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Sammanställning av indelning av Al-Qaida i subsystem enligt John A. Warden III teori. 
 
 
Ring 1 Leadership: 

 Emir General och Stf Emir. 
 Rådsförsamlingen. 
 De sex kommittéerna; militär- (inkluderat de fem divisionerna), underrättelse-, 

politisk-, media & publicitets-, säkerhets-, administrations & finansieringskommittén.  
 
Ring 2 Organic essentials: 

 Träning av ledare. 
 Organisationsenheten Resekontoret (produktion av pass, visum, id-, resehandlingar 

och biljetter). 
 Pass och identitetshandlingar, resehandlingar, visum, biljetter. 
 Religiösa skolor (produktion av rekryter). 
 Pengar. 
 Företagen i affärsverksamhet som genererar pengar till AQ. 
 Smugglingsverksamhet som genomförs av affärsverksamheten. 
 Krigsbyten i form av pengar, vapen, materiella resurser. 
 Bedrägerier, förfalskade pengar, förfalskade kreditkort. 
 Drogproduktion, drogtransport, skydd av drogtransport. 
 Kidnappning, utpressning, olaglig skatteindrivning. 
 Smugglingsverksamhet i syfte att generera pengar. 
 Utbildningscamper. 
 Safe houses. 
 Vapen. 
 Bombtillverkning. 
 Statligt skydd. 
 Statligt stöd med träning. 
 Statligt stöd med materiel och förnödenheter. 
 Statligt stöd med underrättelser. 
 Statlig passivitet. 

 
Ring 3 Infrastructure: 

 Terrorkoalitionens samverkansofficerare (som kommunikationslänk och transport av 
finansiella medel gentemot allierade).  

 Jihad inspirationsgruppen (som kommunikationslänk mot taktisk nivå och för 
rekrytering). 

 Organisationsenheten Regionala finansofficerare (som transportörer av finansiella 
medel regionalt). 

 Transportmedel (fordon, järnväg, fartyg, flygplan m.m.) för transport av Organic 
essentials eller annat. 

 Publika transportsystem. 
 Internet, e-post. 
 Satellittelefoner. 
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 Mobiltelefoner. 
 Fasta telefoner. 
 Hawala överföringssystem för finansiella medel, internationella 

banköverföringssystem. 
 Distribution av finansiella medel. 
 Smugglingsverksamhet. 
 Produktion och distribution av ”lessons learned”. 
 Kurirverksamhet. 
 

Ring 4 Population: 
 Personal som återfinns i den strategiska ledningen. (militär- underrättelse-, politisk-, 

media & publicitets-, administrations & finansierings- och säkerhetskommittén). 
 Personal som återfinns i Terrorkoalitionens samverkansofficerare och Jihad 

inspirationsgruppen. 
 Personal som återfinns i Resekontoret och Regionala finansofficerare. 
 Enskilda som stöttar med logistik, finansiering, rekrytering. 
 Personer som ingår i allierade grupper. 
 Personer som begår brottslig verksamhet som stöder AQ. 
 Personer ingående i någon form av islamsk förening. 
 Personer som leder madrasas eller studerar vid madrasas. 
 Personer som arbetar i legala verksamheter som stödjer AQ. 
 Personer som utför kurirverksamhet. 
 Befolkning inom AQ kontrollerade områden. 
 Personerna i respektive stats ledning som ger stöd till AQ i någon form. 
 

Ring 5 Fielded forces: 
 Aktiva jihad kommandot. 
 Terroristceller (Command & Control-, Logistik-, Tactical operations-, Intelligence-, 

Combined-, Sleeper cell). 
 055 Brigaden. 
 Transportmedel för genomförande av terrordåd. 

 
 
 
 


