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Ledningsstrukturer inom terroristorganisationer 
- En fallstudie om ISIS 

 
ABSTRACT: 
 
Since events of September 11 and the subsequent conflicts surrounding the event, the war 
against terrorism has been constantly present. 
It has been used several methods and strategies to address these threats, including a method 
current in use, the targeting method. The method refers to use few but precise attacks to 
knock out key functions within these organizations, mostly individuals in the higher com-
mand and control structures within these organizations. The effectiveness of the method has 
been put in question when the majority of the terrorist organizations continue their strife, in 
some cases even increasing its intensity. 
The purpose of this study is to investigate which role the higher command plays in these or-
ganizations ability to wage war. This study utilize the organization ISIS as a representative 
for other similar Islamist terrorist organizations. The study use theories regarding network 
based groups and decentralized organizations in order to explain the structure of ISIS.  
The study shows that ISIS is an organization which has largely evolved into something other 
than what is described as an typical terrorist organization, the organization is more like one 
among other nations with a large and well structured organization, where management con-
ditions are clear and well developed. ISIS can be a inconsistency in terrorist organizations, 
but may also have developed like the theoretician Galula named as the fourth step in the or-
thodox model of an terrorist or irregular force inevitable development  in the struggle for 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
T.ex.: Ledningsstrukturer, ISIS, Terrorism. 
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1. Inledning  
Under 2000-talet har de säkerhetspolitiska besluten mer och mer kretsat kring terror-
händelser och de organisationer som utför dessa handlingar. Detta i stor grad på grund 
av de mycket uppmärksammade händelserna den 11 september 2001 och de krig och 
konflikter som har följt i kölvattnet kring Al-Qaedas attack. Dessa konflikter och organi-
sationer har till stor del varit fokuserade i mellanöstern samt Afrika och har, nästan ute-
slutande, präglats av en islamistisk filosofi. Afghanistan, Irak, Somalia, Syrien, Yemen el-
ler Mali är bara en del av de länder som har varit värdar för konflikter innehållande is-
lamistiska terrororganisationer så som al-Shabab, Al-Qaedas, Boko Haram och ISIS. 
Dessa organisationer har visat att de inte bedriver krig på samma villkor eller sätt som 
västerländska styrkor, NATO, Afrikanska Unionen, Irakiska eller Syriska styrkor. Detta 
gav upphov till inledningsvisa framgångar för NATO och deras allierade mot terrorism, 
men har under det utdragna stabiliseringsprocessen visat sig vara ett effektivt sätt att 
bedriva strid. Den form av strid som dessa organisationer har valt att nyttja är en bland-
ning av terrorhandlingar och klassisk irreguljärkrigsföring, vägbomber och eldöverfall 
kombinerat med attentat mot marknader och officiella inrättningar i städer och byar i de 
aktuella konfliktområdena och i vissa fall till och med övergått till reguljära strider och 
belägringar. Detta sätt att bedriva strid är inget nytt då liknande strategier har nyttjats 
tidigare i historien, bland annat av ALN under inbördeskriget i Algeriet under 1950- och 
60-talet. 1 
Ett dilemma som de västerländska styrkarna har kämpat med är att organisationsstruk-
turen inom dessa organisationer sällan ser ut som de i en konventionell armé, vilka byg-
ger på en tydligt fastställd hierarkisk struktur med klara ledningsförhållanden som delar 
upp organisationen på ett sådant sätt att det blir lätt att överskåda vald enhet och på så 
sätt veta vem som är vem och vilka som räknas som motståndare. 2 
Detta har bidragit till att man har haft svårt att identifiera ledningsstrukturerna och hur 
de lokala motståndsgrupperna bedriver sin strid. 
 I takt med att arabiska våren spred sig till allt fler länder inleddes inbördeskriget i Syri-
en och ännu en oroshärd hade startats i arabvärlden. I kaoset uppkom en ny gruppering 
med gamla rötter inom Al Qaeda i Irak (AQI), ISIS, eller som det hette då, ISI. 
ISIS har fått allt mer rubriker runt om i världen på grund av sin stora framgångar, snab-
ba expansion och grymma metoder gentemot civil befolkningen och motståndare. ISIS 
har olikt sina föregångare fokuserat på att kontrollera territorium och naturtillgångar, 
något som skiljer de från övriga terrororganisationer. 
Ett antal av organisationens högre ledare har dödats eller skadats svårt under de gånga 
åren, trots förlusterna fortsätter deras frammarsch i Irak och Syrien. 3 
Vilken roll spelar ISIS högre ledningsstruktur för organisationen? 
 

 
 

                                                        
1 Galula, D. & Nagl, J. Counterinsurgency warfare : theory and practice. Westport, CT: Praeger Security In-
ternational, 2006. 
2 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/guidterr/ch03.pdf. 
3 http://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/isis_confirms_death.php, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/08/AR2006060800114.html, 
http://www.iraqinews.com/iraq-war/urgent-isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-remains-alive/. 
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1.1 Problemformulering 
För att bekämpa dessa organisationer har det bland annat genomförts precisionsbomb-
ningar utförda av bland annat drönare och specialoperationer med markförband riktade 
mot motståndarnas högsta ledare vilka har strävat efter att oskadliggöra högre ledarfi-
gurer inom dessa terrororganisationer. 4 
Metoden, som har fått namnet Targeting, vilken går ut på att genomföra en gedigen 
grundanalys av organisationerna och därefter fastställa var den "svaga länken" finns. 
Metoden leder sedan till precisionsattacker mot nyckelfunktioner, vilka har i syfte att 
försvaga terroristorganisationers ledningsstrukturer, vilket i slutändan ska leda till att 
försvaga deras möjlighet till att bedriva väpnad strid. 5 Targeting har nyttjats över en 
längre period, men har dock inte gett någon tydlig effekt på dessa organisationers för-
måga att bedriva strid. Targeting har dock bidragit till ytterligare debatt kring de pågå-
ende konflikternas legitimitet och de metoder som nyttjas. 6 Stridigheterna fortsätter 
med bibehållen intensitet trots påtagliga förluster bland högre ledarfigurer inom orga-
nisationerna. 
Detta aktualiserar frågan om vad det innebär om ISIS nyttjar sig av en annorlunda orga-
nisationsstruktur kontra den som de västerländska parterna försöker motverka, en or-
ganisation där den högre ledningen inte är en avgörande del i den vardagliga verksam-
heten. 
Vilken roll spelar de högre ledarna i terrororganisationer? Är det genom att oskadliggö-
ra den högre ledningen som man kan bromsa ISIS framgångar? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationsstrukturer samt ledningsförhål-
landen och strukturer är uppbyggda inom terroristorganisationer. 
Undersökningen kommer att genomföras med stöd i nätverksteorier i relation till terro-
ristorganisationer samt Henry Mintzbergs teorier kring divisionalized structures. I un-
dersökningen kommer ISIS att fungera som ett illustrativt fall för islamistiska terrorist-
organisationer. 
Detta syftar till att få en bredare bild av hur terroristorganisationer organiserar sig och 
var i deras styrkor samt svagheter ligger. 
I förlängningen ger undersökningen en möjlighet bidra till en diskussion om man på ett 
effektivare kan sätt bemöta organisationer med liknande struktur med hjälp av rätt me-
toder och därigenom får en större uteffekt av tillgängliga resurser. 
 

 
 
 
 

                                                        
4 http://www.reuters.com/article/2015/03/19/us-pakistan-drones-idUSKBN0MF1DE20150319, 
http://www.aljazeera.com/news/2015/03/pentagon-al-shabab-leader-killed-drone-strike-
150318233502759.html. 
5 https://www.cia.gov/careers/opportunities/analytical/targeting-analyst.html 
6 http://www.svt.se/nyheter/usa-s-dronarattacker-i-jemen-vacker-oro. 
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1.2.1 Forskningsfrågor 
Vad är det i organisationsstrukturen som möjliggör för ISIS att fortsätta stridigheterna 
med bibehållen intensitet trots upprepade förluster i styrkornas högre ledningsstruktu-
rer? 
 

• Vilken roll spelar den högre ledningen i organisationen? 
 
 - Kan ISIS's lednings- och organisationsstruktur förklaras med hjälp av nätverks
 teori? 
 
 - Kan ISIS's lednings- och organisationsstruktur förklaras med hjälp av Mintzbergs 
 teorier kring decentraliserade strukturer? 
 

1.3 Material och källkritik 
I undersökningen kommer det empiriska underlaget i huvuddel komma från artiklar 
från tidningarna Der Spiegel och BBC. 7 Anledningen till detta är på grund av de stora 
svårigheterna med att finna vetenskapligt förstahandsmaterial rörande ISIS lednings-
strukturer. Information gällande ISIS är hårt begränsat och insamlande av material för-
svåras avsevärt då det handlar om terrorism, vilket problematiserar informationsin-
hämtningen. Ytterligare är informationen som nyttjas i undersökningen relativt ny, vil-
ket bidrar till att det vetenskapliga underlaget är ej tillräckligt. 
På grund av rådande problematik skapas en situation där undersökningen i huvudsak 
bygger på nyhetsrapportering som sitt primära källmaterial. Den eventuella tendens el-
ler beroendeproblematiken i materialet kommer att hanteras genom att material och 
källor undersöks noggrant och djupgående, allt för att kontrollera i vilket syfte texterna 
är skrivna och på så sätt se möjliga vinklingar eller ytterligheter. 
För att väga upp detta problem nyttjas de vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga 
gällande ISIS ledningsstrukturer för att stärka och bekräfta nyhetsartiklarna, då de är 
för magra för att vara grunden i arbetet. 
Då undersökningen nyttjar material från tidningar, statliga organ, tankesmedjor samt 
både över- och icke statliga organisationer delas källkritiken upp för att kunna vara så 
precis som möjligt. 
  

                                                        
7 http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-
group-a-1029274.html, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052475. 
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Forskningsrapporter och tankesmedjor 
Rapporterna har till stor del nyttjats för att styrka den fakta som presenteras i nyhetsar-
tiklarna. Rapporterna är hämtade från Human Security Centre, Jerusalem Center for Pub-
lic Affairs, The Long War Journal samt Tracking Terrorism. Källorna ifråga är tankesmed-
jor, institutioner samt organisationer som har publicerat enskilda forskningsrapporter 
så som Katherine Zimmerman och Dale Sprusansky. 
 Detta för att skapa en så bred bild som möjligt och på så sätt minska risken för en ensi-
dig och felaktig bild i undersökningen. 
Genom att nyttja tankesmedjor kan risken för vinkling uppkomma, då kopplat till deras 
världsuppfattning men även till vem det är som finansierar deras verksamhet. I vilket 
syfte har artiklarna publicerats? Detta går inte att bortse ifrån, därför blir det viktigt att 
tydligt uppmärksamma risken och kompensera eventuella vinklingar. Allt för att uppfyl-
la tendenskriteriet8 inom källkritiken. 
Utöver tankesmedjor har det nyttjats fristående forskningsrapporter. 
Genom att nyttja en stor variation av olika vetenskapliga källor som kommer fram till 
liknande resultat rörande ISIS ledningsstrukturer ökar undersökningen sitt stöd från be-
roendekriteriet. 9 Oberoende källor har kommit fram till likartade resultat ger en validi-
tet till nyhetsartiklarna. 
 
FN, statliga och Icke statliga organisationers rapporter 
Rapporter från FN,  Amerikanska Department of State, svenska författningssamlingen,  
samt Arab Human Rights Committee har nyttjas för att finna goda definitioner av be-
grepp, men även för att problematisera och diskutera kring innebörden av begreppen i 
fråga. Organisationerna har varit en blandning mellan västerländska, överstatliga och 
organisationer som är verksamma i mellanöstern, detta för att skapa en bred bild av be-
greppet.  
 
Nyhetsartiklar 
Nyhetsartiklarna som nyttjas i empirin är från Der Spiegel, BBC samt CNN, vilka 
 har legat till grunden för undersökningen och till största del utgjort de material vilket 
empirin i undersökning bygger på. Detta i vanliga fall tyckas problematisk, vilket är an-
ledningen till varför, som tidigare nämnt, behovet för att förstärka källorna med ytterli-
gare underlag från tankesmedjor och forskare varit en nödvändighet. Att ge källorna den 
behövliga äkthet10 som är nödvändig i en vetenskaplig undersökning. 
Underlaget som presenterats i källorna har styrkts genom att låta de vetenskapliga ar-
tiklarna påvisa att de som redovisades i nyhetsartiklarna kunde i stor utsträckning vara 
pålitligt, genom bland annat att de vetenskapliga artiklarna presenterade liknade slut-
satser och resonemang kring ställda frågeställningar. Genom att påvisa att de vetenskap-
liga källorna visar på liknande resultat kan nyhetsartiklarnas äkthet styrkas. 
  

                                                        
8 Petersson Magnus & Åselius Gunnar, Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt - 
En introduktion i metodlära, 2008, s. 44. 
9 Ibid. s. 43. 
10 Ibid. s. 41. 
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Fördelen med Der Spiegel, BBC samt CNN's som källor och är att tidningarna är juridiska 
individer, vilka kan lättare så till svars för sina publikationer till skillnad från frilansande 
journalister, vilket kan bidra till äktheten i deras publikationer. 
Något som väger tungt till fördel för Der Spiegel, BBC samt CNN är deras närhet11 till 
ämnet i tid. Genom att se till att ISIS är en ung organisation skapas acceptans för vissa 
faktorer ej är fullständiga samtidigt som det är eftersträvansvärt att alltid nyttja så färs-
ka källor som möjligt, allt för att öka närheten till ämnet.  
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet undersöker ISIS, vilka är verksamma med allt från enskilda terrordåd till regul-
jära strider i sina hemregioner. ISIS har även kopplingar till andra regioner utanför sin 
hemregion, samt flertalet andra islamistiska terrororganisationer. 
För att begränsa uppsatsens undersökningsområde på grund av storleken på uppsatsen 
samt tiden som finns till förfogande kommer undersökningen att avgränsas till att en-
dast fokusera på hur ISIS är organiserade i sin hemregion. Detta för att få en tydligare 
koppling till krigsvetenskap och inte internationell säkerhetspolitik. Kopplingar till ut-
omstående organisationer och grupperingar kommer dock att påvisas då det är relevant 
för undersökningen. 
 

1.6 Begreppsanvändning 
Under denna rubrik avses det att tydliggöra vissa nödvändiga begrepp som kommer att 
återkomma i undersökningen. Definitionen är skiftande och är beroende på vem som 
tillfrågas, vilket är anledningen till att begreppsdefinitionen genomförs. Min avsikt är 
både belysa problematiken i begreppen men även att visa den definition som kommer 
att gälla i undersökningen. 
 

1.6.1 Terrorism 
 
Enligt den statliga oberoende organisationen Arab Commission for Human Rights är ter-
rorism; 
 "Terrorism means any act of violence or threat thereof notwithstanding its motives 
 or intentions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with 
 the aim of terrorizing people or threatening to harm them or imperiling their lives, 
 honour, freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or 
 public or private property to hazards or occupying or seizing them, or endangering a 
 national resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial 
 integrity, political unity or sovereignty of independent States."12 
 
  

                                                        
11 Petersson & Åselius, 2008, s. 42. 
12 http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/iconf-combating-terrorism99e.pdf. 
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Till skillnad från Arab Commission for Human Rights, vilka har en väldigt utförlig defini-
tion av begreppet terrorism så förhåller sig Amerikanska utrikesdepartementet sig 
ganska fåordiga i deras definition; 
  
 (2) the term "terrorism means premeditated, politically motivated violence 
 perpetrated against non-combatant targets by subnational groups or clandestine 
 agents; and (3) the term "terrorist group" means any group practicing, or which has 
 significant subgroups which practice, international terrorism."13 
 
För att ytterligare skapa en god bas för begreppet så bör FN's definition vara närvarande 
i undersökningen; 
  
 "Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any 
 other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed 
 conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a 
 population, or to compel a government or an international organization to do or 
 to abstain from doing any act."14 

 
Slutligen berörs den svenska definition av terrorismbrott, hämtat från författningssam-
lingen; 

 
"2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärning-
en allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med 
gärningen är att 
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta 
eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 
ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation."15 

 
Värt att notera är att Sveriges lagstiftning kring terror grundar sig på Europeiska Unio-
nens (EU) definition av terrorism. 
Trots vissa skillnader i de fyra olika definitionerna så skiljer de sig inte på de återkom-
mande punkterna, brukandet av våld mot civila och nyttjandet av fruktan/terror som 
vapen. 
Självklart finns det en uppsjö av ytterligare definitioner, mer eller mindre vinklade till 
att tjäna ett syfte, dock har dessa valts då de speglar stora delar av världssamfundets 
samlade syn på begreppet terrorism. 
  

                                                        
13 http://www.state.gov/documents/organization/65464.pdf. 
14 http://www.un.org/law/cod/finterr.htm. 
15 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003148-om-
straff-for-t_sfs-2003-148/?bet=2003:148. 
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Både västvärlden men även arabvärlden, i vilken fokus i nuläget ligger när det kommer 
till diskussioner och tillväxt av terrorsim och organisationer, nyttjar sig av metoderna i 
fråga. 
I undersökningen kommer begreppet terrorism att definieras enligt den definition som 
Arab Commission for Human Rights nyttjar sig av. 
Detta på grund av att definitionen upplevs som den mest beskrivande av tidigare fram-
ställda begrepp, samtidigt som den ej utesluter det som beskrivs som terrorism i övriga 
definitioner. Definitionen innehåller begrepp som inte bara handlar om egendom om fy-
sisk skada, utan bland annat heder och frihet, vilket ger en bredare synen på begreppet. 
 

1.7 Disposition 
Uppsatsen kommer att vara uppdelat i åtta delar, dessa delar kommer att vara; Inled-
ning, teori, metod, empiri, analys, diskussion för att avslutas med förslag på vidare 
forskning och undersökningens betydelse för yrkesutövningen. Under inledningen pre-
senteras ämnet samt uppsatsens avgränsningar, därefter presenteras valda teorier i ett 
teoriavsnitt, därefter avhandlas de metoder som kommer att nyttjas under arbetet. 
Nästkommande del benämns empiri i vilken det empiriska underlaget presenteras, för 
att sedan åtföljas av analysen där empirin undersöks med hjälp av valda indikatorer. 
Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där undersökningen återknyter till forsk-
ningsfrågorna. Slutligen avhandlas förslag på vidare forskning samt undersökningens 
betydelse för yrkesutövningen. 
 

1.8 Tidigare forskning 
Nätverksteori kopplat till terrorismforskning 
Nätverksteori inom terrorforskning har nyttjas flitigt inom tidigare forskning rörande 
terrorism. Nätverksteorin har nyttjats för att förklara ett otal olika terroristgrupper, där 
i bland Al Qaeda och deras samarbetspartners. 
Aquilla och Ronfeldts version av nätverksteori, netwars, är direkt framtagen för att för-
klara hur organisationer av en kriminell typ opererar och är strukturerade. Allt från 
smuggling till terrorism. Detta ger ett gott utgångsläge för undersökningen i detta arbe-
te. Dessa båda forskare har även nyttjat sina teorier för att förklara Al Qaeda, ISIS mo-
derorganisation, vilket ytterligare ger en god grund för kommande undersökning angå-
ende ISIS. 
Ytterligare har Katherine Zimmerman undersök Al Qaeda och dess under- och samar-
betsorganisationer runt om i världen med hjälp av nätverksteorier. 16 Zimmerman berör 
även ISIS till viss del, då mest som en del utav Al Qaeda på grund av att undersökningen 
gjordes innan ISIS bröt med Al Qaeda, före februari 2014. 
 
  

                                                        
16 Zimmerman Katherine, The Al Qaeda Network, 2013. 
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Henry Mintzbergs teorier kopplat till terrorismforskning 
När det kommer till Mintzbergs teorier kring decentraliserade organisationer är hans 
teorierna framtagna för att beskriva organisationer inom näringslivet runt om i världen 
och har främst nyttjats i just detta syfte. Detta behöver ej utgöra ett hinder då valda teo-
rier går att anpassa till att förklara valda organisationer på ett givande sätt. Mintzbergs 
teorier har tidigare nyttjats för att undersöka Talibanerna i Afghanistan och deras struk-
turer. 17 
 
Tidigare forskning rörande ISIS och deras lednings- och organisationsstrukturer 
Tidigare forskning rörande ISIS är ej lika omfattande som kring andra terrorklassade 
grupper, så som Al Qaeda och Boko Haram. De material som existerar idag är till stor del 
rapporter från NGO's, statliga organ samt tankesmedjor runt om i världen. Då ISIS, i sin 
nuvarande form, är en ung organisation, är de källor som presenteras i många fall ano-
nyma eller hemliga, mycket på grund av organisationens karaktär och ringa ålder, vilket 
skapar en situation där källkritiken blir komplicerad. 
Den tidigare forskning så har undersöks inför detta arbete, utöver de nämnda organen, 
är ett fåtal böcker som avhandlar ISIS och deras verksamhet. Ett exempel är Inside the 
army of terror ISIS av Michael Weiss och Hassan Hassan från 2015, vilken till viss del bi-
drar till undersökningen. Boken är av en generell och övergripande karaktär, samtidigt 
som de till stor del utgörs av sammanställningar av hur det är att leva och verka inom 
ISIS där fokus ej ligger på ledningsstrukturerna. Boken kommer att nyttjas för att belysa 
vissa delar av ISIS. 
 
David Ronfeldt, en av teoretikerna bakom netwars, har även berört ISIS och deras mo-
derorganisation Al Qaeda i sitt arbete kopplat till terrorism. I det arbetet diskuteras ISIS 
och likande grupper om hur vida gruppen kan vara en produkt av ett klansamhälle och 
därigenom en organisation uppbyggd på klanstrukturer som återfinns i mellanöstern. 18 
Ronfeldts tankar rörande klanstrukturer kommer att nyttjas i undersökningens diskute-
rade del. 

  

                                                        
17 Askervall Karl, Talibanerna som organisation : En studie av strukturen på styret av talibanernas organisa-
tion 2009, Stockholm, Försvarshögskolan 2012. 
18 Ronfeldt David, Al Qaeda and its affiliates: A Global tribe waging segmental warfare?, 2005, 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1214/1134. 
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2. Teori 
 

Introduktion 
I denna del av arbetet avses det att beskriva och utveckla de teorier som nyttjas i under-
sökningen för att förklara terrororganisationers organisations- och ledningsstrukturer. 
De teorier som ämnas att nyttja är Henry Mintzbergs teorier kring den decentraliserade 
organisationsstrukturen19 samt teorierna kring sociala nätverk och nätverkskrig20. 
Mintzbergs teorier kring decentraliserade organisationer är en del i ett större arbete där 
han beskriver och belyser ytterligare fyra organisationstyper, vilka han kallar structure 
in fives. Dessa fem olika organisationsstrukturer har varierande grad av decentralise-
ring, där The simple structure är den organisationstypen som nyttjar sig av den största 
graden av toppstyre och centralisering, medans The adhocracy är den som har minst 
toppstyre tillsammans med en hög grad av decentralisering och självstyre. Den model-
len som kommer att nyttjas är The divisionalized form, en form som återfinns strax över 
adhocracy. 
 
Utöver Mintzbergs teori nyttjas teorierna kring nätverksbaserade organisationer. De te-
orier som valts till detta arbete är hämtat från John Arquilla och David Ronfeldts bok 
Networks and Netwars. 21 Arquilla och Ronfeldt har i boken tagit fram termen  Netwars i 
syfte att belysa den situation där kriminella organisationer nyttjar nätverksbaserade or-
ganisationsstrukturer. Organisationerna nyttjar nätverksstrukturer för att på ett effek-
tivt sätt organisera sig och bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att det blir proble-
matiskt för polis och militär att utveckla effektiva metoder för att bemöta nätverksstruk-
turerade organisationer. 
 
Värt att nämna är att Aquilla och Ronfeldt har nyttjat en bred variation av organisatio-
ner i sitt arbete, allt från lagliga bolag och deras strukturer hela vägen till kriminella or-
ganisationer så som drogkarteller och terrorgrupper, medans Mintzberg fokuserat på 
företag och deras strukturer. 
 

2.1 Nätverksteori 
Förekomsten av nätverksbaserade organisationer är inget nytt, liknande strukturer har 
förekommit i en eller annan form genom historien. Trots detta är man osäker på när det 
på allvar började forskas kring sociala nätverksstrukturer på 1930-talet då det gjordes 
framsteg inom området och man började tala i termer kring 'punkter', 'linjer' och 'sam-
band' utgjorda av och mellan individer. 22 
  

                                                        
19 Mintzberg, Henry, Structure In Fives, Designing Effective Organizations, Upper Saddle River, A Person 
Education Company, 1993. 
20 Arquilla John & David Ronfeldt, Networks and Netwars, Santa Monica, RAND, 2001. 
21 Ibid. 
22 Scott John & Carrington Peter, SAGE Handbook of Social Network Analysis, London, SAGE, 2011, s.1-2. 
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Sedan dess har forskningen drivits framåt, samtidigt som detta sätt att strukturera sig 
fick en nytändning på 1980-talet tackvare utvecklingen av internet och datoriserade 
nätverk. Dock skall man inte utgå ifrån att nätverksbaserade organisationer är i behov 
av modern teknologi, de kan med lätthet även nyttja sig av kurirer, VHF-radio eller till 
och med trumsignaler för att leda och organisera. 23 
 
Dock har datoriseringen av samhället och nyttjandet av internet drastiskt ökat möjlighe-
terna för nätverksstrukturer att nyttjas och utvecklas. 24 Något som ytterligare karaktä-
riserar nätverksstrukturer är att de tenderar till att bli mer horisontella i sin organisa-
tionsstruktur, i kontrast till den mer vanliga vertikala strukturen. Nätverksstrukturen 
bidrar till att organisationernas olika avdelningar tar i större utsträckning egna initiativ 
och väljer egna inriktningar inom sitt arbetsområde. Decentralisering kan vara en posi-
tiv effekt, men kan även skapa problem kopplat till högre ledningsmöjligheter att styra 
organisationen i den riktning som önskas. Dock övervägs oftast de negativa aspekterna 
av att organisationer som är strukturerade på beskrivet vis är väl lämpade för mer kom-
plexa och ombytliga miljöer. 25  
 

2.1.1 Netwars 
I boken Networks and Netwars har John Arquilla och David Ronfeldt skrivit  
och begreppet  netwars, detta för att ytterligare utveckla nätverksteorierna samt göra 
nätverksteorierna mer användbara för att förklara på terrorist- och kriminella organisa-
tioner. 26 
 
Med uttrycket Netwars vill författarna uppmärksamma att nätverksmetoden har blivit 
allt mer vanlig i världen och att många organisationer, inte bara terroristorganisationer, 
utan allt från kriminella gäng till nationers försvarsmakter nyttjar nätverksmetoden 
samtidigt som de ständigt förändras och utvecklas. 27 
 
I boken definieras begreppet  netwars som en form av konflikt som är grundad ur en so-
cial kontext med hjälp av nätverksbyggande metoder, avskild från traditionella militära 
konfliktstrukturer samt utan en tydlig ledningsstruktur att följa. Organisationerna som 
dras till att nyttja nätverksmodellen arbetar oftast som löst sammansatta, mindre grup-
per och enheter som kommunicera med hjälp av olika former av teknologi, mobiltelefo-
ner eller sociala nätverk, för att bygga och strukturera organisationen. 28 Det är genom 
att strukturera sig med hjälp av metoderna som organisationen kan operera och kordi-
nera sin verksamhet. 
  

                                                        
23 Arquilla & Ronfeldt, 2001, s. 11. 
24 Bolman Lee & Deal Terrence, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Lund, Studentlitteratur, 
2010, s. 86. 
25 Bolman Lee & Deal Terrence, 2010, s. 87. 
26 Arquilla & Ronfeldt, 2001. 
27 Ibid. s. 6. 
28 Ibid. s. 6. 
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Som tidigare nämnt skapar detta svårigheter att strukturera en organisation när det 
kommer till att kontrollera i vilken riktning de olika elementen inom organisationen 
drar åt, dock skapas även fördelar då strukturerna är svåra att överblicka och därige-
nom svåra för eventuella motståndare att få grepp om och slå mot tänkbara nyckelfunk-
tioner. 
 
När det kommer till hur organisationer väljer att organisera sig nämner författarna tre 
alternativ; chain network (kedjenätverk), hub network (navnätverk) samt all-channel 
network (allkanalsnätverk). 
 
Genom att bygga ett kedjenätverk skapar man en organisation där allt från funktioner, 
individer och information rör sig som längs en kedja. Detta bygger en struktur där indi-
viderna, eller grupperna, endast känner till en mindre del av hela organisationen, än-
darna kommunicerar aldrig med varandra, man samordnar endast ett steg uppåt eller 
neråt. 29 Kedjenätverk är vanligt inom olika former av smuggling. 30 

 
Kedjenätverk. 
Källa: Arquilla & Ronfeldt, 2001, Networks and Netwars. 
 

 
Ett annat alternativ när en nätverksbaserad organisation skall byggas är att nyttja sig av 
navnätverksmetoden. Strukturen bygger på att det inom organisationen existerar nå-
gon form av nav, vilket fungerar som den centrala punkten inom organisationen. Den 
behöver nödvändigtvis inte vara bunden till någon strikt hierarki, utan fungerar endast 
som en delningspunkt i syfte att möjliggöra koordination och kommunikation. 31 Model-
len nyttjas till exempel av kriminella organisationer. 32 

 
Hubnätverk. 
Källa: Arquilla & Ronfeldt, 2001, Networks and Netwars. 
 
  

                                                        
29 Arquilla & Ronfeldt, 2001, s. 7. 
30 Ibid. s. 8. 
31 Ibid. s. 7. 
32 Ibid. s. 8. 
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Det tredje alternativet som beskrivs är allkanalsnätverk. Allkanalsnätverken skapar en 
organisation där samtliga individer är i kontakt med varandra. Dessa strukturer åter-
finns oftast inom militanta grupper med en hög decentralisation där internet spelar en 
stor roll för kommunikationen inom organisationen. 33 

 
Allkanalsnätverk. 
Källa: Arquilla & Ronfeldt, 2001, Networks and Netwars. 

 
Utav dessa tre olika tillvägagångssätt kan allkanalsstrukturen vara den svåraste att or-
ganisera och underhålla beroende på vilket behov av samordning organisationer har.  
Dock finns det stora fördelar med allkanalsstrukturen, då nätverken är i stort sätt utan 
någon avgörande hierarki inom organisationen, vilket skapar en situation där det är väl-
digt svårt att välja ut enskilda mål att slå ut i syfte att knäcka slagkraften i vald organisa-
tion. 34 Organisationerna kan utifrån uppfattas som månghövdade eller i värsta fall som 
huvudlösa. Strukturen är vanlig inom terroristorganisationer runt om i världen. 
 
Dessa olika former av nätverk är inte alltid åtskilda, utan kan med lätthet kombineras 
beroende på vilken verksamhet organisationen ämnar att genomföra. Organisationerna 
kan även vara uppdelade på ett sådant sätt att det finns ett behov av att nyttja ett flertal 
olika nätverksmodeller. Till exempel kan en organisation nyttja sig av ett allkanalsnät-
verk i toppen, vilket förmedlar styrningar och order till underordnade delar, medans 
den taktiska och genomförande delen är baserade utifrån ett kedje eller navnätverk. 
Detta kan leda till svårigheter när det kommer till att analysera organisationer som nytt-
jar sig av vad man kallar för hybridnätverk. 35 
 
Som tidigare nämnt kan nätverk strukturerade utifrån någon av de tidigare redovisade 
modeller verka svåra att styra och strukturera. För att avhjälpa detta och skapa en orga-
nisation som, trots sin trubbiga struktur, som är högpresterande och effektiv fastställs 
det tydliga riktlinjer, direktiv och övergripande ideologiska doktriner för hur de olika 
individerna och enheter skall verka. Detta skapar en organisation där varje enskild en-
het har en uppfattning om vad som skall uppnås och är på så sätt inte beroende av att 
styras av en högre ledning. Detta skapar i sin tur möjlighet för vad författarna benämner 
som en taktisk decentralisering inom organisationen. 36 
  

                                                        
33 Arquilla & Ronfeldt, 2001, s. 8. 
34 Ibid. s. 9. 
35 Ibid. s. 8-9. 
36 Ibid. s. 9. 
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2.1.2 Bemöta nätverksorganisationer 
Förutom att tala om hur nätverksbaserade organisationer är uppbyggda beskriver även 
Arquilla och Ronfeldt vilka åtgärder som bör tas för att bemöta organisationer struktu-
rerade på detta vis. Det första som nämns är problematiken när hierarkiskt strukturera-
de, konventionella organisationer, skall bemöta en nätverksstrukturerad motståndare, 
bedriva counternetwar. 37 
För att kunna bemöta tilltänkta hot måste de konventionella organisationerna, vanligtvis 
regeringsstyrkor, anpassa sig efter den nätverksorienterade motståndaren. Författarna 
menar att konventionella styrkor måste lära sig hur deras motståndare arbetar, hur de 
kommunicerar, men framför allt skapa en organisation som är villig att anpassa sig och 
lära sig utifrån hur motståndaren agerar. 38 Målbilden är inte att byta ut de befintliga or-
ganisationsstrukturerna och hierarkierna, utan skapa organisationer som är villiga att 
samarbeta över organisationsgränserna, nätverka inom den stora organisationen. 
 
Trots stora framsteg när det kommer till att arbeta med nätverksmetoder, uppstår det 
problematik när det kommer till att införa nätverks tankar och strukturer i redan befint-
liga organisationer. Detta på grund av att organisationerna tenderar till att hålla fast vid 
de strukturer som redan existerar. Detta i sin tur skapar ytterligare problem då mot-
ståndaren konstant utvecklar sina strukturer och arbetsmetoder. 39 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

                                                        
37 Arquilla & Ronfeldt, 2001, s. 15. 
38 Ibid. s. 15. 
39 Ibid. s. 16. 
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2.2 Structure in fives, The divisionalized form 
Utöver teorierna rörande nätverksbaserade organisationslösningar nyttjas Henry 
Mintzbergs teorin angående divisionalized organisationsstrukturer, Structure in fives, 
Designing effective organisations. 40 Teorin beskriver en organisationsstruktur som är 
kraftigt decentraliserad och utan något större behov av en styrande högre ledning. 
Organisationer som strukturera sig på detta sätt har en grund liknande konventionella 
hierarkiskt strukturerade organisationer, skillnaden är dock att varje underavdelning är 
bemyndigade med ett visst mått av självbestämmande samtidigt som avdelningarna för-
fogar över de nödvändiga resurser som behövs för att utföra beordrat arbete. Detta möj-
liggör att varje enskild enhet kan arbeta nästintill självförsörjande och i hög grad obero-
ende av varandra eller den högre ledningen. 41 
Dock tenderar organisationerna, enligt Mintzberg, att i verkligheten bli relativt centrali-
serade när det kommer till den reella makten inom organisationen. Detta för att den 
högsta ledningen inte helt skall tappa kontrollen över sina enheter och kunna fortsätta 
styra enheterna i önskad riktning samt hålla ihop den existerande organisationen så den 
inte splittras in till fristående organisationer. 42 
 
Hur möjliggör då högsta ledningen inom organisationerna att nyttja en hög grad av de-
centralisation samtidigt som en hårt kontroll uppifrån? Enligt Mintzberg möjliggörs det-
ta med hjälp av att sätta upp tydliga mål för enheterna, och utifrån de uppsatta målen 
övervakar ledningen enheternas reslutat och måluppfyllnad. Denna form av kontroll 
skapar en miljö där kontrollen över enheterna bibehålls samtidigt som de underställda 
enheterna inte hindras att utföra sitt arbete i brist på styrningar från högre chefer. 43 
 

 
Divisionalized structure. Bilden förtydligar Mintzbergs decentraliserade struktur. 

Källa: Mintzberg, Henry, 1993, Structure In Fives, Designing Effective Organizations. 

 

 

 
 
 

                                                        
40 Mintzberg Henry, 1993, s. 215-252. 
41 Ibid. s. 216-217. 
42 Ibid. s. 217. 
43 Ibid. s. 217-218. 
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2.3 Varför nyttjas valda teorier 
Nyttjandet av teorierna grundar sig i den tidigare problemformuleringen, vilken fokuse-
rade på möjligheten att ISIS ej är organiserad som konventionella styrkor, utan istället 
är organiserade på ett mer decentraliserat vis, med en högre ledning som innehar en roll 
som inte är avgörande för organisationens verksamhet eller överlevnad. Detta har lett 
till att teorierna kring nätverksbaserade organisationer samt Mintzbergs teorier kring 
decentraliserade organisationer nyttjas i undersökningen. 
 
Detta blir den övergripande anledningen till varför teorierna angående nätverkbaserade 
organisationer samt teorierna kring decentraliserade organisationer är två teorier som 
kan bidra med att förklara de existerande organisationsstrukturerna inom ISIS. 
 
Författarna till de olika teorierna har tydliga skillnader i hur de har framkommit med 
sina teorier, dock skapar detta inget problem när teorierna nyttjas i undersökningen. 
Arquilla och Ronfeldts teorier har en tydligare koppling till området, och i viss utsträck-
ning redan satta i sammanhanget, medans Mintzberg har en mer utpräglad civilt för-
hållningssätt. Detta civila förhållningssätt påverkar dock inte möjligheterna att nyttja 
hans teori i ett mer militärt sammanhang, detta kan bidra till att tydligöra ledningsstruk-
turen inom ISIS med ett bredare perspektiv. Teorierna uppfattas ej stå i kontrast till var-
andra, utan kompletterar och överlappar varandra resonemang. 
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3. Metod 
I uppsatsen nyttjas en teorikonsumerande metod för att genomföra en kvalitativ text-
analyserade fallstudie, i syfte att undersöka ISIS organisations- och ledningsstrukturer. 
 

3.1 Teorikonsumerande metod 
När en teorikonsumerande metod nyttjas är de det enskilda, eller flera, fall som står i 
centrum, till skillnad från en teoriprövande metod där själva teorin skall testas och stäl-
las i centrum med hjälp av valda fall. 44 Tanken är att använda sig av redan fastställda te-
orier och med hjälp av teorierna förklara ett fenomen eller given händelse. När man 
nyttjar en teorikonsumerande metod kan man med fördel nyttja sig av flera teorier, allt 
för att få ett så bra grund som möjligt för att förklara fenomenet eller den valda händel-
sen. I undersökningen kan den teorikonsumerande metoden bidra till en effektivare un-
dersöka angående hur ISIS strukturerar sin organisation genom att nyttja teorierna som 
en grund att stå på samt ett verktyg för analysen. 
 

3.2 Kvalitativ textanalys 
Den kvalitativa textanalysen syftar till att lyfta fram det avgörande i texterna, genom att 
noggrant gå igenom textens delar, helhet och i vilket sammanhang de ingår i. 
Metoden syftar till att få en större förståelse och djup i de valda texterna och utifrån det-
ta kunna dela in och avgöra vilka delar av texten som är viktig och intressant nog att 
fortsätta undersöka, vilka sedan undersöks grundligt. 45  
 
I litteraturen talas det om att man genom att intensivt och noggrant bearbeta texten kan 
finna ett större innehåll än det som registreras vid en ytlig genomgång. 
Detta leder till att det ställs frågor angående textens poäng och slutsatser, samt om slut-
satser underbyggs av den omgärdande texten. För att kunna finna djupare förståelse 
måste texten bearbetas flertalet gånger, både övergripande och snabbt men också mer 
ingående och långsamt. 46 
 
Då undersökningsområdet, organisationsstrukturer och ledningsförhållanden inom ISIS, 
ej är omskriven i någon större utsträckning faller det sig lämpligt att nyttja en kvalitativ 
textanalys i kommande undersökning, eftersom en kvantitativmetod bygger på att ana-
lysera större mängder material på ett mindre djupgående sätt. Den begränsade informa-
tionen som är tillgänglig för undersökningen skapar en situation där den kvalitativa 
textanalysen kan nyttjas på ett effektivare sätt än en kvantitativ analys. Mindre mängder 
data som måste bearbetas flertalet gånger för att finna samband och struktur inom äm-
net. 
  

                                                        
44 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L, Metodpraktikan, Stockholm, Norstedts juridik, 2010 
, s. 42. 
45 Metodpraktikan, 2010, s. 237. 
46 Ibid. s. 237. 
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Den kvalitativa metoden kommer att hjälpa undersökningen eftersom undersökningen 
fokuserar på att förstå ISIS struktur med sina dela och helhet, för att sedan ligga till 
grund för de slutsatser som dras, vilket den kvalitativa metoden bidrar till. 
 
Inom den kvalitativa metoden existerar det två undergrupper: den systematiserande  
samt den kritiskt granskande metoden. Undergrupperna förgrenar sig ytterligare i vars 
tre undermetoder. Den metod som ämnas att nyttja i detta arbete är den  systematise-
rande metoden samt tillhörande undermetod som syftar till att klargöra strukturer. Vald 
metod avser till att klargöra tankestrukturer inom både organisationer men också hos 
enskilda individer. 47 
 
Den kvalitativa textanalysens klargörande metod kan nyttjas när man vill lyfta fram och 
förklara hur till exempel en stat eller organisation har agerat under ett händelseförlopp i 
historien. 
 
Fördelarna med att nyttja en kvalitativmetod är att metoden strävar efter att visa en 
helhetsbild av den situation som man undersöker, detta i sin tur ökar möjligheterna till 
förståelse för de sociala processer och sammanhang som omgärdar situationen. 48 Ut-
över detta kännetecknas den kvalitativa metoden av sin flexibilitet, då det ibland är 
nödvändligt att ändra på upplägget av undersökningen för att nå resultat. Detta kan 
bland annat handla om att de frågor som ställs inte täcker allt det som man vill undersö-
ka, samtidigt som det kan bli nödvändligt  att förändra upplägget under själva under-
sökningsfasen. 49 
 
När det kommer till nackdelar rörande den kvalitativa metoden talas det om att forska-
ren närmar sig sitt område på ett annorlunda, kontra en forskare som nyttjar sig av en 
kvantitativ metod, vilket kan bidra till att undersökningen påverkas. 50 Detta grundar sig 
i hur informationen i den kvalitativa metoden inhämtas, då forskaren oftast är mer in-
volverad och mer eller mindre aktiv i informationsinhämtningen i den kvalitativa pro-
cessen. Ytterligare kan forskarens uppfattning av situationen påverka processen och på 
så sätt få information som inte speglar verkligheten på ett korrekt sätt. Den information 
som inhämtas måste förbli så opåverkad som möjligt i syfte att i möjliggöra intersubjek-
tiv prövbarhet. Detta leder till att forskaren måste vara medveten om detta eventuella 
problem och under arbetets gång vara uppmärksam på detta. 51 
 

  

                                                        
47 Metodpraktikan, 2010, s. 238. 
48 Holme Idar & Solvang, Bernt, Forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 1996, s. 79. 
49 Holme Idar & Solvang Bernt, 1996, s. 80. 
50 Ahrne Göran & Svensson Peter, Handbok i kvalitativa metoder,  Malmö, Liber, 2011 s. 17. 
51 Holme Idar & Solvang Bernt, 1996, s. 94-95. 
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3.3 Fallstudie 
Utöver en teorikonsumerande metod och kvalitativ textanalys nyttjar undersökningen 
fallstudiemetoden. 
Fallstudien som undersökningsform har, till skillnad från andra metoder, inte inmutat 
några specifika metoder för sin insamling och analys av information. Alla typer av meto-
der för att samla in information kan användas när man nyttjar sig av fallstudier som un-
dersökningsform. 52 
 
Fallstudie är en form av undersökning som riktar sig mot en särskild händelse eller före-
teelse, en person, ett event eller en viss social grupp. Fallstudien "strävar efter att be-
skriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade termer, ofta 
kontinuerligt under en viss period".53 
Den specifika person eller händelse man väljer för sin fallstudie kan antingen utgöra en 
del i en större grupp som i sin tur blir ett exempel som nyttjas för att förstå liknande 
händelser eller grupper, den blir representativ. 
 
Vidare kan man även välja en enskild situation på grund av att den skiljer sig från 
mönstret och på så sätt få en ökad generell förståelse för den miljö som undersöks. 
Syftet med fallstudien blir således att, med hjälp av de resultat som har producerats, 
kunna utveckla teoretiska påståenden angående regelbundenheter i sociala strukturer. 
54 
 
Utöver detta beskrivs fallstudien som en undersökningsform som är flexibel i sin design, 
empirisk förankrad och uppbyggd på tyst kunskap. 55 
Då det skall nyttjas en kvalitativ fallstudie i undersökningen bör det även nämnas att en 
fallstudie som nyttjas i samband med kvalitativa metoder får fyra grundläggande egen-
skaper, vilka benämns som; partikularistiska, deskriptiva, heuristiska samt induktiva. 
Den partikularistiska delen talar om att fallstudien fokuserar på en viss individ, händelse 
eller fenomen. Fallet blir viktigt då det nyttjas för att belysa en viktigt del eller vad det 
kan innebära för helheten. Detta bidrar till en undersökning som kan i slutändan beskri-
va för läsaren vad som är lämpligt att göra och inte göra i en likande situation, samtidigt 
som den kan bidra med att belysa ett specifikt fenomen som kan nyttjas för att belysa ett 
större, generellt problem. 56 
 
En fallstudie bör innefatta så många olika variabler som möjligt för att kunna på ett om-
fattande och utförligt sätt beskriva den situation som undersöks. Detta leder till att slut-
produkten i fallstudien bli omfattande och tät. Den blir deskriptiv. Detta bidrar till att 
visa på en den eventuella komplexiteten i fallet, samtidigt som den presentera informa-
tion ur en bred bas av perspektiv och synsätt. 57 
  

                                                        
52 Merriam Sharan, Fallstudien som forskningsmetod, Lund, Studentlitteratur, 1996,  s. 24. 
53 Merriam Sharan, 1994, s. 24. 
54 Ibid. s. 25. 
55 Ibid. s. 26. 
56 Ibid. s. 25-27. 
57 Ibid. s. 26-28. 
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De tredje karakteristiska dragen i en kvalitativ fallstudie är det heuristiska dragen. Detta 
innebär att den har förmågan att öka läsarens förståelse av det fenomen som avhandlas. 
Den hjälper antingen till med att vidga läsarens perspektiv eller så bekräftas det som lä-
saren redan visste. Dragen beskriver bland annat varför vissa problem har uppstått, för-
klarar varför någonting fungerar, samtidigt som den utvärderar och sammanfattar. 58 
 
Till sist skall de induktiva dragen belysas, vilken innebär att fallstudien består av induk-
tiva resonemang. Allt eftersom arbetet fortgår skapas generaliseringar, begrepp och hy-
poteser utifrån det underlag som undersöks. Under arbetes gång upptäcks nya relatio-
ner och begrepp som bidrar till att de hypoteser och frågeställningar som arbetet inled-
des med ändrar utformning. Detta fenomen är typiskt för de kvalitativa fallstudierna. 59 
 
Fördelarna med att nyttja fallstudien som undersökningsmetod är att den är förankrad i 
verkliga situationer vilket bidrar till en utförlig redogörelse av vald situation. Detta, som 
tidigare nämnt, bidrar i  sin tur till framtagandet av hypoteser som kommer till gagn för 
framtida forskning. 60 
 
Utöver detta så underlättar den kvalitativa fallstudien för pedagogiska processer, då den 
är av förklarande form. Den förklarar sammanhang, hur problem har uppstått samtidigt 
som den utvärderar och sammanfattar. 61 
 
Tidigare i texten nämns det att fallstudien som undersökningsform är omfattande och 
djupgående, detta är inte enbart något positivt då det blir tidskrävande samtidigt som 
det kan skapa problem när arbetet skall förmedlas till läsaren. Det kan uppfattas som 
allt för detaljerad och ingående, vilket bidrar till att undersökningarna inte blir lästa och 
önskade effekter uteblir. 62 
 
Ytterligare nämns det att fallstudien kan överdriva eller förenkla i kombination med att 
läsaren kan lockas att tro att fallstudien representerar den helhet som den är tagen ur, 
vilket kan leda till att läsaren drar felaktiga slutsatser om hur situationen verkligen ser 
ut. 63 
 

3.4 Varför nyttjas valda metoder 
Syftet med detta arbete är att belysa ISIS organisationsstruktur och ledningsförhållan-
den, med detta i åtanke faller det sig lämpligt att nyttja fallstudien som grund för arbe-
tet. Detta då fallstudien strävar efter att beskriva och analysera komplexa existerande 
situationer och enheter. 
 
Ytterligare har det valts ett teorikonsumerande förhållningssätt på grund av att uppsat-
sen inte strävar efter att testa giltighet i de valda teorierna, utan nyttjas istället teorierna 
för att förklara en given situation. Det är fallet som står i centrum i undersökningen, inte 
teorierna. 

                                                        
58 Ibid. s. 27-28. 
59 Ibid. s. 27. 
60 Merriam, Sharan, 1994, s. 46. 
61 Ibid. s. 28. 
62 Ibid. s. 47. 
63 Ibid. s. 47. 
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Anledningen till att en kvalitativ metod nyttjas är på grund av uppsatsens mål angående 
att klargöra strukturer inom ISIS. Uppsatsen strävar efter att tydliggöra underliggande 
strukturer och belysa annan mjuk data som kan på ett utförligt sätt beskriva hur ISIS är 
uppbyggda. I detta avseende är den kvalitativa metoden effektivare då den fokuserar på 
att visa en helhetsbild i syfte att sin tur öka förståelsen för de sociala sammanhang som 
kringgärdar situationen. Ytterligare är den kvalitativa metoden mer flexibel, vilket ska-
par goda förutsättningar för arbetet att nå resultat. 

 

3.6 Operationalisering 
I undersökningen nyttjas valda teorier som ett verktyg för att förklara organisations-
strukturerna samt ledningsförhållanden inom ISIS. 
Under bearbetningen av vald empiri kommer det att sökas efter indikationer på att ISIS 
nyttjar sig av decentraliserade ledningsförhållanden samtidigt som förekomsten av nät-
verksstruktur kommer att undersökas. Detta skall ske genom att granska ISIS hur be-
skrivs, utifrån vald empiri, organisera sig och därigenom konstatera hur valda teorier 
kan nyttjas för att förklara strukturerna och ledningsförhållandena. 
Fokus kommer inte att ligga på att identifiera nyckelord eller begrepp utan på att förstå 
hur strukturen inom ISIS delar och helhet ser ut, för att sedan dra slutsatser rörande 
ISIS sätt att organisera sig. 
De sex indikatorer som har valts att agera verktyg för teorierna i undersökningen är ej 
sedan tidigare fastställda, avgörande indikatorer på att en organisation är strukturerad 
utifrån valda teorier. Indikatorerna är valda av författaren utifrån dennas tolkning och 
uppfattning av valda teorier. Detta kan leda till att alla aspekter ej täcks in, dock måste 
avgränsningar och val göras vilket har lett till valen av indikatorer. 
Utöver att det finns risk för att aspekter ej täcks in i valda indikatorer finns risken för 
falsifiering, dock är de valda indikatorerna vida i sin formulering, samtidigt som de är 
hämtade från en grundläggande nivå inom valda teorier, vilket minskar risken för att 
undersökningen skall bli felaktig. 
 
 
Indikatorer på en nätverksbaserad organisation64: 
 

1. ISIS består av självständiga enheter. 
 

2. Ledningsförhållandena inom ISIS är ej strukturerade i horisontala eller vertikala 
modeller. 
 

3. Relationer inom ISIS kännetecknas ej av byråkratisk strikthet, utan genom delade 
normer, värderingar samt ömsesidig tillit. 
 

4. Den interna nätverksstrukturen inom ISIS är kompletterade genom kontakter 
med individer utanför organisationen. 

 
 

                                                        
64 Arquilla & Ronfeldt, 2001, s. 31-32. 
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Indikationer på en decentraliserad organisation65: 
 

5. Den högre ledningen inom ISIS leder genom målsättningar för organisationen. 
 

6. Organisationsstrukturen på hög nivå inom ISIS  möjliggör att organisationen i 
stort består av många underenheter. 
 

7. Varje enhet inom ISIS har de resurser de behöver för att utföra arbetet. Kan lösa 
uppgifter självständigt. 

 
Indikatorerna kommer att nyttjas i analysen som genomförs i kapitel 5.

                                                        
65 Mintzberg Henry, 1993, s.219. 

Indikator på en nätverksbaserad 
organisation 

Realisering 

1. ISIS består av självständiga enheter. ISIS består av mindre enheter som kan agera 
självständigt och utföra verksamhet utan stöd 
eller ledning från en högre ledning.  

2. Ledningsförhållandena inom ISIS är 
ej strukturerade i horisontala eller 
vertikala modeller. 

Organisationsstrukturen inom ISIS liknar ked-
jenätverk, navnätverk eller allkanalsnätverk 
där det ej framgår några tydliga ledningsför-
hållanden. Det nyttjas ej någon tydlig struktur i 
ledningen av organisationen. 

3. Relationer inom ISIS kännetecknas 
ej av byråkratisk strikthet, utan genom 
delade normer, värderingar samt öm-
sesidig tillit. 

Ledningen inom ISIS bygger ej främst på en 
strikt hierarki, utan på att samtliga medlem-
mar i organisationen delar på en gemensamma 
värderingar, och normer. 

4. Den interna nätverksstrukturen 
inom ISIS är kompletterade genom 
kontakter med individer utanför orga-
nisationen. 

ISIS har kontakter, som bidrar med nödvändigt 
resurser, utanför organisationen för att kunna 
bedriva sin verksamhet. 

Indikationer på en decentraliserad 
organisation 

Realisering 

5. Den högre ledningen inom ISIS leder 
genom målsättningar för organisatio-
nen 

Få organisationer nyttjar inte målsättningar 
när den leds, dock skall ISIS ha det som sin 
främsta sätt att leda. Kommandostyrning skall 
ej nyttjas inom ISIS. 

6. Organisationsstrukturen på hög nivå 
inom ISIS  möjliggör att organisationen 
i stort består av många underenheter. 

Ledningsstrukturen har minimal begränsning-
ar när det kommer till att utöka antalet under-
enheter inom ISIS. Kan på ett enkelt sätt starta 
nya lokala grupperingar. 

7. Varje enhet inom ISIS har de resur-
ser de behöver för att utföra arbetet. 
Kan lösa uppgifter självständigt. 

Enskilda enheter/underenheter har de resur-
ser de behöver för att operera, behöver ej stöd 
från högre ledning för att utföra den dagliga 
verksamheten. Dock behåller den högre led-
ningen ett starkt grepp om enheten. 
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4. Empiri 
 

4.1 Bakgrund 
Organisationen i fråga har haft ett antal namn sedan det grundades. ISIS (Islamic State in 
Iraq and Sham) har rötter tillbaka till oktober 2004 och var en ledande aktör i motstån-
det mot USA och under den ockupation som följde och gick då under namnet AQI (Al Qa-
eda in Iraq). Al Qaeda var även innan 2004 verksam i Irak men nyttjade då inget speci-
fikt namn förutom Al Qaeda. 66 
Mellan 2003 och 2006 led AQI stor förluster i sin högre ledning på grund av Amerikans-
ka operationer som ledde till tusentals arresteringar av medlemmar. AQI's grundare och 
högste ledare, Abu Mus'ab al Zarqawi dödades 2006, detta skapade dock inte större hin-
der för organisationen. 67 Det var också efter Zarqawis död, i oktober 2006, som AQI 
döpte om sig till ISIS. 68 
Under 2007 minskade stödet för AQI i Irak och det var inte förrän 2010, när Abu Bakr al-
Baghdadi tog över ledarskapet för organisationen som det vände. 69 
Abu Bakr al-Baghdadi stärkte och utvecklade organisationen och bidrog med både kri-
gare samt ekonomiskt stöd när Al Qaeda spred sig till Syrien 2011 och bildade Jabhat Al-
Nursa. 70 Organisationen och dess ledare svår trohet, lik alla andra undergrupper inom 
Al Qaeda, till huvudorganisationen, dock bibehölls en stor portion av självbestämmande 
inom AQI. 
I februari 2014 förkastade Al Qaeda AQI efter att Abu Bakr al-Baghdadi vägrade att er-
känna Al Qaedas högste ledare, Ayman al-Zawahiri, som överhuvud för AQI och dess roll 
som en undergrupp i Al Qaeda, vilket definitivt klippte banden mellan AQI och huvudor-
ganisationen. Det som föranledde denna brytning var meningsskiljaktigheter angående 
AQIs interna stridigheter gentemot  Jabhat Al-Nursa samt AQIs inblandning i stridighe-
terna i Syrien. 71 I samband med Baghdadis brytning med Al Qaedas huvudorganisatio-
nen meddelade han även att ISIS införlivade deras rivaler Jabhat Al-Nusra in i ISIS. Detta 
var inget ömsesidigt beslut grundat i de både ledarskikten, dock gick stora mängder av 
deras krigare över till ISIS och möjliggjorde för ISIS att öka sitt territorium och inflytan-
de i regionen. 72 Beskrivna händelser, splittringen från Al Qaeda, införlivningen av Al-
Nusra och Abu Bakr al-Baghdadi som deras högste ledare lade grunden till det ISIS som 
existerar idag. 
 

  
  

                                                        
66 Sprusansky Dale, Understanding ISIS, Washington Post, 2014. 
67 Zimmerman Katherine, 2013. 
68 Country Reports on Terrorism 2013, 2014, United States Department of Publication, Bureau of Counter-
terrorism, s. 304. 
69 Sprusansky Dale, 2014. 
70 Ibid. 
71 http://www.hscentre.org/middle-east-and-north-africa/isis-background-ideology-capabilities/. 
72 Sprusansky Dale, 2014. 
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4.2 ISIS högre ledningsstruktur 
Som tidigare visat är ISIS en organisation sprungen ur Al Qaedas avdelning i Irak (AQI). 
Dock betyder detta inte att ISIS är eller kommer vara strukturerad som Al Qaeda i fram-
tiden. ISIS har utvecklats från att vara en terrorgrupp som enbart opererat i Irak till att 
verka för att bilda en islamistisk stat som sträcker breder ut sig i både Irak och Syrien. 
Den 18 April 2015 publicerade Der Spiegel en artikel där de synliggjorde strukturen och 
organisationens uppbyggnad. 73 I artikeln redovisades en två delad struktur, en högre 
ledning samt en organisationsstruktur för organisationen i stort. Strukturen synliggörs 
även i en BBC artikel från den 3 september 2014. 74 
Den högre ledningsstrukturen inom ISIS grundar sig på en högste ledare, en Kalif. Pos-
ten innehavs av för tillfället Abu Bakr al-Baghdadi, dock har det rapporterats att al-
Baghdadi skadats svårt i ett flyganfall och det är i nuläget oklart om han fortfarande le-
der ISIS. 75 Al-Baghdadi anses av vissa forskare att inneha absolut makt inom organisa-
tionen, medans andra anser att denna makt kan begränsas av Shurarådet, ett av de un-
derställda råden som existera under kalifen. 76 Under al-Baghdadi i rangordningen exi-
sterar det fyra stycken råd; Shurarådet, militärrådet, säkerhetsrådet samt Shariarådet. 
 
Shurarådet är ett rådgivande ämbete som innefattar mellan 9-11 medlemmar, vilka är 
valda av sittande kalif. Rådet styr över ISIS statsangelägenheter. 77 Det som särskiljer 
Shurarådet ifrån de andra råden inom ISIS är att det, rent teoretiskt, har makten att av-
sätta sittande kalif om denna inte följer gällande Sharialagar. 78 
 
Inom ISIS är det militärrådet som agera som det högsta beslutsfattande organ när det 
kommer till militära frågor. Rådet består av tre medlemmar vilka har till uppgift att pla-
nera, styra och övervaka de regionala militära ledarna samt leda de operationer som or-
ganisationen genomför. Även dessa tre individer väljs av kalifen. 79 
 
Säkerhetsrådet anses enligt, Dr. Jacques Neriah, var det viktigaste rådet inom organisa-
tionen. Säkerhetsrådet har, utöver ansvaret för Kalifens personliga säkerhet, ansvar för 
att genomdriva den högre ledningsbeslut längre ner i organisationen rörande bland an-
nat aktuella operationer, domar samt inhämtandet av underrättelse. Rådet styrs av fyra 
före detta Irakiska officerare från Saddam Husseins tid vid makten. 80 
 
Shariarådet, även kallat The Judicial Authority, är den delen av ISIS högre ledningen som 
agerar som organisationens juridiska organ. Shariarådet har översyn när det kommer 
till organisationens predikande inslag samt rekryteringen av nya medlemmar till orga-
nisationen. 81 

                                                        
73 http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-
group-a-1029274.html. 
74 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052475. 
75 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-leader-abu-bakr-albaghdadi-
incapacitated-by-spinal-injuries-after-us-air-strike-in-iraq-10219663.html. 
76 http://jcpa.org/structure-of-the-islamic-state/, 
http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-syria-iraq-hierarchy/. 
77 jcpa - structure of the islamic state. 
78 cnn.com - ISIS hierarchy. 
79 jcpa - structure of the islamic state. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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Utöver de fyra råden finns det tecken på att det även existera en parallell enhet eller 
struktur. Denna enhet liknas vid en kabinett eller triad som skall fungera som ytterligare 
ett verkställande organ inom organisationen. 82 Kabinetten går under namnet Al Imara, i 
vilken man återfinner kalifens två ställföreträdare inom ISIS. Ställföreträdarna vidarebe-
fordrar kalifens ordrar ner till de regional cheferna, vilka i sin tur är underställda ett 
visst antal lokala grupper. 83 
 
Ett antal av posterna i den högre ledningsstrukturen innehas av före detta officerare i 
Saddam Husseins Försvarsmakt. Bland annat de två direkt underställda regioncheferna, 
flera ledarmöter i råden samt en Haji Bakr. 84 Haji Bakr dödades 2014 och påstås varit 
underrättelseofficer och överste i Saddams flygvapen, samt  den individ som har skapat 
den organisationsstruktur som ISIS påstås bygga på. 85 Haji Bakr anses ha haft stort in-
flyttande inom den högre ledningen och ISIS i stort som organisation. 
 

4.3 Organisation och struktur inom ISIS 
Förutom att redovisa en bild utav hur den högre ledningsförhållandena inom ISIS för-
modas se ut synliggjorde även Der Spiegel hur organisationens struktur ser ut på de un-
derliggande, lägre nivåerna. 
Artikeln visade på en struktur som var uppbygg med hjälp av en decentraliserad struk-
tur. Överst, som tidigare visat, åter finns den högre ledningen med ett övergripande an-
svar. Direkt under den högre ledningen nyttjas de två ställföreträdarna som regionche-
fer, en för organisationens verksamhet i Irak samt en för Syrien. I praktiken skapas två 
individuella organisationer direkt under den högre ledningen. Delningen bör inte ses 
som en intern splittring utan mer som en administrativlösning. 86 
 
Under de två existerande delarna av ISIS existerar det en mängd underställda chefer 
som i sin tur har en gruppering sig underställd. Grupperna refereras till som Wilayaat, 
provinser, där de regionala cheferna benämns Wali, guvernörer. 87 Guvernörerna får di-
rektiv från sin regionchef angående allt från rekrytering till sin egna lokala ekonomi. 88 
Inom provinserna har ISIS utvecklat förmåga att utföra grundläggande tjänster till be-
folkningen, så som mattransporter och sanitetsarbete. 89    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
82 jcpa - structure of the islamic state. 
83 cnn.com - ISIS hierarchy. 
84 cnn.com - ISIS hierarchy, http://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/isis_confirms_death.php, 
Der Spiegel - islamic state, jcpa - structure of the islamic state. 
85 Der Spiegel - islamic state, jcpa - structure of the islamic state. 
86 cnn.com - ISIS hierarchy, http://www.trackingterrorism.org/content/isis-visuals-leadership-structure-
islamic-state-isilisis. 
87 bbc.com - middle east. 
88 cnn.com - ISIS hierarchy. 
89 Michael Weiss, ISIS: Inside the army of terror, New York, Regan Arts, 2015, s. 164. 
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Provinserna byggs i sin tur upp efter samma struktur som den högre ledningen, genom 
de fyra råden, specifikt för provinsen.  
Provinserna redovisas som fristående enheter inom organisationen utan några direkta 
kopplingar mellan varandra. 90 Ledningsförhållandena går i vertikala linjer inom ISIS 
strukturen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förenklad ledningsstruktur inom ISIS 
Källa: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052475 
 

 

4.3.1 Underrättelsestrukturen inom ISIS 
I Der Spiegels artikel framkommer det en struktur parallellt med grundorganisationen, 
ett underrättelse- och säkerhetsorgan. Enheten är, likt huvudorganisationen, tvådelad 
med en regionchef som högsta chef. Regionchefen har sedan, likt den högre ledningen, 
ett antal underenheter vilka har till uppgift att bland annat övervaka, avkunna domar 
samt utbilda personal i underrättelsetjänst. 91 
Direkt under den regional underrättelsechefen grupperas de mindre enheter som åter-
finns på provinsiellnivå. Enheterna har i sin tur ytterligare underenheter som arbetar 
med bland annat vapenfrågor, teknik, fångar och förhör. 92 
Detta underrättelse- och säkerhetsorgan agerar som en övergripande enhet för organi-
sationens underrättelseenheter och nyttjar även de lokala provinsiella resurserna i syfte 
att skapa en gott informationsunderlag inom organisationen gällande sina medlemmar 
och invånare. 93 
  

                                                        
90 bbc.com - middle east, Der Spiegel - islamic state. 
91 Der Spiegel - islamic state. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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5. Analys 
För att påbörja analysen av det som presenterades i tidigare empirikapitel återgår arbe-
tet till de sedan tidigare fastställda indikatorerna utifrån de två olika teorierna. 
Analysen kommer att struktureras upp genom att varje enskild indikator undersöks i 
fallande ordning. 
 

5.1 Indikationer på en nätverksbaserad organisation 
 

5.1.1 ISIS består av självständiga enheter 
Svaret på denna indikator blir tvådelat då empirin ger ett tvetydlig svar på frågan. 
Genom att titta på de organisationsstrukturerna som har presenterats kan man se att 
organisationen är uppbyggd kring en stark högre ledning med det beslutande rådet samt 
kalifen längst upp i ledningsstrukturen. Sedan faller det ner till mindre enheter som be-
skrivs som självförsörjande enheter inom organisationen. Detta går inte emot nätverks-
teorierna då detta kan passa in i samtliga av de presenterade versionerna av nätverk. 
Dock redovisas det att organisationen nyttjar sig av stor kontroll gentemot sina lägre, 
provinsiella enheter vilket problematiserar självständigheten. Den högre ledningen ut-
övar kontroll inom samtliga av organisationens nivåer, vilket begränsar enskild enhets 
självständighet, vilket begränsar möjligheterna för att ISIS nyttjar sig av kedje- eller 
hubnätverksstruktur. 
 

5.1.2 Ledningsförhållandena inom ISIS är ej strukturerade i horisontala eller vertikala mo-
deller 
Denna indikator har visat sig i fallet ISIS ej beskriva ISIS sätt att strukturerar sig på. 
Enligt underlaget visar det sig att ISIS är en organisation som nyttjar sig av tydliga verti-
kal ledningsstrukturer. Underlaget stödjer inte att organisationen nyttjar sig av någon 
form av komplex struktur när det kommer till ledningsförhållanden inom ISIS. 
Analysen har inte funnit några tydliga spår på att ISIS nyttjar sig av varken, kedje-, nav- 
eller några allkanalnätverk. ISIS ledningsförhållanden är tydliga och i många fall struk-
turerade vertikalt. 
 

5.1.3 Relationer inom ISIS kännetecknas ej av byråkratisk strikthet, utan genom delade 
normer, värderingar samt ömsesidigt tillit 
Även denna punkt blir tvådelad då empirin för indikatorn ger två bilder av strukturen. 
Normer, värderingar och tillit är inte något som redovisas som en avgörande del av or-
ganisationen, men om man tittar på den högre ledningsstrukturen och dess medlemmar 
ser man att det finns den antal före detta officerare på ett stort antal av de viktiga pos-
terna. Några av officerarna direkta kollegor. 94 Detta kan ses som en indikator på att det 
existerar en viss form av tillit och respekt, och framför allt delade normer och värde-
ringar. 
Gemensamma normer och värderingar är något som ISIS till viss del bygger på, då orga-
nisationen bygger på en specifik forma av islamism och deras tolkning av Islam. 

                                                        
94 Der Spiegel - islamic state. 
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Trots tecken på nära relationer och struktur byggd på normer, verkar ISIS kännetecknas 
mer av en strikt vertikal ledningsstruktur med raka ledningsförhållanden och inte av ett 
komplicerat nät likt ett allkanalnätverk konstruerat kring personliga kontakter och 
tjänster. 
 

5.1.4 Den interna nätverksstrukturen inom ISIS är oftast kompletterad genom kontakter 
med individer utanför organisationen 
Denna indikator blir även den svår att få svar på då organisationens struktur ej verkar te 
sig som ett nätverk likt de i tidigare teoriavsnitt redovisade grundat på Arquilla eller 
Ronfeldt teorier. 
Dock så kan man se att ISIS organisation, likt många, andra har kontakter utanför själva 
kärnorganisationen. I fallet med ISIS kan man se dels starka kopplingar med utomståen-
de när det kommer till rekrytering och tillförsel av nya medlemmar. Individerna kom-
mer till stor del från andra regioner utanför ISIS kontrollerade områden, bland annat 
från västervärlden och resterande delar av arabvärlden. 95 
Det i kombination med att det redovisas i Der Spiegels artikeln att ISIS rekryterar stu-
denter från arabvärlden och Europa, kontorsarbetare från Tunisien och veteraner från 
Tjetjenien och Uzbekistan kan ses som bevis på att ISIS har ett stort antal kopplingar 
runt om i världen. 96 
Utöver den rekrytering som sker utanför ISIS kontrollerat området tillförs även organi-
sationen kapital från enskilda individer, vilka oftast är välbärgade och bosatta i Gulfregi-
onen. 97 
 

5.2 Indikationer på en decentraliserad organisation 
 

5.2.1 Den högre ledningen inom ISIS leder genom målsättningar för organisationen 
Denna kan te sig svår att finna i det materialet som har undersöks. ISIS har en stark hög-
re ledningsstruktur som, enligt texterna, håller hårt i tyglarna. Detta behöver dock inte 
betyda att ledarna inte nyttjar sig först och främst utav målsättningar för att leda. Detta 
antagande grundar sig på att ISIS som organisation är både storskalig och expanderar 
med en hög fart, då i nuläget ISIS kontrollerar ca 30 procent av både Irak och Syrien och 
har sammanlagt cirka 4 miljoner människor boende inom området. 98 Utöver detta har 
de ett stort samarbete med likasinnade organisationer runt om i mellanöstern och Afri-
ka. 99 
Detta behöver inte betyda att ISIS högre ledning styr med målsättningar som sitt främs-
ta verktyg, dock skulle det vara ett lätt sätt att styra en allt mer växande organisation. 
Viktigt att belysa är att Mintzberg även tydliggör i sina teorier att högre ledningen kan, 
trots en decentraliserad organisationsstruktur, behålla ett starkt grepp om organisatio-
nen i fråga. 100 

                                                        
95 jcpa - structure of the islamic state. 
96 Der Spiegel - islamic state. 
97 Sprusansky Dale, 2014. 
98 jcpa - structure of the islamic state, Sprusansky Dale, 2014. 
99 jcpa - structure of the islamic state. 
100 Mintzberg, Henry, 1993, s. 217. 
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5.2.2 Organisationsstrukturen på högre nivå inom ISIS möjliggör att organisationen i stort 
består av många underenheter 
ISIS har som tidigare beskrivits ha en omfattande organisationsstruktur med många, 
både nära men även avlägsna, delar och enheter. Delarna styrs i slutändan av ISIS högre 
ledning med al-Baghdadi som högste beslutsfattare. 
För att på enklaste sätt svara på frågan så bör man kanske inte starta med att undersöka 
den högre ledningsstrukturen, utan istället se till mängden enheter och enskilda delar 
som utgör ISIS. ISIS består av otaliga underenheter, allt från lokala enheter direkt under 
huvudorganisationen enda ut till organisationer som har svurit trohet till organisatio-
nen. 101 
För att ytterligare bygga på strukturen återfinns en nästintill självstyrande, dock direkt 
underställd den högre ledningen, säkerhetsorgan som operera genom hela organisatio-
nen. Allt detta kan ses som en god indikation på att den högre ledningen arbetar för att 
möjligöra ISIS expansion när det kommer till fler underenheter. Dock återfinns inga di-
rekta bevis på att den högre ledningen aktivt arbetar för att skapa fler underenheter, 
vilket heller inte är ett krav för en decentraliserad organisationsstruktur. 
 

5.2.3 Varje enhet inom ISIS har de resurser de behöver för att utföra arbetet, kan lösa 
uppgifter självständigt 
Denna del i Mintzbergs teori kring decentraliserade organisationer kan ses som en 
grundläggande förutsättning för att den organisation som beskrivs skall kunna fungera 
fullt ut. Om en enhet skall kunna arbeta självständigt mot uppsatta mål måste den också 
ha de resurser som möjliggör att de kan nå målen. 
När man tittar på den organisationsstruktur som presenteras gällande ISIS kan man se 
att det finns goda möjligheter för att metoden i fråga skulle kunna nyttjas av organisa-
tionen. Indikationen kan både återfinnas på hög som låg nivå, beroende hur man ser på 
situationen. 
Organisationen är direkt under den högre ledningsstrukturen indelad i två områden, 
ISIS i Syrien samt ISIS i Irak, vilka presenteras som oberoende i förhållande till varandra. 
Delarna kan ses som en del i organisationens sätt att decentralisera styret och beroen-
det inom organisationen. 102 
Utöver detta kan man se att organisationen är uppdelad i mindre enheter, de som tidiga-
re refererades till som provinser (Wilayaats). Underenheterna har ett eget lokalt råd 
med en regional emir (högsta chef) som bestämmer verksamheten inom den angivna 
provinsen. Detta exemplifieras i texterna genom att de provinsiella emirerna har möjlig-
het och rätt att utföra allt från mord, avrättningar, kidnappningar till intern kommunika-
tion och kryptering. 103 
  

                                                        
101 jcpa - structure of the islamic state. 
102 Der Spiegel - islamic state, cnn.com - ISIS hierarchy. 
103 Der Spiegel - islamic state. 
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6. Diskussion 
I undersökningens sista del återgår undersökningen till de tidigare ställda övergripande 
frågeställningarna, tillsammans med sina underordnande delfrågor. 
Tanken är i denna del att diskutera kring det underlag och analys som har presenterats i 
undersökningen gällande lednings- och organisationsstrukturer i terroristorganisatio-
ner, med ISIS som illustrativt fall. Detta skal leda till att tydliggöra resultaten och för-
hoppningsvis ge svar på tidigare ställda frågor. 
Diskussionen kommer att byggas upp underifrån genom att inledningsvis kommer de 
underordnande frågorna att diskuteras enskilt, därefter kommer den övergripande frå-
geställningen att diskuteras. Avslutningsvis avrundas kapitlet med en övergripande, 
sammanfattande diskussion. 
  

6.1 Vilken roll spelar den högre ledningen i organisationen? 
 

6.1.1 Kan ISIS's lednings- och organisationsstruktur förklaras med hjälp av nätverksteori? 
Utifrån det som presenterats i empirin och analysen kan man påvisa att ISIS som organi-
sation i nuläget inte är en organisation som är uppbyggd och strukturerad som en typisk 
nätverksorganisation, likt de som har presenterats i teorikapitlet. Har ej funnit spår ef-
ter varken kedje-, hub- eller allkanalnätverk inom ISIS. 
Dock behöver detta nödvändigtvis inte betyda att organisationen ej har, eller kommer 
vara, strukturerade på detta sätt. 
Då ISIS är i grunden Al Qaedas gren i Irak som bröts sig loss efter meningsskildaktighe-
ter kan man dra slutsatsen att organisationen en gång i tiden var, precis som sin moder-
organisation, strukturerad likt det som presenterats i teorierna. För att även blicka 
framåt kan man heller inte utesluta att ISIS inte kommer återigen struktureras som ett 
nätverk, detta då organisationens framgångar möjligtvis bromsas upp och till och med 
stoppas helt. I sådana situationer kan en organisation likt ISIS återgå till sin grundform 
och återigen organisera och strida som en nätverkorienterad grupp. 104 
 

6.1.2 Kan ISIS's lednings- och organisationsstruktur förklaras med hjälp av Mintzbergs teo-
rier kring decentraliserade organisationer 
Till skillnad från teorierna kring helt nätverksbaserade organisationer återfinner man i 
Mintzbergs teorier kring decentraliserade organisationer en tydligare typ av en mer 
överskådlig organisationsstruktur, vilket hjälper till att undersöka ISIS. Mintzbergs teo-
rier kommer närmare att förklara ISIS i sin nuvarande form, med alla underenheter och 
deras möjligheter till självstyre under kontrollerade former. 
Precis som beskrivs i teorin kring decentraliserade organisationer, där högste chefen of-
tast vill behålla ett fast grepp och underenheterna, visar även empirin på att den högre 
ledningen behåller ett fast grepp om organisationen, trots de uppdelade ledningsstruk-
turerna. 
  

                                                        
104 Galula D. & Nagl J, 2006, s. 36-38. 
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Det som talar emot denna uppfattning angående ISIS och deras lednings- och organisa-
tionsstruktur är den hårda kontrollen, både direkt uppifrån, men också från den själv-
ständiga säkerhetsenheten som har till uppgift att bevaka organisationens alla delar på 
uppdrag av den högre ledningen. 
Detta visar på en extremt hård kontroll, en kontroll som troligtvis inte är efterstävans 
värd inom den struktur som Mintzberg redovisade. Detta, återigen, behöver ej vara nå-
got som talar emot att teorin är applicerbar på ISIS, endast att den högre ledningen ut-
övar sin kontroll på ett extremt omfattande vis. 
Faktum är att det inte har redovisats någonstans i det underlag som har gåtts igenom att 
kontrollenheterna inom ISIS påverkar den dagliga verksamheten, utan endast varit akti-
va när den ej har uppnått de mål som den högre ledningen har satt upp för den enskilde 
underenheten. 
 

6.2 Vad är det i organisationsstrukturen som möjliggör för ISIS att fortsätta 
stridigheterna med bibehållen intensitet trots upprepade förluster i styrkor-
nas högre ledningsstrukturer? 
 
ISIS har en gedigen högre ledning, mycket likt många redan existerande statsapparater 
runt om i världen. ISIS nyttjar sig av en högsta chef, en rådgivande kabinett samt ett an-
tal departement liknande grupper av människor som leder och ser till att verksamheten 
inom organisationen flyter på. 
Genom att ISIS har byggt en sådan struktur börjar organisationen mer och mer likna en 
stat, vilket enligt många källor är deras mål, att bilda en stat, ett kalifat, och inte bara be-
driva terror riktat mot sina motståndare. En stat som erbjuder sina invånare rättsskip-
ning, stabilitet och samhällstjänster. 105  
Detta kan ses som en av anledningarna till att ISIS inte har lidit i allt för stor utsträck-
ning av de metoder som har satts in emot dem. Enskilda chefsfigurer spelar möjligtvis 
inte några avgörande roller, då det finns en stor administration med ett stort antal indi-
vider som är kapabla att ta över när någon faller bort. ISIS har, eller håller möjligtvis på, 
att bygga upp en stark ledningsstruktur som har kapaciteten att hantera bortfall, vilket 
gör att den kan fortsätta bedriva striden med bibehållen intensitet. 
 
Att se ISIS som en väloljad hierarkisk organisation, med klara ledningsförhållanden som 
skiljer sig från andra islamistiska terroristorganisationer vilka organiserar sig genom 
nätverksstrukturer är det viktigaste resultatet och bidraget ur undersökningen. 
Denna slutsats bidrar till att fylla de luckor, inom tidigare forskning, som finns gällande 
hur islamistiska terroristorganisationer strukturerar, vilka till stor del har fokuserat på 
nätverksbaserade strukturer likt den Al Qaeda nyttjar sig av. 
 
  

                                                        
105 Michael Weiss, 2015. 
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Viktigt att belysa är att framgång i strid handlar inte endast om att ha en intakt högre 
ledning, utan avgörs på många andra nivåer. Detta bör betänkas i skrivande stund då 
ISIS framgångar har bromsats upp på många fronter samtidigt som Abu Bakr al-
Baghdadi befaras ha tappat förmågan att leda ISIS. 106 
 
Det kan även diskuteras angående om ISIS strukturer är konstruerade kring helt andra 
strukturer, nämligen som tidigare nämnt de redan existerade klanstrukturerna i regio-
nen. Synpunkten i fråga har presenterats av Ronfeldt, i vilken han menar att ISIS och 
dess organisation är en produkt utav just klansamhället. Ett samhälle med en stark leda-
re och där det existera mindre underenheter som svär trohet till den högre ledaren. Ut-
över detta bygger samhället på sociala band, släktskap och moraliska riktlinjer. 107 
Då tidigare nämnda drag återfinns inom organisationen bidrar det till att ytterligare 
skapa ett lager av teorier rörande ISIS uppbyggnad. 
Vidare går det ej att bortse från att många av ISIS högre ledare är före detta officerare i 
Iraks Armé och flygvapen, vilket kan tyda på att organisationen är uppbyggd efter struk-
turer som går att återfinna inom Iraks tidigare statsapparat. 

  

                                                        
106 independent.co.uk - isis leader abu bakr albaghdadi incapacitated. 
107 Ronfeldt David, 2005. 
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7. Förslag på vidare forskning 
För att ytterligare undersöka ISIS rörande organisationens ledningsstrukturer och deras 
sätt att organisera sig på kan det vara givande att undersöka om de etablerade teorierna 
kring hur terroristorganisationer är strukturerade verkligen förhåller sig till hur ISIS har 
utvecklas. Hur applicerbara är teorierna på en organisation som ISIS? 
Utöver detta kan det vara till nytta att undersöka mer i detalj angående organisationens 
högre lednings verkliga möjlighet till att direkt påverka organisationens underenheter 
och den dagliga verksamheten inom ISIS samt hur den högre ledningen utövar kom-
mandostyrning eller nyttjar sig av en existerade linjeorganisation för att styra organisa-
tionen. 
Ytterligare kan det vara intressant att vidare undersöka gällande klanstrukturer för att 
förklara den struktur som existerar inom ISIS. 
 

8. Undersökningens betydelse för yrkesutövningen 
Som officer är det viktigt att ha en god omvärldsuppfattning samt en uppfattning om hur 
organisationer verkar i tänkbara nya insatsområden. Detta kan ligga till grund till för ny 
förståelse kring en möjlig framtida motståndare, dennas ledningsförhållanden, struktu-
rer och organisation, samt hur dessa skall bemötas. 
Ytterligare ger undersökningen en inblick i möjliga sätt att strukturera en militärorgani-
sation, vilket skapar goda förutsättningar för att problematisera och utveckla de egna 
ledningsstrukturerna samt officerens roll i gällande strukturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Kd Sebastian Tham 26/5-2015 Självständigt arbete (15 hp) 
OP 12-15 

Sida 37 av 39 
 

Litteratur och referensförteckning 

Litteratur 
Teori & Metodlitteratur 

 Arquilla John & David Ronfeldt, Networks and Netwars, Santa Monica: RAND, 
2001. 

 Mintzberg Henry, Structure In Fives, Designing Effective Organizations, Upper 
Saddle River, A Person Education Company, 1993.  

 Scott John & Carrington Peter, SAGE Handbook of Social Network Analysis, 
London, SAGE, 2011. 

 Bolman Lee, Deal Terrence, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 
Lund, Studentlitteratur, 2010. 

 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L, Metodpraktikan, Stock-
holm, Norstedts juridik, 2010. 

 Holme Idar & Solvang Bernt, Forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 
1996. 

 Merriam Sharan, Fallstudien som forskningsmetod, Lund, Studentlitteratur, 
1996. 

 Ahrne Göran & Svensson Peter, Handbok i kvalitativa metoder, Malmö, Liber, 
2011. 

 Petersson Magnus & Åselius Gunnar, Om konsten att tänka, granska och skriva 
på ett vetenskapligt sätt - En introduktion i metodlära, 2008. 

 

Empirilitteratur 
 Galula, D. & Nagl, J. Counterinsurgency warfare : theory and practice. Westport, 

CT: Praeger Security International, 2006. 
 Michael Weiss, ISIS: Inside the army of terror, New York, Regan Arts, 2015. 

 

Rapporter, andra källor 
 
Katherine Zimmerman, The Al Qaeda Network, AEI Critical Threats project, 2013. 
 
Ronfeldt, 2005, Al Qaeda and its affiliates: A Global tribe waging segmental warfare? 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1214/1134, (13/5-15 16:05). 
 
Understanding ISIS, Sprusansky Dale, Washington post, 2014. 
http://www.wrmea.org/2014-october/understanding-isis-frequently-asked-
questions.html, (13/5-2015 16:16). 
 

 

 

 

 
  



Kd Sebastian Tham 26/5-2015 Självständigt arbete (15 hp) 
OP 12-15 

Sida 38 av 39 
 

Offentligt tryck   
 
United States Department of Publication, Bureau of Counterterrorism, Country Reports 
on Terrorism 2013, 2014. 
 
http://www.state.gov/documents/organization/65464.pdf (18/4-15 15:01). 
 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army/guidterr/ch03.pdf (21/5-15 14:29). 
 
http://www.un.org/law/cod/finterr.htm (6/5-15 09:52). 
 
https://www.cia.gov/careers/opportunities/analytical/targeting-analyst.html (24/5-15 
13:29). 
 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-
2003148-om-straff-for-t_sfs-2003-148/?bet=2003:148 (6/5-15 10:09). 
 

Elektroniska källor 
 

http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/iconf-combating-
terrorism99e.pdf (18/4-15 14:55). 

 
http://www.hscentre.org/middle-east-and-north-africa/isis-background-ideology-
capabilities/ (27/4-15 21:19). 
 
http://jcpa.org/structure-of-the-islamic-state/ (13/5-2015 16:20). 
 
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/isis_confirms_death.php (13/5-
2015 16:20). 
 
http://www.trackingterrorism.org/content/isis-visuals-leadership-structure-islamic-
state-isilisis. (13/5-2015 16:22). 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Kd Sebastian Tham 26/5-2015 Självständigt arbete (15 hp) 
OP 12-15 

Sida 39 av 39 
 

Pressklipp 
 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/06/08/AR2006060800114.html (21/5-15 21:24). 
 
http://www.reuters.com/article/2015/03/19/us-pakistan-drones-
idUSKBN0MF1DE20150319 (06/04-15, 14:40). 
 
http://www.aljazeera.com/news/2015/03/pentagon-al-shabab-leader-killed-drone-
strike-150318233502759.html (06/04-15, 14:50). 
 
http://www.svt.se/nyheter/usa-s-dronarattacker-i-jemen-vacker-oro (06/04-15, 
12:15). 
 
http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-
islamist-terror-group-a-1029274.html (27/4-15 13:45). 
 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052475 (27/4-15 13:57). 
  
http://edition.cnn.com/2014/09/18/world/meast/isis-syria-iraq-hierarchy/ (29/4-15 
14:37). 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956280/Inside-the-
leadership-of-Islamic-State-how-the-new-caliphate-is-run.html (13/5-2015 16:26). 
 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-leader-abu-bakr-
albaghdadi-incapacitated-by-spinal-injuries-after-us-air-strike-in-iraq-10219663.html 
(14/5-2015 18:47). 


