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ABSTRACT:  

In four years, ISIS managed to conquer vast areas in both Iraq and Syria and have proven themselves 

capable of conducting sophisticated military operations. Using terrorism, they have also shocked the 

world numerous times, most recently in Sri Lanka during the spring of 2019, in an attack leaving 

more than 250 people dead. Even today there seems to be a discrepancy in how this organization 

should be defined. Therefore, this thesis examines ISIS through the years of 2010-2015. The 

ambition is to explain how this organization can be understood through the contrasting theories of 

hybrid warfare and insurgency from Frank G. Hoffman and David Galula respectively. This thesis 

concludes that while ISIS’s initial progression bore strong resemblance to the historically typical 

insurgent, like gaining publicity through terror and using guerilla warfare to acquire supplies and 

grow, they became something more. They evolved into a hybrid organization capable of mixing 

conventional combined arms warfare with the deadly effectiveness of irregular methods, essentially 

converging terrorism with their conventional units. Using modern technology, they managed to turn 

both social media and commercial products alike, into effective tools of war. This spectacular 

metamorphosis that is ISIS, illuminates the requirement for development of new theories, or at the 

very least, to expand on those present today. 
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1. Inledning   

1.1. Problemformulering 

Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS) lyckades på sex år erövra stora områden i både Irak 

och Syrien, samt städer och byar i Libyen. Organisationen hade när de var som starkast en 

stående armé på cirka 30,000 soldater och har visat sig kapabla till att bedriva sofistikerade 

militära operationer.1 Utöver detta har de genom terrorism visat på transnationella aspirationer 

och chockerat västvärlden vid flertalet gånger, inte minst i Paris 2015, där attackerna ledde till 

att 130 personer miste livet och 494 skadades.2 

I början av år 2019, ungefär tio år efter organisationen grundades, inledde Syriska 

demokratiska styrkorna (SDF) anfallet mot ISIS sista enklav i den lilla byn Baghouz i östra 

Syrien.3 Som ett svar på förlusten uppenbarade sig nyligen ISIS ledare Abu Bakr al-Baghdadi, 

efter fem år av tystnad, i en propagandavideo som spreds som en löpeld över internet. Videon 

publicerades kort efter ett terrordåd i Sri Lanka under påsken 2019, som dödade mer än 250 

människor.4 ISIS har sedan dess tagit på sig dådet.5 

Det finns idag inte mycket kvar rent organisatoriskt av det kalifat som al-Baghdadi lovade 

att upprätta under 2014, men genom ISIS många följare lever ideologin kvar och kommer 

förmodligen att göra det under många år framöver.6 

Synen på ISIS och vad det är för typ av organisation är kontrasterad. Ett läger beskriver 

ISIS som blott en terrororganisation, en annan beskriver dem som en kontemporär evolution i 

irreguljär krigföring.7 Denna tolkningsdiskrepans bidrar även i Sverige till juridiska 

utmaningar, då Högsta domstolen i skrivande stund beslutar om hur gruppen ska klassificeras.8 

                                                 
1 Beccaro, Andrea (2018), Modern Irregular Warfare: The ISIS Case Study, Small Wars & Insurgencies, 29:2, 

207-208, DOI: 10.1080/09592318.2018.1433469. Sid. 210–211; Gerges, Fawaz A., (2016), ISIS: a history, 

Princeton University Press, Princeton. Sid. 1 
2 2015 Paris Terror Attacks Fast Facts, CNN (uppdaterad 19/12-2018), https://edit-

ion.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/index.html (hämtad 08/04-2019) 
3 Al-Khalidi, Suleiman, McDowall, Angus (17/3-2019), Battle rages for last Islamic State Syria enclave, Reu-

ters, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-islamic-state/battle-rages-for-last-islamic-state-sy-

ria-enclave-idUSKCN1QY0DY?il=0 (hämtad 27/3-2019)  
4 ISIL chief Abu Bakr al-Baghdadi appears in propaganda video, al-Jazeera (29/4-2019), https://www.aljaze-

era.com/news/asia/2019/04/isil-chief-abu-bakr-al-baghdadi-appears-propaganda-video-190429163448332.html 

(hämtad 07/05-2019) 
5 Grief, Anger and Recriminations in Sri Lanka as ISIS Claims It Staged Bomb Attacks, The New York Times 

(23/4-2019), https://www.nytimes.com/2019/04/23/world/asia/sri-lanka-bombing.html (hämtad 07/05-2019) 
6 Weiss, Michael & Hassan, Hassan, (2015), Isis: inside the army of the terror, First Regan Arts paperback edi-

tion., Regan Arts, New York, NY. Sid. 1 
7 Beccaro (2018). Sid. 207–208 
8 Palm, Olle, Frågan för Högsta domstolen: Var IS en terrorgrupp?, SVT (29/4-2019), https://www.svt.se/ny-

heter/lokalt/skane/fragan-for-hogsta-domstolen-var-is-en-terrorgrupp (hämtad: 30/04-2019) 

https://edition.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts/index.html
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-islamic-state/battle-rages-for-last-islamic-state-syria-enclave-idUSKCN1QY0DY?il=0
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-islamic-state/battle-rages-for-last-islamic-state-syria-enclave-idUSKCN1QY0DY?il=0
https://www.aljazeera.com/news/asia/2019/04/isil-chief-abu-bakr-al-baghdadi-appears-propaganda-video-190429163448332.html
https://www.aljazeera.com/news/asia/2019/04/isil-chief-abu-bakr-al-baghdadi-appears-propaganda-video-190429163448332.html
https://www.nytimes.com/2019/04/23/world/asia/sri-lanka-bombing.html
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fragan-for-hogsta-domstolen-var-is-en-terrorgrupp
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fragan-for-hogsta-domstolen-var-is-en-terrorgrupp
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Med tanke på den ovan nämnda diskrepansen i hur ISIS betraktas av omvärlden gör det sig 

uppenbart att definitionen av ISIS som organisation inte är självklar. Det bidrar till ett starkt 

incitament för vidare forskning för att i förlängningen bättre förstå hur organisationen, eller 

framtida liknande organisationer ska hanteras.  

1.2. Forskningsöversikt  

Artiklarna i översikten har valts för att delvis bidra till en överskådlighet som belyser 

organisationens komplexitet, men också för att måla en rättvis bild av vad forskare väljer att 

undersöka i fallet av ISIS. De avhandlar olika aspekter av ISIS som organisation, men samtliga 

artiklar erhåller de stor relevans för förevarande undersökning.  

 

Andrea Beccaro analyserar i en essä under namnet Modern Irregular Warfare: The ISIS Case 

Study, den islamiska statens krigföring genom en analys av dess taktiska uppträdande utifrån 

Frank G. Hoffmans teorier om hybridkrigföring.  

Beccaro inleder med att förklara att ISIS tenderar att bli felaktigt stämplade som en 

terrororganisation. Han påstår vidare att risken med användandet av det felaktiga pronomen 

främjar just en diskurs som avgränsar sig till terrorism och kontraterrorism, vilket förminskar 

organisationens reella förmåga. Han menar att det av den anledningen är viktigt att vidare 

undersöka metoden för ISIS krigföring. Detta gör han genom att kontextualisera just begreppet 

hybridkrigföring för att på ett effektivt sätt belysa ISIS reguljära krigförings beskaffenhet i en 

fallstudie.9 

Beccaro fokuserar på den taktiska nivån och går stundvis in på rent stridstekniska aspekter 

av krigföringen, dock utan att redogöra för hur dessa taktiker tillämpas i realiteten. I vissa 

partier som avhandlar just strider saknas dessutom referens. Däremot berör han strategiska 

aspekter där han menar att ISIS använder sig av terror just på grund av att det är ett ekonomiskt 

och förhållandevis riskfritt sätt att uppnå både taktiska och strategiska mål.10 

Beccaro menar slutligen att ISIS representerar en kontemporär evolution inom irreguljär 

krigföring och att deras agerande visar på en framtida trend, precis som Hoffman förutser i hans 

teori. Av den anledning anser Beccaro att fortsatta studier om organisationen inte får begränsas 

                                                 
9 Beccaro (2018). Sid. 207–209 
10 Ibid. Sid. 220 
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till att endast avhandla terrorism och kontraterrorism. De måste istället inkludera delar av 

exempelvis upprorsbekämpning för att uppnå någon form av validitet över huvud taget.11 

Vidare i samma spår undersöker Marianna Charountaki genom en kvalitativ fallstudie 

taktiker och strategier som använts av Peshmerga12 i deras krig mot ISIS i Makhmour och 

Shingal. Även om artikeln till huvudsak avhandlar faktorer som ledde till Peshmergas 

organisatoriska utveckling, bidrar den till potentiellt viktigt underlag för fortsatt forskning inom 

asymmetrisk och kontemporär krigföring.13 

Mer intressant för denna forskningsöversikt är dock det som lyfts fram angående ISIS 

taktik och strategi och vilka implikationer som medföljer för deras motståndare. Hon menar att 

ISIS framväxt och kollapsen av den irakiska armén tvingade Peshmerga att genomgå en 

signifikant förändring för att möta det nya hotet. 

Hennes undersökning, där empirin till stor del kommer från intervjuer med kurdiska ledare, 

berättar att Peshmerga gick från att vara en splittrad organisation, till att enas under ett 

gemensamt mål och anpassa sig efter det nya hotet.14 

 Charountaki beskriver ISIS taktik som att de tenderar att anfalla de punkter där 

motståndaren är som svagast, för att undvika deras huvudstyrkor, i enlighet med Sun Tzus 

indirekta metod. Detta förfarande erfordrade att de förlitade sig starkt på principerna om 

rörlighet och överraskning.15 

 Hon fortsätter att förklara att något som skiljer ISIS från andra liknande organisationer är 

att de utöver nyttjandet av självmordsbombare eller fordonsburna improviserade bomber16, var 

det inte ovanligt att de nyttjade mer avancerade vapensystem och teknologi, i form av 

exempelvis granatkastare, stridsvagnar eller drönare. Enligt intervjuerna kunde ett vanligt anfall 

utföras med motoriserat infanteri och stridsvagnar, med ungefär ett dussin soldater som agerar 

självmordsbombare. Ett anfall kunde inledas genom att motståndarens grupperingar 

förbekämpades med granatkastareld, för att därefter köra in lastbilar bestyckade med bomber 

in i dessa grupperingar, som sedan detoneras. Lastbilarna blir under framryckning understödda 

                                                 
11 Beccaro (2018). Sid. 220–221 
12 Peshmerga är ett samlingsnamn för väpnade kurdiska nationella rörelser. https://www.ne.se/uppslagsverk/en-

cyklopedi/l%C3%A5ng/peshmerga 
13 Charountaki, Marianna (2018), From resistance to military institutionalisation: the case of the peshmerga versus 

the Islamic State, Third World Quarterly, 39:8. DOI: 10.1080/01436597.2018.1449633. Sid. 1583 
14 Ibid. Sid. 1597 
15 Ibid. Sid. 1592 
16 VBIED, Vehicle borne improvised explosive device 
 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peshmerga
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/peshmerga
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av stridsvagnarna. Även om självmordsattacker är vanliga, nyttjas de främst som en sista utväg 

efter det att övriga metoder misslyckats.17 

Med tanke på vad studien är avsedd att avhandla återfinns inte mycket mer fruktbar 

information om ISIS än så. I vissa fall när Charountaki avhandlar särskilda taktiska 

förhållningssätt är det svårt att tolka vad hon menar, vilket även gör det svårt att tillämpa i 

tidigare undersökningar. Oavsett går det att dra en viktig lärdom om ISIS utifrån artikeln. Att 

Peshmerga var tvungna att anpassa sig för att möta ISIS skulle kunna stärka just det som 

Beccaro säger i den tidigare avhandlade artikeln: att ISIS symboliserar en kontemporär 

evolution i irreguljär krigföring.  

 

I ”One of the Two Good Outcomes”: Turning Defeats into Victories in the Islamic State’s 

Flagship Magazine Rumiyah, vill Miron Lakomy förklara ISIS nyttjande av propaganda i deras 

ledande engelskspråkiga tidning Rumiyah och i synnerhet hur propaganda nyttjades för att 

nedtona organisationens dekadens under 2018.18  

Lakomy visar hur ISIS genom metoder som utelämnande av information undviker att 

beröra deras nederlag, eller hur de vinklar åskådliggörningen avseende de olika parternas 

förluster i strid, i syfte att påverka opinionen.19 I en avslutande diskussion menar Lakomy att 

trots ISIS fall och förlusten av territorium, så kommer organisationens online-baserade 

propaganda med största sannolikhet fortleva och således vara ett signifikant hot för 

internationell säkerhet under en lång tid framöver.20  

Vidare på ämnet av propaganda skriver Marwan M. Kraidy i hans artikel The Projectilic 

Image: Islamic State’s Visual Warfare and Global Networked Affect, om ISIS användande av 

”image warfare” utifrån två böcker och en film publicerade av ISIS. De litterära verken består 

av O’ Media Worker. You are Mujahid (2016) och Management of Savagery (2004). Filmen 

Healing the Believers’ Chest (2015) visar avrättningen av en tillfångatagen jordansk 

stridspilot.21 Kraidy använder sig av ikonologi och Affect theory22 för att i förlängningen 

granska hur deras propagandadoktrin manifesterar sig i verkligheten.23 

                                                 
17 Charountaki, Marianna (2018). Sid. 1592-1593 
18 Lakomy, Miron (2018): “One of the Two Good Outcomes”: Turning Defeats into Victories in the Islamic State’s 

Flagship Magazine Rumiyah, Terrorism and Political Violence. DOI: 10.1080/09546553.2018.1506335. Sid. 1 
19 Lakomy, Miron (2018). Sid. 3-7 
20 Ibid. Sid. 16 
21 Kraidy, M. Marwan (2017). The Projectilic Image: Islamic State’s Digital Visual Warfare and Global Net-

worked Affect, Media, Culture & Society, vol. 39(8) (DOI: 10.1177/0163443717725575. Sid. 1194-1995 
22 Påverkansteori (författarens översättning) 
23 Kraidy (2017). Sid. 1195-1994 
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Kraidy visar i sin slutsats att IS använder media som något operativt istället för representativt. 

Med det menar han att media istället används som ett vapen och blir något utöver vanlig 

propaganda. Genom det skapas en organisation som frodas på användandet av bilder, då detta 

skådespel ger näring till populistiska kampanjer, driver debatter och befäster rädslor. 

 Detta resulterar i vad Kraidy kallar för ”global networked affect”. Han hävdar slutligen 

att ISIS, med användandet av media som vapen, är startskottet för en ny era av krigföring.24 

 

Från och med den Islamiska statens expansion till Syrien och Abu Bakr al-Baghdadis utropande 

av ett kalifat den 29 juni 2014 påbörjades en rivalitet med al-Qaida och andra sunni-jihad-

grupper.25 Under hösten 2013 tillkännagav ISIS via Twitter att de hade avrättat emiren av Jabhat 

al-Nusra26 i Raqqa efter att de hade erövrat staden. De påstådde att han hade svurit trohet till 

den Fria syriska armén och anklagade honom därför för att vara en apostat. Al-Nusra 

genomförde ingen hämndaktion efter avrättningen, och trots att ISIS fortsatte att avrätta flertalet 

av deras emirer det kommande året skedde ingen substantiell eskalering i deras rivalitet. Det 

var först efter att ISIS avrättade Abu Khalid al-Suri, en av grundarna till Ahrar al-Sham27, som 

al-Nusra förklarade krig mot ISIS. Trots detta eskalerade inte konflikten nämnvärt.28 

Enligt såväl teorier om sociala rörelser, som kontemporär litteratur inom terrorism borde 

denna rivalitet eskalerat i en större konflikt. Tore Refslund Hamming visar dock i sin 

undersökning The Al Qaeda-Islamic State Rivalry: Competition yes, but No Competitive 

Escalation, att en sådan eskalering inte skett. Han argumenterar i sin artikel för att detta 

fenomen kan förklaras utifrån två faktorer. För det första beror det på ett metodologiskt skifte 

inom al-Qaida innan rivaliteten påbörjades. För det andra på grund av en pacificerande effekt 

av inflytelserika ideologier.29 

 Redan innan ISIS utropande av kalifat hade al-Qaida skiftat fokus till att bli mer 

befolkningscentrerade. Eftersom de strävade att vinna folkets stöd hade en eskalering i det 

skedet inneburit ett substantiellt hot mot deras egen överlevnad.30 

                                                 
24 Kraidy (2017). Sid. 1206 - 1207 
25 Hamming, Refslund, Tore (2017). The Al Qaeda–Islamic State Rivalry: Competition Yes, but No Competitive 

Escalation, Terrorism and Political Violence. DOI: 10.1080/09546553.2017.1342634. Sid. 1–2 
26 Även känt som al-Nusrafronten, en Salafi-jihadistisk gren av al-Qaida. 
27 Ahrar al-Sham är en salafistisk milis som utgör en av parterna i det syriska inbördeskriget. 
28 Hamming, Refslund (2017). Sid. 4–6 
29 Ibid. Sid. 1-2 
30 Ibid. Sid. 13 
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Även om ISIS åtnjöt många såväl taktiska som strategiska segrar, vilket underminerade både 

andra opponerande grupper och stater, menar Hamming att al-Qaida själva vann en strategisk 

seger endast genom deras passiva förhållningssätt under konflikten med ISIS. Det passiva 

förhållningssättet kan vara grunden för organisationens långsiktiga överlevnad.31 

 Hammings artikel ger en vidare inblick i hur andra organisationer tvingats anpassa sig till 

ISIS, men även hur ISIS verkar förhålla sig till andra organisationer med förhållandevis 

liknande ideologisk inriktning och potentiella allierade.  

1.2.1. Sammanfattning av forskningsöversikt 
Dessa fem artiklar valdes delvis på grund av deras diversitet, men även för att de till viss del 

ger en viss insikt i ISIS strategi och dess organisation. Utöver det ger forskningsöversikten en 

rättvis bild av vad forskare väljer att undersöka. Det gör sig tydligt att fokuset verkar ligga i hur 

de nyttjar modern teknologi och massmedia för spridning av propaganda och ideologi, men 

även för rekrytering.  

Bristande i forskningsläget är fortfarande huruvida ISIS förhåller sig till krigsvetenskapliga 

teorier. Visserligen har Beccaro använt delar av Hoffmans teori om hybridkrigföring för att på 

en mer taktisk och stridsteknisk nivå bidragit till att visa hur ISIS skulle skilja sig från tidigare 

liknande aktörer. Artikeln visar däremot inte hur metoden av hybridkrigföring genomsyras av 

organisationen på en högre strategisk nivå. Beccaro hävdar också hur vidare studier av ISIS 

måste inkludera element av teori avseende upprorsbekämpning för att uppnå en adekvat nivå 

av validitet. Indikationen på att ISIS skulle kunna ses som en hybrid aktör stärks genom övriga 

artiklar avseende hur de förefaller nyttja massmedia som ett vapen, eller hur de kombinerar till 

synes konventionella och irreguljära metoder i samma tid och rum.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Hamming, Refslund (2017). Sid. 13 
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1.3. Syfte och frågeställning 

Med den divergerande tolkningen av denna organisation kvarstår frågan om ISIS främst ska 

klassas som en terrororganisation, insurgent, eller om de är av en mer avancerad hybrid aktör. 

Att förstå ISIS som organisation och deras strategi är viktigt för att bygga ett underlag för hur 

kommande organisationer kan hanteras. Frågan kan ställas om anledningen till de 

kontrasterande definitionerna av ISIS tyder på att det saknas teoretiskt underlag för att förklara 

dem, eller åtminstone att det inte finns en enskild teori som på ett vetenskapligt signifikant sätt 

kan göra det. Studien av ISIS ur ett krigsvetenskapligt perspektiv blir av den anledningen ytterst 

relevant, då det är ett rimligt antagande att ett hot måste förstås innan det kan mötas på ett 

effektivt sätt. 

Denna undersökningen ämnar just därför att utifrån två kontrasterande krigsvetenskapliga 

teorier analysera ISIS strategi32 i en teorikonsumerande fallstudie, för att svara på frågan hur 

dem kan förstås utifrån dessa. Den ena teorin utgörs av en klassisk teori för uppror från David 

Galula och den andra en mer kontemporär teori om hybridkrigföring, skapad av Frank G. 

Hoffman. 

 

Undersökningen kommer således utgå från följande frågeställning: 

 

”Hur kan ISIS strategi förstås utifrån Galulas teori om uppror tillsammans med Hoffmans 

teori om hybridkrigföring?” 

 

1.4. Avgränsningar 

Av olika anledningar finns det inte mycket tillförlitlig empiri som avhandlar ISIS slag på en 

taktisk eller stridsteknisk nivå. Forskningsöversikten tyder på att mycket av den empiri som 

finns avseende ovan nämnda är från intervjuer av exempelvis officerare ur Peshmerga. Av rent 

källkritiska skäl kommer denna undersökningen huvudsakligen inriktas till den strategiska 

nivån, då den förmår att ge undersökningen en bredare, mer överskådlig natur, som möjliggör 

att oberoende andrahandskällor lättare kan bekräftas. Med det sagt avhandlar vissa centrala 

aspekter av teorierna i förevarandes undersökning företeelser som faller inom den taktiska 

nivån. Det är av den anledningen inte möjligt att helt undvika det i denna undersökningen.  

                                                 
32 Författaren definierar i föreliggande studie strategi som den del av krigskonsten som avhandlar ledandet av 

kriget i dess helhet 
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ISIS är en komplex organisation där politik, strategi och religion tenderar att konvergera. 

Av den anledningen kan det vara intressant att vidare studera bakgrunden till ISIS för att förstå 

deras modus operandi, men det kommer inte göras i denna undersökningen, på grund av 

ambitionen att genomföra en djupgående analys.  

 

För att vidare möjliggöra en djupgående analys kommer undersökningen endast omfatta ISIS 

under deras tillväxt från 2010–2015. Ytterligare anledning till det är just för att Galulas teori 

erfordrar en organisatorisk utveckling, vilket behandlas i nästa kapitel.  

Av samma anledning finns där inte heller utrymme att i större mån avhandla andra 

organisationer, insurgenter, klaner, eller diverse grupper som var och/eller är affilierade till ISIS 

och hur de förhöll sig till varandra. 

 

1.5.Disposition 

I det inledande kapitlet bidrar författaren till ett resonemang kring forskningsproblemet som 

studien ämnar avhandla, men ger även en inblick i det nuvarande forskningsläget. 

 

Kapitel två redogör för David Galula och Frank G. Hoffmans teorier om uppror respektive 

hybridkrigföring, vilka är de två teorier som kommer nyttjas för att besvara studiens forsknings-

fråga. Kapitlet avslutas med en teoridiskussion. 

 

I kapitel tre får läsaren ta del av vald forskningsdesign och metod för datainsamling, samt hur 

författaren förhåller sig till val av fall, källkritiska principer avseende vald empiri och forsk-

ningsetiska överväganden. Utöver det återfinns slutligen operationalisering av vederbörande 

teorier. 

 

Det fjärde kapitlet inleds med en kortfattad bakgrund till analysen, följt av analysen utifrån 

respektive teori. Båda delarna av analysen sammanfattas avslutningsvis i respektive del. 

 

I det femte kapitlet återfinns studiens resultat och svar på forskningsfråga följt av en kritisk 

diskussion av vald metodologi. Slutligen redogör författaren för förslag på vidare forskning och 

diskuterar vad undersökningens resultat har för relevans för officersprofessionen. 

  



Namn: Kd. 643 Daniel Felldén 2019-05-08  

Kurs: OP 16-19 

 

Sida 11 av 42 

 

2. Teori 

Kapitlet inleds med att redogöra för Galulas sekventiella teori för hur en aktör går till väga för 

att bedriva ett lyckat uppror. Därefter följer en redogörelse för Frank G. Hoffmans teori om 

hybridkrigföring. Kapitlet avslutas med en kortare teoridiskussion. 

 

2.1.  David Galula: Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice 

2.1.1. Upprorsdoktrinen 
Galula talar om två generella vägar för ett uppror, vilket egentligen manifesterar sig i två 

separata teorier. Det första tillvägagångssättet är baserad på erfarenheter från kinesiska 

kommunister under Mao Tse-tung och fungerar som en mall för kommunistisk revolution i 

koloniala och semikoloniala länder. Målet är inte bara att störta det nuvarande politiska styret, 

men även en fullständig kommunistisk transformation av landet.33 Då denna teorin refererar till 

just kommunistiska uppror, kommer den inte användas i denna undersökningen.34 

Det andra tillvägagångssättet kallar Galula för ”Bourgeois-nationalistiskt”, varvid 

fokuset ligger i tagandet av makten och vidrör inte de problem som kan väntas uppstå efter ett 

lyckat uppror.35 Galula beskriver detta tillvägagångssättet som en genväg, då förutsatt att 

insurgenten överlever de första stegen i upproret så är de starkare när de når steget av 

gerillakrigföring36, än vad en aktör som hade använt sig utav det kommunistiska 

tillvägagångssättet hade varit.37 En central punkt i båda versionerna av Galulas teorier är att 

uppror är en kamp om befolkningen. Den parten som vinner befolkningen, vinner kriget.38 

Det Bourgeois-nationalistiska tillvägagångssättet innefattar fem sekvenser som en 

insurgent följer för att bedriva att lyckat uppror.39 

 

 

 

                                                 
33 Galula, David, 2006[1964], Counterinsurgency warfare: Theory and Practice, Praeger Security International, 

Westport, CT. Sid. 29-30 
34 Ibid. Sid. 29–32 
35 Ibid. Sid. 39 
36 Med gerillakrigföring avses berövandet av motståndarens kontroll över ett område, vilket sker genom rörlig strid 

av mindre förband, som under lång tid på bekostnad av motståndaren utför sabotage och eldöverfall. 
37 Galula, 2006[1964]. Sid. 42 
38 Ibid. Sid. 4 
39 Ibid. Sid. 32–40 
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Steg 1: Urskillningslös terrorism  

Det första steget manifesterar sig genom terrorism i form av bombdåd, mordbränder och 

lönnmord i syfte att skapa publicitet kring rörelsen och dess sak för att i förlängningen attrahera 

fler anhängare, samt upprätta ett embryo till en politisk organisation förutsatt att denne inte 

redan finns. Terrorism ska ske på ett så uppseendeväckande sätt som möjligt och koordinerat i 

synkroniserade vågor.40 

 

Steg 2: Selektiv terrorism 

Det andra steget har tre mål. Isolera upprorsmotverkaren från folket, involvera befolkningen i 

kampen och åtminstone erhålla deras passiva delaktighet. Det uppnås genom att döda vissa lågt 

uppsatta statstjänstemän som arbetar nära befolkningen. Dessa kan utgöras av allt från poliser 

och borgmästare till lärare. I detta skedet skickas även anhängare att samla in pengar från 

befolkningen. En bieffekt till detta är att det ger en viss indikation på stödet som upproret 

erhåller. De som skänker pengar blir delaktiga medan vissa av de som vägrar avrättas. Ett annat 

sätt att involvera befolkningen ytterligare, är genom införandet av lagar som befolkningen 

tvingas följa. De som inte följer lagarna avrättas offentligt, med ett avskräckande syfte. 

Insurgenten måste kapa alla kopplingar mellan befolkningen och upprorsmotverkaren. De som 

söker kompromisser med insurgenten blir således själva mål för terroristattacker. 

När stegen ovan har uppnåtts kan insurgenten börja vidta åtgärder för att mobilisera sina 

gerillastyrkor och befolkningen.41 

 

Steg 3: Gerillakrigföring 

Det är i detta skedet som den väpnade konflikten inleds. Ett optimalt tillfälle för detta är 

exempelvis när upprorsmotverkaren är försvagad genom en kris, när subversiva operationer 

gett god effekt, eller när befolkningen är delad och när insurgentens organisation nått ut till 

flera delar av landet.42 

 Målet med steget är upprättandet av insurgentens militära makt, där det första delmålet är 

gerillans överlevnad och det sista, skapandet av baser i vilka en regering och administration kan 

upprättas. I detta skedet är befolkningens delaktighet vital, vilket uppnås främst genom att delar 

av den politiska organisationen lever bland folket.43 

                                                 
40 Galula, 2006[1964]. Sid. 39 
41 Ibid. Sid. 40 
42 Ibid. Sid. 32–33 
43 Ibid. Sid. 33–34 
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De territorium som i huvudsak angrips är de som upprorsmotverkaren har svårt att 

kontrollera och där gerillagrupper samtidigt kan överleva och utvecklas. Gerillaoperationer 

syftar mer till att organisera befolkningen, än i form av att orsaka förluster hos motståndaren. 

Av den anledningen ska utnötningen av upprorsmotverkaren endast ses som en biprodukt av 

gerillakrigföring.44 

Ett annat viktigt fokus är demoraliseringen av upprorsmotverkarens styrkor. Ett effektivt 

sätt att uppnå det är genom upprättandet av policys som leder till ett barmhärtigt 

omhändertagande av fångar. Galula menar att de utöver ett väl omhändertagande måste bli 

erbjudna att ansluta sig till insurgenten eller bli frisläppta, då detta i slutändan lönar sig genom 

fler anhängare.45 

Trots de tidigare nämnda taktiska fördelarna av gerillans utspridda beskaffenhet måste 

det finnas något mer än ideologin som håller dem samman. Av den anledningen måste en 

gemensam doktrin författas.46 

Genom hela konflikten måste det finnas en politik som tillåter en enad front med allierade 

parter, vilket blir särskilt viktigt när den väpnade konflikten väl påbörjas. Däremot får 

inblandningen av allierade parter i den politiska apparaten och i de väpnade styrkorna aldrig 

innebära en försvagning av upproret. Det enda sätt att undvika detta, enligt Galula, är att 

konfrontera de allierade med dess egna överlägsenhet avseende bland annat organisation, 

doktrin, politik och ledarskap. Endast insurgenten får tillåtas att leda. Allierade ledare måste 

lyda, eller bli besegrade. På liknande sätt får endast insurgenten tillåtas att expandera. Allierade 

parter får endast tillåtas att stagnera.47 

  

Steg 4: Rörlighetskrigföring48 

Trots effektiviteten av gerillakrigföring, räcker det inte för att besegra en reguljär motståndare. 

Detta kan endast uppnås genom att insurgenten bildar en reguljär armé, vilket i sin tur endast 

kan ske efter att insurgenten kan förse den med logi och förnödenheter som vapen och 

ammunition. Mängden och typen av tillgängliga vapen och utrustning sätter gränsen för i vilken 

mån upproret kan expandera. Det kan inte förutsättas att insurgenten har möjlighet att producera 

tillräckliga mängder själv och måste därför förlita sig på antingen extern försörjning eller att 

                                                 
44 Galula, 2006[1964]. Sid. 34 
45 Ibid. Sid. 35 
46 Ibid. Sid. 36 
47 Ibid. Sid. 32–36 
48 Movement warfare (författarens översättning) 
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beslagta materiel från motståndaren. Att beslagta materiel från motståndaren dikterar hur 

insurgentens operationer bedrivs.49 

Det övergripande målet i detta skedet är enkelt förklarat mobilisering av 

civilbefolkningen för att tjäna insurgentens sida i kriget och vidare utveckling av insurgentens 

ockuperade zoner till att agera som reguljära basområden försedda med reguljära arméer, vilket 

till del sker genom säkerställandet av logistiska förnödenheter, antingen från tredje part eller 

att genom själv beslagta detta från motståndaren.50 

 

Steg 5: Förintelsekampanj 

Över tiden som insurgentens styrka ökar i takt med att upprorsmotverkarens styrka nedgår, 

uppnås vid någon punkt en maktbalans. Insurgentens styrka, i detta avseende, mäts inte enbart 

utifrån dess militära kapacitet. Dess politiska makt, kontroll över befolkningen, förmåga till 

subversiva operationer och psykologiska övertag tas även med i beräkningen. 

I det femte och slutgiltiga steget ökar omfattningen av insurgentens operationer markant 

genom en serie av offensiver ämnade att fullständigt förinta återstoden av upprorsmotverkaren. 

I detta skedet kan insurgenten välja att förhandla om fred, förutsatt att bedömningen medger att 

det finns mer att tjäna på förhandling, än att fortsätta strida. 51  

  

                                                 
49 Galula, 2006[1964]. Sid. 36–37 
50 Ibid. Sid. 38 
51 Ibid. Sid. 39 
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2.2. Frank G. Hoffman: Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars 

Frank Hoffmans vetenskapliga artikel är resultatet av samlade insikter från ett långvarigt 

forskningsprojekt av den amerikanska marinkåren.52 Teorin tar till del inspiration från bland 

annat T.X. Hammes teori om Fourth Generation Warfare (4GW), men även verk från en rad 

andra militärteoretiker och analytiker världen över.53 

Frank Hoffman utgår i hans teori från antagandet att det inte räcker att klassificera konflikter 

som antingen stora och konventionella mot små eller irreguljära. Dagens och morgondagens 

motståndare kommer att nyttja en kombination av olika krigföringstyper, inte bara i olika faser 

av konflikten, utan samtidigt.54 

 

2.2.1. Hybridkrigföring 
Hoffman menar att terroristattackerna 11:e september innebar slutet för en era, men bidrog även 

tillsammans med en ökad globalisering till födseln av en ny typ av krigföring och att säkerheten 

idag är äventyrad av en biprodukt av en ökad globalisering. Biprodukten är närmare bestämt en 

våldsam reaktion som både medverkar till och utnyttjas av fanatiska och religiöst extremistiska 

faktioner i Mellanöstern. I strider mot bland annat den amerikanska militären och även bland 

dem själva har de genomgått en evolution som manifesterar sig själv i en ny typ av krigföring. 

Hoffman påstår att västvärlden idag inte är beredd att bidra till säkerheten mot en statslös typ 

av entitet som medvetet slår mot dess svagheter och vägrar att rätta sig efter dess konventionella 

militära styrka.55 

Hoffmans teori argumenterar således för att framtida konflikter kommer genomsyras av 

hittills unika kombinationer av metoder med en genomtänkt synergi, som är specifikt utformade 

för att slå mot västerländska samhällen. Metoder av konventionell, irreguljär, eller 

terroristliknande beskaffenhet kommer inte längre bestå av urskiljbara stilar; dem kommer 

samtliga vara aktuella i någon form. Den bidragande otydligheten till typerna av krigföring, 

vem som strider och vilka teknologier som används, producerar den breda kedjan av mångfald 

och komplexitet som Hoffman kallar för hybridkrigföring.56 

                                                 
52 Hoffman, Frank G. (2007), Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy 

Studies, Arlington, Virginia, USA. http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybrid-

war_0108.pdf (hämtad: 05/04-2019) Sid. 15 
53 Ibid. Sid. 30 
54 Ibid. Sid. 5 
55 Ibid. Sid. 11–12 
56 Ibid. Sid. 14 
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I denna mångfald av metoder innefattar konventionella förmågor, irreguljära taktiker och 

formeringar, terroristdåd och organiserad kriminalitet. De kan utföras av separata eller av 

samma enheter och av både konventionella och icke-konventionella aktörer, men på den 

operationella och taktiska nivån är de fortfarande koordinerade inom samma operationsområde 

för att uppnå en synergisk effekt.57 

Morgondagens slagfält kommer i allt större utsträckning utspela sig i komplex terräng 

som växande städer i utvecklingsländer. Den hybrida motståndaren nyttjar den komplexa 

terrängen till dess fördel, då den erbjuder vissa fördelar för den försvarande parten, som också 

agerar som motvikt mot den konventionella partens överlägsenhet i form av eldkraft, 

underrättelseinhämtning och övervakning. Dessa omtvistade zoner58 inkluderar de täta städer 

och överbefolkade kuststräckor där majoriteten av världens befolkning och ekonomisk aktivitet 

är centrerad. Att strida mot konventionella styrkor i dessa omtvistade zonerna med en arsenal 

av enkla, men effektiva asymmetriska tillvägagångssätt förlänger konflikter på bekostnad av 

både motståndarens ekonomi och moral. Den urbana terrängen agerar fristad för den 

kontemporära gerillan eller terroristen. Tätheten på befolkningen tillgången till transport, 

infrastruktur och byggnader ger dessa goda möjligheter för flykt, men även för att planera och 

föröva dåd obehindrat.59 

 

Framtida motståndare kommer inte att förhålla sig till det föredragna västerländska sättet att 

bedriva krig, varken genom tillvägagångssätt eller lagar. Motståndaren förväntas använda sig 

av ”taktiskt plagiat”, där de i sitt modus operandi drar lärdomar från ett konventionellt 

krigföringssätt, samtidigt som de utvecklar hybrida metoder för att använda teknologi på unika 

och således oväntade sätt.60 

 

Hoffman väntar sig att motståndaren även kommer använda primitiva typer av krigföring 

blandat med kriminell verksamhet, som sedan länge varit förbjuden i västerländska samhällen. 

Istället för att chockera motståndaren genom kinetisk verkan från precisionsstyrda vapensystem 

kommer dem att uppnå det genom barbariska handlingar, vilket även filmas för att kunna 

spridas. Den irreguljära krigföringen kommer uppfattas som allt mer bekant, med skillnaden att 

                                                 
57 Hoffman (2007). Sid. 14 
58 Contested zones (författarens översättning) 
59 Hoffman (2007). Sid. 15 
60 Ibid. Sid. 16 
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den blir allt mer dödlig, till del på grund av tillgängligheten till avancerad militär teknologi.61 

Ytterligare en signifikant förändring är hur framtidens aktörer kommer nyttja massmedia för 

effektiv spridning av propaganda och rekrytering.62 Kriminell aktivitet i hybridkrigföring syftar 

i längden till att upprätthålla och göda den hybrida styrkan, eller för att bidra till ett stadie av 

oordning hos dess motståndare.63  

 

Hoffman drar slutsatsen att framtiden inte verkar förebåda en uppsättning av distinkta 

motståndare med alternativa metoder. Istället sammanstrålar dessa till multi-modala, hybrida 

krig; en typ av konflikt som blandar dödligheten av en mellanstatlig konflikt med den fanatiska 

och utdragna intensiteten av irreguljär krigföring. Termen hybrid omfattar både organisationen 

och dess medel. Organisatoriskt sett kan en sådan aktör ha en hierarkiskt uppbyggd politisk 

struktur i samband med decentraliserade celler eller nätverkande taktiska enheter.64 

Deras medel kommer vara hybrida i både utformning och tillämpning. Dessa 

motståndare, i form av statliga, av statligt finansierade, eller självfinansierade aktörer kommer 

att utnyttja tillgängligheten till moderna militära förmågor i form av exempelvis krypterade 

ledningssystem, bärbara mark till luftmålsvapensystem, i samtid som dem använder sig utav 

irreguljära metoder som bakhåll, IED:er, eller lönnmord.65 

Hoffman medger att de flesta krig, på en strategisk nivå, har bestått av både reguljära och 

irreguljära komponenter, men att dessa oftast manifesterar sig själva i olika tid och rum och är 

således inte samspelta. I en hybrid konflikt är de reguljära och irreguljära komponenterna 

sammansvetsade i allt från den taktiska till den strategiska nivån. Den irreguljära komponenten 

kommer i det fallet sträva efter att bli operationellt avgörande, istället för att försöka förlänga 

konflikten till sin fördel, provocera fram överreaktioner hos motståndaren, eller arbeta för att 

öka kostnaderna som den försvarande parten lägger på säkerhet.66 

Till skillnad från exempelvis maoistiska uppror, likt det som återges i Galulas teori, är 

syftet med det hybrida tillvägagångssättet inte att bidra till aktörens utveckling genom ett 

distinkt urval av steg. Hybrida aktörer segrar istället genom fusionen av irreguljära taktiker och 

de mest dödliga tillgängliga medlen, med målet att uppnå deras politiska målsättningar.67 

                                                 
61 Hoffman (2007). Sid. 16 
62 Ibid. Sid. 51 
63 Ibid. Sid. 29 
64 Ibid. Sid. 28–29 
65 Ibid. Sid. 28 
66 Ibid. Sid. 29 
67 Ibid. Sid. 29 
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2.3. Teoridiskussion 

Galulas teori nyttjas i undersökningen just för att den har använts för att beskriva en mängd 

historiska uppror. Det är därför av intresse att undersöka hur denna teorin förhåller sig till en 

nutida aktör som ISIS.  

 Kritik kan riktas till teorin då den är förhållandevis vag avseende konkret beskrivning av 

vad en aktör faktiskt gör för att avancera i stegen som återfinns i teorin, vilket försämrar 

tillämpbarheten och ökar risken för feltolkningar. Av den anledningen anpassas 

operationaliseringen till att undvika det som är svårt att på ett vetenskapligt signifikant sätt 

tolka. 

Hoffmans teori används också på grund av dess aktualitet, men främst av anledningen till 

att den påstår sig ge en större förklaringskraft till kontemporära och även framtida konflikter, 

reguljära som irreguljära. 

 En huvudsaklig skillnad mellan teorierna är hur Galula säger att uppror sker i olika 

distinkta steg, eller sekvenser, medan Hoffman menar på att dessa steg inte existerar för en 

hybrid aktör, vilket kommer speglas i operationaliseringen.  

Med tanke på de motstridiga definitionerna av ISIS är det därför lämpligt att undersök-

ningen präglas av två teorier som har potential för att förklara olika aspekter av organisationen. 
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 3. Metod 

3.1. Forskningsdesign 

Eftersom undersökningen strävar efter att förklara ISIS strategiska inriktning utifrån två teorier, 

kommer det att göras utifrån en teorikonsumerande fallstudie med kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa ansatsen tillåter författaren att genomföra en mer djupgående analys ur en 

förhållandevis mindre mängd material. Detta lämpar sig avseende studien om ISIS, av 

anledningen att det föreligger bristande empiriskt underlag. ISIS och ideologin bakom 

organisationen är oerhört komplex, och kräver ett metodologiskt tillvägagångssätt som tillåter 

författaren att komma nära empirin för att kunna genomföra en djupgående analys. 

Den kvalitativa ansatser lämpar sig i de fall där författaren avhandlar ”mjuk” data som 

föreligger i kortare eller längre texter som behöver bearbetas och tolkas. Dessa lämpar sig inte 

för räkneoperationer, då en kvantitativ ansats istället hade varit lämpligt.68 Den 

teorikonsumerande undersökningen ger författaren möjlighet att utforska ett enskilt fall med 

hjälp av existerande teorier för att förklara vad det är som hände i det givna fallet. Då 

undersökningen ämnar beskriva ISIS strategiska inriktning under perioden 2010–2015 är det 

just organisationen ISIS som är fallet. Även om fokuset ligger i just själva förklarandet av ISIS, 

ger en teorikonsumerande studie visst utrymme för att, om än implicit, pröva tillförlitligheten 

hos de givna teorierna. Om det i undersökningen visar sig att en eller båda teorierna på ett 

adekvat sätt inte kan förklara ISIS strategiska inriktning, kan det ge underlag för att tilltron till 

de givna teorierna minskar i någon mån. I det fallet har undersökningen i förlängningen således 

potential för att påvisa ett behov av utvecklingen av en ny teori.69 

I fallet av att ISIS strategiska inriktning ändå kan förstås utifrån en eller tillsammans av 

båda teorierna bidrar det genom den teorikonsumerande fallstudien till en ökad förståelse av 

ISIS som organisation och sedermera till en viss insikt i hur andra kontemporära eller framtida 

organisationer av samma art kan väntas uppträda. 

                                                 
68 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. Uppl., Liber, 

Malmö. Sid. 69 
69 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena (2017), Metodprak-

tikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm. Sid. 42–

43 
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3.2. Metod för datainsamling 

När en undersökning präglas av en fallstudie är en av de mer önskvärda teknikerna för datain-

samling en logik som bygger på mönsterjämförelser. Denna form av logik jämför observationer 

av empiriska mönster med ett enligt tidigare förväntat teoretiskt mönster. Om fallstudiens re-

sultat stämmer överens med vad som förväntades, kan det stärka undersökningens interna vali-

ditet. I fallet av att mönster i empirin inte överensstämmer med teorin skiftar undersökningen 

till att istället formulera teoretiskt signifikanta förklaringar till utfallen.70  

I föreliggande undersökning kommer metoden manifestera sig genom jämförandet av em-

piri med utvalda indikatorer från Hoffman och Galulas teorier, vilket i förlängningen syftar till 

att förstå ISIS strategi. 

 

3.3. Val av fall  

Enligt tidigare är undersökningens ambition att undersöka just den strategiska nivån av ISIS. 

Det kan argumenteras för att omfattningen är bred, men den är nödvändig för att på ett 

vetenskapligt signifikant sätt kunna analysera centrala punkter för respektive teori och i 

förlängningen uppnå validitet i analysen. 

 

Analysen kommer att ta avstamp under året 2010, där Abu Bakr al-Baghdadi blir utnämnd 

emir71 för ISIS72. Vid tiden av al-Baghdadis tillträde hade organisationen präglats av flera större 

nederlag sedan tre år tillbaka. Flera av dess ledare hade blivit dödade av amerikanska och 

irakiska trupper och de kontrollerade inga egna territorier. I denna organisatoriska regression 

skiftade ISIS sin strategi till att gå tillbaka till ett skede av terrorism, vilket är det första steget 

i Galulas teori, därmed blir det en lämplig tidpunkt att påbörja analysen.73 En annan anledning 

till att undersökningen inte sträcker sig bortom 2015, än vad som återges i kap. 1.4 

avgränsningar, är på grund av brister i omfattningen av det empiriska underlaget som avhandlar 

organisationen efter denna tidpunkt. 

 

                                                 
70 Yin, Robert K. (2007), Fallstudier: design och genomförande, 1. uppl., Liber, Malmö. Sid. 145 - 150 
71 Emir är en muslimsk term för ”befälhavare” 
72 ISIS gick då under namnet ISI 
73 McCants, William (2015), The ISIS apocalypse: the history, strategy, and doomsday vision of the Islamic State, 

First edition, St. Martin's Press, New York City. Sid. 73, 79 
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3.4. Material och källkritik 

Det empiriska underlaget för undersökningen består av tre publicerade böcker och en 

vetenskaplig artikel. Böckerna är särskilt valda på grund av att de samtliga beskriver IS på ett 

överskådligt sätt, men också av anledningen att de behandlar ISIS med viss skillnad i inriktning, 

vilket breddar underlaget för undersökningen. De tre böckerna ger en god översikt av ISIS på 

en organisatorisk nivå, men är bristande avseende detaljrikedom i vissa strider. Av den 

anledningen har en vetenskaplig artikel inkluderats, då den bidrar till en systematiserad av 

översikt av ISIS konventionella stridsoperationer. Artikeln är dessutom peer-reviewed, vilket 

är sällsynt inom ämnet. 

För att undersökningen ska förhålla sig till de källkritiska kriterierna om äkthet, 

oberoende och tendens och sedermera göra det slutgiltiga resultatet trovärdigt, nyttjas en bred 

informationsbas med flera empiriska källor, där författaren i så stor mån som möjligt refererar 

till olika verk, där det är möjligt. Det givna förhållningssättet är särskilt viktigt med tanke på 

att empirin består av andrahandskällor och i ringa mängd tertiärkällor. Vid fallet av ett den 

sammanvägda empirin skulle vara konflikterande på någon del, nyttjas detta ej i analysen. 

Vidare ska det tilläggas att kriteriet om samtidighet inte är av större relevans i studien med 

tanke på den ringa tid som förflutit mellan händelseförloppet och stunden för författandet av 

denna studien.74 

  För att säkerställa reliabilitet i analysen har det empiriska materialet källkritiskt granskats 

innan själva analysens påbörjande, i syfte att säkerställa att följande resultat blir tillförlitliga.  

Genom att föreligger en transparens i undersökningen uppnår studien både validitet och 

begreppsvaliditet, vilket också medför eventuell reproducering. Transparensen sker delvis 

genom tydlig redogörelse för operationaliseringen, men även genom att tydligt källhänvisa i 

syfte att vara öppen med vilket material som använts för olika delar av arbetet. Transparensen 

gynnas vidare genom att författaren i undersökningen är öppen med motiveringen av diverse 

resultat. 

 

 

 

                                                 
74 Esaiasson, et al. (2017). Sid. 288–295 
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3.5. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden är må hända av större relevans vid en studie som nyttjar 

intervjuer som metod. Oavsett är det viktigt för författaren att ingenting som redogörs för i 

denna undersökningen direkt kan bidra till att oskyldiga kommer till skada. Av den anledningen 

är undersökningen i grunden både inriktad och avgränsad för att undvika att beröra material i 

form av pseudo-doktrinära dokument, eller för terroristceller skrivna handböcker, av anledning 

att inte vidare sprida extremistisk ideologi eller metoder för utförande av terroristbrott.  

 I övrigt är det viktigt för författaren att en god forskningssed upprätthålls under hela 

studien. Hur understruken förhåller sig till detta täcks i övriga delar av metodkapitlet. 

 

3.6. Operationalisering 

Teorierna bryts nedan ned till indikatorer som ämnar att spegla kärnpunkterna av teoriernas 

innebörd och bidrar således till en beskrivning hur författaren tolkat det teoretiska ramverket. 

Indikatorerna är valda för att på ett vetenskapligt signifikant sätt kunna mätas, vilket innebär 

att de delar ur teorierna som enligt författaren inte är mätbara utelämnas, med aktsamhet för att 

begreppsvaliditeten inte ska påverkas negativt. Indikatorerna med sammanfattande beskrivning 

bidrar sedermera till en transparens som gynnar läsarens förståelse och även undersökningens 

reproducerbarhet.  

 

3.6.1. Operationalisering av upprorsdoktrinen 
 

Steg 1: Urskillningslös terrorism 

Syftar till att få publicitet till rörelsen och dess sak för att i förlängningen attrahera fler 

anhängare, vilket nås genom urskillningslösa dåd av terrorism, bombdåd, mordbränder och 

lönnmord som alla utförs på ett så uppseendeväckande sätt som möjligt, koordinerat i 

synkroniserade vågor. 

 

Steg 2: Selektiv terrorism 

Terrordåd fortskrider, men fokuset skiftar till att angripa specifika personer, exempelvis lägre 

statstjänstemän, för att vidare separera befolkningen från upprorsmotverkaren. Insurgenten 

börjar upprätta egna lagar och samlar in pengar av befolkningen. De som inte följer lagarna 

avrättas offentligt för att statuera exempel. 
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Steg 3: Gerillakrigföring 

Insurgenten upprättar en militär makt, samt baser för styre och administration. Överfall mot 

motståndarens styrkor sker genom gerillakrigföring för att anskaffa viktiga förnödenheter och 

materiel. 

Befolkningen involveras ytterligare genom att delar av organisationen lever och 

beblandar sig med folket. Upprorsmotverkaren demoraliseras genom barmhärtigt 

omhändertagande av fångar. 

 En gemensam doktrin upprättas för att ena upproret. De allianser som insurgenten har 

gentemot andra parter får inte medföra att en allierad part tillåts växa starkare än insurgenten. 

 

Steg 4: Rörlighetskrigföring 

Insurgenten utvecklar ockuperade områden för att i slutändan kunna agera som reguljära 

basområden försedda med en fungerande statsapparat. Målet med striden skiftar till besegrandet 

av motståndarens styrkor. 

Upprättandet av den reguljära armén säkerställs genom antingen extern försörjning av 

bland annat vapen och ammunition från tredje part, eller att insurgenten beslagtar dessa av 

motståndaren. 

 

Steg 5: Förintelsekampanj 

Insurgenten mäter sin sammanvägda styrka med upprorsmotverkaren. När en maktbalans 

uppnåtts inleds en förintelsekampanj, där de militära operationerna manifesterar sig genom en 

serie offensiver som ämnar att fullständigt förinta återstoden av upprorsmotverkaren. Vid detta 

tillfället kan insurgenten välja att förhandla om fred. 
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3.6.2. Operationalisering av hybridkrigföring  
 

Synergi av reguljära och irreguljära medel och metoder i tid och rum 

Avser kombinationen av reguljära och irreguljära medel och metoder i samma tid och rum, eller 

i samma operationella syfte. Enligt teorin skulle således konventionella styrkor kunna strida 

jämsides med självmordsbombare. 

 

Inflytande genom internet och barbariska handlingar  

Aktören nyttjar sociala medier och internet som ett vapen för att sprida propaganda och falsk 

information, vilket fungerar som ett medel för att rekrytera nya anhängare. Vidare genomför 

aktören barbariska handlingar i form av exempelvis avrättningar som filmas och sprids på 

internet och sociala medier. 

 

Nyttjande av komplex terräng 

Aktören nyttjar komplexa urbana områden som både förläggnings- och insatsområde, vilket 

bidrar till utdragna konflikter på bekostnad av motståndaren. 

 

Teknologisk innovation 

Aktören inför och tillämpar metoder för nyttjandet av kommersiella teknologiska produkter för 

militärt bruk. 
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4. Analys 

4.1. Bakgrund till undersökning 
Analysen påbörjas enligt tidigare från det att Abu Bakr al-Baghdadi tar över rollen som emir 

för ISIS i maj 2010. Vid denna tidpunkt hade hans föregångare, Abu Omar al-Baghdadi, nyligen 

blivit dödad i en amerikanskt ledd operation mot hans hem, vilket var ett öde som vid den 

tidpunkten liknade många av gruppens andra ledare. Med tanke på organisationens regression 

sedan tre år tillbaka var de tvungna att anpassa sin strategi.75 Frekvensen av deras attacker hade 

nedgått kraftigt och de kontrollerade inga landmassor.76  

 

Inledningsvis presenteras resultatet från undersökningen utifrån Galulas sekventiella 

indikatorer. Därefter följer resultatet från indikatorerna till Hoffmans teori. I slutet på respektive 

delar sker en sammanställning av resultat, där det valda empiriska underlaget tolkas utifrån 

teorierna. Även om ISIS gått under flera namn kommer undersökningen i analysen 

kontinuerligt benämna dem som just ISIS. 

4.2. Analys utifrån upprorsdoktrinen 
 

• Urskillningslös terrorism 

 

Empirin visar på att al-Baghdadi medvetet skapade fiender hos både Sunni-, och Shialägret. 

Målet var att måla upp en bild av skoningslöshet och robusthet och att framhäva gruppens 

styrka, för att kompensera för deras regression sedan tre år tillbaka.77 

 

o ISIS använde sig vid flertalet gånger av självmordsbombare, vilka riktade sig mot bland 

annat moskéer, marknader och polisstationer. Målet med dåden under 2011 var enligt 

empirin inte dödandet av specifika personer, utan platserna för dåden var istället valda 

för att maximera antalet döda och i förlängningen få publicitet till organisationen.78 

Bland annat ska gruppen ha tagit på sig ansvaret för mer än 20 dåd bara i södra Baghdad 

mellan mars och april 2011.79 

                                                 
75 McCants (2015). Sid. 73 
76 Ibid. Sid. 79 
77 Gerges (2016). Sid. 144-145 
78 Ibid. Sid. 144-145 
79 Ibid. Sid. 146 
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o Den nyvalda emiren var ansvarig för flertalet attacker som enligt empirin beskrivs som 

”spektakulära”. Vid 28 augusti 2011 genomförde ISIS en självmordsbombning riktat 

mot Umm al-Qura-moskén i Baghdad, vilket resulterade i att 28 människor miste livet. 

Anmärkningsvärt är att en medlem ur det Sunni-irakiska islamistpartiet (IIP) dödades i 

dådet, men empirin svarar inte på huruvida det var det huvudsakliga motivet för dådet.80 

o Den 22 december 2011 utförde ISIS en serie koordinerade attacker genom bilbomber 

och diverse IED:er i mer än ett dussin kvarter i Baghdad, som dödade åtminstone 68 

och skadade 185.81 

 

• Selektiv terrorism 

o När ISIS först anlände till staden al-Bab under 2013 hjälpte de befolkningen genom 

bland annat reparation av vägar. I takt med att deras makt ökade infördes hårda 

restriktioner för kvinnor, rökning förbjöds och de tvingade befolkningen att be på 

specifika tider, vilket de upprätthöll genom tortyr och kidnappningar.82 De förbjöd 

också kvinnor från att lämna sina boenden utan manlig eskort och män från att raka 

sig.83 I syfte att förstärka dessa lagar skapade ISIS en egen typ av poliskår under namnet 

Hisbah, vars syfte var säkerställandet av att Sharialagar respekterades i städerna under 

deras kontroll.84 

 

Empirin redogör inte för något fall där ISIS ska ha riktat terror mot lägre statstjänstemän.  

 

• Gerillakrigföring 

o Efter Osama bin Ladens död85 gjorde Baghdadi ett offentligt uttalande där han utropade 

sig trogen till bin Laden och al-Qaida.86 I uttalandet lovade han även att hämnas hans 

död genom ytterligare våld.87 

o Under 2011 fanns det flera andra islamistiska faktioner i Irak med liknande ambitioner. 

Redan i detta skedet började ledarna för ISIS planera för hur de skulle höja sig över 

                                                 
80 Gerges (2016). Sid. 146 
81 Ibid. Sid. 146 
82 McCants (2014). Sid. 88-89; Gerges (2016). Sid. 200-201 
83 Weiss, Hassan (2015). Sid. 218 
84 Gerges (2016). Sid. 196 
85 Ledaren för terrornätverket al-Qaida dog i den amerikanskt ledda operationen Neptune Spear, 2 maj 2011. 
86 McCants (2014). Sid. 78–79 
87 Gerges (2016). Sid. 146 
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dessa faktioner och i förlängningen ta kontroll över Irak. Målet var att ena dessa 

faktioner under det jihadistiska programmet och att tillsammans strida för islam, istället 

för att strida för sina enskilda grupper.88 

o En alternativ variant på ISIS metod för styre användes i staden Manbij i östra Syrien. 

Den hade sedan ett år tillbaka varit övergiven av regimens styrkor när ISIS kom dit i 

april 2013. ISIS bjöd in befolkningen till sociala sammankomster och började sprida sin 

ideologi till befolkningen på cirka 200,000 människor. I det uppstådda maktvakuumet 

upprättade ISIS en form av statsskick där de hjälpte stadens invånare med att lösa 

dispyter samt omhändertog önskemål likväl klagomål. Agerandet i Manbij ledde till att 

många syrier valde att ansluta sig till organisationen.89 

o Under 2014 genomförde ISIS flertalet attacker mot syriska militära anläggningar i Dayr 

az-Zawr, Raqqa och Hasakah. Samtliga baser plundrades från vapen och ammunition. I 

Raqqa avrättades upp mot 50 syriska soldater.90 

o Under 2004 publicerades boken The Management of Savagery på internet, vilket var 

skriven av den islamistiska strategen Abu Bakr Naji. Boken agerar i huvudsak som en 

doktrin för upprättandet av ett kalifat, med betoning på erövring av territorium och hur 

det på ett så brutalt sätt som möjligt ska försvaras. Empirin tyder på att denna doktrin 

förekommit på många håll i organisationen, men huruvida den ska ha agerat som en 

officiell doktrin framgår inte.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 McCants (2014). Sid. 80 
89 Weiss, Hassan (2015). Sid. 211-223  
90 Weiss, Michael & Hassan, Hassan (2016), ISIS: Inside the Army of Terror - updated edition, First Regan Arts 

paperback edition., Regan Arts, New York, NY. Sid. 200–202 
91 McCants (2014). Sid. 87 
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• Rörlighetskrigföring 

I januari 2014 när de olika stridande parterna i Syrien var upptagna med varandra, iscensatte 

ISIS en fullskalig invasion av västra Irak, där de erövrade städerna Ramadi och Fallujah i 

Anbar-provinsen, samt Mosul i Nineve-provinsen, Iraks näst största stad. Empirin visar att det 

är vid den här punkten som ISIS gick till att strida på ett sätt som bar större likhet till en reguljär 

aktör.92 

 

o ISIS upprättade ett militärt råd bestående av Baath-officerare vilket utgjorde det centrala 

organet för planering och utveckling av ISIS militära strategi. Rådet assisterade 

Baghdadi och var direkt överställda ISIS befälhavare för de olika provinserna. De ska 

dessutom ansvarat för utförandet av politiska och administrativa uppgifter.93 

o En av Baghdadis mest effektiva grupp av officerare var krigsveteraner från Tjetjenien. 

Dessa officerare ledde förhållandevis självständiga insatsstyrkor med ett 

uppgiftscentrerat fokus. Genom ett större personligt ansvar tilläts de fatta självständiga 

beslut över ett bredare spektrum, vilket är en ledarskapsfilosofi bär starka likheter till 

uppdragstaktik94. Detta är ovanligt för likväl insurgenter som konventionella arméer i 

Mellanöstern i övrigt.95 

o ISIS förlitade sig huvudsakligen på konceptet av motoriserat infanteri. För transport och 

ökad rörlighet använde de främst civila terrängfodon, men även stridsfordon i form av 

BMP-1. De monterade tunga kulsprutor på fordonen för att möjliggöra ett rörligt 

eldunderstöd för infanteriet, samtidigt som soldater uppsuttna på flaken kunde verka 

under transport.96 

o Det motoriserade infanteriet understöddes av stridsvagnar i form av sovjetiska 

T-54/55, T-62, T-72 samt amerikanska M60 Patton och i vissa fall även den moderna 

M1-Abrams. På grund av dess begränsade hastighet framryckte stridsvagnarna 

vanligtvis bakom anfallsstyrkan, men i strid kunde enstaka stridsvagnar flyttas till 

                                                 
92 Maurer, Thomas (2018), ISIS’s Warfare Functions: A Systematized Review of a Proto-state’s Conventional 

Conduct of Combat Operations, Small Wars & Insurgencies, 29:2, 229–244, DOI: 

10.1080/09592318.2018.1435238. Sid. 229; Weiss, Hassan (2016). Sid. 250 
93 Maurer (2018). Sid. 231 
94 Uppdragstaktik är en ledningsfilosofi för hur man bäst ska leda militära förband. Den går förenklat ut på att 

chefer, även på lägre nivåer, lämnas stor frihet i hur given uppgift ska lösas. https://www.forsvarsmakten.se/site-

assets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016-ny.pdf. Sid. Förord (hämtad 

07/05-2019) 
95 Maurer (2018). Sid. 232 
96 Ibid. Sid. 233 

 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016-ny.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016-ny.pdf
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fronten, såväl för att utnyttja motståndarens bristande förmåga till pansarvärn som för 

att chockera motståndaren.97 

o För offensiva likväl defensiva operationer nyttjade ISIS understödsvapen i form av fält-

, och luftvärnskanoner, pansarvärnsvapen och målsökande robotar. skarpskyttegrupper 

från förhöjda positioner kunde även bidra med eldunderstöd till det motoriserade 

infanteriet. Anfall understöddes vidare av allt från lättare granatkastare till 155 mm 

bepansrat artilleri.98 

o I förhållande till deras hastiga militära expansion insåg ISIS vikten av extern 

försörjning. Genom att exempelvis skydda klanernas handel av kontraband kunde de 

åtnjuta provision av både oljehandeln och smugglingen i östra Syrien. Genom extensivt 

samarbete med de olika klanerna kunde de säkerställa fortsatt kontroll över de områden 

de tog.99 Deras relation till klanerna påverkade även hur de hanterade befolkningen. 

Istället för att investera i infrastruktur, kanaliserades resurser i form av pengar, mat och 

bränsle till de lokala klanledarna.100 Empirin visar även på att ISIS säkerställde 

huvuddelen av deras ekonomiska intäkter från skatteintäkter. I Raqqa ska de ha beskattat 

butiksägare och den kristna befolkningen.101 Ytterligare exempel på detta kunde ses i 

Mosul och Dayr az-Zawr där de även beskattade skördar, telefonlinjer, vatten och 

elektricitet.102  

o En annan större inkomstkälla var krigsbyten. I juni 2014 beslagtog de bland annat ame-

rikansk utrustning för flera miljoner amerikanska dollar, efter ett vunnet slag mot tre 

irakiska divisioner.103 Vid mitten på 2014 hade ISIS upprättat ett starkt fotfäste i östra 

Syrien och erhöll vid den tidpunkten vad som beskrivs som en stor mängd resurser ge-

nom beslagtagna oljefält, skatter från befolkningen och diverse byten.104 Tusentals in-

divider från bland annat al-Nusra valde att ansluta sig till organisationen.105 

 

 

 

                                                 
97 Maurer (2018). Sid. 234 
98 Ibid. Sid. 235 
99 Gerges (2016). Sid. 196-197 
100 Ibid. Sid. 136 
101 Ibid. Sid. 201 
102 Ibid. Sid. 268-269 
103 Weiss, Hassan (2015). Sid. 235 
104 McCants (2014). Sid. 98; Maurer (2018). Sid. 233 
105 McCants (2014). Sid. 98; Maurer (2018). Sid. 231 
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• Förintelsekampanj 

Den sammanvägda empirin tyder på att ISIS aldrig påbörjade en serie offensiver med det di-

rekta ändamålet att utplåna återstoden av dess motståndare i Irak eller Syrien. I förhållande till 

sekvensen om en förintelsekampanj, går det enligt denna undersökningen således inte att för-

klara ISIS strategi utifrån den delen av teorin. 

 

4.2.1. Sammanfattning upprorsdoktrinen 
 

Utifrån analysen finns det tydliga tecken på att ISIS på många sätt utvecklats som organisation 

i enlighet med insurgenten som Galula beskriver i hans teori, med viss reservation för att 

övergångarna i stegen inte alltid är helt distinkta.  

 Under åren 2010-2012, där ISIS militära makt inte var fullt utvecklat, tyder analysen på 

att de i huvudsak ägnade sig åt vad Galula skulle kalla för urskillningslös terrorism. De 

genomförde ett flertal terrordåd med stort antal dödsfall, som också i vissa fall i enlighet med 

teorin var koordinerade i synkroniserade vågor. 

 Under sekvensen av selektiv terrorism, anträffades inga händelser i den givna empirin 

som tyder på att terrordåd skulle varit riktade mot lägre statstjänstemän. Det enda potentiellt 

tillbörliga exemplet är då en medlem ur det Sunni-irakiska islamistpartiet dödades i ett 

bombdåd, men då det inte går att stärka huruvida detta var motivet för dådet så kan ingen direkt 

slutsats dras kring just det dådet. 

När ISIS började erövra och ta över egna landområden införde de även hårda lagar som 

de strängt upprätthöll. Istället för att vinna befolkningens sympati som Galula förespråkar, tyder 

analysen på att de ville uppnå en undergivenhet hos befolkningen, vilket enligt teorin är möjligt, 

även om det inte rekommenderas. Det ska tilläggas att trots organisationens övergripande 

grymhet visar analysen att de i fallet av staden Manbij faktiskt åtnjöt befolkningens stöd.  

Även om undersökningen inte direkt avhandlade ISIS relationer till andra parter, visar det 

sig att ISIS, i enlighet med teorin, åtminstone inledningsvis var måna om att bibehålla goda 

relationer till allierade, åtminstone utåt.  

ISIS livnärde sig själva på ett flertal inkomstkällor. Efter att ISIS expanderade sitt 

territorium i båda Syrien och Irak från 2013 genomförde de flertalet attacker mot båda parternas 

regimstyrkor där materiel plundrades. Det empiriska underlaget medger inte i detta fallet en 

analys för huruvida dessa attacker var av reguljär eller irreguljär beskaffenhet. Intressant är hur 
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ISIS i detta fallet ställer sig i polaritet till teorin avseende hanteringen av fångar, där de istället 

för ett barmhärtigt omhändertagande valde att avrätta dem. 

Utöver krigsbyten som stod för en stor del av deras inkomst, beskattade de även 

befolkningen för allt från intäkter genom försäljning till användandet av elektricitet och vatten. 

Organisationen hade även en nära kontakt till befolkningen, vilket på ett tvåfaldigt sätt visar sig 

i analysen genom deras befolkningscentrerade statsskick i Manbij och upprättandet av 

”poliskåren” Hisbah. 

Vid invasionen av Irak 2014 gör det sig tydligt att ISIS utvecklades till en mer reguljär 

beskaffenhet i enlighet med teorin. Den reguljära beskaffenheten visar sig tydligt genom deras 

förlitande på konceptet av motoriserat infanteri med inslag av mekaniserat understöd och den 

samverkan som uppnåddes mellan olika vapensystem och funktioner. Den utbredda variationen 

på materiel tyder på att dessa åtminstone till dels tillskansats genom tidigare plundring.  

 

Enligt tidigare är det utifrån det empiriska underlaget omöjligt att bedöma huruvida ISIS ska 

ha inlett en förintelsekampanj, utan att analysen färgas av spekulation. 

 

4.3. Analys utifrån Hybridkrigföring 

 

• Synergi av reguljära och irreguljära medel och metoder i tid och rum 

o Som en inledning till ISIS invasion av Mosul 6 juni 2014, fick lokala säkerhetsstyrkor 

motstå flertalet anfall från ISIS konventionella styrkor.106 

o Från början av ISIS invasion i Irak nyttjade de självmordsbombare som framförde 

fordonsburna improviserade bomber (SVBIED). Dessa användes för att förstöra 

kontrollstationer, bepansrade enheter, infrastruktur, andra prioriterade mål, eller för att 

bryta motståndarens försvarslinjer. På grund av dess förödande effekt integrerades dessa 

i ISIS konventionella styrkor. De kunde således nyttjas både som inbrytningsvapen och 

som rörlig taktisk reserv för att stoppa motanfall.107 

o Inför anfall kunde ett område infiltreras av celler förtäckta som civila. Väl inne, 

identifierade de olika politiska, polisiära, eller militära ledare, samt nyckelterräng för 

anfallet i sig. Från deras underrättelser kunde ISIS militära ledare bedöma 

                                                 
106 Maurer (2018). Sid. 229 
107 Ibid. Sid. 234 
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motståndarens beskaffenhet i form av bland annat numerär, slag och styrka, vilka sedan 

speglades i anfallet. Under anfall kvarstannade generellt dessa celler för att agera som 

framskjutna observatörer, för att fortsätta bidra med underrättelser.108 

o ISIS upprättade ett eget specialförband som de kallade för Inghimasiyyin. I ett anfall 

kunde dessa användas som tillskott till infanteristyrkan, för att inledningsvis bryta 

motståndarens försvarslinje och sedan inriktas mot prioriterade mål. Inghimasiyyin var 

vanligtvis indelade i enheter på 10–20 handplockade soldater som var särskilt utbildade 

för deras uppdrag.109 Dessa styrkor kunde utgöra den första vågen av ett anfall, med det 

konventionella infanteriet släpande bakom.110 

 

• Inflytande genom internet och barbariska handlingar 

o I den andra utgåvan av ISIS engelskspråkiga online-tidning Dabiq, uppmanar ISIS 

muslimer att migrera till kalifatets land, om de inte ville möta konsekvenserna på 

domedagen: ”Rush to the shade of the Islamic State with your parents, your siblings, 

your spouses and children.”111 

o Amerikanerna James Foley, Steven Sotloff och Peter Kassig blev alla avrättade genom 

halshuggning i Syrien 2014, bärande orangea Guantanamo-liknande overaller. För att 

ge filmerna större exponering i västvärlden censurerade ISIS den mest brutala delen av 

avrättningen.112 

o Två veckor innan ISIS tog över Mosul publicerade de vad som skulle bli en av deras 

mest populära videor hittills. Videon som går under namnet Saleel al-Sawarim, eller 

Clanging of the Swords, är 60 minuter lång propaganda-, och rekryteringsfilm. I ett av 

klippen visas ISIS soldater beskjuta bilar på en väg, innehållande vad de själva säger är 

Shia-soldater som är på väg att ansluta sig till deras irakiska kollegor. Inuti de 

sönderskjutna bilarna ser man sedan de blodiga liken av unga pojkar i civila kläder.113 

Videon publicerades vid flertalet gånger på Youtube, Twitter och Facebook.114 

o Vid avrättandet av de 50 syriska soldater som nämndes i föregående del, spred ISIS 

media på deras avhuggna huvuden.115 

                                                 
108 Maurer (2018). Sid. 233 
109 Ibid. Sid. 234 
110 Ibid. Sid. 237 
111 Weiss, Hassan (2015). Sid. 228–229 
112 Weiss, Hassan (2016). Sid. 32; McCants (2016). Sid. 114 
113 Weiss, Hassan (2015). Sid. 171–172 
114 Ibid. Sid. 172–173 
115 Ibid. Sid. 219 
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• Nyttjande av komplex terräng 

o ISIS försvar av deras fästen Mosul och Raqqa under 2015 bestod av ett cirkulärt 

försvarssystem i flera lager. De genomförde fältarbeten, byggde tunnlar och skyttevärn, 

upprättade säkerhetsposteringar och satte ut patruller. Som försvar upprättade de 

försåtsmineringar i form av IED:er i nyckelterräng som vitala vägar. De försåtsminerade 

även områden som de förlorade, vilket tvingade deras motståndare till den farliga och 

utdragna uppgiften att rensa dem.116  

o Med det ökade hotet från amerikanska flygräder, maskerade ISIS sina soldater genom 

att röra sig bland civilbefolkningen, eller genom att sprida ut sig över deras 

försvarssektorer. Truppförflyttningar gjordes i kommersiella civila fordon utan 

uppenbar bestyckning.117 

 

• Teknologisk innovation 

o ISIS har vid flertalet tillfällen infört och tillämpat metoder för nyttjandet av 

kommersiella teknologiska produkter för militärt bruk. De modifierade kommersiella 

drönare och nyttjade dessa för att gynna deras underrättelseläge på slagfältet. Drönarna 

tillät befälhavare att överskådligt följa händelseförloppet på marken, vilket förkortade 

ledningsförhållanden.118 

o Ytterligare exempel är hur de koordinerade understöd genom improviserade 

robotavfyrningsplattformar.119 

o Organisationens SVBIED:er utgjordes av kommersiella transportfordon i form av 

lastbilar och tankbilar, eller bussar, lastade med hemmagjorda bomber. Dessa 

modifierades med stålplåtar och ramar för att skydda mot vapensystem med riktad 

sprängverkan. De satte även på skottsäkra däck.120 

 

 

 

                                                 
116 Maurer (2018). Sid. 236 
117 Ibid. Sid. 236–237 
118 Ibid. Sid. 233 
119 Ibid. Sid. 235 
120 Ibid. Sid. 234 
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4.3.1. Sammanfattning hybridkrigföring 

Det sammanvägda empiriska underlaget tyder i allra högsta grad på att ISIS strategi 

genomsyrats av de beskaffenheter som utgör vad Hoffman skulle kalla en hybrid aktör. 

 Det framgår tydligt att ISIS bedrev anfallsstrid där dem kombinerade enheter av reguljär 

beskaffenhet med irreguljära metoder, som nyttjandet av SVBIED:er och genom att det även 

fanns en etablerad taktik för hur dessa skulle användas tillsammans. På samma punkt nyttjade 

de även specialförband som första vågen i deras anfall tillsammans med konventionella förband 

släpande bakom. Sedermera syns denna kombination av regularitet/irregularitet genom att 

redan infiltrerade celler bistår befälhavare med underrättelser under anfallets gång.  

 ISIS utnyttjade de metodiska möjligheter som informationseran erbjuder. Genom online-

tidningen Dabiq, som dessutom var engelskspråkig, kunde de genom internet helt gränslöst 

sprida sin propaganda. I exemplet av filmen Clanging of the Swords, möjliggjorde nyttjandet 

av massmedia även spridningen av barbariska handlingar som avrättningar.  

 I storstäderna Mosul och Raqqa vände de den komplexa terrängen till deras fördel genom 

diverse fältarbeten som byggandet av tunnlar och skyttevärn, som till slut ledde till ett 

systematiskt försvar i flera lager, både i höjd, bredd och djup. Vidare försåtsminerade de 

nyckelterräng som drev motståndaren till den långdragna uppgiften att desarmera dem. Vid ökat 

flyghot gjorde de sig även osynliga bland befolkningen för att inte ge motståndaren konkreta 

måluttag.  

 Likt teorin tillämpade ISIS även metoder för hur de kunde förvandla kommersiella 

produkter för militära ändamål. För att gynna deras underrättelseläge på slagfältet använde de 

modifierade drönare, vilket förkortade tiden det tog för befälhavarna att fatta beslut och ge 

order. De byggde även egna robotavfyrningsplattformar och modifierade exempelvis bussar för 

att agera som bepansrade bomber. 
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5. Avslutning 

5.1. Resultat och svar på forskningsfråga 

Studiens ambition är enligt tidigare att svara på följande frågeställning: 

 

”Hur kan ISIS strategi förstås utifrån Galulas teori om uppror tillsammans med Hoffmans 

teori om hybridkrigföring?” 

 

Det gör sig tydligt genom analysen att teorierna bidrar till förståelse för olika, men båda centrala 

aspekter av ISIS strategi. Utifrån Galulas teori kan det förstås hur ISIS från 2010 började bygga 

sin väg till kalifatet genom urskillningslösa dåd av terror. I takt med ökad publicitet och därav 

medlemmar, kunde de vidga sina territoriella anspråk i både Syrien och Irak. Genom ett hårt 

grepp om, och beskattning av befolkningen, räder och plundringar kunde de utöver att livnära 

sig tillåtas att växa. Denna tillväxt möjliggjorde att de under 2014 hade uppnått en tillräckligt 

stark militär makt av reguljär beskaffenhet att de bland annat lyckades erövra flera storstäder i 

Irak. För att vidare anspela på deras reguljära beskaffenhet leddes styrkorna enligt en 

ledningsfilosofi som bär starka likheter till uppdragstaktik, vilket används i den svenska 

Försvarsmakten. Det är inte bara ovanligt för en insurgent, men även för statliga militära makter 

i mellanöstern över lag. 

Galulas teori kan på många sätt enligt ovan bidra till en förklaring på hur ISIS 

övergripande strategi tog form under åren 2010–2015. Om undersökningen endast gjordes 

utifrån denna teori är det rimligt att de skulle kunna kategoriseras som insurgent, men det finns 

bevisligen centrala aspekter av ISIS som inte ryms i Galulas teori.  

Hoffmans teori låter oss se något mer än att ISIS effektivt lyckades bruka till synes 

reguljära förband i form av motoriserat och mekaniserat infanteri och konvergera effekten av 

olika vapensystem och funktioner. Den visar att de gjorde allt detta tillsammans med nyttjandet 

av irreguljära medel och metoder, som användandet av sofistikerade SVBIED:er, 

specialförband och spioner, inte bara samtidigt och på samma plats. De gjorde det dessutom 

med en uppenbart god effekt. 

Det kan antas att aktörer har kombinerat reguljära och irreguljära metoder sedan tidens 

begynnelse, men Hoffmans teori bidrar även till en insikt i vad det är som särskiljer hybrida 

aktörer i den globaliserade informationsåldern. ISIS lyckades genom massmedia sprida deras 

propaganda till hela världen, inte minst genom den engelskspråkiga tidningen Dabiq. På samma 
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vis kunde de även sprida uppseendeväckande filmer på vad som andra förmodligen ser som 

rent omänskliga avrättningar. 

I enlighet med den hybrida aktören visade ISIS tecken på teknologisk innovation genom 

hur de transformerade vanliga kommersiella produkter för militära ändamål, som i fallet av 

denna undersökningen manifesterade sig i en ökad effekt avseende verkan och underrättelser.  

Hoffman säger enligt tidigare att framtidens konflikter i allt större utsträckning kommer 

att utspela sig i vad han kallar för omtvistade zoner, på initiativ av den hybrida aktören, men på 

bekostnad av dess motståndare. Undersökningen svarar inte på huruvida ISIS föredrog att strida 

i dessa, eller i vilken utsträckning de gjorde det. I försvaret av Mosul och Raqqa kan det 

åtminstone sägas att de nyttjade just den komplexa terrängen som stadsmiljön medför till dess 

fördel. Genom omfattande fältarbeten och försåtsminering av nyckelterräng uppnådde de ett 

systematiskt, tredimensionellt försvarssystem, där de dessutom kunde smälta in bland 

befolkningen, när de så önskade. 

ISIS blir sedermera ett perfekt exempel för hur en insurgent under särskilda 

omständigheter och förhållanden kan utvecklas till en effektiv armé som kombinerar fördelarna 

med en organiserad konventionell armé, med den dödliga effektiviteten av irreguljära metoder. 

 

En av föreliggande undersöknings stora svårighet och möjligen svaghet, har legat i precisionen 

av kartläggandet av ISIS och när de övergått från de olika sten i Galulas teori. Analysen visar 

hur som helst att en sådan utveckling har skett.  En anledning till otydligheten i dessa 

sekvensskiften kan bero på ISIS hybrida beskaffenhet, som avhandlas i undersökningen utifrån 

Hoffmans teori. Genom att den hybrida aktören kombinerar reguljära och irreguljära metoder i 

samma tid och rum, säger Hoffman själv i sin teori att de sekvenser som utgör Galulas teori 

inte existerar hos en hybrid aktör. Utifrån den logiken skulle det kunna argumenteras för att 

ISIS inte är en hybrid aktör alls då det de facto föreligger ett passande mönster i ISIS strategi 

med Galulas sekvenser. 

Författaren drar slutsatsen att distinktionen mellan terrorist, insurgent eller hybrid, är 

fullständigt obsolet på en organisation som ISIS, åtminstone i de bemärkelser termerna används 

i dessa teorier, då frågan i sig blir paradoxal. Resultatet av förevarande undersökning bidrar 

således implicit till ett incitament för utvecklingen av nya teorier, eller åtminstone en 

expandering av dom som redan finns.  



Namn: Kd. 643 Daniel Felldén 2019-05-08  

Kurs: OP 16-19 

 

Sida 37 av 42 

 

5.2. Metoddiskussion 

Efter slutförd studie är författaren fortfarande av uppfattningen att fallstudie med kvalitativ 

ansats var lämplig för undersökning. 

Valet att analysera ISIS på en sån överskådlig nivå som förandet av kriget i dess helhet 

och dessutom under perioden 2010–2015 kan kritiseras för att det bli så brett att det påverkar 

resultatets generaliserbarhet. Att lyfta undersökningen till denna nivå var nödvändig för att 

inkludera vitala delar ur båda teorierna och var således en medveten avvägning av författaren. 

Det gör sig uppenbart genom den varierande mängd empiriskt underlag för respektive indikator 

att generaliserbarheten för resultatet påverkas negativt. Ett fall av liknande omfattning lämpar 

sig i det avseendet förmodligen bättre för en större studie än denna. 

Användandet av datainsamlingsmetoden mönsterjämförelse var till stor hjälp, både med 

tanke på omfattningen av den empirin som valdes och frågeställningen i sig. Att söka efter 

passande mönster i empirin och teorin gjorde att undersökningens omfattning blev mer 

hanterbar.  

 

Inför operationaliseringen fanns där i fallet av Galulas teori redan fem sekvenser som gick att 

nyttja. Trots det är beskrivningen av dessa sekvenser varierande i detaljrikedom, vilket påverkar 

tillämpbarheten negativt. Enligt tidigare valdes indikatorer utifrån vad som skulle kunna vara 

vetenskapligt mätbart, men operationaliseringen blir i slutändan ändå en fråga om författarens 

subjektiva tolkning. En alternativ anledning till problematiken med att hitta tydliga tidsmässiga 

punkter för ISIS skiften genom Galulas steg, kan därför bero på just brister i 

operationaliseringen. Det är möjligt att ifall operationaliseringen istället skulle spegla den mer 

taktiska nivån som indikatorerna för Hoffmans teori gjorde i förevarande undersökning, så hade 

ISIS stegvisa skiften synts tydligare. Det hade däremot i det fallet behövts göra flertalet 

omfattande tolkningar för att göra indikatorerna mätbara.  

5.3. Vidare forskning 

Det är författarens ambition att undersökningen erhåller potential att bilda ett fundament till en 

kartläggning eller redogörelse för ISIS strategiska inriktning med stöd från militärteorin, som 

kan agera underlag för vidare studier inom ämnet och arbetet att öka förståelsen för 

organisationens mer militära aspekter, men även i förlängningen bidra till att svara på frågan 

huruvida det befintliga militärteoretiska underlaget är tillräckligt för att förstå av denna typ av 

organisation. 
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Det är uppenbart att ISIS är starkt drivna av religiösa faktorer, vilket är något varken Hoffman 

eller Galulas teorier berör alls. I den luckan hade det varit ytterst intressant att se vilken inverkan 

den Salafi-jihadistiska ideologin har på ISIS förande av krig. 

 Då båda teorierna förklarar olika aspekter av ISIS krigföring är det författarens subjektiva 

mening att dessa enskilt inte erhåller tillräcklig förklaringskraft för att bidra till en förståelse 

för organisationen som är av särskilt stor nytta. Av den anledningen föreligger ett stort 

incitament för en teoriutvecklande, eller till och med teoriskapande studie, som undersöker de 

viktigaste utvecklingsfaserna för en aktör som går från irreguljär, till konventionell, till hybrid. 

 Något som inte heller berörs i undersökningen är det komplexa förhållandet mellan ISIS, 

andra klaner och affilierade organisationer, samt den irakiska och syriska regimen och hur 

omgivningen såg ut i Mellanöstern i allmänhet under denna perioden. Det är svårt att säga hur 

lyckade ISIS faktiskt var i deras militära kampanj om dessa förutsättningar inte tas med i 

beräkningen.  

 

5.4. Resultatets relevans för officersprofessionen 

Som nämnt under rubrik 1.3 Syfte och frågeställning, är studien om ISIS ur ett 

krigsvetenskapligt perspektiv relevant utifrån antagandet att ett hot måste förstås, innan det kan 

mötas på ett effektivt sätt. Studien bidrar huvudsakligen till en djupare förståelse för ISIS som 

organisation och dess krigföring, men den belyser även problematiken hos de teorier som i 

författarens mening accepteras som vedertagen militärteori.   

Även om Sverige nyligen skiftat sitt fokus till ett nationellt inriktat försvar, är det inte 

synonymt med att forskningen ska begränsas till endast det som händer i direkt anslutning till 

våra nationella gränser. Särskilt inte när det gäller en organisation med transnationella 

aspirationer som ISIS. Att lära oss av ISIS och framtida liknande organisationer, är centralt för 

att bättre kunna förebygga och motverka nya liknande hot, både hemma och i utlandet.  
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