understanding terrorism – Challanges, Perspectives, and 

Issues. Böckerna ger även en förklaring till varför terrorism bör analyseras ut ett 

ideologiskt perspektiv. 

 Ytterligare en bok användes för litteratur om IS: Hall, Benjamin: Inside 

ISIS – the brutal rise of a terrorist army. Tidigt upptäcktes en brist på objektivitet vilket 

dock inte är oförståeligt på grund av det faktum att författaren spenderade verklig tid 

hos terroristorganisationen men gjorde att ytterligare litteratur krävdes för att 

dubbelkolla fakta. 

 

För att avgränsa uppsatsen ser den till endast två sammankopplade isolerade händelser, 

attackerna i Paris och Bryssel, med anledningen av dess aktualitet och stora 

medierapportering den senaste tiden samt att de utfördes av samma 

terroristorganisation, IS. Detta gör att ämnet får utrymmet och möjligheten att gå 

djupare än om man valt att analysera varje terrordåd som skett i Europa under en viss 

tidsperiod eller varje terrordåd IS tagit på sig sen organisationens början. Om man ser 

till en av listorna på terrorstämplade organisationer/grupper/länder finns det en del att 

välja på men på grund av IS användning av internet för rekrytering, 

propagandaspridning och generell spridning av terror ansågs det av störst nytta och 

intresse att analysera deras roll i framtidens terrorism. Det är av all relevans att räkna 

med den globala aspekten och det faktum att vi i dag lever i en värld som aldrig haft en 

sådan lättillgänglighet till information, genom internet. FN:s säkerhetsråd har även de 

senaste åren gått ut med att den Islamistiska Staten utgör det största hotet mot 

internationell fred och säkerhet.16 

                                                 
16 UN Security Council (2016-01-29) 
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4 De uppmärksammade terrorattentatet 

 

I denna sektion presenteras terrorattackerna i Paris och Bryssel för att läsaren ska få en 

uppfattning, om inte en snabb påminnelse, om händelserna för att inneha en full 

förståelse om de uttalanden som makthavarna gör. Medierapporteringen är vid 

krissituationer alltid tvetydig och olika redaktioners information skiljer sig till synes åt, 

vilket försvårar inhämtandet av korrekt information, därför använder sig uppsatsen av 

både första- och andrahands källor för att kunna bedöma situationen i sin helhet.  

 

En sektion ges även till beskrivandet av Islamistiska Staten som terrororganisation med 

syftet att förklara dess ideologi och vikt i dagens säkerhetspolitiska utveckling, speciellt 

i frågan om motverkandet av terrorism. Det fullständiga namnet går vid Islamistiska 

Staten i Irak och Syrien/Levanten men kommer förkortas till IS, ISIL eller Da’esh. 

 

4.1 Attackerna i Paris  

 

Fredagen den 13:e november 2015 skedde sju attacker i centrala Paris och en attack i 

norra förorten Saint-Denis, Frankrike efter nio-tiden på kvällen. Tre explosioner utanför 

idrottsarenan Stade de France där en stor fotbollsmatch mellan Tyskland och Frankrike 

spelades, fyra skjutningar mot barer, caféer och restauranger inklusive ett 

gisslantagande och ihjälskjutande av 89 personer vid en rockkonsert på Le Bataclan. En 

fjärde explosion sker inte långt från La Bataclan.17 I attacken förlorade 129 människor 

sitt liv vilket bekräftades av President Hollande 18och runt 352 människor skadades 

varav över ett 90-tal i kritiskt tillstånd19 men siffrorna har blivit svåra att säkerställa till 

fullo och medierapportering skiljer kring de officiella siffrorna även nu i efterhand, den 

senaste rapporteringen gjordes av Mr. Delattre i säkerhetsrådet som bekräftade 130 

människor som mist livet och upp till 600 skadade, många som fortfarande i dag inte 

återhämtat sig. 

 

Man räknar det till sex olika mål: två av attackerna, den ena vid Stade de France och 

utanför Le Bataclan utfördes genom självmordsbomber där fyra självmordsbombare 

                                                 
17 Svenska Dagbladet. (2015) 
18 Wicklén, Johan; Berger, Ella; Eklundh, Johanna; Kasurinen, Anton. (2015) 
19 Henley, Jon. (2015 
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utövade dåden och således dog på plats medan de fyra andra attackerna utfördes genom 

skottlossning av koordinerade lag på två-tre personer och använde sig sedan av 

självmordsbälten när polis kom till plats, en av terroristerna sköts även ner av polis.   

    

Islamistiska Staten tar under lördagen på sig ansvaret för attackerna genom ett officiellt 

uttalande i en lång kommuniké där de förklarar handlingarna samt följderna som skall 

komma med argumenteringen att Frankrike förolämpat Islams profet samt de 

flygattacker som skett över ISIL-territorium. Frankrike förväntas förbli en prioriterad 

måltavla så länge fortsätter med sin nuvarande insynade politik. 

 

Under helgen och veckan som kommer görs över ett hundratal husrannsakan och razzior 

i Frankrike och Belgien varav den största görs i Saint-Denis i Bryssel fem dagar efter 

attackerna skett, där fem misstänkta grips, i jakt på en man vid namn Abdelhamid 

Abaaud som misstänkts vara samordnaren bakom attackerna. Två misstänkta och 

Abaaud själv mister livet och fem poliser skadas.20 Två bröder, Khalid and Ibrahim el-

Bakraoui, efterlyses med misstankar om att ligga bakom attackerna samt en nionde 

gärningsman som blivit identifierad som Salah Abdeslam en 26 årig av fransk 

nationalitet.21 

 

Frankrikes försvarsminister bekräftar att ett flyganfall mot ett ISIL:s fäste i Raqqa, 

Syrien genomför i samarbete med USA, den 15:e november, två dagar efter Da’esh tagit 

på sig ansvaret för attackerna under fredagen. Operationen kallades Chammal och 

utgick från att förstöra två träningsläger i Syrien vilket var en succé. 12 franska flygplan 

varav 10 stridsflygplan släppte 20 bomber och lyckades på sådant sätt förstöra en av 

Da’esh jihads rekryteringscenter som även används som en kommando post samt ett 

vapen och ammunition depå. Det andra målet som förstördes under denna operation var 

ett av Da’esh terrorist träningsläger. 22 

 

Attackerna var välorganiserade och förövarna arbetade som en enhet vilket påvisar en 

bild av ISIL som en intelligent organisation vilket kommer beskrivas grundligare i 3.3.  

 

                                                 
20 Svennson, Frida; Sundkvist, Frida; Bjerlöw, Matilda. (2015) s.3 
21 Svennson, Frida; Sundkvist, Frida; Bjerlöw, Matilda. (2015) s.8 
22 Phipps, Claire; Elgot, Jessica; Halliday, Josh; Bucks, Jonathan; Jalabi, Raya. (2015) 
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4.2 Attackerna i Bryssel 

 

I fyra månader jagades Salah Abdeslam i misstankar om att vara den nionde 

gärningsmannen i Paris-attackerna samt de två bröder som tänkt ligga bakom attentatet. 

Fredagen den 18:e mars arresteras mannen i området Molenbeek i Bryssel under en 

intensiv razzia där även fyra andra människor, som sades vara familjemedlemmar 

arresteras23, en av dem misstänkte lyckas fly vid namn Najim Laachraoui.24 

 

Den 22:a mars 2016 skedde två explosioner på Bryssels flygplats en explosion på ett 

metro tåg på Maelbeek station, vilket är en förbindelsestation i centrala Bryssel, Belgien 

och ligger i hjärtat av EU intuitionerna, vid åtta tiden på morgonen. Vid attackerna på 

flygplatsen bekräftades 11 döda och ett 90-tal skadade samt minst ett 20-tal döda och 

över 130 skadade i explosionen på tågstationen.25 Siffran bekräftades sedan landa på 

minst 31 döda och över 200 skadade, många i kritiskt tillstånd. 

 

Samma bröder som efterlystes i Paris identifieras som självmordsbombarna på Bryssels 

flygplats och metrostationen Maelbeek, den tredje mannen identifieras som Najim 

Laachraoui, samma man som lyckats fly under razzian där Salah Abdeslam grips, som 

den andra självmordsbombaren på Bryssels flygplats. 

Genom en övervakningskamera på flygplatsen visas tre män, de två 

bröderna och ytterligare en man i hatt som antas vara en fjärde gärningsman som flytt 

då hans självmordsbomb inte detonerat. Även en tredje bomb upptäckt på flygplatsen 

men belgisk auktoritet lyckas neutralisera den. 26 

 

Även dessa attacker tar Islamistiska Staten på sig samt gör ett uttalande där de 

annonserar att fler attacker, med högre dödsantal än dessa, bara är runt hörnet. De 

kallade även på fler muslimer att gå med i Daesh i textmeddelanden under söndagen: 

“My brother, why not fight the westerners? Make the right choice in your life.” Vilket 

rapporterat vara ett vanligt sätt för IS att rekrytera ungdomar att gå med.27 

 

                                                 
23 Al Jazeera and agencies (2016) 
24 Mallström, Mark. (2016) 
25 Clarke, Sean; Torpey, Paul; m.fl. (2016) 
26 Henley, Jon; Rankin, Jennifer. (2016) 
27 Neslen, Arthur. (2016) 
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Flera hundra husrannsakan görs under natten till onsdagen vilket resulterade i sex 

arresterande och ett specifikt tips från en taxichaufför resulterade även till upptäckten av 

råmaterial för att göra minst tio till stora bomber.28 Belgiska auktoriteter går även ut 

med att Paris- och Brysselattentaten är sammanflätade och med största sannolikhet 

utförda av samma terroristnätverk29 samt att Brysselattackerna egentligen var planerade 

att ske i Paris men på grund av det delvist gripandet av Salah Abdeslam några dagar 

tidigare samt den franska polisens närmande av de resterande terroristerna, utfördes 

attentatet på hemmaplan, Belgien.30 

 

4.2.1 Kritik 

Båda länderna har fått stor kritik gällande hanteringen av extremistiska islamister i sina 

länder samt vad som görs för att motverka terrorismen. Specifikt riktas kritiken mot 

misslyckandet av att integrera nyanlända vilket skapat många förorter med en majoritet 

av fattiga invandrare som blir målet för rekrytering till Daesh. I många debattartiklar 

frågade medborgarna i både Frankrike och Belgien hur detta kunde ske, varför 

politikerna och polisen misslyckades med att förhindra dåden. Även här i Sverige var 

människor nyfikna, både före och efter attentatet i Bryssel, under tiden den belgiska 

polisen hurrade över fångartagandet av Saleh Abdeslam ansåg många att det tagit 

alldeles för lång tid för det att ske. Mannen hittades i en lägenhet inte långt från 

lägenheten han växt upp i och när det väl var dags för fångartagandet var media först på 

plats efter att information om Abdeslams lokalition redan läckt ut. Sedan skedde 

attackerna i Bryssel och akademiker fortsätter fundera över hur ett sådant attentat kunde 

ske så tätt inpå Paris attackerna.31 I dessa tider blev det tydligt att politiker, inte minst de 

i FN:s säkerhetsråd hade misslyckats med de metoder de nu än tagit till för att motverka 

den våldsbejakande extremismen. 

 

 

4.3 Islamistiska Staten 

 
Islamistiska Staten sägs skapats under den Syrianska revolutionen men rötterna sträcker 

sig egentligen längre än så, över nationsgränsen till Irak där självmordsbomber och 

                                                 
28 Booth, Robert (2016) 
29 Jeffery, Simon; Levett, Cath; Swann, Glenn (2016) 
30 TT. Svenska Dagbladet (2016) 
31 Grönlund, Erik. (2016) 
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brutalitet från den sittande regeringen var vardagsmat odlades IS första frö. Efter USA:s 

invasion av Irak 2003 och folkets desperata försök att återbygga sina samhällen som 

fröet utvecklades till något nästan synbart. 32 

 

Efter att USA och Storbritannien med allierade störtat Saddam Hussein och hans Baath-

regim 2003 kom ett maktskifte att ske, från Husseins favorisering av minoriteten 

sunnimuslimer till en majoritet av shiamuslimsk regering. Alla som varit medlemmar i 

Husseins Ba’thist parti blev bannade och fick inte arbeta inom politiken eller armén i 

Irak.  

Iran gynnades till stor del av fångatagandet av Hussein då de varit i krig 

med honom och hans regim i flera årtionden vilket var anledningen till att de valde att 

alliera med Iraks nya shiamuslimska president för att vinna större makt i mellanöstern, 

speciellt emot sina största fiender Saudiarabien och Israel. Iran hjälpte Iraks president 

att krossa Kurdistans förhoppningar till självständighet och isolera alla sunnimuslimska 

regioner i väst vilket ledde till sunnimuslimers ilska växte och inte bara deras. Iran hade 

tillslut skapat en direkt förbindelse med Irak och hade nu kontroll över hela landet. 

 

Efter störtandet av Saddam Hussein avskaffades den gamla armén och en ny armé 

skapades under ledningen av USA vilket resulterade i att tiotusentals soldater förlorade 

sina jobb och kunde inte längre försörja sina familjer. Detta utlöste en rad våldsamma 

motdemonstrationer och självmordsbomber började bli en vardag för de civila i Irak 

samtidigt var många sunnimuslimer oroade att läget i Irak inte alls blivit bättre sedan 

invasionen.33 Ilskan och desperationen att kunna försörja sig själva och sin familj ledde 

till att många kände att det inte fanns ett annat alternativ än att gå med i de extrema 

sunnimuslimska terroristorganisationen i väst.  

 

När amerikanska styrkor började lämna Irak talar många om det stora misstaget som 

gjordes genom att landet lämnades åt oerfarna politiker och soldater på grund av 

bannandet av de föregångna Ba’athism partiets medlemmar. 

 

Ideologin som binder ISIL, även kallade Da’esh, är en antik Islamisk tro och även en 

form av Islam kallat Salafi. Grundidén till deras ideologi är att gå tillbaka till en tidigare 

                                                 
32 Hall, Benjamin: Inside ISIS – the brutal rise of a terrorist army. USA, Hachette Book Group, Inc 
division Center Street, 2015 s. 11 
33 Utrikespolitiska institutet (2014) 
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tolkning av Islam som vi känner till den i dag, denna tolkning kan man se ibland annat 

Saudi Arabien och kallas där Wahhabism. Tron är på en muslimsk regering, utbildning 

och lagar samt en bokstavlig tolkning av Koranen och Hadith.34 Da’esh anser att de är 

den sista armén som genom att förslava eller slakta icke-troende som inte ställer sig 

bakom kalifatet35, vilket även gäller andra muslimer, och på sådant sätt rena världen.  

 

Vad som skiljer Da’esh från andra och tidigare terroristorganisationer är deras 

hanterande av media spridning. De använder professionellt och lyckat av många sociala 

medier för att få ut sitt budskap och locka nya krigare att gå deras väg; bland annat har 

de använt sig av Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Tumblr. IS producenter har 

utöver användningen av sociala medier, en egen välutformad tidning kallad Dabiq som 

de ger ut på flera olika språk. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Hadith är förenklat förklarat de ord, handlingar och vanor som utövades av profeten Muhammad och 
hans kompanjoner. Dictonary: Hadith 
35 I mohammedanska länder, från Mohammeds död (632) till det abbesidiska kalifatets fall (1258), titel på 
mohammedanernas högsta andliga o. världsliga överhuvud. SAOB. 
36 Hall: 2015 s. 235 
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5 Stormakternas identifiering och förslag om hur terrorism 

ska motverkas. 

FN:s syfte kommer här under klargöras samt de fem medlemsländer som kommer att 

analyseras, sedan delas varje land upp för en djupare analys av ländernas ledare och 

uttalanden i såväl FN- som i utomstående sammanhang. Genom detta ges en större 

förståelse till hur våra politiska ledare debatterar, definierar, identifierar och presenterar 

ämnet terrorism för sin opinion. Länderna kommer presenteras i bokstavsordning och 

delas upp i två kategorier: Befintlig syn på verkligheten samt mål och medel. Därefter 

innehar dessa kategorier fyra stycken under-kategorier: Vad har de gjort, vad de vill 

göra – nationellt och internationellt.  

 

5.1 De Förenta Staternas Säkerhetsråd  

 
En av FN:s huvudorgan är dess säkerhetsråd som består av 15 medlemmar varav fem är 

permanenta medlemsländer som kommer ligga i fokus för denna uppsats; Frankrike, 

Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Dessa länder har vetorätt vilket gör att de 

innehar möjligheten att stoppa beslut som ska tas i rådet medan de ytterligare 10 

medlemsländerna väljs in och om vartannat år.  

 Deras huvudsakliga syfte är att upprätthålla världsfred och avvärja hot 

som uppkommer mot den internationella säkerheten, det vill säga att de ägnar sig enbart 

år frågor gällande internationell säkerhet och fred. 37 

 

FN nådde en milstolpe den åttonde september 2006, gällande motverkandet av 

våldsbejakande extremism, när alla medlemsländer kom överens om att arbeta 

tillsammans mot den globala terrorismen. Överenskommelsen hade fyra byggstenar som 

grund: Att ta itu med de villkor som bidrar till spridningen av terrorism, de åtgärder för 

att kunna förebygga och bekämpa terrorism, de åtgärder för att bygga upp staternas 

förmåga att förebygga och bekämpa terrorism och för att stärka den roll som FN har i 

detta avseende samt att ta itu med de åtgärder för att säkerställa respekten för de 

mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen som en grundläggande faktor för kampen 

mot terrorismen. 38 

                                                 
37 FN-förbundets webbredaktör. (2010) 
38 FN. CTITF. (2006) 
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5.2 Frankrike39 

 
5.2.1 Är 

Önskar de motverka 

I Frankrike har över tvåtusen invånare varit iblandade i det Irak-Syriska nätverket och 

över niotusen har blivit rapporterade till auktoriteterna för radikalisering; globalt sett har 

trettiotusen utländska terrorist-soldater från runt hundra länder slutit sig till ISIL. Vad 

beror detta på? Frankrike menar att Da’esh använder sig av hjärntvättningstekniker för 

få unga människor från alla delar av världen att avisa både skola, jobb och sina familjer, 

genom rekrytering främst över internet som har blivit terrorismens favoritkanal för både 

rekrytering och propaganda. Över Internet är det lätt för Da’esh att sprida ett falskt ideal 

och en felaktig världssyn menar Frankrike, de talar om att erbjuda de unga en ljus 

framtid och en känsla av tillbehörighet när de i verkligheten endast ger barbari och död. 

Detta görs med motivet att krossa de mänskliga rättigheterna, den fundamentala friheten 

och allt som ligger i hjärtat av demokratin. Efter attackerna i Paris den 13 november 

uttalade sig Frankrike att det var en barbarisk attack och även attack mot hela världen.  

 

Terrorismen har tagit nya skepnader och Da’esh specifikt som transnationell terrorism, 

är ett helt nytt hot menar de. Frankrikes premiärminister, Manuel Vall uttalande sig 

angående Da’esh: 

 

“An ideology of chaos is afoot. It glorifies death and corrupts the ideals at 

the very heart of our societies.”40 

 

5.2.2 Bör och Gör 

Vad de har gjort 

Två axlar bygger Frankrike sin kontra-terrorism strategi på, för det första har de skapat 

webbsidor som exempelvis www.stop-djihadism.gouv.fr som är till för att 

delegitimisera Da’esh i deras publiks ögon genom att den riktar sig till den 

radikaliserades vänner och familj, detta har sedan lett till både Facebook och Twitter 

konton. Utöver det har så kallade ”hot-lines” tagits fram, som är öppna 24/7 för familjer 

                                                 
39 S/PV.7690, S/PV.7670, S/PV.7634, S/PV.7619, S/PV.7605, S/PV.7565, S/PV.7687 
40 S/PV.7690 s.19 



  
 

- 20 - 

 

och vänner som vill rapportera misstankar om eventuell radikalisering. En territorial 

mekanism som överbevakat personer som blir inrapporterade samt för att kunna hjälpa 

de familjer och vänner utifrån varje enskilt fall. För det andra har en lag i Frankrike 

antagits som möjliggör att Staten kan kräva att internettjänster blockar och/eller tar ner 

innehåll som förespråkar terrorism samt en lag som gör att utländska som anses kunna 

vara ett hot mot nationen inte har rätt att vistas eller bosätta sig i Frankrike. 

Frankrike även haft nära samtal med Microsoft för att kunna samarbeta 

och öka medvetenheten kring terrorism och vad de kan göra för att underlätta arbetet att 

rensa bort bland annat Da’esh propaganda och rekryteringsplattformar. Man har även 

talat med Google, Twitter och Facebook då Internetföretagen anses kunna spela en 

viktig roll för mobiliseringen av samhället.  

 

Slutligen har Frankrike, sedan 2014, en ministerkommitté som har ansvaret för att 

koordinera strategier för att förhindra radikalisering och har koll på de människor som 

blivit rapporterade genom exempelvis deras ”hot-lines”. Tullarna i Frankrike har även 

tagit särskilda åtgärder för att kolla importen av specifika kulturella föremål speciellt 

från Mellanöstern för att på så sätt stoppa olaglig handel av konstverk. 

 

Vad vill de göra 

Nationellt 

Medlemmarna i Säkerhetsrådet tar fram olika resolutioner som ska hjälpa till att 

underlätta och visa vägen för arbetet mot terrorism och extremism, av vissa Frankrike 

själva varit med och tagit fram, problematiken är implementeringen av dessa 

resolutioner som måste gå fortare för alla stater. Genom att exempelvis kunna 

implementera resolutionen 2253 kommer staterna ha laglig grund för frysa tillgångarna 

hos alla individet och enheter som finns på FN sanktions lista, denna måste därför både 

inneha mer information men även en detaljerad sådan.  

På nationell nivå vill Frankrike öka medvetenheten hos privata aktörer, 

förbättra övervakningen genom mobilisering av den finansiella aktörerna samt stärka 

kapaciteten att frysa konton. 

 

Internationellt 

Da’eshs världsbild måste de legitimeras i ögonen hos de som är mest utsatta för 

rekrytering, vilket är de unga, av den anledningen kommer Frankrike, tillsammans med 
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Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), ha ett 

seminarium om hur de ska förhindra radikaliseringen av de unga med hjälp av 

utbildning. De poängterar vikten i att samarbeta med flera aktörer, även utanför FN, 

som andra internationella organisationer men att samarbete överlag är det absolut 

nödvändigaste för att kontra terrorismen och fast de anser att de flyganfall mot Da’eshs 

oljetankar varit lyckade menar det att implementering av viktiga resolutioner och 

internationell mobilisering är vad som kommer stoppa ISIL. På politisk nivå är det 

effektivaste sättet att slåss emot ISIL genom en politisk övergång i Syrien. 

En annan viktig punkt för motverkande av terrorism är att dela 

information länder emellan, det måste gå snabbare och bättre då det ibland räcker med 

tre timmar för att förhindra ett terrordåd, enligt Frankrike 

 

Efter attackerna i Paris den 13:e november gick Frankrike ut med att de skulle öka sina 

flyganfall trefaldigt och att det effektivaste sättet att stoppa Da’esh var att genom 

politiska medel stoppa konflikten i Syrien. De förväntade sig att Europa skulle aktivt 

engagera sig i deras sak på grund av den gemensamma säkerheten de delar, de ansågs 

viktigt att länder lägger sina nationella skillnader åt sidan och samarbetar mot ett 

gemensamt syfte.  

 

 

5.3 Kina41 

 
5.3.1 Är 

Önskar de motverka 

Kina anser att terrorism blivit det internationella samhällets svåraste och brådskande 

utmaning på grund av att de använder sig av alla olika slags kanaler för att möjliggöra 

insamling av pengar till sin organisation och på så sätt äventyrar hela det globala 

finansiella systemets stabilitet. De använder även den nya teknologin för att vrida på 

religiösa doktriner, propagera terroristisk och extremistisk ideologi, väcka hat, 

diskriminering och våld.  

På grund av det snabbt växande elektroniska betalningsplattformar blir det 

svårare att kunna identifiera var de insamlade pengarna till terroristorganisationen 

                                                 
41 S/PV.7690, S/PV.7670, S/PV.7634, S/PV.7619, S/PV.7605, S/PV.7565, S/PV.7687, S/2016/306 
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kommer ifrån och även identifieringen av terrorister i sig, är utmanande på grund av 

bristen av detaljerad information i FN:s sanktion lista.  

 

Enligt Kina är terrorismen en gemensam fiende för hela mänskligheten och all terrorism 

– oavsett när, var och av vem det utförs samt oberoende av motivationen – är det ett 

seriöst brott vilket måste erkännas av alla stater så att dubbelmoralen i ämnet försvinner.  

 

5.3.2 Bör och Gör 

Vad de har gjort 

Kina talar inte mycket om vad de gjort hittills för att kontra terrorismen, förutom att ha 

tagit fram och stött resolutioner samt implementerat dom, men uttalar sig även om att ha 

antagit en lag mot terrorism för att påvisa sitt engagemang i det internationella 

samarbetet. 

 

Vad vill de göra 

Nationellt 

Staterna behöver ta fram fler relevanta lagstiftningar i sina egna länder för att underlätta 

arbetet mot terrorismen, stärka sitt rättsväsende, intensifiera och kontrollera deras 

internet övervakning samt effektivt ta bort information som är av terroristiskt innehåll. 

Internetleverantörer måste även öka sin juridiska kunskap och sinne för ansvar genom 

att ta initiativ för att få ner relevant innehåll fort; ha själv-disciplin. I det avseende anser 

Kina även att stater ska kunna välja att ta ner vissa sociala medier och ta bort de kanaler 

som terrorister använder för att sprida hat, det vill säga vissa delar av Internet.  

 Stater behöver även formulera en laglig ram för att kriminalisera 

terroristiska aktiviteter och en kampanj mot terrorism bör skapas för att kontra det 

terroristiska synsättet samt skapa medvetenhet hos medborgarna. 

 

Slutligen lägger Kina stort fokus på att skapa nya typer av internationella relationer. 

Genom att ha öppna dialoger med andra samhällen i full respekt för dennes kultur och 

religion kan man lära sig mycket av varandra, om inte minst om att kunna leva på 

samma jord i harmoni. Man bör bygga ett gemensamt öde för hela mänskligheten och 

skapa så kallade ”win-win” samarbeten då det är av all vikt att de internationella 

samhället samarbetar för att kunna tackla både symtomen och rötterna av problemet. 

Man vill främja en global säkerhetsregering med universell utveckling och välstånd, där 
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alla behandlas lika och kan göra nyttiga kulturella utbyten för att utveckla en miljö av 

tolerans. 

 

Internationellt 

Det finns mycket att göras inom arbetet mot terrorismen men i grund och botten måste 

all kontra-terrorism aktiviteter grundas i syftet och principerna FN:s Charter samt andra 

erkända fundamentala normer av internationella relationer. Man måste använda sig av 

fördelarna med FN och andra internationella organisationer genom att exempelvis ta 

fram databaser med plattformar för byte av information, tillsammans, menar Kina. En 

del av detta är att lyckas implementera de resolutioner som tas fram för att förenkla 

arbetet både nationellt och internationellt, mot terrorismen. Det är viktigt att länder 

bygger upp en bred kommunikation, hjälper till med information och stärka sina 

brottsbekämpande organ för att stater ska kunna straffa de utländska terrorist soldater 

som återvänder hem.  

 

En av de viktigaste punkterna är att bygga konsensus mellan medlemsländerna och ha 

samordnade åtgärder, de fundamentala principerna av kontra-terrorism måste strikt 

följas för att på så sätt få samma standard på hur arbetet förs därför får det inte finnas 

någon dubbelmoral utan all terrorism ska bestraffas.  

Det internationella samhället bör även, enligt Kina, hjälpa 

utvecklingsländer med sitt kapacitetsbyggande för att kunna hantera terrorism, detta 

genom exempelvis ekonomiska resurser och utbildning av personal. 

 

Slutligen anser Kina att det är av största vikt att terroristers möjliga användning av 

biologiska-, kemiska- och kärnvapen tas upp för diskussion och att förberedande 

åtgärder tas.  

 

 

 

 

 



  
 

- 24 - 

 

5.4 Ryssland42 

 
5.4.1 Är 

Önskar de motverka 

Världen möts av ett hot i både en global natur och skala och dess grogrund ligger i 

Irakiskt och Syrianskt territorium som nu har övertagits av ISIL. Dessa terrorister som 

kallar sig själv för Islamistiska Staten har nu förklarat krig mot inte endast Syrien och 

Irak men även Frankrike och alla stater som är involverade i kontra-terrorism 

operationer. Ryssland menar att ökningen av radikalism har blivit uppumpat av 

terrorism-propaganda som sprider en pervers ideologi av omedgörlighet samt våld som 

inte är relaterad till någon specifik religion och fokuserar på att rekrytera de unga och de 

socialt underprivilegierade skiktet av befolkningen.  

 

I ett brev från den ryska federationen till säkerhetsrådet med avsikt att få en diskussion 

bland säkerhetsrådets 15 medlemmar förklarar den ryska federationen hur de varningar, 

från Rysslands håll, om en destabiliserad situation Mellanöstern blivit verklighet samt 

att detta nu lär leda till blodigt kaos för alla inblandade. Ansvaret för detta ligger hos 

Västvärldens bristande och oansvariga politik som genomförts som en del av en 

kampanj för exportering av demokrati vilket redan har lett till en utvidgning och 

förstärkning av ISIL, även Västvärldens försök till att använda radikala grupper som en 

murbräcka för att störta oönskade regimer möjliggör till fler negativa scenarier och är en 

dubbelstandard från deras sida. Av dessa negativa aspekter får nu Frankrike andra 

länder inom Europeiska Unionen (EU) som tillåter Washingtons kortsiktiga och 

egennyttiga politik, betala priset. Det betonas även hur terrorismen i sin helhet är den 

absoluta ondskan. 

 

5.4.2 Bör och Gör 

Vad de har gjort 

Förutom tagit fram fler resolutioner i samarbete med bland annat USA som antagits i 

säkerhetsrådet har den Ryska Federationen haft väldigt lyckade flyganfall mot Da’eshs 

lönefinansiering. De anser att detta är en bra strategi ser de även de negativa delarna, 

nämligen Da’esh kreativa sätt att hitta alternativa finansieringsvägar vilket nu har blivit 

                                                 
42 S/PV.7690, S/PV.7670, S/PV.7634, S/PV.7619, S/PV.7605, S/PV.7565, S/PV.7687, S/2016/298, 
S/2015/897 
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en av de största utmaningarna att motverka. De arbetar även med både religiösa ledare 

och experter inom religion och juridik för att kontra Da’esh perspektiv genom 

föreläsningar och obligatoriska kurser i skolan. De stödjer även civilsamhället jakt på 

ökad medvetenhet i form av artiklar i massmedia och inlägg på sociala medier angående 

terrorismens kriminalitet.  

Slutligen stödjer den Ryska federationen den Irakiska regerings kamp mot 

terrorismen. 

 

Vad vill de göra 

Nationellt 

Det är finns viktigt arbete som kan göras på nationell nivå, ett steg i rätt riktning var att 

implementera resolutionen 2253 som stärker regeringarna att kunna spåra finansieringen 

av Da’esh samt de som associerar sig med dem men implementeringen av viktiga 

resolutioner måste ske snabbare och antas av alla stater. De anser även att vissa stater, 

genom att blocka resolutioner, endast ser saker kortsiktigt och försöker dra egen nytta 

av situationen vilket måste upphöra genast. 

 

Den Ryska Federationen vill ha en säkerhet att Turkiet gör sitt allra bästa för att stoppa 

detta flöde genom att införskaffa en monitor som övervakar Turkiets gränser. Generellt 

antar den Ryska Federationen en kritisk hållning gentemot Turkiet där de ifrågasätter 

kemiska vapen som sägs producerats och exporteras från Turkiet och de anser även att 

Turkiet kränker Iraks suveränitet med sina flyganfall som i störst utsträckning drabbar 

de civila, en åsikt som även Kina delar. 

 

Det finns även mycket för enskilt land att göra på nationell nivå som exempelvis 

demonstrerades med Rysslands flyganfall men även genom samarbeten inom nationen 

mellan näringsliv och industri.  

 

Internationellt 

För att övervinna den absoluta ondskan i form av terrorism måste den nuvarande kontra-

terrorism verksamheten samordnas effektivt, det vill säga arbeta tillsammans utan 

dubbelstandard som att göra skillnad på ”goda” och ”onda” terrorister samt genom att 

förstöra alla möjligheter till att finansiera terrorism. Detta är en nyckeldel till att 
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motverka terrorismen – genom att förena hela det internationella samhället, där alla 

stater skapar en front för att avsluta terrorism och dess bakomliggande orsaker. 

 

Ryssland anser även att för att inte den kaotiska situationen i Mellanöstern ska hota att 

störta grannländer och regioner genom våld och terror måste omedelbara steg tas, 

inklusive de av militär natur. Stater måste ifrån se taktiska skillnader och upprätta en 

bred koalition för att kunna bekämpa terrorismen, i liknelse till de anti-Hitler 

koalitionen som gjordes under andra världskriget. 

Ytterligare för att motverka terrorismen läggs en stor vikt i att stärka 

systemet för att kunna spåra de kanaler som finansierar ISIL och de som associerar sig 

med dem för att sedan kunna stoppa det; detta genom ett viktigt samarbete med 

exempelvis Financial Action Task Force (FATF). Ett utpekat problem är inköpet av 

stulen olja, kulturella antikviteter och konstverk samt exporten av fossilt bränsle som rör 

sig över den turkiska nationsgränser.  

 

Den andra vikten på internationell nivå ligger i att involvera organisationer utanför 

staten, civilsamhället, religiösa samhällen, pedagogiska institutioner i form av 

utbildning, massmedia och företagen. För att verkligen lyckas motverka ISIL och 

terrorism i sin helhet måste hela det internationella samhället arbeta tillsammans 

specifikt tas sanktionslistan över terrorister upp där det anses kunna förbättra genom 

klarare beskrivningar. 

 

Slutligen anser Ryssland att det behövs mer diskussion kring det faktum att terrorister 

uppvisat bevis på att de kan hantera kemiska vapen och det därför är viktigt att detta tas 

hand om direkt för att förhindra ett framtida kemiskt krig. 

 

5.5 Storbritannien43 

 
5.5.1 Är 

Önskar de motverka 

Mr. Osborn som är finansminister för Storbritannien menade att terroristattackerna är 

designade för att skrämma och splittra oss men att de har misslyckats, istället är de nu 

                                                 
43 S/PV.7690, S/PV.7670, S/PV.7634, S/PV.7619, S/PV.7605, S/PV.7565, S/PV.7687 

 



  
 

- 27 - 

 

närmare än någonsin. De anser även att Da’esh är en ny ras av terrorism, vilket kräver 

nya åtgärdat för att motverka, som tagit en av världens bästa religioner och tolkat den 

till något perverst.  

 I sin helhet är terrorism ren ondska som måste förstöras. 

 

5.5.2 Bör och Gör 

Vad de gjort 

Storbritannien hjälper sina partners i regionen för att stärka deras gränskontroll 

kapaciteter samt att stänga ner Da’eshs resurser och rekrytering. De jobbar även 

nationellt med både industri och polisen för att motverka och ta ner terroristiska och 

extremistiska innehåll på internet samt stödjer civilsamhället i att ge ut ett kontra-

perspektiv på Da’esh ideologi. 

Storbritannien är även stolta över att ha den starkaste lagstiftning, i 

koalitionen, emot kidnappning för lösen betalningar vilket fler stater borde ta efter. 

 

Storbritannien är ett av de länder som talar mest om hur långt de, som Stat men även 

säkerhetsrådet och andra internationella samarbeten, har kommit i kampen mot 

terrorismen och nämner även att de redan har stoppat flera terrordåd i Storbritannien de 

senaste åren.  

 

Vad vill de göra 

Nationellt 

För att verkligen stänga ner Da’eshs finansiering krävs det att alla stater arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt syfte och implementerar de resolutioner som 

säkerhetsrådet tar fram. På nationell nivå handlar det inte bara om vad Riksdagen gör 

utan det är även viktigt att ta vara på de expertisen som existerar i det lokala samhället, 

civilsamhället och religiösa ledare då det kan kontra de perspektiv, propaganda som 

Da’esh sprider menar Storbritannien, men det behövs även skapas ett långsiktigt mål 

med resolutioner för att motverka extremism i sin helhet, av vilket terrorismen föds ur.  

 

Storbritannien anser också att det är viktigt att stater skriver upp de människor som åkt 

till Syrien på FN:s sanktions lista för att möjliggöra en frysning av deras konton. I och 

med det är det även extremt viktigt att alla stater också har en regering som anser att det 

är kriminellt att finanserna terrorister, oavsett anledning eller syfte.  
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I fråga om flyganfall anser Storbritannien att det är och har varit ett lyckat 

sätt att eliminera Da’esh finansiering genom olja och bör göras i ett tätt samarbete med 

andra medlemsländer såväl som andra partners. 

 

Internationellt 

Som nämn ovan fokuserar Storbritannien på samarbetet mellan länder, det är viktigt att 

de som har de gemensamma syftet att stoppa Da’esh skapar ett nätverk tillsammans föra 

att möjliggöra det, ”to defeat a network we need a network.”44 Säkerhetsrådet behöver 

även höra mer vad som händer vid frontlinjen för att förstå situationen bättre och även 

överse det tio år gamla kontra-terrorism strategin för att se om det behöver uppdateras, 

då den nuvarande terrorismen är relativt ny i jämförelse med strategin. 

Det är även viktigt att nya vägar för informationsdelning lagstiftas mellan 

bekämpade organ både nationella och internationella samt mellan bekämpade organ och 

den privata sektorn, inkluderat banksystemen. 

 

Slutligen riktas kritik mot Ryssland som genom sina flyganfall orsakat stor skada på 

civilbefolkningen där flera tusen mist livet de anser även att Ryssland inte bevisat sitt 

engagemang i frågan om inflytandet på Al-Assad regimen och menar att det måste 

skapas en ny regering för att stabilisera situationen.  

 

5.6 USA45 

 
5.6.1 Är 

Önskar de motverka 

 

”Ideologies are not defeated with guns. They are defeated with better ideas 

– a more attractive and compelling vision.” – Barack Obama. 46 

 

Bakom terrorismen och ISIL ligger en ideologi av hat och som inte limiterad till ett 

land, region eller till medlemmar av en religion eller till ett slagfält. Sedan 9/11 har 

terrorismen ändrat form och nya hot står nu vid vår dörr, vilket USA bevittnat själva 

                                                 
44 S/PV.7690 s. 21 
45 S/PV.7690, S/PV.7670, S/PV.7634, S/PV.7619, S/PV.7605, S/PV.7565, S/PV.7687 
46 S/PV.7670 s 12 
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genom exempelvis ”ensamvargs” attentat och skjutningar. Det står även klart att ISIL är 

farligast när det kommer till den ”nya” terrorismen enligt USA.  

 

I frågan om terrorismen uppkomst anser USA att det handlar om att en grupp människor 

kan erbjuda andra människor något som den existerande regeringen inte kan ge, vilket 

ofta händer när korruption eller brist på mänskliga rättigheter förekommer. 

 

5.6.2 Bör och Gör 

Vad de har gjort 

USA har sedan två år tillbaka implementerat flera viktiga resolutioner för att motverka 

ISIL, som gått ut på att stoppa flödet av utländska soldater till och från konfliktzonerna, 

attackerat nyckelkällor av finanseringen av terroristorganisationer som exempelvis olja, 

konstverk och kidnappning. USA har även arbetat nära med det Irakiska riksdagen för 

att stoppa ISIL från att få tillgång till det finansiella systemet, de har även arbetat med 

polis och utländska stater för att upptäcka Da’eshs supportrar tidigt samt ett samarbete 

med 64 andra nationer i ”Koalitionen för att kontra ISIL”. 

 Efter attackerna i Paris, arbetade USA tillsammans med Frankrike och 

andra Europeiska länder med över tusen ledtrådar som fortfarande är aktiva.  

 

Vad vill de göra 

Nationellt 

Alla stater behöver bli bättre på att implementera de globala kontra-terrorism 

resolutioner som tas fram, de måste även ha ett nära arbete med den privata sektorn.  

Militärt måste Da’esh nekas fristad samt möjlighet att projicera makt och genom 

flyganfall förstöra deras största inkomst, olja. 

 

Internationellt 

”Trought global solidarity and cooperation, ISIL and its ideology will be defeated.”47 

Genom ett globalt initiativ ska ISIL motverkas, bland annat måste man fokusera på att 

stabilisera Mellanöstern samt stödja en politisk övergångsprocess i Syrien. USA anser 

även att det internationella samhället måste arbeta med de länder vars gränser ligger till 

Irak och Syrien för att stoppa flödet av utländska soldater till och från krigszoner.  
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Stater bör samarbeta för att tackla ISIL:s rekrytering och propaganda spridning över 

Internet men även ha nära samarbete med privata företag, detta utan att på något sätt 

censurera Interner eller, som vissa i säkerhetsrådet hade föreslagit, ta ner hela bitar av 

Internet, vilket USA lägger stor tyngd i. De internationella lagar och regler samt de 

mänskliga rättigheterna måste följas när det kommer till kontraterrorism. Ett bättre sätt 

att dela information måste tas fram så att informationsbyte kan ske effektivare. 
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6 Slutsatser 

Efter en genomgång av analysen blev ett flertal liknelser och skillnader synliga med 

hjälp av det analysschema som uppsatsen redovisat i 2.4. Uppsatsen kommer börja 

sammanfatta utifrån är och bör samt gör genom de fyra kategorierna.  

 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan stormakternas sätt att identifiera terrorism 

och hur det skall motverkas? 

 

Är 

Samtliga länder anser att Islamistiska Staten i Irak och Syrien/Leventan är både en 

terroristorganisation och av ett helt nytt slag, specifikt uttalat en ny ras av terrorism 

samt ett hot mot hela det internationella samhället. Ryssland, USA och Frankrike anser 

att terrorismen sprider en falsk världssyn och rent av en pervers ideologi som inte 

reflekterar på någon religion som existerar i dag utan snarare, hos exempelvis Da’esh. är 

en tvistad, pervers tolkning av Islam. Både Ryssland och Storbritannien uttalar sig även 

ett flertal gånger om hur terrorismen är den absoluta ondskan. Storbritannien talar också 

om hur terrorismen är designad för att skrämma samt splittra stormakterna och de helt 

bortser från människoliv. Kina uppfattar terrorismen som något som fogar allvarliga 

skador och talar om terrorism som att den har sin egen ideologi liknande den 

våldsamma extremismen.  

 Mer generellt tolkar uppsatsen att samtliga stormakter förutom Kina anser 

att; terrorism är fel, terrorism är till och med ren ondska, terrorister är de andra, det som 

inte är vad vi själva anser oss att vara. Terrorister har en snedvriden världsbild inget 

liknande våra egna ideologier, religioner eller världsuppfattning de vill även förstöra 

vårt rätta sätt att se på världen. Kina där emot talar om terrorismen som en egen ideologi 

vars egenskap är att göra allvarliga skador på vårt samhälle och de som lever i den.  

 

 Hur den nya terrorismen skapas är de inte överens om, men alla har en förståelse att det 

är den ostabila situationen i Mellanöstern som fått radikala och extrema 

organisationerna att växa fram. Både Kina och Ryssland anser dock ha svaret på varför 

bland annat ISIL skapats samt varför situationen ser ut som den gör i både Irak och 

Syrien i dag, beror på staters dubbelmoral när det kommer till terrorism. Det görs 

skillnad på ”goda” samt ”onda” terrorister och stater använder dessa grupper för att 

exempelvis ta bort en oönskad regim, genom att förse dem med vapen, pengar och andra 
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resurser vilket är just hur Da’esh byggdes upp. Detta i samband med Väst försök att 

exportera demokratiska kampanjer över världen vilket endast skapar motsättningar, 

menar Ryssland. USA poängterar att det är på grund av korrupta regeringar som 

människor väljer att skapa samt ansluta sig till terroristorganisationer. 

 Här talas det om en skuldfråga, anledningen till att terrorist organisationer 

skapas varav det finns en åsiktsskillnader. Ryssland och Kina menar på att på grund av 

att Väst använder sig av radikala organisationer för att ta bort oönskade regimer skapas 

terroristorganisationer medan USA, i nästan försvar, anser att det är på grund av de så 

kallade oönskade regimerna som detta sker.  

  

 

Bör och gör 

Användning av våld i form av undertryckande anser alla de fem staterna är en 

nödvändighet för motverkandet av terrorism, den gemensamma uppfattningen är att 

detta behövs för att förstöra Da’esh finansiering genom olja. Frankrike ställer sig minst 

positiv till dessa flyganfall men anser att deras egna flyganfall, i form av straffande 

anfall, efter den 13 november var högst legitima, av vilket de resterande länderna 

accepterat. Men en konsensus existerar åtminstone i denna fråga, dock anser Frankrike, 

Storbritannien och Kina att terrorismen i sin helhet bör motverkas i form av politiska 

åtgärder i form av lagar, reformer, resolutioner och samtal medan där emot både USA 

och Ryssland ställer sig mer positiva till att ha en blandning av politik och militärt slag i 

kontringen av terrorismen.  

 

Det repressensiva alternativet innehåller fyra underkategorier: hemliga operationer, 

intelligens, förbättrad säkerhet och ekonomiska sanktioner. Alla stater uppfyller minst 

en av dessa kategorier och av dessa ställer sig ingen bakom hemliga operationer. Kina, 

Storbritannien och Frankrike anser alla tre att det är viktigt att skapa en databas för 

information om terroristorganisationernas rörelser samt att den informationen ska inte 

endast delas mellan alla medlemsstater men även inom nationen. De anser även att det 

är viktigt att förbättra säkerheten, specifikt vid gränskontroller och slutligen att straffa 

ISIL genom motverka deras finansiering. Ryssland lägger endast vikt på den 

ekonomiska biten medan Kina endast intresserade sig av informationsbyte.  
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Diplomatiskt alternativ är alla fem länder överens om att det krävs sociala reformer för 

att lösa det underliggande problemet bakom uppkomsten av terroristorganisationer och 

våldsam extremism, vilket i detta fall handlar om att stabilisera situationen i 

Mellanöstern 

 

Slutligen har vi rättsliga alternativ som intressant nog endast tre av länderna uttrycks sig 

angående. Kina och USA är överens att det brottsbekämpande organen måste stärkas, 

terroristisk aktivitet måste kriminaliseras av alla stater och att internationell lag ska 

antas för att neka terrorister fristad och tillgänglighet. Storbritannien är det tredje landet 

som i sin tur endast uttrycker sig angående en stärkning av brottsbekämpande organ 

samt kriminalisering av terrorism. 

 

Nationellt och internationellt 

Utöver dessa kategorier har även stormakterna analyserats utifrån vad de anser bör 

göras nationellt samt internationellt.  

 

Alla stater är överens om att ett internationellt samarbete är den enda lösningen på 

terrorismen, det finns inga alternativ förutom en bred koalition, stormakterna är även 

överens om att implementeringen av resolutionerna som tas fram av Säkerhetsrådet 

måste effektiviseras, vilket är varje Stats ansvar.  

 

Inom det nationella arbetet blir flera skillnader synliga exempelvis fokuserar Frankrike, 

Storbritannien och Ryssland på att stödja civilsamhället i deras kamp att kontra 

terrorismens synsätt, detta ter sig annorlunda för de tre länderna men går detsamma ut 

på att öka medvetenheten hos samhället om terrorismen och dess kriminalitet. USA 

ställer sig bakom konceptet men fokuserar mer på att arbetet ska göras på internationell 

nivå snarare än samarbete inom nationen medan Kina vill för det första ha kampanjer 

för att utföra samma arbete men även göra det möjligt för Staten att ta ner sociala 

medier samt hela delar av Internet för att motverka Da’esh rekrytering och propaganda 

spridning, vilket de andra fyra länder ställer sig helt emot. Frankrike, Kina och 

Storbritannien är överens om att det behövs bättre nationella lagstiftningar för att tackla 

både finansieringen och propaganda spridningen av Da’esh både Frankrike och Kina till 

och med menar att de vill ha lagar som tvingar Internetföretag att ta ner terroristiskt 

innehåll, de menar även att terroristiska aktiviteter måste kriminaliserar vilket även 
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Storbritannien ställer sig bakom. Samarbetet inom nationen poängterar både 

Storbritannien, Ryssland, Frankrike och USA genom exempelvis samarbete med polis 

och industri men även med religiösa ledare för att kontra Da’esh perspektiv, det är 

viktigt att ta vara på den expertis som existerar inom landsgränserna. USA och Ryssland 

är även överens angående två punkter; att arbeta med den Irakiska regeringen och att 

flyganfall är ett legitimt sätt att motverka finansiering genom olja, samt förstöring av 

infrastruktur.  

 

Frankrike, Kina, Ryssland och Storbritannien uttalar sig även kring att skapa nätverk 

eller samarbeten utanför FN. Frankrike, Ryssland och Storbritannien anser att FN:s 

sanktionslista behöver expandera och bli mer detaljerad nu när det gått från att endast 

beröra personer tillhörande Al-Qaida till att även beröra ISIL associerade. 

Storbritannien anser även att hela den kontra-terrorism strategin bör ses över och 

möjligen uppdateras, även där på grund av ISIL Både Kina och Ryssland anser att det är 

viktigt att ta upp möjligheten för ett kemiskt krig då terrorister redan uppvisat sin 

användning av dessa vapen och därför behövs det diskuteras om det redan nu innan det 

blir försent.  

 

Slutligen… 

Konsensus existerar angående att arbetet måste förbättras och att alla andra stater 

behöver ta på sig mer ansvar genom exempelvis implementeringen av resolutioner och 

nationellt förebyggande strategier. Stormakterna är även överens om att ISIL är den 

största utmaningen säkerhetsrådet har mot internationell fred och säkerhet samt att 

viktiga reformer behövs för att motverka finansieringen av Da’esh, vilket var 

anledningen till att säkerhetsrådet och finansministrar för första gången gått ihop för att 

debattera om terrorism. De anser även att all kontra-terrorism strategi ska grunda sig i 

både FN:s Charter och de mänskliga rättigheterna, där emot skiljer det sig i både hur det 

nationella arbetet ska ske samt till vilken längd arbetet ska tas, både politiskt och 

militärt. Det finns även starka meningsåtskillnader gällande hur terrorismen skapas 

vilket gör ett förebyggande arbete problematiskt. 

 

Uppsatsen slutsats är att en konsensus kring identifieringen av terrorism samt hur den 

skapas inte existerar. Där emot är länderna överens om hur arbetet bör fortgå på 

internationell nivå medan det fortfarande skiljer åt på nationellt plan.  
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Sammanfattning 

 
Dagens största hot mot den internationella fred och säkerheten är den globala 

terrorismen, närmare bestämt terroristorganisationen Islamistiska Staten i Irak och 

Syrien/Leventan, som blivit uttalande som en ny form av terrorism på grund av deras 

unika propaganda och rekryterings metoder på Internet. Den globala terrorismen som 

fenomen behöver även ett globalt svar men då begreppet terrorism, vilket är ett 

kontroversiellt ämne, saknar en klar definition framkommer en undran hur ett sådant 

svar skulle se ut.  

Efter attackerna i Paris och Bryssel fick svenskarna, som ännu inte har en 

konkret uppfattning om terrorism, en syn av vad som skulle kunna ske i Sverige vilket 

blev den underliggande anledningen till intresset av frågan.  

 

Syftet med uppsatsen var att genom en komparativ idéanalys undersöka stormakternas 

uttalanden, specifikt de fem permanenta medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd, för att 

förtydliga om det fanns en konsensus i frågan om hur terrorism identifieras och hur den 

ska motverkas, eller om meningsåtskillnader existerade inom rådet. Uppsatsen använde 

sig av en ideologianalys som teori, inspirerat av både Andrew Heywood och Gus Martin 

för att möjliggöra ett analysschema som låg till grund för bearbetningen av dokumenten 

som togs från FN:s databas, varav all bearbetat material togs från.  

 

Slutsatsen som drogs var att stormakterna är överens om att ett brett samarbete är svaret 

för att kontra terrorismen och i den största utsträckningen genom politiska reformer så 

som lagändringar, implementering av resolutioner och stödet till en politisk övergång i 

Syrien. Där emot fanns det meningsåtskillnader om hur det nationella arbetet skulle ske 

i exempelvis frågan om motverkan av ISIL:s propaganda spridning på Internet. 

Stormakterna var även oense om hur terrorism uppstod samt vem som bar skuld eller 

delvis skuld för Da’eshs uppkomst. Både uppsatsen och stormakterna poängterar att 

bristen på en klar uppfattning om vad terrorism är samt vad som bör göras för att 

motverka den, problematiserar arbetet och gör det ineffektivt.  
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