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Beteckning 
 

Titel 
”John A Wardens teori om fienden som system applicerad på Al-Qaida” 
 
Uppsatsens syfte 
Syftet är att pröva Wardens teori om indelning i subsystem enligt fem ringar. 
Sammanfattning 
Den amerikanske flygvapenöversten John A Warden III har lagt fram en teori om att man kan 
se på fienden som ett system av system för att hitta hans svagheter. Teorin bygger på att skapa 
en bild av fienden genom en fördefinierad indelning i subsystem bestående av fem ringar. 
Denna bild skall därefter kunna brytas ner i ytterligare subsystem bestående av samma fem 
ringar som till slut avslöjar fiendens tyngdpunkter. Uppsatsen prövar om Wardens teori går att 
applicera på Al-Qaida.  
 
Nyckelord 
John A. Warden III, teori, fienden som system, fem ringar, Al-Qaida, terrorism, terrorister, 
assymetrisk motståndare, assymetrisk krigföring  
Abstract 
The U.S. Air Force Colonel John A. Warden III, has presented a theory that one can see the 
enemy as a system of systems to find his weaknesses. The theory is based on creating an 
image of the enemy through a predefined subdivision into subsystems consisting of five rings. 
This image must then be broken down into further sub-system consisting of the same five 
rings that eventually reveals the enemy's centers of gravity. This essay examines whether the 
Warden theory can apply to Al Qaeda.  
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Bakgrund 
Den amerikanske flygvapenöversten John A Warden III har i en artikel1 lagt fram en teori om 
att man kan se på fienden som ett system för att hitta hans svagheter. Teorin bygger på att 
skapa en bild av fienden genom en fördefinierad indelning i subsystem bestående av fem 
ringar. Denna bild skall sedan kunna brytas ner i ytterligare subsystem bestående av samma 
fem ringar som till slut avslöjar fiendens tyngdpunkter2. Genom att därefter angripa dessa 
direkt genom parallellattack3 kan man indirekt påverka fiendens ledning och åstadkomma 
systemkollaps. Som framgår av boken ”The Air Campaign”4 skall de fem ringarna skall ha 
använts för planläggningen av flygvapeninsatserna i Gulfkriget 1991. Boken nämner bara 
teorin, och i sin artikel vidareutvecklar Warden innehållet i den. Artikeln gör gällande att 
teorin är universell, och att den kan appliceras på allt. Den skall kunna användas för att 
beskriva allt från en enskild människa till företag, drogkarteller och stater5. Utöver artikeln i 
Air Power Journal har Warden inte presenterat någon ytterligare utveckling av sin teori, 
förutom i sin bok ”Winning in fast time”6, där han anpassat sin teori till kommersiellt bruk i 
företagsvärlden. Några år efter att hans teori första gången publicerats, kom en ny typ av 
fiende in på arenan. Globalt agerande terrorister, Al-Qaida. En fiende som tidigare inte varit 
ett mål för militära styrkor att bekämpa. Om Wardens påstående om allmängiltigheten i teorin 
stämmer, så måste den även kunna appliceras på denna nya typ av fiende som inte fanns med i 
den militära bilden när teorin togs fram. Utifrån diskussioner mellan militära kollegor och 
resultat av tidigare forskning går åsikterna isär om huruvida denna teori kan tillämpas på 
denna typ av fiende. Detta arbete kommer att belysa om, och i så fall hur Al-Qaida kan 
indelas i fem ringar enligt Wardens teori. 
 

Titel, syfte, problemformulering och frågeställningar 
 
Titel 
 ”John A Wardens teori om fienden som system applicerad på Al-Qaida”. 
 

Syfte 
Syftet med arbetet är pröva den påstådda allmängiltigheten i John Wardens teori om fienden 
som system. Med hänsyn till att Al-Qaida är en organisation vars framträdande gjordes åratal 
efter teorins tillkomst, så har jag valt att använda mig av denna organisation som empiriskt 
underlag.  
 

                                                
1 John A. Warden III, “The enemy as a system”, artikel i Airpower Journal 1995, nedladdad från internet. 
2 Ibid, s. 5. 
3 Ibid, s. 10. 
4 John A. Warden III, “ The air campaign”,  s. 144-161. 
5 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 3, 11. 
6 John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 109-126. 
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Problemformulering 
Den övergripande frågeställningen är: 

 Är Wardens teori om de fem ringarna så allmängiltig att den är tillämpbar på en 
terroristorganisation? 

Frågeställningar 
Utöver den övergripande frågeställningen avser jag finna svar på ett antal underliggande 
frågor som kommer att besvaras under analysen. 
 

 Kan Al-Qaida ses som ett system enligt Wardens teori om fienden som system? 
 Hur kan Al-Qaida placeras i de fem ringarna, och finns det alternativ till hur de kan 

placeras? 
 Finns det delar av Al-Qaida som faller utanför ringarna? 
 Behöver teorin modifieras för att passa på denna typ av organisation? 
 Räcker det med en indelning i fem ringar, eller behöver teorin utvecklas? 

 

Avgränsningar 
Avseende Wardens teori, så är det endast hans teori om ”The Enemy as a System” som 
kommer att undersökas. Arbetet kommer inte att inkludera framtagandet eller historiken kring 
Wardens teori, eller hans person.  
 
Avseende den del av undersökningen som berör Al-Qaida, så är det dess organisation, 
arbetssätt och –metoder, samt behov av stöd som berörs. Beskrivningen av Al-Qaida kommer 
att beröra hur de såg ut och verkade under åren 1997-2008. Resultatet kommer endast att 
beskriva en första indelning av organisationen i fem subsystem utifrån teorin om de fem 
ringarna. Trots det, kommer analysen att behöva ta hänsyn till en ytterligare nedbrytning. I 
och med detta kommer till del att beröras hur ett nästa steg skulle kunna utföras. 
Undersökningen kommer inte att gå in på framtagande av s.k. tyngdpunkt för att hitta Al-
Qaidas svagheter. Den kommer ej heller att behandla hur man bäst bekämpar organisationen 
och med vilka medel. I de fall som litteraturen ger olika bild av hur Al-Qaida är organiserad, 
arbetar eller har stöd från annan part, så kommer en generaliserad bild användas. Denna bild 
baseras på min tolkning av litteraturens beskrivningar av organisationen och dess verksamhet. 
 
På grund av begränsningar i tid och möjligheter att efterforska källor kommer huvudsakligen 
litteratur som kan erhållas via Anna Lindh biblioteket att användas. 
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Teori och metod 
Den teori som kommer att användas, är uteslutande Wardens teori om synen på fienden som 
system och de fem ringarna.  
 
Tänkbara källor för arbetet är Internet, böcker, rapporter, underrättelseorganisationer, Al-
Qaida eller personer med bakgrund inom de områden som undersöks. Delar av sådan 
information som dessa källor kan ge kan vara sekretessbelagt. Personliga intervjuer med för 
arbetet intressanta personer kan vara svårt att få till stånd. Därför faller valet av källor på 
öppna litterära källor skrivna av författare med lämplig bakgrund. För att verifiera deras 
information används flera källor för att leta efter information som bekräftar deras uppgifter. 
På så sätt bör källorna vara tillräckligt omfattande för att jag skall få den information som 
krävs för arbetet. 
 
När det gäller metoden, så vill jag pröva Wardens modell på det sätt som den är beskriven att 
användas. Det innebär att det metodiska upplägget är deduktivt. Praktiskt beskrivet kommer 
jag att utgå från en definition av de fem ringarna, och därefter söka efter likheter med 
definitionen i empirin. Likheterna används sedan för att klassificera och sortera in det 
empiriska underlaget i Wardens fem kategorier.  
 
Kvalitativ textanalys kommer att användas för att inhämta information. Texterna hämtas ur 
öppen litteratur för att ta fram en tolkning av Wardens teori och hur Al-Qaidas organisation är 
uppbyggd. Al-Qaidas organisation och arbetsmetoder utgör den fallstudie som är underlag för 
prövning av teorin. 
 
Förväntat utfall av undersökningen är att den skall ge svar på hur Al-Qaida kan indelas i 
subsystem enligt Wardens teori. För att teorin skall kunna anses verifierad skall alla delar av 
Al-Qaida inrymmas i ringarna och ingen del får falla utanför. Enligt Warden kan en strategisk 
entitet bestå av färre ringar än de fem beskrivna7, så även om resultatet blir att Al-Qaida inte 
kan sägas ha representation i alla fem ringar så skall Wardens teori anses verifierad. Det kan 
även hända att analysen konstaterar att Wardens modell måste modifieras eller utvecklas. I 
slutet av arbetet redovisas möjligheter till modifiering eller utveckling om så är fallet. 
 
 

Källor 
De huvudsakliga källorna utgörs av sekundärkällor eller bearbetningar. Endast i Wardens fall 
kan man tala om primärkällor. I en del fall är det svårt att bedöma i hur många led 
informationen traderats. Detta på grund av att några författare saknar hänvisning, och en del 
av det material de hänvisat till går inte att få fram på så kort tid som finns till förfogande för 
arbetet. I viss mån har valet av källor blivit framtvingat på grund av leveranstider och brist på 
tillgänglighet av viss litteratur vid bokhandeln och vid Anna Lindh biblioteket. 
 

                                                
7 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s.  9. 
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Några av källorna utgörs av C-uppsatser skrivna vid Försvarshögskolan och ett elevarbete vid 
U.S. Army War College. Dessa skall ge en kompletterande syn på Wardens teori. De har  
huvudsakligen, förutom i ett fall8, begränsningen att de avhandlar luftarenan.  
 
Det finns en hel del att reflektera över när det gäller val av källor i ämnet. I Wardens fall, med 
hans teori om de fem ringarna, konstateras att det är ytterst få publikationer där Warden själv 
beskriver sin teori. Beskrivningarna är endast översiktliga i sin karaktär och avhandlar en 
första indelning av fienden i fem ringar. En fortsatt nedbrytning av respektive ring tills 
fiendens tyngdpunkter avslöjas är något dunkelt.  
 
Vid efterforskningar av material rörande Al-Qaida så konstaterades snabbt att man kan dela in 
dessa i kategorier. En kategori beskriver Usama Bin Ladens liv och utveckling som ledare för 
organisationen. Den andra kategorin avhandlar Al-Qaida i form av vilka illdåd de har på sin 
meritlista, och en tredje kategori beskriver terrorism som företeelse rent generellt med vissa 
delar specifikt fokuserade på Al-Qaida.  
 
Så långt jag kunnat finna kan ingen källa ge en heltäckande och sann ögonblicksbild över 
organisationen/nätverket/fenomenet Al-Qaida och hur de fungerar. Detta är i och för sig inte 
särskilt konstigt, de är en organisation som vill undgå upptäckt. Förutsättningar för dess 
verksamhet och existens bygger på att den kan slå till dolt, snabbt och överraskande. Därför 
kan det finnas anledning att ifrågasätta hur korrekt informationen i alla former av försök till 
beskrivning av organisationen är. Al-Qaida använder sig inom sin egen organisation av 
pseudonymer, falska identiteter och ger endast information på s.k. need to know basis. Därför 
är det tveksamt om ens medlemmarna inom organisationen känner till och kan beskriva den 
som den de facto ser ut. 
 
Litteraturen som avhandlar Al-Qaida eller Bin Laden har endera givits ut 2001 eller senare. 
Det som är värt att fundera över i källkritisk mening, är det faktamässiga värdet, och vilket 
syfte en bok utgiven månaderna efter attacken 11 september 2001 kan ha. Även om en bok är 
framtagen av kommersiella syften för att tillfredställa ett tomrum på marknaden, så behöver 
det inte betyda att den för den skull är full med faktafel. Men det kan dock betyda att den har 
tagits fram under stor tidspress och därigenom inte bygger på tillräcklig efterforskning eller 
kontroll av uppgifter. 
 
Huvuddelen av författarna av denna litteratur kommer från Europa eller USA, vilket ger en 
risk för tendensiös hållning med hänsyn till religion, politik eller helt enkelt västerländska 
samhällstendenser formade av efterdyningarna efter 11 september 2001. Det finns en tydlig 
tendens i viss litteratur till en misstänksam hållning gentemot islam och dess förespråkare. 
Denna antydan sker oftast i form av ett påstående och finns sällan underbyggd i någon form 
av argumentation, vilket gör att den kan vara svår att lägga större vikt vid. 
 
Den litteratur avseende Al-Qaida som jag främst lägger vikt vid, är skriven av författare som 
arbetat med underrättelsearbete eller liknande, riktat mot terrorism och asymmetriska hot. 
Övrig litteratur används som en referens, för att se om flera källor ger samma bild av 
organisationen. På så sätt bör bilden av Al-Qaida bli så fullständig som möjligt. 
  

                                                
8 Richard J. Hazdra, ”AL QAEDA AS A SYSTEM”. 
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Tidigare forskning 
Vid Försvarshögskolan har hittills fyra studerande vid chefsprogrammet skrivit C-uppsatser 
om Wardens teorier. Dessa utgår endast utifrån ett luftmaktsperspektiv, vilket faller sig 
naturligt med hänsyn till hur teorin tagits fram och nyttjats av Warden själv. Uppsatserna 
avhandlar endera användningen av de fem ringarna i Irakkriget9, jämförelser mellan andra 
luftteorier10, eller prövning av teorin i form av en fallstudie där slaget om Storbritannien utgör 
empiriskt underlag.11 Ingen av dessa arbeten har lyckats falsifiera Wardens modell för 
användning inom luftstridkrafterna, utan styrker modellens användbarhet.  
 
Joakim Hjorth har i sin uppsats anlagt en något vidare syn och nämner att modellen har 
möjligheter att kunna användas oavsett organisation, även om han efterlyser en prövning av 
modellen i ett perspektiv utgående från asymmetrisk krigföring.12 
 
Rickard Lindborg hävdar att teorin inte har någon tillämpning på en asymmetrisk motståndare 
på grund av dess avsaknad av traditionell struktur och ledningsfunktion.13 Lindborgs arbete 
har inte behandlat asymmetriska motståndare eller terrorism, vilket gör det svårt att spåra hans 
argument till varför en asymmetrisk fiende inte kan inrymmas i ringarna. 
 
Richard J. Hazdra, elev vid U.S. Army War College konstaterar i motsats till Lindborg, att de 
fem ringarna mycket väl kan appliceras på en asymmetrisk motståndare i form av Al-Qaida. 
Hazdra har genomfört en indelning av just denna orgsanisation i fem ringar14. Jag avser 
använda detta arbete för att göra en jämförelse med mitt eget i den avslutande diskussionen 
kring resultatet. 
 
Någon ytterligare forskning, utöver ovan nämnda, där Wardens modell och terrorism kopplas 
samman har jag inte lyckat hitta. Men detta sammantaget ger en intressant vinkling till mitt 
arbete. Kommer mitt arbete att ge den ena, eller den andra personen rätt i sin uppfattning? 
Eller kommer jag fram till ytterligare en annan syn?  
 

Centrala begrepp och förkortningar 
Al-Qaida (AQ) 
Allmänt känd terroristorganisation, vars ledare Usama Bin Laden framställs som ledare och 
grundare. 
 
Asymmetrisk 
Kan översättas med; Okonventionell eller icke reguljär. Ordet används ofta för att beskriva 
skillnaden mellan krig mellan stater och militära styrkor jämfört med kriget mellan militära 
styrkor och gerilla/terrorister. Ytterligare beskrivning kan hittas i ”Militärteorins grunder”.15  
 

                                                
9 Joakim Hjorth, ”Wardens inverkan på krigen i Irak” samt 
    Dag Söberg, ”Bruken av luftmakt under operasjon Desert Storm”. 
10 Rickard Lindborg, ”Luftmaktsteori – en jämförelse mellan Warden och ACTS”. 
11 Mikael Månsson, ”Boyd, Warden och Slaget om Storbritannien”. 
12 Joakim Hjorth, ”Wardens inverkan på krigen i Irak”, s. 36. 
13 Rickard Lindborg, ”Luftmaktsteori – en jämförelse mellan Warden och ACTS”, s. 33. 
14 Richard J. Hazdra, ”AL QAEDA AS A SYSTEM”, s. 16. 
15 Jerker Widén & Jan Ångström, “Militärteorins grunder”, s. 44-47. 
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Immateriell resurs 
Med immateriell resurs avses resurser som ej kan anta en fysisk form. Exempel på detta är; 
information, ideologiska värderingar och propaganda. Valuta så länge den befinner sig i ett 
banksystem som endast hanterar data kring valutan.  
 
Logistik 
Med logistik avses all verksamhet som genomför försörjning av ex. sjukvård, materiel, mat, 
bränsle, ammunition eller andra typer av förnödenheter/förbrukningsartiklar.  
 
Materiell resurs 
Med materiell resurs menas sådana resurser som har en fysisk form. Exempel på detta är; 
transportmedel, valuta i sedlar/mynt, böcker, datorer, vapen, hus m.m.  
 
Non governmental organisation (NGO) 
Nationell eller internationell organisation som ej har anknytning till stater. Oftast 
förekommande är internationella hjälporganisationer. Ex. Röda Korset.  
 
Operativ nivå 
Operativ nivå används främst för att beskriva den nivå där militära styrkor agerar gemensamt 
mellan vapenslagen. En operativ nivå utgörs oftast av en stabsorganisation vars huvudsakliga 
syfte är att koordinera insatser mellan sjö-, luft- och markstyrkor. 
 
Strategisk entitet (SE) 
Enligt Wardens definition en självständigt agerande och självförsörjande organisation eller 
organism.16 
 
Taktisk nivå 
Taktisk nivå används främst för att beskriva den nivå där verksamhet genomförs för att uppnå 
planerade mål. Inom den Svenska Försvarsmakten används uttrycket från den stabsnivå som 
ansvarar för ett enskilt vapenslags verksamhet och nedåt till enskilt förband. 
 

John Wardens teori om fienden som system 
I detta avsnitt definieras Wardens ringar. Därefter operationaliseras de för att kunna applicera 
dem på Al-Qaida.  
 
Warden utgår från en syn på fienden som ”strategisk entitet”17, hädanefter kallad SE. Denna 
entitet definieras av att den kan självständigt agera och underhålla sin egen existens. 
  
Ringarna som Warden utgår från är18:  
1. Leadership: Delar som ger SE styrning.  
2. Organic essentials/Processes: Det som konverterar energi inom SE.  
3. Infrastructure: Delar som håller SE samman.  
4. Population: Delar som kan klassificeras genom sin funktion.  
5. Fielded military/Agents: Delar som aktivt marknadsför och försvarar SE.  

                                                
16 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 11. 
17 Ibid. 
18 Ibid, s. 3-6, samt John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 116-120. 
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Numreringen 1-5 anger hur viktig ringen är. Man bör hela tiden sträva åt, att indirekt eller 
direkt, påverka den innersta ringen (leadership) för att vinna över sin fiende. Ringarna har ett 
inbördes samband som enligt Warden gör att en påverkan på ringarna får en 
överspridningseffekt framför allt utåt, men även inåt mot den innersta ringen. Meningen är att 
man genom att parallellt anfalla så många ringar som möjligt skall kunna uppnå 
systemkollaps och påtvinga fienden att agera enligt vår vilja. 
 
Nedan sammanställs ringarna enligt Wardens definitioner ur artikeln i ”Airpower Journal” 
och boken ”Winning in fast time”. 
 

1. Leadership:  
Denna ring innehåller personer, organisationsdelar och dess kommunikationsmedel för  
den strategiska/operativa ledningen och uppföljningen av SE:s verksamhet.  
Den omfattar ett lands ledning, en drogkartells ledare. För militära styrkor på operativ 
nivå; förbandschef med stab, ledningsresurser och även skyddsresurser kring 
ledarskapet ingår här.19 

 
För ett företag eller en marknad gäller: Personer som kan ge styrningar till företaget 
eller marknaden. De högsta cheferna inom företaget. De för marknaden ledande 
bolagen, ledande kunderna, ledande grossister, finansiella institut eller politiska ledare 
som genom sina beslut kan påverka marknaden positivt eller negativt.20 
 

2. Organic essentials/Processes:  
Ringen bildas av de faciliteter, processer och produktion som SE är beroende av för att 
överleva eller fungera normalt. Detta kan t.ex. vara verksamheter som ger inkomster 
eller produktion av någon resurs som krävs för att hålla verksamheten inom SE igång.  
För en stat kan det utgöras av olja, elektricitet, mat och pengar. En drogkartells 
drogproducerande källor, och omvandling av råvaran till säljbar produkt. För  
militära styrkor på operativ nivå inkluderas logistikresurser med hänsyn till att de  
transporterar och innehåller nödvändigheter som mat, bränsle och ammunition.21 

 
För ett företag definieras ringen som: Processer inom företaget som konverterar idéer, 
pengar eller material till komponenter som är nödvändiga för företagets funktion och 
möjlighet att ha försäljningsbara produkter. För en marknad avses de element som 
möjliggör för marknaden att fungera: processer för kommunikation med marknaden, 
utveckling av idéer, marknadsföring, försäljning, produktion och rekrytering. 22 
 

3. Infrastructure:  
Infrastruktur är i huvudsak knutet till transportsystem. Flygplatser, vägar och sjöleder 
för förflyttning av materiel, personal, tjänster eller information. Fabriker eller 
industrier, som producerar produkter som inte är av avgörande betydelse för SE 
överlevnad eller funktion. Resurserna inom ringen Infrastructure är mer redundanta 

                                                
19 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 3, 6, 9. 
20 John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 117. 
21 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 3, 6-7, 9. 
22 John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 118. 
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och har inte lika kritisk massa som Organic essentials/Processes. Detta innebär att 
Infrastructure inte är lika känslig för påverkan som Organic essentials/Processes.23 

 
För företag, organisation eller marknad omfattas ringen av det som binder SE 
samman. Fysiska system som datornätverk, telefonsystem. Ickefysiska element såsom 
hierarkiska regler, affärsmodeller och rutiner. En egenskap hos delarna av 
infrastrukturen är att de uppfattas som statiska och inte benägna att förändras snabbt. 
Det är heller inte nödvändigt att infrastrukturen existerar på grund av att 
organisationen eller marknaden har ett behov av dem, utan den kan ha uppstått genom 
annan organisations behov.24  

 
4. Population: 

Ett lands befolkning. Inom en drogkartell personerna som producerar, distribuerar 
eller processar drogerna. För militära styrkor på operativ nivå den personal som 
betjänar ring 1-3. 25 

 
Grupperingar eller kategorier av personer. Exempel på grupperingar är: etnisk, klass, 
utbildningsnivå, yrke, kön, ålder eller specifik funktion inom SE. Populationen är i 
någon form individuellt eller gruppvis påverkbar för att nå förändringar inom 
organisationen.26 

 
5. Fielded forces/Agents:  

Inom en stat utgörs ringen av militära styrkor, polis och brandmän. De militära styrkor 
vars enda funktion är att skydda sina egna ringar, eller hota fiendens. Materielsystem 
för fältförbandens verkansförmåga. För drogkartellen utgörs ringen av dem som strider 
på gatorna för att skydda kartellen.27 

 
För företag, marknad eller organisation omfattas de enheter som inom eller i vissa fall 
utom organisationen är ansvariga för agerandet på den taktiska nivån. Exempel är 
försäljning, upphandling och marknadsföring. Ingående delar som agerar utifrån 
styrningar givna av organisationen och har inte som uppgift att förändra 
organisationens styrande policy eller motsvarande. En påverkan på Fielded 
forces/Agents ger mycket liten effekt in i SE i förhållande till den energi och tid som 
krävs för att nå den önskade effekten.28  

Operationalisering av Wardens fem ringar 
Wardens teori beskriver ringarnas innehåll utifrån ett antal exempel: Solsystemet, 
människokroppen, staten, drogkartellen, elektriskt system, företag och en marknad. AQ består 
av ett helt eget exempel, som till del påminner om en militär styrka, i andra delar om ett 
företag eller drogkartell. Wardens exempel är väldigt konkreta, och det finns skillnader i 
definitionen av ringarna beroende på vart informationen om dem hämtas. Som ett exempel 
kan nämnas synen på kommunikationssystem29, där Warden i artikeln beskrivit dessa som en 

                                                
23 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 3-4, 7, 9. 
24 John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 118-119. 
25 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 3, 7, 9-10. 
26 John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 119-120. 
27 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 3, 7-8, 10. 
28 John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 120-121. 
29 Se sidan 8-9. 
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del av ring 1, men i ”Winning in fast time” återfinns kommunikationssystem under ring 2 och 
3 beroende på vilket exempel som beskrivs. 
 
Man måste förutsätta att den senaste av hans beskrivningar bör vara den som är den mest 
genomarbetade och gällande. Dock är den huvudsakligen inriktad mot företag och 
marknadens indelning i subsystem, även om stat och militära exempel fortfarande till del 
finns med i beskrivningen.30   
 
För att underlätta undersökningen, sammanfattas och definieras här ringarna med mer 
generella drag utifrån en tolkning av Wardens beskrivningar. Det är dessa som sedan kommer 
att ligga till grund för vad jag söker efter hos AQ, för att sedan sortera in AQ respektive delar 
i ringarna.  

Ring 1 Leadership 
En sammanfattning av definitionen av Leadership: De centrala personer/organisationsdelar 
som kan ge en organisation order och direktiv (eller motsv.) som påverkar hur, och mot vilka 
mål organisationen arbetar. Centrala personer/organisationsdelar som har makt att påverka 
förutsättningarna för SE existens. 
 
I ringen bör alltså något av följande återfinnas: 

 Personer med möjlighet att fatta beslut av betydelse för organisationens inriktning. 
 Den högsta chefen/cheferna. 
 Högsta chefspersonernas stabsorganisation eller närmaste medarbetare som har 

inflytande på beslut som fattas. 

Ring 2 Organic essentials/Processes 
Sammanfattningsvis kan sägas att ringen Organic essentials/Processes omfattar:   
De processer/organisationsdelar som genererar/tillverkar immateriella/materiella produkter 
som är nödvändiga för organisationens normala funktion och/eller existens.  
 
I ringen bör något av följande återfinnas: 

 Nödvändiga materiella/immateriella resurser som behövs för verksamhetens 
bedrivande eller organisationens överlevnad. 

 Produktionsplattformar/organisatoriska enheter/verksamheter som genererar, 
producerar eller försörjer organisationen med nödvändiga resurser enligt föregående 
punkt.  

Ring 3 Infrastructure 
Sammanfattat kan Infrastructure sägas omfatta: 
Alla typer av kommunikationsmedel eller nätverk för fysisk/ickefysisk kommunikation. 
Produktionsplattformar/organisatoriska enheter/verksamheter för att producera 
immateriella/materiella produkter som inte är direkt avgörande för SE existens. Resurserna 
inom Infrastructure är inte lätta att snabbt förändra, och kan existera på andra grunder än som 
en del av SE. 
 

                                                
30 John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 109-121. 
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Ringen består av något av följande: 

 Transportsystem; allt som kan användas för transport/överföring av 
materiella/immateriella resurser. 

 Vägar, järnvägar, sjöleder, luftfartsleder, pipelines. 
 Transportmedel; bilar, båtar, flygplan, motorcyklar m.m. 
 Kommunikationssystem för överföring av information och tjänster. 
 Produktionsplattformar för immateriella/materiella produkter som inte är direkt 

avgörande för SE existens. 

Ring 4 Population 
Population kan sammanfattas med: 
Alla grupperingar av personer/enskilda personer som har en anknytning till SE genom någon 
form av aktiv/passiv medverkan i SE. En påverkan av populationens aktiva/passiva 
medverkan får följdverkningar för SE möjligheter att existera. Ringen omfattar inte personal 
som återfinns i ring 5, Fielded forces. Men den omfattar grupper av personer/enskilda 
personer som ingår i ring 1-3 och utomstående personer/grupper som har samröre med SE. 
 
Ringen består av något av följande: 

 Personal inom organisationen som ingår i ring 1-3. 
 Grupperingar av personer/enskilda personer som ger ett aktivt eller passivt stöd till 

organisationen. (Moraliskt, tjänster, finansiellt eller materiellt.) 
 Grupperingar av personer/enskilda personer som på något sätt har ömsesidig eller 

ensidig beroendeställning mellan dem och organisationen, och kan påverkas till fördel 
eller nackdel för organisationens möjligheter att fungera.  

Ring 5 Fielded forces/Agents 
Fielded forces/Agents kan sammanfattas med: 
Organisatoriska enheter/personer/verksamheter eller materiel vars enda funktion är att skydda 
sin egna SE ringar, eller hota/attackera fiendens ringar. Utifrån strategisk synvinkel motsvarar 
ringen den taktiska nivån. 
 
Ringen består av något av följande: 

 Materiel som används för att genomföra den verksamhet som krävs för att uppnå de 
mål som fastställts av högsta ledningen. 

 Organisatoriska enheter/personer/verksamheter som genomför den verksamhet som 
krävs för att uppnå de mål som fastställts av högsta ledningen. 

 Organisatoriska enheter/personer/verksamheter för skydd av SE ringar eller hot/attack 
mot fiendens ringar. 

 
Hur ringarna än operationaliseras så kan definitionen av en ring gå in i en annans.  
Till exempel infrastrukturella resurser kan vara en del av det som är nödvändigt för 
organisationens existens. Detta kan medföra att en konflikt kan uppstå mellan om resursen 
skall placeras in i ring 2, Organic essentials/Processes eller ring 3 Infrastructure.  
Med hänsyn till att denna konflikt kommer att kunna uppstå, måste resonemanget kring 
inplacering i respektive ring styras av vilken betydelse resursen har för SE. Det vill säga en 
resurs som är nödvändig för SE existens i första hand placeras i Organic essentials/Processes 
enligt detta exempel. Om resursen däremot har egenskaperna av Infrastructure, dvs. statisk 
och redundant bör den inplaceras i ring 3 Infrastructure.  
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Analys & Diskussion: Al-Qaida och de fem ringarna 
Här beskrivs Al-Qaidas organisation och uppgifter som de beskrivits i litteraturen. I huvudsak 
beskrivs organisationen och dess arbetssätt. Endast i undantagsfall beskrivs organisationen ner 
till enskilda personer. AQ behov av stöd utanför den egna organisationen kommer även att 
omfattas av beskrivningen. Allt efterhand kategoriseras och placeras delarna och 
verksamheterna in i Wardens fem ringar. Slutligen ges en sammanfattning av resultatet i en 
bilaga.  

Allmänt 
AQ är en organisation som verkar förändra sig och anpassa sin organisation till den rådande 
världssituationen. Därför så kommer beskrivningen till del att redovisa delar av 
organisationen som kanske ej längre finns, och som var en del av en tidigare version av 
organisationen än den som uppfattas som den nu rådande. Där litteraturen gör gällande att det 
finns ett generellt drag hos terroristorganisationer görs antagandet att även AQ har möjlighet 
att organisera sin verksamhet på samma sätt. 
 
AQ beskrivs ofta som ett nätverk av nätverk, löst sammansatt av ett antal självständiga 
organisationer med samma eller liknande intressen.31 I samband med 11 september-attackerna 
mot USA anges antalet grupper i samröre med AQ till 31st varav de mest kända är 
Mujaheddin32, Hamas, Hizbollah33 och Talibanerna.34 Antalet länder som AQ i någon form 
finns representerade i förefaller osäkert, men det finns uppgifter på 55 länder över hela 
världen (2001) 35 eller 80 länder (2004)36 vilket kan tyda på en lyckad spridning av 
organisationen. 
 
En del källor ger islam en högre grad av delaktighet i att stödja AQ och dess verksamhet, och 
hävdar att kommersiell bankverksamhet underlättar för islams utbredning som en del av 
organisationens verksamhet.37 Andra nedtonar islams betydelse när det gäller att legitimera 
AQ.38  
 
Det skiljer sig något i synen på AQ. Några källor beskriver organisationen som en afghansk 
arabisk rörelse39. En decentraliserad rörelse som fattar beslut om inriktning och mål på lägre 
nivå.40 En annan beskrivning är att den är en hierarkiskt indelad organisation med inslag av 
komplicerat nätverk, med struktur i jämförelse med distribuerade kommunikationsnätverk.41 

                                                
31 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 322 samt 
    Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror” s. 54, 57. 
32 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror” s. 61,  
    Chaliand and Blin,”The history of terrorism from antiquity to Al Qaeda”, s. 318, 321, samt 
    Peter L. Bergen, “Holy War inc. Inside the secret world of Bin Laden”, s. 208. 
33 Yonah Alexander & Michael S. Swetnam ”Usama Bin Lades Al Qaida” s. 30 
34 Daniel Byman, ”Deadly connections – States that sponsor terrorism”, s. 199,  
    Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 61, samt 
    Chaliand and Blin,”The history of terrorism from antiquity to Al Qaeda”, s. 318. 
35 Yonah Alexander & Michael S. Swetnam, ”Usama Bin Ladens al Qaida: Profile of a Terrorist Network”, s. 31. 
36 Jonathan Schanzer, “Al-Qaeda´s armies”, s. 23. 
37 Loretta Napoleoni, ”Terror Inc. – Tracing the money behind global terrorism”, s. 151. 
38 Charles Peña, “Winning the un-war, a new strategy for the war on terrorism”, s. 112. 
39 Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 71. 
40 Jonathan Schanzer, “Al-Qaeda´s armies”, s. 22. 
41 Charles Peña, “Winning the un-war, a new strategy for the war on terrorism”, s. 100-111. 
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Under den första tiden, från 1997 till ca 2002 var AQ organiserade med ett centralt 
högkvarter.42 Allt eftersom jakten på AQ resulterat i arresteringar och dödsfall inom 
ledarskapet har man övergått från en fysisk organisation till ett virtuellt nätverk som använder 
sig av Internet för kommunikation och ledning.43 Detta skulle kunna förklara de olikheter i 
synsätt och hur man definierar organisationen i olika källor. Det ena synsättet beskriver en 
traditionell organisationsmodell, det andra beskriver hur organisationen kommunicerar. 
  
AQ har sedan 1988 genomgått fyra generationsförändringar och den nuvarande formen av AQ 
benämns generation 4.0. Den huvudsakliga skillnaden jämfört med tidigare versioner av 
organisationen är att man numera på lägsta nivå, har en större möjlighet att styra sig själva 
efter vägledning från den strategiska nivån. Förutom detta sker även självrekrytering på lägre 
nivå istället för genom inbjudan. Det innebär att terrorgrupper som ansluter till AQ uppstår 
numera mer spontant, och på egna individuella initiativ. 44 
 
Gemensamt för de flesta beskrivningar, är ändå att den strategiska ledningen enligt den 
modell som beskrivs nedan återfinns i någon form i dem alla. Jag gör tolkningen att denna 
ledning uppträder som ett decentraliserat nätverk beroende av att personerna i den är spridda 
över världen och kommunicerar med varandra genom direkt eller indirekt kommunikation, 
och på det viset uppstår en nätverksform även inom den innersta kretsen kring Bin Laden 
själv.  

Strategisk ledning 
Källorna visar inte en helt synkroniserad bild av den strategiska ledningen. Det som skiljer 
dem åt är i huvudsak hur många kommittéer som återfinns under den s.k. rådsförsamlingen. 
En källa anger antalet kommittéer till fyra stycken45, medan andra vill göra gällande att de är 
tre.46 
 
Valet föll på att utgå från en beskrivning av den högsta ledningen som beskriver sex 
kommittéer.47 Anledningen till detta är att jag bedömer det som svårare att applicera Wardens 
teori ju fler enheter som finns med olika funktioner i en organisation. Därigenom borde 
undersökningen kunna hålla en högre kvalitet än om undersökningen byggde på en 
organisation som bestod av färre organisationsdelar. 
 
 I den strategiska ledningen av AQ återfinns Mujaheddins Överbefälhavare (Emir General) 
med ställföreträdare. Under dessa personer finns en mindre stab i form av en rådsförsamling 
om ca 7-10 personer som är rådgivande till befälhavaren. Rådsförsamlingen är i sin tur 
överordnad ett antal kommittéer med indelningen Militär-, Underrättelse-, Säkerhets-, 
Politisk-, Media och Publicitets- samt Administrations & finansieringskommittén.48  
 

                                                
42 Yonah Alexander & Michael S. Swetnam ”Usama Bin Ladens Al Qaida” s. 32, samt 
    Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 88. 
43 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 322. 
44 Ibid, s. 328. 
45 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 57. 
46 Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 69-70, samt 
    Yonah Alexander & Michael S. Swetnam ”Usama Bin Ladens Al Qaida”, s. 3. 
47 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 321-322. 
48 Ibid, s. 321-322, 340-346. 
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Figur 1. Al-Qaidas strategiska ledning49 

 
 
Den politiska kommittén utgör en rådgivande funktion till cheferna kring AQ övergripande 
målsättningar.50 Militärkommittén51 utgör AQ exekutiva organ för genomförandet av 
operationer från både öppna och hemliga operativa styrkor. Militärkommittén kan indelas i 
fem divisioner:52 stridsutbildning, terroristoperationsutbildning, atomvapenavdelning, 
biblioteks- och forskningsavdelning. Kommittén förbereder styrkorna för sina uppdrag. Den 
utformar och stödjer operationer både underifrån planerade, och de som är styrda från den 
strategiska ledningen. Militärkommittén vidarebefordrar finansiella medel från 
Administration och finansieringskommittén till underordnade terrorgrupper. Militärkommittén 
ansvarar även för att utse och utgångsgruppera regionala ledare. Den tar emot 
underrättelseinformation kring tänkta mål och ger svar på när dessa skall kunna anfallas för 
att passa in i AQ större planering. Militärkommittén styr över tre underavdelningar som inte 
ingår i den strategiska ledningen; Aktiva Jihad Kommandot, Terrorkoalitionens 
Samverkansofficerare och Jihad Inspirationsgruppen.  
 
Underrättelsekommittén sammanställer information från AQ lägre nivåer och rapporterar till 
AQ ledning. Säkerhetskommittén spårar och utrotar illojala medlemmar och infiltratörer. Den 
politiska kommittén ger råd till ledningen avseende politiska mål för AQ.  
 
Media och Publicitetskommitténs ansvar53 är informationsspridning till alla kategorier av 
islamiska folk. Administration och finansieringskommittén förser organisationen med 
finansiellt och personellt stöd. 
 

Strategisk ledning indelad i Wardens fem ringar: 
Emir General och Stf Emir är SE högsta chefer, därav ingår de i ring 1, Leadership. 
Rådsförsamlingen och de sex kommittéerna utgör en stabsorganisation till de högsta cheferna 
och har således inflytande på beslut och inriktning för SE. Därför placeras även kommittéerna 

                                                
49 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 321-322, 340-346. 
50 Ibid, s. 322. 
51 Ibid, s. 322, 341-347. 
52 Brian M. Drinkwine, “The Serpent in our garden, Al-Qa’ida and the Long War”, s. 15. 
53 Ibid, s. 16. 
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i ring 1, Leadership. Enligt definitionen så är alla personer som bemannar ring 1-3 tillhörande 
ring 4, Population.  
 
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 4 Population: 

 Personal som återfinns i den strategiska ledningen. (militär- underrättelse-, politisk-, 
media & publicitets-, administrations & finansierings- och säkerhetskommittén). 
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Militärkommitténs underordnade och deras uppgifter54 
 
 

 
Figur 2 Militärkommitténs 
underordnade avdelningar 

 
 
Under militärkommittén finns Regionala terrorbefälhavare, även kallat Aktiva jihad 
kommandot, Terrorkoalitionens samverkansofficerare och Jihad inspirationsgruppen.55 
 
Aktiva jihad kommandot organiserar jihad i sina respektive regioner. Kommandot genomför 
vapensmuggling från länder där vapen finns i stor mängd, till länder där AQ har behov. Man 
registrerar ”lessons learned” kopplat till genomförd verksamhet. Dessutom tränar kommandot 
ledare för organisationen genom att utse och befordra dem som stridit mot amerikanska eller 
allierade styrkor i t.ex. Irak och Afghanistan. Distribution av finansiella medel till 
terroristceller ingår även som uppgift.56 
 
Terrorkoalitionens samverkansofficerare utgör kopplingen mot andra självständiga 
organisationer med samma eller liknande intressen. De ansvarar för att bibehålla relationerna 
och ge strategiska råd till dessa organisationer, men även att distribuera finansiella medel och 
resurser till dem.57 
 
Jihad inspirationsgruppen använder sig främst av Internet58 för att sprida information om 
vapentillverkning, ”lessons learned” och utbildningspaket i hur man genomför 
terroristverksamhet. En avdelning inom gruppen producerar även videor/ljudspår med 
kommunikéer från den strategiska ledningen och rekryteringsfilmer.59  Rekryteringen riktar 
sig främst till unga muslimska personer i alla länder.60 
 

                                                
54 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 341-347. 
55 Ibid, s. 341-345. 
56 Ibid, s. 340-346. 
57 Ibid. 
58 Sean S. Costigan & David Gold, “Terrornomics”, s.120-121. 
59 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 341-347. 
60 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 55, 96. 
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Militärkommittén skall under 2003-2008 ha transformerats beroende av att man förlorade sitt 
högkvarter i Afghanistan.61 Detta skall ha inneburit att man i högre grad planerar och utför 
egna operationer på lägre nivåer än den regionala befälhavaren, som tidigare varit fallet. 

Militärkommitténs underordnade indelade i Wardens fem ringar: 
Aktiva jihad kommandot har som funktion att planera och leda den regionala nivån. Vid första 
anblicken skulle den kunna placeras i den första ringen. Men med hänsyn till att arbetet 
beskriver AQ som en strategisk entitet som indelas i subsystem för första gången så tvingas 
hänsyn tas till att den strategiska ledningen är övergripande. Jihad kommandot befinner sig på 
en lägre nivå och är regional.  
 
Jihad kommandot kan därmed ses som tillhörande ring 5, Fielded forces/Agents, som ur 
strategisk synpunkt leder och är en del av genomförandet på den taktiska nivån. Kommandot 
genomför även vapensmuggling och distribution av finansiella medel som kan liknas med 
transporter av materiella och immateriella resurser. Denna verksamhet hamnar då i ring 3, 
Infrastructure. Träning av ledare tillhör ring 2, Organic essentials/Processes eftersom 
organisationens existens förutsätter ledare, träning av ledare kan likställas med produktion av 
en nödvändig resurs. Lessons learned och information från lessons learned är en förutsättning 
för att kunna förändra sig för att möta nya förutsättningar. Organisationen är alltså inte helt 
beroende av denna, men den behöver spridas. Lessons learned liknas därför med produktion 
och distribution av en immateriell resurs som inte är direkt avgörande för SE.  
 
Terrorkoalitionens samverkansofficerare är en kommunikationslänk från den strategiska 
ledningen till andra liknande organisationer. De utgör även en kanal för finansiella medel från 
AQ till dessa organisationer. De andra organisationerna ingår inte i AQ, utan kan mer ses som 
allierade. Wardens teori har inte någon syn på hur man skall hantera allierade, men dessa bör 
ses som en egen SE eftersom de kan förutsättas stå under helt egen ledning. Bedömningen blir 
att samverkansofficerarna utgör ring 3, Infrastructure, genom transporter av gods och tjänster 
som inte inryms i ring 1 Leadership. De allierade kan inte ingå som en del av AQ, men 
däremot som en gruppering av personer som ger aktivt stöd, och hamnar då i ring 4, 
Population. 
 
Jihad inspirationsgruppen är ett kommunikationsverktyg för militärkommittén. Man utför 
tjänster och informationsspridning för rekrytering och information till den egna 
organisationen. Enligt samma resonemang som för samverkansofficerarna så liknas 
verksamheten med transport av tjänster och information, och därför placeras gruppen i Ring 3 
Infrastructure. Transportmedlet för spridning av informationen är Internet och därför hamnar 
även det i ring 3.  
 
Transformeringen av militärkommittén som angivits behöver inte innebära en förändring i 
denna indelning. En viss skillnad i arbetssätt märks, men eftersom det framför allt handlar om 
förändringen på ännu lägre nivå så kommer den diskussionen senare under rubriken fältnära 
organisation. 
 
All personal som ingår i ring 1-3 (Terrorkoalitionens samverkansofficerare och Jihad 
inspirationsgruppen) ingår enligt definitionen i ring 4, Population. Den personal som ingår i 
Fielded Forces, Aktiva jihad kommandot, ingår enligt vår modell i just ring 5, Fielded Forces. 

                                                
61 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 345. 
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Ring 2 Organic essentials/Processes: 

 Träning av ledare. 
 
Ring 3 Infrastructure: 

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

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

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

Ring 4 Population: 
 Personal som återfinns i Terrorkoalitionens samverkansofficerare och Jihad 

inspirationsgruppen. 
 Personer som ingår i allierade grupper. 

 
Ring 5 Fielded forces/Agents: 

 Aktiva jihad kommandot. 
 

Administrations & Finansieringskommitténs underordnade avdelningar och 
deras uppgifter 
Under Administrations & Finansieringskommittén lyder ett resekontor och regionala 
finansofficerare. Resekontoret ansvarar för framtagande av pass och identitetshandlingar, 
visum och biljettanskaffning.62 De regionala finansofficerarna som fördelar och distribuerar 
pengarna inom sin respektive region.63 
 

Administrations & Finansieringskommitténs underordnade indelade i Wardens 
fem ringar: 
Resekontoret tar fram pass och resehandlingar nödvändiga för organisationens verksamhet. 
De kan därför liknas med en produktionsplattform för nödvändiga materiella resurser. 
Produkterna: biljetter, visum, pass och identitetshandlingar är nödvändiga för verksamhetens 
funktion. Därför placeras de alla i ring 2, Organic essentials/Processes.  
 
Finansofficerarna distribuerar pengar, pengarna i sig är en nödvändig resurs för AQ, men de 
produceras inte här, utan distribueras enbart. Det är att likna med transporter av 
materiella/immateriella resurser. Av den anledningen läggs de i ring 3 Infrastructure. Pengar 
som resurs kommer att behandlas senare i analysen. Den personal som ingår i Resekontoret 
och Regionala finansofficerare placeras i ring 4, Population med hänsyn till att de bemannar 
positioner inom ring 1-3. 
                                                
62 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 68,  
    Yonah Alexander & Michael S. Swetnam ”Usama Bin Ladens Al Qaida”, s. 3, samt 
    Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 69-70. 
63 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 64. 
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Ring 2 Organic essentials/Processes: 

 Organisationsenheten Resekontoret (produktion av pass, visum, id-, resehandlingar 
och biljetter). 

 Pass och identitetshandlingar, resehandlingar, visum, biljetter. 
 
Ring 3 Infrastructure: 

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

 
Ring 4 Population: 

 All personal som återfinns i Resekontoret och Regionala finansofficerare. 
 

Organisation på lägsta nivå 
På fältet finns de genomförande elementen, så kallade celler. Celler är oftast indelade i 
funktioner.64 Command & control cell består av planerare och fattar beslut inför stundande 
attack. Cellen utför även uppföljning av attacken/-erna. Personerna i cellen kan ingå som 
ledare i de övriga cellerna som stödjer attacken. Tactical operations cell, utgörs av de personer 
som utför själva attacken. Intelligence cell; deltar inte aktivt i genomförandet av en attack, 
men samlar information om målet och ger rekommendationer, val av mål och hur målet skall 
bekämpas. Logistics cell; förser de övriga med förnödenheter för deras verksamhet. Det kan 
vara fråga om bombtillverkning, sjukvård, åtkomst till svart marknad, kurirverksamhet eller 
advokater. Logistikcellen förser även de övriga med transportmedel och vapen.  
 
AQ har ofta frångått den gängse standarden med indelningen av celler i funktioner. De 
blandar då flera, eller alla dessa kompetenser i samma cell, s.k. combined cell. 65 En cell kan 
även hållas vilande under en längre tid innan den aktiveras, och då kallas den för Sleeper cell 
oavsett hur den är konstituerad. 66  
 
Under 1997-2001 organiserades 055 Brigaden67 av upp emot några tusen gerillasoldater från 
syd-, sydost- och centralasiatiska länder samt arabiska länder från norra Afrika. Dessa ingick i 
Afghanistans Islamiska Armé (Army of the Islamic Emirate of Afghanistan) för att strida mot 
Norra alliansen.68  
 
Utöver detta finns enskilda personer som inte ingår i organisationen, men som aktivt stödjer 
den med logistik, rekrytering, finansiering och materiel. 69  
 
Rekrytering kan ske genom enskilda personer som rekryterar i ett land via islamska kanaler. 
Landet behöver nödvändigtvis ej tillhöra den arabiska världen eftersom man helst vill 

                                                
64 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 81-90, samt 
    Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 72. 
65 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 81-90, samt 
    Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 82. 
66 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 81-90, samt 
    Chaliand and Blin,”The history of terrorism from antiquity to Al Qaeda”, s. 326. 
67 Daniel Byman, ”Deadly connections – States that sponsor terrorism”, s. 209-210. 
68 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 59. 
69 Yonah Alexander & Michael S. Swetnam ”Usama Bin Ladens Al Qaida”, s. 20. 
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rekrytera personer med pass som tillhör länder som inte utsätts för lika hård granskning vid 
gränspassager som de länder där det är känt att AQ har verksamhet. 70 En annan modell för 
rekrytering är genom s.k. madrasas, religiösa skolor, främst i stater med dåligt utbyggt 
skolväsende.71 
 

Organisationen på lägsta nivå indelad i Wardens fem ringar: 
De olika typerna av celler är en del i genomförandet av en uppgift, som har till funktion att 
hota eller attackera fienden ringar på taktisk nivå. De ingår därför ur strategisk synpunkt i ring 
5, Fielded forces/Agents. Om man går över till nästa steg, där man delar in ring 5 i subsystem, 
kommer man att göra en skillnad på cellerna. De olika typerna av celler placeras då in i olika 
ringar utifrån funktion. 
 
055 Brigaden ingår även den i ring 5. Den innehåller personal och materiel som används för 
att utgöra skydd för SE egna ringar, eller hota fiendens ringar på taktisk nivå.  
 
De aktivt stödjande personerna som inte ingår i organisationen, ingår i ring 4, Population.  
De utgör en grupp utanför organisationen som ger aktivt stöd. Man skulle kunna se madrasas 
skolan som en fabrik som producerar rekryter som en nödvändig resurs till organisationen. 
Personerna som stödjer, leder madrasas eller rekryteras måste förutsättas ha någon form av fri 
vilja, och att de aktivt väljer sin relation med organisationen. Ledare av madrasas kan 
jämföras med en arbetare i fabriken som framställer en för AQ nödvändig resurs. Därför 
placeras skolan i ring 2, Organic essentials/Processes. Ledare och elever vid madrasas 
placeras i ring 4, Population.  
 
För att vara konsekvent, bör då även de religiösa kanalerna genom vilka nya medlemmar 
rekryteras ses på samma sätt. I så fall ska personer inom islamska föreningar också placeras i 
ring 2 Organic essentials/Processes.  
 
Ring 2 Organic essentials/Processes: 

 Religiösa skolor (produktion av rekryter). 
 
Ring 4 Population: 

 Enskilda som stöttar med logistik, finansiering, rekrytering. 
 Personer ingående i någon form av islamsk förening. 
 Personer som leder madrasas eller studerar vid madrasas. 

 
Ring 5 Fielded forces/Agents: 

 Terroristceller (Command & Control-, Logistik-, Tactical operations-, Intelligence-, 
Combined-, Sleeper cell). 

 055 Brigaden. 
 

Kommunikationsmetoder och -medel 
Kommunikation kan ske mellan den högre ledningen och underlydande delar i organisationen. 
Mellan den högre ledningen och enskilda celler, mellan celler, eller mellan personer. Olika 
                                                
70 Nafeez Mosaddeq Ahmed, “The War on truth”, s. 103-108. 
71 Ibid, s. 16. 
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kommunikationsmetoder och –medel används beroende på vad som är syftet med 
kommunikationen. Det kan handla om att försvåra spårning och att hålla hemliga identiteter 
oröjda. Kommunikation kan indelas i två olika typer: direkt- och indirekt kommunikation. 
 
Telefonsamtal (fast telefoni, mobil- eller sattelittelefon72), Internet, e-post och 
kommunikationsradio används som kommunikationsmedel. Dessa kan användas som tekniska 
hjälpmedel för både för direkt och indirekt kommunikation.73 
 

Direkt kommunikation 
Direkt kommunikation ger en hög säkerhet i att meddelandet är mottaget och förstått, men 
utgör en risk då den lättare kan infiltreras av fientliga agenter.74 
 
Möten mellan för varandra kända personer är en metod som används för att etablera 
kommunikation en första gång, eller för att säkerställa lojalitet och identitet på den person 
man kommunicerar med.  Det underlättar även möjligheten att undanröja infiltratörer.75 
 
Möten mellan för varandra okända personer med täcknamn används som en metod för att 
hemlighålla identiteter, och används främst vid AQ utbildningsställen och under pågående 
operationer.76 
 

Indirekt kommunikation 
Indirekt kommunikation ger fördelar av att den är svårare att infiltrera och avlyssna, men 
samtidigt ger den mindre säkerhet i att meddelandet är mottaget och förstått. Indirekt 
kommunikation kräver procedurer för att kvittera eller följa upp meddelandeleverans.77 
 
Indirekt kommunikation kan genomföras på flera sätt. Dels genom personlig eller opersonlig 
(via post, tidningar, e-post, eller bud till ett specifik plats för hämtning) överföring av 
budskap. Informationen inbäddas i böcker, tidningar eller elektroniska lagringsmedia. 
Överföringen kan ske genom kurirer som inte känner varandras identitet eller genom 
elektroniska system som chattrum på Internet, e-post, eller telefonsamtal mellan två eller flera 
parter samtidigt. Den elektroniska kommunikationen kan vidaresändas manuellt eller 
automatiskt för att försvåra spårning.78  
 

Kommunikation indelad i Wardens fem ringar: 
Inom AQ används samma typ av kommunikationsmedel oavsett nivå. 
Kommunikationsmedlen är av yttersta vikt för organisationens ledning och interna 
kommunikation. Trots det så är de en del som organisationen ej äger makt över, utan den 

                                                
72 Nafeez Mosaddeq Ahmed, “The War on truth”, s. 102, samt 
    Peter L. Bergen, “Holy War inc. Inside the secret world of Bin Laden”, s. 197. 
73 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 122-124. 
74 Ibid, s. 83. 
75 Ibid, s. 83, samt Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 81. 
76 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 84, samt 
    Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 81. 
77 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 85. 
78 Ibid, s. 84-85. 
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byggs, ägs och drivs av annan part. Kommunikationsmedlen äger samma egenskaper som 
resurserna inom Infrastructure, dvs. existerar inte på grund av SE behov, och är ej lätt att 
förändra. Därför hamnar kommunikationsmedlen i ring 3. När det gäller kurirer och personligt 
distribuerad information så bör även denna verksamhet hamna inom ring 3 Infrastructure. 
Detta på grund av att det handlar om transport av information fysiskt. Kurirerna som personer 
utgör en del av populationen, och ingår då i ring 4. 
 
Ring 3 Infrastructure: 

 Kurirverksamhet. 
 Internet, e-post. 
 Satellittelefoner. 
 Mobiltelefoner. 
 Fasta telefoner. 

 
Ring 4 Population: 

 Personer som utför kurirverksamhet. 

Finansiering, materiella resurser och övrigt stöd 
AQ verksamhet behöver finansiering för driften, materiel och faciliteter för sin produktion av 
soldater och attacker. De är även beroende av annat stöd från stater och personer. Här beskrivs 
dessa företeelser. 

Finansiella resurser 
För att driva organisationen, krävs finansiella resurser för betalning i olika former. 
Vanliga sätt för en terroristorganisation att få in pengar är genom att erövra medel från en 
motståndare, begå brott, personliga donationer eller genom att bedriva eller investera i legal 
verksamhet.79  
 
Administrations & finansierings kommittén flyttar pengar dolt över världen och organiserar 
lagliga verksamheter. Det kan handla om privata och statligt understödda 
välgörenhetsorganisationer, banker och företag.80 För att flytta pengarna över världen används 
lagliga banköverföringar upplagda på ett komplext sätt för att undvika identifiering av vad 
pengarna används för. 81 Donationer kan erhållas från privata bidragsgivare och stöd från 
organisationer. 82  
 

                                                
79 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 124-127. 
80 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 61. 
81 Ibid, s. 69. 
82 Ibid, s. 60. 
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Legal verksamhet  
Exempel på legala affärsverksamheter som AQ har bedrivit eller investerat i är:83   

 Transportföretagande.  
 Tillverkningsindustri. 
 Diamanthandel. 
 Grödor, frukt och grönsaksexport.  
 Cyklar, bilar, lastbilar och traktorer. 
 Järn. 
 Insektsmedel 
 Gödningsmedel. 
 Verktyg. 
 Tunga maskiner. 
 Kameler. 
 Genproduktion för boskap.  
 Sjukvårdsinstrumentindustri. 
 Mejeriprodukter. 
 Pappersindustri. 
 Honungshandel.84 
 

Eventuellt används dessa legala affärer till att dölja smuggling eller förse organisationen med 
de kommersiella produkter som behövs för verksamheten. Honung t.ex. är en vara som ger en 
möjlighet att dölja lukt av eventuellt inbäddat smuggelgods.85  
 
För distribuering av pengar använder man sig av Hawala, ett system för banköverföring som 
ligger utanför vanliga internationella banksystem, och ger mindre spårbarhet.86 
 

Legal verksamhet för finansiering indelad i Wardens fem ringar: 
Den beskrivna verksamheten syftar främst till att producera och förse AQ med de pengar de 
behöver för att överleva. Pengar är således en nödvändig resurs som faller inom ring 2, 
Organic essentials/Processes. Verksamheten som genererar pengarna är att likställa med en 
produktionsplattform som skapar pengar. I och med detta placeras även den verksamheten 
inom ring 2. Samma gäller för den smuggling som eventuellt genomförs, därför att den verkar 
som en logistikresurs som försörjer organisationen med nödvändig materiell resurs. De 
personer som arbetar i dessa verksamheter inordnas i ring 4 Population, på grund av att deras 
verksamhet ingår i någon av ringarna 1-3 och att de ger stöd till AQ med sitt arbete. Hawala 
och vanliga internationella banköverföringssystem är transportsystem för pengar. De placeras 
därmed i ring 3 Infrastructure. 
 

                                                
83 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 62, 67-68,  
    Loretta Napoleoni, ”Terror Inc. – Tracing the money behind global terrorism” s. 215,  
    Sean S. Costigan & David Gold, “Terrornomics”, s. 91, samt 
    Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 70, 80, 101-102. 
84 Jeanne K. Giraldo & Harold A. Trinkunas, “Terrorism Financing and State Responses”, s. 123. 
85 Loretta Napoleoni, ”Terror Inc. – Tracing the money behind global terrorism”, s. 210-211. 
86 Jeanne K. Giraldo & Harold A. Trinkunas, “Terrorism Financing and State Responses”, s. 127. 
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Ring 2 Organic essentials/Processes: 

 Pengar. 
 Företagen i affärsverksamhet som genererar pengar till AQ. 
 Smugglingsverksamhet som genomförs av affärsverksamheten. 

 
Ring 3 Infrastructure: 

 Hawala överföringssystem för finansiella medel, internationella 
banköverföringssystem. 

 
Ring 4 Population: 

 Personer som arbetar i legala verksamheter som stödjer AQ. 
 

Brottslig verksamhet  
Exempel på brottslig verksamhet som AQ bedrivit är: 
 Förfalskning av dokument och valuta. 87 
 Kidnappning mot lösensumma, utpressning.88 
 Smuggling.89 
 Drogproduktion, -transport och skydd av sådan verksamhet.90   
 Illegal bankverksamhet.91 
 Bedrägeri gentemot staters subventionssystem, företag och uppsättande av 

hjälporganisationer under falsk flagg.92 
 Krigsbyten.93 
 Bank- och kreditkortsbedrägerier.94 
 
Brottslig verksamhet är ett medel för celler att förse sig själva med pengar efter att 
administrations och finanskommittén inte längre klarar att försörja dem efter USA:s framfart i 
Afghanistan.95 
 
Verksamhet som skulle kunna bedrivas av AQ men som jag inte funnit bevis på är olaglig 
skatteindrivning i områden där organisationen har kontroll.96  

                                                
87 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 63, 65, samt 
    Chaliand and Blin,”The history of terrorism from antiquity to Al Qaeda”, s. 326. 
88 Loretta Napoleoni, ”Terror Inc. – Tracing the money behind global terrorism”, s. 163, 226-227, samt 
    Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 75. 
89 Loretta Napoleoni, ”Terror Inc. – Tracing the money behind global terrorism”, s. 210-211, 291. 
90 Ibid, s. 29, samt 
    Jeanne K. Giraldo & Harold A. Trinkunas, “Terrorism Financing and State Responses”, s. 116. 
91 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 61. 
92 Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 102-103,  
    Loretta Napoleoni, ”Terror Inc. – Tracing the money behind global terrorism”, s 286, samt 
    Chaliand and Blin,”The history of terrorism from antiquity to Al Qaeda”, s. 316. 
93 Peter L. Bergen, “Holy War inc. Inside the secret world of Bin Laden”, s. 216. 
94 Loretta Napoleoni, ”Terror Inc. – Tracing the money behind global terrorism”, s. 290-291,  
    Nafeez Mosaddeq Ahmed, “The War on truth”, s. 98, samt 
    Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 61, 63, 65. 
95 Jeanne K. Giraldo & Harold A. Trinkunas, “Terrorism Financing and State Responses”, s. 126. 
96 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 126. 
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Brottslig verksamhet för finansiering indelad i Wardens fem ringar: 
Den brottsliga verksamheten bedrivs av cellerna eller möjligen enskilda personer som stödjer 
AQ. Cellerna har jag redan indelat i ring 5, Fielded forces/Agents. Personerna som begår 
brottslig verksamhet som stöder AQ är en del av ring 4, Population, därför att de aktivt stödjer 
organisationen. 
 
Produkterna från denna verksamhet är kvar att inordna i de fem ringarna. Återigen kommer 
pengar, som en del av ring 2 Organic essentials/Processes. De förfalskade pengar, kreditkort 
och drogproduktion kan ses som en förutsättning för den verksamhet som genererar pengar 
och därmed faller även det under ring 2. Olaglig skatteindrivning kräver en befolkning inom 
ett visst område som AQ har kontroll över för att kunna bedrivas. Denna befolkning placeras i 
ring 4, Population. Övrig verksamhet som kidnappning, smuggling m.m. är en verksamhet 
som genererar pengar, och blir då en verksamhet som genererar en nödvändig resurs. Detta 
gör att även den verksamheten inordnas i ring 2. 
 
Ring 2 Organic essentials/Processes: 

 Pengar. 
 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. 

 
Ring 4 Population: 

 Befolkning inom AQ kontrollerade områden. 
 Personer som begår brottslig verksamhet som stöder AQ. 

 

Materiella resurser 
Utbildningscamper används för utbildning av fältnivån i organisationen och dess ledare. 
Dessa utbildningscamper byggs upp med krav på funktioner som medicinskt stöd, skjutbanor, 
boende och möjligheter till fysisk träning samt bevakning.97 USA och dess allierades 
ambitioner att störa utbildningsverksamheten i kriget mot terrorismen har påverkat 
möjligheterna att erhålla stöd från sympatiserande stater och att driva dessa utbildningscamper 
öppet. 98 
 
Safe houses kan användas för flera olika funktioner. De kan användas som bomb/vapenfabrik, 
lokal för planeringsverksamhet, boende/återsamlingsplats eller plats för indoktrinering av 
personer. 99 
 
Transportmedel (flygplan, helikopter, båtar, fartyg, bilar, lastbilar, motorcyklar m.m.) kan 
användas för att utgöra vapenplattform för exempelvis en bomb. De kan även användas som 
transportmedel för smuggling, persontransport inför, eller under en attack. Ett fordon kan 

                                                
97 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 83. 
98 Carl Hammer, ”Tide of Terror, America, Islamic extremism, and the War on terror ”, s. 70, 80, samt 
    Chaliand and Blin,”The history of terrorism from antiquity to Al Qaeda”, s. 335. 
99 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 9105-108. 
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utgöra safe house med samma funktioner som tidigare nämnts. Transportmedel kan hyras, 
inlånas eller ägas av organisationen. AQ har haft eget och inlånade flygplan för transporter av 
sin ledning och vapen. De har även stöd i vissa kommersiella flygbolag som sympatiserar med 
deras filosofi och som accepterar att AQ mutar eller köper in sig för transporter utförda av 
bolagen.100 Samma principer kan vara gällande för sjögående transporter. 
 
Vapen kan bestå av allt från vanliga handeldvapen, understödsvapen till hemtillverkade 
bomber sammansatta av kommersiella produkter.101 
 

Materiella resurser indelade i Wardens fem ringar: 
Utbildningscamper är att likställa med en fabrik som tillverkar soldater och ledare, en 
nödvändighet för AQ. Därför placeras de i ring 2, Organic essentials/Processes.  
 
Safe house är en materiell resurs som är en förutsättning för terroristcellen att överleva och 
verka. Därför inordnas även det i ring 2.  
 
Transportmedlen har olika syften, de kan dels användas i operationen, och måste då ingå i 
ring 5, Fielded forces. När det gäller övriga transportmedel, så ingår de i ring 3, Infrastructure 
därför att det handlar om transporter som ej inryms i ring 5, men troligen för transporter av 
nödvändiga resurser eller annat. 
 
Bombtillverkning är en nödvändig produktion, vapen en nödvändig materiell resurs som AQ 
är beroende av. Därför placeras vapen och bombtillverkning i ring 2. 
 
Ring 2 Organic essentials/Processes: 

 Utbildningscamper. 
 Safe houses. 
 Vapen. 
 Bombtillverkning. 

 
Ring 3 Infrastructure: 

 Transportmedel (fordon, järnväg, fartyg, flygplan m.m.) för transport av nödvändiga 
resurser eller annat. 

 Publika transportsystem. 
 
Ring 5 Fielded forces/Agents: 

 Transportmedel för genomförande av terrordåd. 
 

                                                
100 Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 117-121, samt  
    Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 82. 
101 Rohan Gunaratna, “Inside Al Qaeda global network of terror”, s. 82, samt  
      Malcolm W. Nance, “Terrorist recognition handbook” second edition s. 129-149. 
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Övrigt stöd 
AQ har haft statligt stöd från ex. Pakistan102. Detta stöd har varit främst moraliskt, politiskt 
och diplomatiskt. AQ har kunnat röra sig fritt inom landet och bedriva sin verksamhet. Det 
finns flera exempel på statligt stöd i litteraturen. Strategic Studies Institute har sammanfattat 
detta stöd och indelat det i tre olika kategorier. 103 För att underlätta resonemanget använder 
jag mig av dessa kategorier: 
 
Kategori I omfattar stöd med skydd, logistik, träning, underrättelser eller materiel. 
Terroristerna utgör en del av nationens strategi eller politik. 
 
Kategori II stödjer till del terroristerna med en tolerant inställning till deras existens, och 
påverkar inte deras verksamhet i någon form. Terroristerna får en fristad i landet. Staten ser 
inte terroristerna som någon del av nationens strategi eller politik.  
 
Kategori III ger enstaka terrorister en ostörd miljö, men övervakar deras verksamhet. Denna 
typ av stöd grundar sig främst i att man inte kan ingripa mot dem med hänsyn till egen 
nationell lagstiftning som skyddar individen och dess rättigheter. 
 

Övrigt stöd indelat i Wardens fem ringar: 
Personerna i respektive stat oavsett kategori, är personer som ger aktivt eller passivt stöd till 
AQ och placeras då in i ring 4, Population. Själva stödet: skydd, träning, logistik och materiel 
måste i det här scenariot ses som en nödvändighet för AQ existens, vilket i så fall placerar 
stödet i ring 2, Organic essentials/Processes. De övriga två kategorierna tillför ingenting till 
organisationen, annat än passivitet och frånvaro av agerande eller tydligt stöd. Trots det blir 
passivitet en förutsättning för organisationens möjlighet att existera, eftersom den annars 
skulle tvingas lämna landet. Passivt stöd placeras därför också in i ring 2. 
 
 Ring 2 Organic essentials/Processes: 

 Statligt skydd. 
 Statligt stöd med träning. 
 Statligt stöd med materiel och förnödenheter. 
 Statligt stöd med underrättelser. 
 Statlig passivitet. 

 
Ring 4 Population: 

 Personerna i respektive stats ledning som ger stöd till AQ i någon form. 
 

                                                
102 Peter L. Bergen, “Holy War inc. Inside the secret world of Bin Laden”, s. 216. 
103 John R. Martin, “Defeating terrorism: Strategic Issue Analyses”, s. 21-22. 
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Resultat, svar på frågeställningar och sammanfattning 
I detta avsnitt ges svar på de inledande frågeställningarna. Avsnittet avslutas med svar på den 
övergripande problemformuleringen, en avslutande diskussion kring resultatet och förslag på 
fortsatt forskning. 

Svar på frågeställningar 

Kan Al-Qaida ses som ett system enligt Wardens teori om fienden som 
system? 
Ja, man kan mycket väl använda sig av Wardens teori för att beskriva Al-Qaida som en 
strategisk entitet uppbyggd av fem subsystem. En exakt beskrivning av AQ förefaller inte 
existera. Men så länge man har en uppfattning om vilka byggklossar som finns i 
organisationen, och vilka funktioner de uppfyller, så kan man klassificera och sortera in 
klossarna i respektive ring.  

Hur kan Al-Qaida placeras i de fem ringarna, och finns det alternativ till hur de 
kan placeras? 
Resultatet av analysen är att AQ kan grupperas i de fem ringarna enligt sammanställning i 
bilaga 1. 
 
Det visade sig under analysen att en del företeelser var svåra att inplacera. T.ex. 
kommunikation hade placerats på olika ställen beroende på vilken av definitionerna av teorin 
som använts.104  Smugglingsverksamheten blev indelad i både ring 2 och 3 beroende på 
tolkningen av dess betydelse för den strategiska entiteten. Smuggling är både avgörande för 
SE möjligheter att försörja sig med nödvändiga resurser, men har funktionen att den 
transporterar övriga ej avgörande resurser. Därför blev placeringen tudelad. De 
grundläggande orsakerna till detta kan vara hur operationalisering av ringarna genomförts 
eller otydligheter i det empiriska underlaget. Det finns även skillnader i Wardens exempel, 
som medför skillnader i resultat beroende på om man utgår från exemplet marknad eller 
företag. 
 
Av detta kan man dra följande slutsatser: 

 Hur man tolkar eller operationaliserar ringarna har avgörande betydelse.  
 Stor betydelse har även vilket empiriskt underlag som använts, eller hur det tolkats. 

Olika syn på hur den strategiska entiteten är uppbyggd och vad som krävs för att den 
skall fungera ger olika indelning i subsystem.  

 
Ett tydligt exempel på att en alternativ indelning kan göras, är den uppsats där Richard J. 
Hazdra gjort motsvarande arbete. För det första beror skillnaderna till del på att han inte valt 
att beskriva AQ ner till samma nivå. Han har t.ex. endast placerat Bin Laden i den strategiska 
ledningen105, och han har inte tagit hänsyn till den stabsorganisation som jag beskriver på 
sidan 14-16.  
 

                                                
104 John A. Warden III, “The enemy as a system”, art. i Airpower Journal 1995, från internet, s. 3-11, samt  
      John A. Warden III & Leland A. Russel, “Winning in fast time”, s. 109-126. 
105 Richard J. Hazdra, ”AL QAEDA AS A SYSTEM”, s. 2-4, 16. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
SA HT 09                                                  2010-01-18                                            Sida 30 av 34 
Paul Sandin   
 
För det andra använder Hazdra sig uteslutande av Wardens definition i artikeln från Air 
Power Journal.106 Detta kan förklara varför kommunikation är i hans arbete placerat i ring 1, 
Leadership107, men här blev det placerat i ring 3, Infrastructure.108 
 
För det tredje är synen på utbildningscamper och affärsverksamheten, där min analys placerat 
dem båda i ring 2, Organic essentials/Processes.109 Hazdra ser dem som en del av ring 3, 
Infrastructure.110 Det är möjligt att denna skillnad beror på synen på själva företeelsen, i det 
ena fallet kan man se en camp och ett företag som en nödvändighet för den strategiska 
entiteten enligt Wardens teori. Men det kan hända att Hazdra sett dem som infrastruktur enligt 
en mer vardaglig definition.  
 
För det fjärde skiljer sig inplaceringen av religiösa skolor, madrasas. Hazdra har indelat dem i 
ring 5, Fielded forces/Agents.111 I här genomförd analys har dessa placerats som en del av 
ring 2, Organic essentials/Processes.112 Anledningen till denna skillnad i syn är svår att spåra 
då Hazdra ej diskuterat kring placeringen i förhållande till Wardens teori. Möjligen kan en 
skillnad i synen på islam vara en förklaring. 
 
En slutsats som kan dras av detta är att det är mycket troligt att det finns många alternativ till 
hur en indelning skulle kunna se ut. Allt beror på vilken definition av ringarna som man utgår 
från, och vilken bild av SE som man använder sig av. Under analysen kommer det dessutom 
att göras kompromisser och vägval som ytterligare ger skillnader i resultat oavsett definition 
och empiriskt underlag.  

Finns det delar av Al-Qaida som faller utanför ringarna? 
Som resultatet visar har ingen del av AQ fallit utanför ringarna. Det är inte otroligt att andra 
tolkningar av Wardens teori, och AQ som strategisk entitet skulle ge ett annat resultat. 

Behöver teorin modifieras för att passa på denna typ av organisation? 
Ringarnas benämningar behöver inte förändras. De exempel som Warden tillhandahåller med 
kropp, drogkartell, stat och elektrisk krets är dock inte enkelt överförbara till en annan 
organisation. Detta får till följd att man bör generalisera definitionen av respektive ring, och 
på så sätt underlätta tolkningen av ringarna mot den organisation som skall passa in.  

Räcker det med en indelning i fem ringar, eller behöver teorin utvecklas? 
Indelningen i de fem ringarna räcker. Som sagt tidigare bör en generalisering av ringarna 
göras, men jag skulle även gärna se en utveckling av hur man till slut identifierar 
tyngdpunkter. Teorin som den nu ser ut bedöms inte vara tillräcklig för att vägleda 
framtagande av tyngdpunkter med de avvägningar och prioriteringar som kan förmodas 
krävas. 

                                                
106 Richard J. Hazdra, ”AL QAEDA AS A SYSTEM”, s. 1, 17. 
107 Ibid, s. 2-4, 16. 
108 Se sidan 23, samt bilaga 1. 
109 Ibid, s. 24-25, 27, samt bilaga 1. 
110 Richard J. Hazdra, ”AL QAEDA AS A SYSTEM”, s. 1, 17. 
111 Ibid, s. 14-16. 
112 Se sidan 21, samt bilaga 1. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  
SA HT 09                                                  2010-01-18                                            Sida 31 av 34 
Paul Sandin   
 

Sammanfattning 

Är Wardens teori om de fem ringarna så allmängiltig att den är tillämpbar på en 
terroristorganisation?  
Ja. Undersökningen visar att det är fullt möjligt att använda sig av Wardens teori om fienden 
som system på Al-Qaida.  
 
Förutsättningen för att kunna applicera teorin är att organisationen kan definieras som en 
strategisk entitet. Om organisationen skulle övergå helt och hållet i en folkrörelse, där 
terroristgrupper spontant uppstår och leder sig själva, skulle Al-Qaida kanske inte kunna 
definieras som en strategisk entitet. I det fallet blir var och en av de enskilda 
terroristgrupperna sin egen strategiska entitet. Å andra sidan skulle det kunna vara så att AQ i 
ett sådant fall kan liknas vid en marknad. Då borde Wardens teori fortfarande gå att applicera. 
Indelningen i subsystem kommer då att skilja sig markant jämfört med resultatet i mitt arbete 
med hänsyn till en annan definition av ringarna i operationaliseringen. 
 
Beroende på vilka underrättelser man har om hur den strategiska entiteten fungerar och är 
uppbyggd, så kommer det att kunna uppstå skillnader i resultat efter en indelning i subsystem.  
Skillnader kommer även att uppstå beroende på vilket av Wardens exempel på tillämpning 
som får styra tankesättet. Dessa skillnader behöver inte nödvändigtvis vara av ondo, men det 
kan finnas risk att en felaktig indelning ger en felaktig uppfattning av vad som är den 
strategiska entitetens tyngdpunkter och vilken betydelse de har. Det kan även betyda att en 
parallellattack inte får den önskade effekten, därför att man omedvetet anfaller tyngdpunkter 
som befinner sig i färre ringar än som avsågs. En viktig slutsats är av detta är att en korrekt 
bild av den strategiska enheten är av yttersta vikt för att nå full effekt med denna metod. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
För att vidare undersöka användbarheten av Wardens teori inom terrorismområdet kan 
följande forskning vara av intresse: 
 

 Detta arbete har visat en första indelning i subsystem. Räcker denna första indelning 
för ett identifierande av tyngdpunkter, eller kan en ytterligare nedbrytning i subsystem 
med fördel göras?  

 
 Om AQ liknas vid en folkrörelse, där terroristgrupper ansluter sig spontant och styr sig 

själva. Kan AQ då fortfarande definieras som en strategisk entitet? Kan Wardens teori 
fortfarande appliceras? 

 
 Warden poängterar vikten av att gå till parallell attack mot tyngdpunkter inom 

respektive ring. Hur skall enligt Wardens modell framtagning av tyngdpunkter för att 
finna mål inom AQ utföras? Vilka mål kan attackeras med militära medel? 

 
 Folkrätten, lagrum för militära eller polisiära aktioner ger möjligheter och 

begränsningar hur en parallell attack enligt Warden kan genomföras. Det faktum att 
AQ verksamhet bedrivs i många länder som har egen suveränitet komplicerar hur en 
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samlad attack mot AQ kan genomföras. Med hänsyn till nationell och internationell 
lagstiftning, hur kan man bekämpa terroristverksamhet med parallell attack?  
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