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ISLAMISKA STATEN OCH DET REVOLUTIONÄRA UPPRORET 
 
ABSTRACT: 
 
Since 2010 The Islamic State (IS) has resurrected from virtual extinction and has conquered 
vast territories in Iraq and Syria. It has transformed from a simple group of insurgents to a 
conventional army which has claimed to be a state of its own since it announced the for-
mation of the Caliphate in mid-2014. Researchers have used many different theories to un-
derstand the success of IS which has increased our knowledge of the phenomenon. Even so 
there are still questions that need to be answered in order to fully understand what we are 
facing in the Middle East (ME) today and what we might encounter in other parts of the 
world tomorrow.  
 
This essay uses revolutionary theories about Communism and Nationalism with the intent to 
expand our view of modern insurgencies. More precisely it investigates why IS has been so 
successful in its conquests, which are done through the narrative of its attitude towards the 
population of Iraq and Syria. 
 
The result reveals that IS uses a combination of the two above-mentioned ideologies. IS 
keeps conflicts going through constant terror against specific groups thus creating a gap be-
tween the governments and the Sunnis in the region. Simultaneously it is trying to create an 
environment where the inhabitants can experience normal living conditions. The future of 
the ME is worrying since IS and its way of gaining conquests is hard to battle for whoever is 
intervening.  
 
Nyckelord:  
ISIS; IS; ISIL; Islamiska Staten; Abu Bakr al-Baghdadi; Revolution; Uppror; Irak; Syrien; Jihad; 
Galula. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
 
Händelseutvecklingen i Irak och Syrien har de senaste åren gått snabbt och på många 
håll varit oväntad. Världens befolkning har fått bevittna avrättningar av journalister, 
hjälpararbetare och civila genom sociala medier och på ett eller annat sätt givits insikt i 
att kriget mot terrorn är långt från över.1 Islamiska Staten (IS) lyckades under 2014 utan 
större bekymmer erövra och ockupera större landområden och varken nationerna eller 
rivaliserande rebellgrupper har lyckats hejda deras framfart. Trots en internationell 
koalition och en del motgångar i bland annat Tikrit och Kobanî tyckts IS än idag vara 
framgångsrika och svåra att besegra.2 
 
Att mindre aktörer besegrat större och mer robusta motståndare är inget nytt; precis 
som Israel har haft svårt att hantera uppror och terrorism i Palestina har USA inte lyck-
ats stävja den revolution som grott i Irak sedan 2003.3 Trots detta kan situationen i Irak 
och Syrien tillsammans med IS utveckling inte göra annat än förvåna. Hur kommer det 
sig att en irreguljär rebellgrupp genomgått en förvandling till en reguljär aktör och blivit 
kapabla till att föra ett två-, och ibland trefrontskrig över ett stort område när deras 
egen numerär varit betydligt mindre än summan av samtliga motståndare tillsammans? 
 
Forskare har tidigare förklarat IS framgångar genom teorier om identitet, sociala förhål-
landen, stats- och nationskollaps samt ideologier. De ideologier som nyttjats har be-
handlat socialistiska, marxistiska och nationalistiska tillvägagångssätt, vilket endast på 
en generell nivå berört hur regionens befolkning påverkats. Därav ämnar denna uppsats 
genomföra en djupare analys av IS förhållningssätt gentemot befolkningen och under-
söka huruvida detta kan vara en förklarande faktor till dess framgångar. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera IS framgångar genom att nyttja David Galulas teo-
rier om befolkningens betydelse vid ett uppror. De teorier som används i denna uppsats 
har båda som mål att vinna befolkningens stöd, men skiljer sig i de handlingar som når 
dit. Vidare kommer de ställas mot varandra i syfte att se vilken av dem som bäst förkla-
rar det utvalda fallet. Ambitionen är också att undersökningen ska bidra med förståelse 
vid framtida konflikter av liknande karaktär. Befolkningen är i fokus eftersom Galula an-

                                                        
1 David Kilcullen, Blood Year: Islamic State and the Failures of the War on Terror (London: C. Hurst & Com-
pany, 2016), s. ix. 
2 Tomáš Kaválek, “From al-Qaeda in Iraq to Islamic State: The Story of insurgency in Iraq and Syria in 
20013-2015”, Alternatives: Turkish Journal of International Relations 14(1) (2015): s. 21-22. 
3 Gil Merom ”The Origins and Implications of Western Counterinsurgency Failures”, i Understanding Victo-
ry and Defeat in Contemporary War, red. Jan Ångström & Isabelle Duyvesteyn (New York: Routledge, 
2007), s. 183. 
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ser detta vara en av de viktigaste beståndsdelarna i ett lyckat uppror.4 Denna åsikt delas 
av David Kilcullen som hävdar att folket är nyckeln till framgång för den upprorsmakare 
som vill agera och överleva.5 Som hjälpmedel för att genomföra denna undersökning har 
huvudfrågeställningen nedan tagits fram. 
 

- Kan IS förhållningssätt gentemot befolkningen förklara deras framgångar i kon-
flikten i Irak och Syrien? 

 
För att kunna besvara huvudfrågeställningen kommer delfrågorna nedan att nyttjas. 
 

- Präglas IS förhållningssätt gentemot befolkningen av ett kommunistiskt tillväga-
gångssätt? 

- Präglas IS förhållningssätt gentemot befolkningen av ett nationalistiskt tillväga-
gångssätt? 

 
 

1.3 Forskningsförankring 
 
Forskningsredovisningen är hämtad från vetenskapliga artiklar och fokuserar på att re-
dogöra för hur IS som organisation och deras framgångar har förklarats tidigare.  Anled-
ningen till redovisningen är att läsaren ska få en förståelse om hur fenomenet IS tidigare 
har analyserats samt att rättfärdiga uppsatsens inriktning och vetenskapliga ansats. Ti-
digare vetenskap har främst använt sig av teorier om sociala och identitetsförhållanden 
samt teorier om terroristbekämpning uppkommen efter 9/11. Endast ett fåtal har ana-
lysera fenomenet med hjälp av revolutionära teorier från kalla krigets dagar, vilket 
denna uppsats ämnar göra. 
 
Många är de forskare som anser att den turbulens som råder i Irak och Syrien idag kan 
kopplas samman med uppkomna tillfällen som fångats av IS och liknande grupper, där 
de har axlat fallerande staters ansvar och blidkat den saknad som funnits hos befolk-
ningen. Teorierna som står bakom dessa slutsatser handlar om sociala förhållanden och 
identitetsnormer samt stats- och nationskollaps. IS och dess ledare Abu Bakr al-
Baghdadi fyllde det vakuum som uppstod när nationerna inte kunde leva upp till folkets 
förväntan i form av social säkerhet så som fysisk och ekonomiskt stöd menar Isaac Kfir.6 
Andra forskare hävdar att det sätt som IS förvaltade erövrade territorier var mer sofisti-
kerat och strukturerat än övriga gruppers agerande i regionen. Vidare hävdar de att 
skapandet av ett medborgarskap och en identitet byggd på sunnimuslimsk tro är den åt-
gärd som genererat störst framgång.7 
 

                                                        
4 David Galula, Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice (Westport: Praeger Security International, 
2006), s. 4. 
5 David Kilcullen, Counterinsurgency (London: Hurst, 2010), s. 7-8. 
6 Isaac Kfir, “Social Identity Group and Human (In)Security: The Case of Islamic State in Iraq and the Le-
vant (ISIL)”, Studies in Conflict & Terrorism 38(4) (2015): s. 242-243. 
7 Stacey E. Pollard, David A. Poplack & Kevin C. Casey, “Understanding the Islamic State´s competitive ad-
vantages: Remaking state and nationhood in the Middle East and North Africa”, Terrorism and Political Vi-
olent (2015): s. 15-16, doi: 10.1080/09546553.2015.1108310. 
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De forskare som istället förklarat fenomenet IS med hjälp av moderna terrorist- och 
upprorsteorier stannar inte bara vid den förklarande slutsatsen, utan ser även in i fram-
tiden och vågar sig på att spekulera kring dess öde. Genom att se på IS med hjälp av teo-
rin Lifespan of Insurgency har Tomáš Kaválek förklarat dess livscykel och hur de har ut-
vecklats. 8 Utöver en redogörelse för organisationens uppkomst, utveckling och tillväga-
gångssätt redogör han även för signifikanta nederlag vid Tikrit och Kobanî. Han menar 
att dessa motgångar inte har gjort dem mindre offensiva och att de fortsatt kommer vara 
framgångsrika.9 Dessa slutsatser delas inte av Anthony Celso som istället menar att IS 
går en mörk framtid till mötes.10 Han håller med om att gruppen vunnit initiala fram-
gångar, men att bildandet av säkerhetspolis, nyttjandet av religiös brutalitet och inre 
stridigheter kommer leda till kollaps inifrån.11   
 
I avsnittets inledning nämndes det att det är få som försökt sig på att förklara IS och de-
ras framgångar med revolutionära upprorsteorier från kalla kriget. Två forskare som 
gjort detta är Laia Balcells och Stathis N. Kalyvas. De påstår att forskningen kring de re-
volutionära grupper som skapades under kalla kriget inte är fullgod. Litteraturen avslö-
jar effektiviteten och kvalitén hos dessa grupper, men inte dess hela genomslag.12 Vidare 
menar de att inbördeskrig som präglats av socialistiska och marxistiska ideologier har 
tenderat att dra ut på tiden och ofta resulterat i att statsmakterna gått segrande ur kon-
flikterna.13 Något som enligt författarna är av stor betydelse är att de grupper vars 
agendor hade inslag av både marxistiskta och nationalistiska frihetsideologier tende-
rade att vara mer framgångsrika än övriga gruppers.14 De trycker också på att dagens 
vetenskap måste lära av historiska erfarenheter och inte glömma vilken påverkan den 
Marxistiska ideologin faktiskt kan ha på en revolution.15 Utöver detta har Stathis genom-
fört ytterligare en analys med teorier från sina tidigare studier samt boken Counterin-
surgency.16 Han hävdar att IS har följt de mönster som är typiska för en marxistisk gue-
rilla, med dold verksamhet i det initiala skedet och en övergång till konventionell krigfö-
ring då motståndaren är försvagad. Skillnaden ligger i det sätt de tidigt förvandlats till 
en konventionell aktör vilket författaren härleder till terrängen i Irak och Syrien samt 
tillkortakommaden hos de båda nationerna.17 Samtidigt hävdar han att det finns inslag 
av nationalism inom IS i och med det stora sunnimuslimska invånarantalet och att IS kan 
beskrivas som en revolutionär grupp utifrån de tillvägagångssätt som använts i deras 
väg till makten.18   
 
Den tidigare forskningen kring IS har en tyngdpunkt i teorier om hur stater bildas och 
kollapsar samt hur viktigt det är för människor att känna trygghet i sin identitet och so-

                                                        
8 Kaválek 2015, s. 4.  
9 Ibid, s. 22. 
10 Anthony N. Celso “The Islamic State and Boko Haram: Fifth Wave Jihadist Terror Groups” Orbis 59(2) 
(2015): s. 249. 
11 Ibid, s. 268. 
12 Laia Balcells & Stathis N. Kalyvas, ”Revolutionary Rebels and the Marxist Paradox”, opublicerad for-
skningsartikel, s. 1. 
13 Ibid, s. 1. 
14 Ibid, s. 19. 
15 Ibid, s. 20. 
16 Stathis N. Kalyvas, “Is ISIS a Revolutionary Group and if Yes, What Are the Implications?” Perspective of 
terrorism 9(4) (2015): s. 44. 
17 Ibid, s. 45. 
18 Kalyvas 2015, s. 46. 
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ciala vardag. Jag anser att det finns en risk att infallsvinklar går förlorade om forskning-
en fokuseras kring dessa teorier. Med en utökad vy och teorier från vår historia kan för-
ståelsen för IS öka och ytterligare sätt att bekämpa dem identifieras. De meningsskiljak-
tigheter som finns där forskare spår gruppens framtid genom olika terroristteorier mo-
tiverar ytterligare för fler infallsvinklar som kan bistå i förståelse och kunskap kring IS 
agerande och dess framtid. Inte bara jag har identifierat denna forskningslucka, Stathis 
N. Kalyvas har fastställt att IS kan förklaras som en revolutionär grupp och samtidigt be-
lyst behovet av mer forskning kring IS med revolutionsteorier som vetenskaplig grund. 
Stathis undersökning är av kvalitativ karaktär men ter sig mer som en introduktion till 
ämnet, vilket innebär att han håller en generell nivå med breda variabler. Min åsikt är 
således att det finns goda skäl för mig att studera IS och djupdyka i deras förhållnings-
sätt till befolkningen. Samtidigt har ingen nyttjat Galulas teorier om uppror vid analyser 
av IS, vilket är precis vad denna uppsats ämnar göra. 
 
 

1.4 Disposition 
 
I kapitel ett får läsaren ta del av ett resonemang kring det problem uppsatsen ämnar 
lösa och det forskningsläge som råder idag. Kapitel två redogör för Galulas teorier om 
uppror och hur dessa har brutits ner för att kunna användas i operationaliseringen. I 
syfte att redogöra för uppsatsens metodupplägg vigs kapitel tre åt detta samt det 
material som kommer användas. I kapitel fyra genomförs uppsatsens analys vilket in-
leds med en historisk återblick för att tillgodose läsaren med tillräcklig förkunskap om 
ämnet. Slutligen kommer kapitel fem att svara på forskningsfrågorna, diskutera resulta-
tet och arbetets genomförande, förklara hur det kan ligga till gagn för professionen och 
krigsvetenskapen samt föreslå i vilken riktning vidare forskning bör gå.   
 

2. Teori 
 
Många anser att befolkningens stöd är av yttersta vikt för att nå framgång i ett uppror, 
bland dessa återfinns personer som Mao Tse-tung, Che Guevara samt tidigare nämnda 
Kilcullen och Galula.19 Galula uttrycker sig enligt följande angående befolkningens 
betydelse: 
 

If the insurgent manages to dissociate the population from the counterinsur-
gent, to control it physically, to get its active support, he will win the war be-
cause, in the final analysis, the exercise of political power depends of the tacit 
or explicit agreement of the population or, at worst, on its submissiveness.20 

 
Vidare beskriver han i The Insurgent Doctrine tre teorier ett uppror kan präglas av; den 
antikoloniala, kommunistiska och nationalistiska.21 Samtliga teorier har som mål att 

                                                        
19 Ernesto Guevara, Guerilla Warfare (New Delhi: LeftWord Books, 2009), s. 16; Kilcullen 2010, s. 7-8; Mao 
Tse-tung, On Guerilla Warfare (Mineola: Dover Publications, 2005), s. 73. 
20 Galula 2006, s. 4. 
21 Ibid, s. 29-42. 
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vinna befolkningens stöd, men skiljer sig i agerandet för att nå dem. Jag väljer att an-
vända två av dessa teorier med motiveraingen att de lägger stor vikt vid befolkningen, 
vilket är det samband denna uppsats ämnar undersöka. Samtidigt lämpar de sig i en ri-
valiserande undersökning då deras tillvägagångssätt skiljer sig från varandra, vilket är 
viktigt i fallet IS vars handlingar många gånger är svårtolkade. Nedan följer en presen-
tation av de tre teorierna och vad de innebär samt vilka av dessa som jag valt att an-
vända. 
 
 

2.1 The Insurgency Doctrine: Three Paths for Insurgency 
 
The strategic pattern for insurgency är en upprorsteori med antikoloniala inslag. Den ba-
seras på revolutionen i Kina vars ledare var Mao Tse-tung som omvandlade ett helt 
samhälle genom en enad folklig revolt. Teorin karakteriseras av att hela befolkningen 
och de grupperingar som motsätter sig den styrande makten enas under en revolutions-
driven organisation med slutmålet att avsätta den sittande makten.22  
 
The orthodox pattern for insurgency är influerad av kommunistiska värderingar och nytt-
jades av många revolutionsgrupper under kalla kriget. Teorin liknar den förstnämnda i 
det inledande skedet, men skiljer sig så tillvida att de aktörer som medverkar i revolten 
till en början inte behöver drivas av samma värderingar. Hela befolkningen engageras 
även här, dock så präglas detta sätt av fler viljor och värderingar. Slutmålet är inte bara 
att avsätta den styrande makten, utan även att införa ett nytt statsskick23 
 
The bourgeois-nationalist pattern for insurgency är den sista teorin och präglas av nat-
ionalism. Uppror av denna karaktär drivs av ett fåtal individer i en liten grupp som strä-
var efter att genomföra en snabb revolution. Dessa individer drivs inte av ideologiska 
värderingar eller viljan att införa ett nytt politiskt system, utan vill enbart ta makten.24 
 
De teorier som kommer ingå i analysen är den kommunistiska och nationalistiska. Moti-
veringen till detta är att de båda har som mål att nå framgång genom att vinna befolk-
ningens stöd. Skillnaden och det som gör tillvägagångssätten rivaliserande är att de skil-
jer sig i sina handlingar. Nedan förklaras dessa två teorier mer ingående i syfte att ge lä-
saren förståelse för hur dessa kommer användas i analysen. 
 
 

2.2 Den kommunistiska upprorsteorin 
 
Den kommunistiska teorin vill i fem faser förvandla en liten motståndsgrupp till den fak-
tiska makthavaren inom en stat. Teorin präglas av ett symbiotiskt förhållande där upp-
rorsmännen är beroende av folkets stöd och vice versa. Den första fasen går ut på att ut-
veckla organisationen, bringa struktur och förankring hos folket.25 I fas två påbörjas den 

                                                        
22 Galula 2006, s. 29-30. 
23 Ibid, s. 30. 
24 Ibid, s. 39. 
25 Ibid, s. 30-31. 



Namn: Pelle Westrup 2016-05-31  
Kurs: 221 Kursen 

Sida 6 
 

aktiva kampen i form av propaganda-, infiltration- och subversionsverksamhet.26 Efter 
att ha lagt grunden för ett lyckat uppror övergår fas tre i en mer öppen revolution där 
gruppen har stort stöd hos folket.27 När gruppen är starkare i numerär och bättre be-
styckad påbörjas fas fyra vilket är manöverkrigföring, i detta stadie har gruppen bytt 
taktik och förhållningssätt till ett mer öppet och reguljärt stridssätt.28 I fas fem är grup-
pen jämnbördig med upprorsbekämparen varvid denne genomför sin avslutningskam-
panj; den besegrar sin motståndare och tar makten.29  
 
Eftersom uppsatsen ämnar förklara IS framgångar i Irak och Syrien genom att studera 
deras förhållningssätt gentemot befolkningen kommer jag utgå ifrån fas två och tre då 
det är i dessa faser en upprorsmakare främst vinner befolkningens stöd. 
 
För att kunna nå framgång i ett uppror måste en upprorsmakare enligt denna teori 
skapa en enad front, vilket är vad fas två handlar om; med andra ord ena folket och 
grupperingar så att de strävar efter samma mål. För att skapa populäritet hos folket bör 
upprorsmakarens egentliga agenda hållas dold tills det att det finns ett välförankrat stöd 
för dess kamp. Samtidigt måste befolkningen styras vilket görs genom skapandet av cel-
ler vilka infiltrerar folket och dess organisationer. På detta sätt sprider man propaganda 
och idéer som gynnar upprorets intressen, vilket också underlättar en senare mobilise-
ring. Vidare ska de förbund som upprättats med andra grupperingar styras på ett lik-
nande sätt där individer opererar i det dolda och motverkar splittringar i den enade 
fronten. Detta genererar underrättelser vilket är av största vikt då ett öppet uppror in-
leds och nya territorier ska erövras.30 Då tidpunkten är rätt övergår kampen till en mer 
öppen och beväpnad revolution, vilket är den tredje fasen som benämns bedriva gueril-
lakrigföring. Detta sker först när upprorsbekämparen är försvagad och samhället ge-
nomgått flertalet framtvingade kriser. Eftersom folkets åsikt hela tiden skiftar har grup-
pen konstant närvaro i de områden lokalbefolkningen uppehåller sig i; de bosätter sig i 
och driver deras samhällen, eliminerar politiska motståndare, ger förmåner till de som 
stödjer kampen och övertalar de som motsätter sig. Målet är att polarisera invånarna så 
att fiender kan identifieras och separeras från stödjande individer.31 
 
 

2.3 Den nationalistiska upprorsteorin 
 
Likheten mellan den kommunistiska och den nationalistiska upprorsteorin är att båda 
vill åtnjuta befolkningens stöd. Skillnaden ligger i sättet de gör det; den kommunistiska 
vill leva i symbios med folket och på så sätt framkalla stöd för deras kamp medan den 
nationalistiska vill sprida skräck och påtvinga underkastelse. När den nationalistiske ak-
tören använder terrorism som tillvägagångssätt och når framgång övergår även denne 
till manöverkrigföring precis som den kommunistiske upprorsmakaren. Terrorism mot 
generella mål och terrorism mot specifika mål motsvarar fas två och tre i det kommunist-
iska tillvägagångssättet, vilket innebär att den nationalistiske revolutionären vinner sina 

                                                        
26 Galula 2006, s. 31-32. 
27 Ibid, s. 32-36. 
28 Ibid, s. 39. 
29 Ibid, s. 39. 
30 Ibid, s. 31-32. 
31 Ibid, s. 32-36. 
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följare i dessa faser. I förlängningen medför detta att teorin lämpar sig som en rivali-
serande förklaringsmetod i strävan att besvara ovan ställd frågeställning om hur IS har 
förhållit sig till befolkningen. 
 
Terrorism mot generella mål syftar till att få mycket publicitet genom välplanerade, syn-
kroniserade och spektakulära operationer. Strävan är att locka så många potentiella 
medlemmar som möjligt genom att utföra mord, avrättningar, anlägga bränder, kid-
nappningar samt bombningar vilka är typiska aktioner för denna fas.32 Terrorism mot 
specifika mål har initialt målet att avskärma upprorsbekämparen från folket och att få 
den senare att bli en del av upproret. Detta nås genom att utsätta specifika grupper för 
terror och mörda människor med anknytning till befolkningen, så som poliser, lärare, 
brevbärare etc. Vidare samlar gruppmedlemmar in resurser och terroriserar invånare, 
där de som vägrar underkasta sig gruppens styre blir avrättade, medan de som lyder 
premieras. Alla länkar mellan regering och befolkning måste elimineras varför de grup-
per som inte underkastar sig upprorsmännens vilja blir mål för terroristattentat.33 
 

3. Metod och material 
 

3.1 Kvalitativ fallstudie 
 
Denna uppsats kommer använda sig av en teorikonsumerande metod då den ämnar för-
klara händelser med hjälp av två olika teorier. Anledningen till detta val är att resultatet 
blir mer trovärdigt om möjliga variabler inte utelämnas utan istället tas med som förkla-
ringsalternativ i analysen.34 I mitt fall handlar det om två teorier som är lika på så sätt 
att de båda har som mål att vinna befolkningens stöd, skillnaden och det som gör teori-
erna oberoende av varandra ligger i tillvägagångssättet aktören nyttjar. Att genom 
forskning komma fram till förklaringar om varför vissa händelser har ett visst utfall i ett 
inbördeskrig är en komplex uppgift, vilket kräver ett tillvägagångssätt som tillåter fors-
karen att komma nära empirin för att på djupet kunna genomföra sin analys.35 Anled-
ningen till att jag har valt fallstudien som metod är att mitt fall är ett inbördeskrig av 
komplexitet, med många grupperingar och inslag av religiösa och politiska aspekter. Den 
empiri som finns att tillgå är till stor del dokument. Detta innebär att jag kommer be-
höva granska dessa ingående för att skapa förståelse kring händelserna, varför fallstu-
dien lämpar sig. 
 
Något som är viktigt då en fallstudie genomförs är att vara tydlig med avgränsningar, 
såväl i fallet som i analysen.36 En annan viktig aspekt är att jag som forskare måste hålla 
mig opartisk i min undersökning; detta då en fallgrop i metoden är att närheten till 

                                                        
32 Galula 2006, s. 39-40. 
33 Ibid, s. 40. 
34 Alexander L. George & Andrew Bennet, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (Mas-
sachusetts: Harvard University, 2005), s. 80. 
35 Martyn Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper-
na, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur AB, 2009), s. 61. 
36 Ibid, s. 61. 



Namn: Pelle Westrup 2016-05-31  
Kurs: 221 Kursen 

Sida 8 
 

materialet och det utvalda fallet kan resultera i att forskaren letar efter det som besva-
rar dennes frågor.37 I mitt exempel skulle det kunna vara att mitt intresse för ämnet och 
min strävan att besvara forskningsfrågorna med min utvalda teori kan bli så stor att jag 
styr arbetet i önskad riktning genom mina tolkningar.  
 
 

3.2 Val av fall 
 
Det fall som valts till uppsatsen är som bekant IS och dess framgångar i konflikten i Irak 
och Syrien. Anledningen till att jag ser på fallet IS som framgångsrikt är att de stadigt har 
utökat territortoriet under deras kontroll. Grunden för denna framgång lades under 
2010 och 2011 då gruppen främst ägnade sig åt kriminell verksamhet i området kring 
Mosul samt utvidgade sitt närverk av celler i Syrien.38 Detta följdes av att IS under åren 
2012-2013 ökade sin närvaro i provinserna al-Anbar, Salah ad-Din och Ninawa i Irak 
medan de offentliggjorde sin existens i Syrien och gradvis övertog områden runt Raqqa, 
Dair az-Zaur och Aleppo. Därefter svepte en anfallsvåg över Irak under 2014 som resul-
terade i att IS erövrade städerna Mosul, Bayji, Samarra och Tikrit, där gruppen hade ett 
hårt grepp om städerna medan allierade stammar kontrollerade stora delar av lands-
bygden. En motoffensiv genomfördes av den irakiska armén under 2015 där man lycka-
des återta Tikrit. IS svarade på denna triumf genom att erövra storstaden Ramadi, sam-
tidigt som de intog den antika staden Palmyra i Syrien.39 Uppskattningsvis hade IS under 
sommaren 2015 kontroll över femtio procent av Syriens territorium och nästan lika 
mycket av Iraks.40 
 
Den tidsperiod som kommer analyseras stäcker sig från det att Abu Bakr al-Baghdadi 
tog över som ledare för IS (2010) och fram till årsskiftet 2015/2016. Motiveringen till 
detta val är att IS förhållningssätt gentemot befolkningen präglas av al-Baghdadis ledar-
skap, vilket pågått från och med hans övertagande. Samtidigt är konflikten idag på-
gående, varför ett slutdatum tillser att jag inte analyserar händelser där informationens 
tillförlitlighet är bristfällig. Eftersom IS ockuperar territorium tillhörande både Irak och 
Syrien, samt för att inte missa eventuella detaljer som kan påverka slutsatserna kommer 
uppsatsen inte avgränsas geografiskt. Detta gör analysen större men genererar ett mer 
sannhetsenligt resultat. Samtidigt är det just IS som är i fokus och således kommer inte 
övriga rebellgrupperingar att analyseras då utrymme för detta inte medges. Dessa skall 
inte förknippas med olika stam- och klantillhörigheter då jag ser dem som befolknings-
grupper. En problematik som försvårar analysen är att många stammar bildar egna re-
bellgrupper. Detta löses genom att endast ta med de tillfällen då stammedlemmar kan 
identifieras som invånare och inte som beväpnade aktörer. För att innefatta den tids-
rymd som arbetet ska lösas i har analysen avgränsat sig till att endast se till de delar av 
teorierna som berör befolkningen. Avgränsningarna gör att uppsatsens slutsatser inte 
blir definitiva och bör kompletteras med ytterligare forskning. 
 
 

                                                        
37 George & Bennet 2005, s. 51. 
38 Kaválek 2015, s. 6. 
39 Kaválek 2015, s. 15-19; Kilcullen 2016, s. 145-148. 
40 Kilcullen 2016, s. 151-152. 
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3.3 Pattern matching 
 
Denna analysmetod innebär att empirin jämförs med utvalda indikatorer från teorierna 
för att kunna förklara vissa händelser. Metoden lämpar sig tillsammans med fallstudien 
när något ska förklaras vilket kan genomföras både på den beroende- och den obero-
ende variabeln.41 I mitt fall förklaras den utvalda konflikten med hjälp av två olika teo-
rier som omvandlats till indikatorer. Dessa indikatorer kommer ställas mot empirin för 
att ”matchas” ihop och på så sätt uppnå en förklaring kring ämnet. För att mer precisera 
metoden kommer jag nyttja den rivaliserande förklaringsmetoden.42 Detta innebär att 
de utvalda teorierna säger emot varandra så att en av dem bäst bringar klarhet i det ut-
valda fallet, där jag ämnar identifiera vilken av dem som bäst kan förklara IS och dess 
framgångar. 
 
 

3.4 Material 
 
Optimalt hade varit att använda primärkällor till denna uppsats, men på grund av kri-
gets natur och arbetets tidsrymd är denna form av insamling inte möjlig att genomföra. 
Insamlingsmetoden kommer därför vara en granskning av sekundärkällor. Detta mins-
kar centraliteten i material och dess närhet till fallet43, vilket ställer höga krav på mig 
som forskare att värdera det material jag väljer att använda. Empirin som används 
kommer från två kategorier; forskningsmaterial och journalistiskt material. Båda kate-
gorierna har använt fältundersökningar eller intervjuer för att komma nära konflikten, 
samtidigt som de har granskat tidigare forskning och dokument för intag av fakta och in-
formation. Detta genererar en bred informationsbas samtidigt som det finns variabler 
vilka påverkar min bedömning av materialet. Forskare strävar efter att besvara sin frå-
geställning samtidigt som journalister gärna vill förmedla ett budskap varpå risken finns 
att viktig information lämnas ute. Vidare värderar jag forskningsmaterial som mest till-
förlitligt då dessa verk generellt genomgår hård granskning innan de publiceras. 
 
Samtliga källor kommer undersökas på samma sätt. Initialt läses materialet igenom på 
en generell nivå och kapitel eller avsnitt som är av intresse identifieras. Därefter kom-
mer de utvalda delarna granskas mer noggrant för att kunna avgöra om de kan hjälpa 
mig att besvara forskningsfrågorna. För att minska risken för snedvriden fakta och göra 
det slutgiltiga resultatet mer trovärdigt nyttjas en bred informationsbas med flera empi-
riska källor.44 De böcker och artiklar som kommer användas är alla av öppen karaktär 
vilka läsaren kan finna ytterligare fakta i om denne inte har tillräcklig förförståelse kring 
ämnet. 
 
 

                                                        
41 Robert K. Yin, Case Study Research , Design and Methods (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2009), 
s. 136-137. 
42 Ibid, s. 139-140. 
43 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängerud, Metodpraktikan: konsten att stu-
dera samhälle, individ och marknad, 4 uppl. (Stockholm: Nordstedts juridik AB, 2012), 
44 Ibid, s. 288. 
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3.5 Operationalisering 
 
Som tidigare nämnts ämnar uppsatsen, med hjälp av Galulas teorier om uppror, att un-
dersöka om IS förhållningssätt gentemot befolkningen kan förklara dess framgångar i 
Irak och Syrien. De teorier som kommer nyttjas är den kommunism- och den national-
isminspirerade, vilka kommer brytas ner i indikatorer och på ett eller annat sätt repre-
sentera aktioner där befolkningen är involverad. Det som mäts och utgör en variabel i 
respektive teori är IS militära agerande gentemot befolkningen. Vidare väljer jag att 
bortse från faserna i respektive teori då processen med att vinna befolkningens stöd är 
levande och inte upphör, vilket innebär att en aktör måste arbeta kontinuerligt i faserna 
för att bibehålla dess support. Resultatet av detta är att indikatorerna ställs direkt under 
teorierna i syfte att kunna genomföra en analys som stämmer överrens med verklighet-
en. För att undvika tolkningsfel och missförstånd studeras teorierna noggrant innan in-
dikatorerna fasställs. Vidare ökar läsarens förståelse kring hur teorierna nyttjas i prak-
tiken då jag nedan redogör för min tolkning av respektive teori och dess indikatorer. 
Samtidigt vill jag exemplifiera vad det faktiskt är jag kommer eftersöka i empirin så att 
en replikering av uppsatsen blir möjlig. 
 
 

3.5.1 Den kommunistiska upprorsteorin 
 
Denna teori präglas av att upprorsmakaren strävar efter att nå ett symbiotiskt förhål-
lande till befolkningen och engagera dem i kampen för att på så sätt uppnå lättare eröv-
ringar. Typiskt för detta förhållningssätt är att man utnyttjar deras behov och övertalar 
invånarna till lydnad. Exempel på tillvägagångssätt för detta är att upprorsmakarna in-
filtrerar och placerar sovande celler i områden och populationer som de planerar att er-
övra. De kan också uppmana till och vara delaktiga i upplopp och demonstrationer. Vi-
dare kan stödet till befolkningen vara att upprorsmakaren integrerar med befolkningen 
och övertar samhällsfunktioner från regimerna; till exempel att de ansvarar för el- och 
vattenförsörjning, förnödenhetsfunktioner samt vardagliga tjänster som skolor och 
sjukhus. Samtidigt som de tillser att dessa tjänster fungerar upprätthåller de lag och 
ordning genom att bilda egna polisstyrkor. Utöver detta kan befolkningen blidkas genom 
mutor och belöningar där de som fogar sig efter upprorsmakarens styre premieras. 
 
 

3.5.2 Den nationalistiska upprorsteorin 
 
I denna teori återfinns inte det symbiotiska tänkandet, detta präglas istället av skräck 
och terror. Förhållningssättet i denna variabel är snarare att befolkningen ska rätta sig 
efter den nya ordningen och inte våga ifrågasätta det som sker. Typiska exempel på 
detta kan vara att upprorsmakaren genomför vågor av terrordåd på ett systematiskt sätt 
mot marknader, offentliga byggnader eller hotell etc. För att påkalla uppmärksamhet 
kan de också avrätta journalister, hjälparbetare eller fångar. De kan också utföra terror-
dåd på den globala scenen alternativt hävda medansvar i aktioner utförda av andra. Ett 
sätt för dem att splittra befolkningen och framkalla rädslor är att terrorisera utvalda 
grupper i regionen. Individer som motsätter sig upprorsmakaren och dess lagar kan gri-
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pas och bli allmänt bestraffade eller till och med dödade för att avskräcka andra från att 
ifrågasätta upprorsmakarens rätt att regera. 
 
 

3.5.3 Analysverktyg 
 
För att tydliggöra för läsaren hur operationaliseringen kommer nyttjas i praktiken har 
tabell 1 nedan tagits fram. 
 
TABELL 1: utgör analysverktyg för uppsatsen.  
 
Den kommunistiska upprorsteorin 
 

  
Den nationalistiska upprorsteorin 

 
Indikatorer för analysen: 

 
Indikatorer för analysen: 
 

 
 Upprorsmakaren har infiltrerat be-

folkningsgrupper och nyttjat so-
vande celler i områden de planerat 
att erövra. 
 

 Upprorsmakaren har hetsat befolk-
ningsgrupper och varit delaktiga i 
upplopp och demonstrationer. 

 
 Upprorsmakaren har integrerat 

med befolkningen och övertagit 
samhällsfunktioner. 
 

 Upprorsmakaren har format en po-
lisstyrka och upprätthållit lag och 
ordning. 

 
 Upprorsmakaren har mutat/belönat 

delar av befolkningen för att vinna 
dess stöd. 

 

 
 Upprorsmakaren har genomfört sys-

tematiska terrordåd. 
 

 Upprorsmakaren har genomfört spek-
takulära avrättningar. 

 
 Upprorsmakaren har genomfört eller 

medverkat i internationella terrordåd. 
 

 Upprorsmakaren har terroriserat ut-
valda grupper. 
 

 Upprorsmakaren har gjort exempel 
utav invånare som motsätter sig dess 
styre. 

 

 
 
För att analysen ska vara förståelig och för att möjliggöra en replikering av uppsatsen 
måste det till en förklaring för när och om en teori kan anses vara använd. För att det 
kommunistiska upproret ska anses som nyttjat måste upprorsmakren vid flertalet till-
fällen ha infiltrerat och integrerat med befolkningen, detta då det är en förutsättning för 
att vinna befolkningens stöd. Närvaron av övriga tre indikatorer kan stärka argumentet 
att sättet används då de är biprodukter av de första två. Vidare innebär det att biproduk-
terna själva inte är tillräckliga för att representera ett kommunistiskt uppror. Vidare är 
kriterierna för att ett nationalistiskt uppror ska anses som använt att en aktör nyttjar 
vågor av terror samt använder terrorisering av utvalda grupper som ett generellt tillvä-
gagångssätt. Aneldningen till detta är att en aktör måste påvisa sin existens och vad 
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denne slåss för, samtidigt som det viktigaste är att skapa en lucka mellan befolkning och 
regering vilken upprorsmakaren kan fylla. Övriga indikatorer är även här biprodukter 
och kan inte själva representera ett nationalistiskt uppror då förutställningarna för 
dessa skapas genom de förstnämnda. Således behöver inte de indikatorer som jag i av-
snittet benämnt som biprodukter närvara för att respektive teori ska anses vara ett an-
vänt tillvägagångssätt. Motivering till om en indikator kan anses som närvarande eller 
inte kommer diskuteras vidare i analyskapitlet under respektive indikatoravsnitt. 
 
 

3.6 Problem med operationaliseringsmetoden 
 
Det finns fallgropar med mitt sätt att operationalisera; de indikatorer som skapats från 
teorin är högst beroende av min tolkning som forskare. Detta gör att om min tolkning av 
teorin är fel från början kommer mina slutsatser att vara missvisande. Samtidigt kan 
mitt val av inriktning, att bara se till befolkningen, göra mig begränsad och minska min 
möjlighet till ett lyckat resultat. För att gardera mig för dessa faror kommer jag i kapitel 
fem föreslå områden på vidare forsking som kan komplettera mina slutsatser och skapa 
en mer helomtäckande bild kring ämnet. 
 
 

3.7 Sammanfattning metod  
 
Operationaliseringen bygger på noggranna studier kring två av Galulas teorier om revo-
lutionärt uppror varifrån indikatorer är framarbetade och presenterade i tabell 1 ovan. 
Granskningen av empirin genomförs med hjälp av detta analytiska verktyg som grund 
för att identifiera händelser där befolkningen på något sätt har påverkats av IS. Dessa 
händelser ska ”matchas” ihop med de framtagna indikatorerna i syfte att fastställa vil-
ken av teorierna som bäst kan förklara IS framgångar, vilket i förlängningen bidrar till 
en möjlighet för mig att svara på forskningsfrågorna och producera givande slutsatser. 
 

4. Analys och resultat 
 
I följande kapitel analyseras huruvida IS framgångar i Irak och Syrien bäst förklaras med 
en kommunism- eller nationalisminspirerad teori. Detta görs genom att i uppdelade av-
snitt åskådliggöra exempel som stämmer in på de indikatorer som framtagits i operat-
ionaliseringen. I syfte att göra läsaren bekant med ämnet samt dess koppling till mella-
nöstern får denne först ta del av en kort resa i tiden där jag redogör för händelser som är 
av vikt för den som vill förstå konflikten som ska analyseras. 
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4.1 Bakgrund och ingångsvärden inför analysen 
 
IS är inte den första aktör som framgångsrikt ockuperat territorier tillhörande andra 
stater i mellanöstern. Hizbollah och Hamas är två exempel på islamistiska grupper med 
nationalistiska intressen som har varit framgångsrika i sin krigföring. 
 
Hizbollah bildades 1982 och har utgjort en sköld för den shiamulsimska befolkningen i 
Libanon. Några år senare under 1991 grundades Hamas, vilka har kämpat för den sun-
nimuslimska befolkningen i Palestina. Båda grupperna har utvecklat förmågor att strida 
reguljärt och irreguljärt vilket gjort dem mycket effektiva och politiskt starka.45 Nedan 
följer en redogörelse för varifrån IS emanerar och hur förutsättningarna för deras fram-
gångar skapats genom handlingar av utomstående aktörer. De inledande förändringarna 
som genererade utrymme för ännu en rebellorganisation i mellanöstern var när USA in-
vaderade Irak och inledde Operation Iraqi Freedom.46  
 
Den 19 mars 2003 invaderade USA Irak varpå prokonsuln Paul Bremer avvecklade den 
irakiska armén, vilket var stötande för många sunnimuslimska officerare och soldater.47 
Enligt Kilcullen resulterade detta i många arbetslösa och frustrerade individer, vilka 
kände sig diskriminerade av den shiamuslimska regeringen.48 Det uppror som följde 
denna händelse utmynnade först i ett uppror mot koalitionsstyrkorna, men övergick 
snabbt till ett inbördeskrig mellan sunni- och shiamuslimer.49 Ledaren för al-Tawid al-
Jihad, Musab al-Zarqawi, var under denna tid ledargestalten för den sunnimuslimska si-
dan och döpte, efter flertalet spektakulära terrordåd, om gruppen till al-Qaeda i Irak 
(AQI).50 Efter att al-Zarqawi och hans efterträdare Abu Omar al-Baghdadi eliminerats 
mötte AQI hårt motstånd. 51 Vändningen och framgångarna kom när Abu Bakr al-
Baghdadi mantlade ledarrollen 2010.52 Under hans ledning har de gamla Baathelemen-
ten från Saddams styre implementerats i organisationen, sunnistammar har blidkats och 
stora militära framgångar har nåtts. Genom att utnyttja det maktvakuum som arabiska 
våren medförde i Syrien erövrade han territorium i norraöstra delen av landet och 
skapade en språngbräda för vidare erövringar i Irak. På detta sätt föddes Islamiska Sta-
ten i Irak och al-Sham (ISIS).53 Den 29 juni 2014 utropade al-Baghdadi att ett nytt kalifat 
bildats. I samband med detta genomförde organisationen ytterligare ett namnbyte och 
övergick till att kalla sig för Islamiska Staten (IS).54 
 
Inför analysen är det viktigt för läsaren att förstå att terrängen i det IS-kontrollerade 
området till största del består av öken. Samtidigt bor stor del av Iraks och Syriens invå-

                                                        
45 Judith Palmer Harik & Margret Johannsen, “Hezbollah and Hamas: Islamic insurgents with nationalist 
causes”, i The Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency, red. Paul B. Rich & Isabelle Duy-
vesteyn (London: Routledge, 2012), s. 183-186, 187-190. 
46 Kaválek 2015, s. 2. 
47 Rich & Duyvesteyn 2014, s. 172. 
48 Kilcullen 2016, s. 13. 
49 Rich & Duyvesteyn 2014, s. 173-176. 
50 Kaválek 2015, s. 5. 
51 Ibid, s. 6. 
52 Ibid, s. 12. 
53 Kaválek 2015, s. 13-14; ISIS kan också läsas som Islamiska Staten i Irak och Levanten (ISIL). 
54 Loretta Napoleoni, Islamiska Staten [The Islamist Pheonix, 2014], övers. Karin Andrae (Lidingö: Fri 
Tanke, 2015), s. 9; Kaválek 2015, s. 17-19. 
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nare i städerna.55 Således är det just i städerna som IS kan vinna stöd hos större delar ur 
befolkningen. Vidare innebär detta att även om de analyserade händelserna inte utspe-
lar sig över hela territoriet utan till stor del i befolkningstäta områden är resultatet ge-
neraliserbart eftersom det fortfarande representerar majoriteten av invånarna. 
 
 

4.2 Den kommunistiska upprorsteorin 
 
Det kommunisminspirerade upproret är alltså ett sätt för upprorsmakaren att vinna be-
folkningens stöd genom att framkalla en situation som präglas av symbios emellan de 
två parterna. I fem steg vill aktören inkludera befolkningen i dess kamp och påvisa att de 
är kapabla till att besegra den regerande makten och är ett bättre alternativ till statligt 
styre. 
 
 

4.2.1 Upprorsmakaren har infiltrerat befolkningsgrupper och nyttjat sovande celler i om-
råden de planerat att erövra 
 
Empirin beskriver både generaliserande och flertalet gånger specifikt hur IS sedan 2010 
fram till 2016 vid upprepade tillfällen har infiltrerat befolkningen och nyttjat sovande 
celler i områden de senare erövrat.56 Ett sådant tillfälle är Listers beskrivning av hur al-
Baghdadi under 2011 beordrade ett antal individer ur organisationen att bege sig till Sy-
rien för att där upprätta ett nätverk av celler. Bland dessa fanns Abu Mohammed al-
Jolani som tillsåg att detta gjordes på platser som Hasakah, Aleppo, Homs, Hama, Idlib 
och på landsbyggden runt huvudstaden Damaskus.57 Även om al-Jolani och al-Baghdadi 
kom att gå skilda vägar senare i konflikten så underlättade detta nätverk IS senare eröv-
ringar av områden i Syrien.58 Ett annat mer specifikt exempel är det tysta övertagandet 
av Minbij, där Weiss och Hassan hävdar att IS initialt upprättade en mindre bas. Dit 
bjöds lokalbefolkningen in och därifrån spreds budskapet om al-Baghdadi och hans vis-
ioner. Detta lade grunden för det anfall som skedde några månader senare där IS utan 
bekymmer erövrade staden med hjälp av lokalbefolkningens stöd.59 Vidare nämner Lis-
ter att uppväckta celler nyttjades vid erövringen av Mosul under 2014, där grupper inne 
i staden understödde de anfallande manöverförbanden, bland annat genom att elimi-
nera redan utvalda måltavlor.60 
 
Det är tydligt att IS systematiskt använder sig av sovande celler i sin krigföring. Deras 
sätt att placera ut individer och beordra dem att upprätta baser i målområdet långt in-
nan de agerar tyder på att det är ett tillvägagångssätt de lägger stor tillit till. Att cellerna 
väcks till liv i samband med att IS manövererar sina reguljära förband är enligt mig ett 
                                                        
55 Kilcullen 2016, s. 134. 
56 Kilcullen 2016, s. 67-68, 75, 84; Charles R. Lister, The Syrian jihad: al-Qaeda, The Islamic State and The 
Evolution of an Insurgency (London: C. Hurst & Company, 2015), s. 125, 133, 313, 365; Michael Weiss & 
Hassan Hassan, ISIS: Inside the army of terror (New York: Regan Arts, 2015), s. 202, 212, 213-214. 
57 Lister 2015, s. 56; Weiss & Hassan 2015, s. 149. 
58 Kilcullen 2016, s. 77-78; Weiss & Hassan 2015, s. 183-184. 
59 Weiss & Hassan 2015, s. 222-223. 
60 Patrick Cockburn, The Rise of Islamic State: ISIS and the new Sunni Revolution (London: Verso, 2015), s. 
11-14; Kilcullen 2016, s. 139; Weiss & Hassan 2015, s. 212. 
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tecken på att agerandet inte är slumpartat utan en taktisk manöver från en medveten 
aktör. Något jag finner problematiskt är att empirin inte alltid är tydlig med huruvida 
cellerna nyttjas ur ett stridstekniskt perspektiv eller har som syfte att påverka befolk-
ningen. Oavsett kommer invånarna påverkas i dessa situationer, då operativa celler inte 
kan agera utan befolkningens stöd. Således värderar jag denna indikator som närva-
rande i kommande framtagande av resultat. 
 
 

4.2.2 Upprorsmakaren har hetsat befolkningsgrupper och varit delaktiga i upplopp och 
demonstrationer 
 
Det finns generella tecken och ett fåtal specifika skildringar för att upplopp och demon-
strationer har ägt rum på olika platser i Irak och Syrien under den analyserade tidspe-
rioden.61 Till exempel redogör Lister om upploppen i Anbarprovinsen, där sunnistam-
marna under 2013 enades för att protestera mot premiärministern al-Maliki och rege-
ringen då de kände sig utsatta och nertryckta. Flera rebellgrupper, däribland IS, befann 
sig i folkmassorna och utnyttjade oroligheterna till att framkalla våldsamheter. Resulta-
tet blev ett folkligt övertagande av Fallujah och delar av Ramadi.62 Vidare beskriver 
Cockburn hur upploppen i Mosul under 2014 urartade, där IS enligt hans källa ska ha 
beblandat sig med demonstranterna och tvingat dessa att bära vapen och skjuta i luf-
ten.63 
 
Det finns en närvaro av tillfällen då befolkningen demonstrerar eller inleder upplopp i 
Irak och Syrien. Bortsett från de specifika exemplen ovan är det svårt för mig att urskilja 
om IS närvarar vid dessa tillfällen då empirin generaliserat skildrar händelserna. Även 
de fall där IS identifieras är det svårt att urskilja huruvida det faktiskt är de, en tredje 
part eller befolkningen själva som ansvarar för eskaleringen vid upploppen. Samtidigt 
ställer jag mig frågande till IS blotta närvaro vid dessa händelser då denna exponering 
måste ha ett syfte, vilket borde vara att påverka demonstranterna i en riktning som gyn-
nar deras sak. Detta till trots kan jag varken fastställa eller utesluta att IS nyttjar detta 
medel medvetet för att nå framgångar i konflikten då empirin inte möjliggör denna tolk-
ning, varför jag kommer värdera indikatorn som frånvarande. 
 
 

4.2.3 Upprorsmakaren har integrerat med befolkningen och övertagit samhällsfunktioner 
 
Att IS under analysperioden generellt har värderat integration och ansvarstagande för 
samhällsapparaten som ett tillvägagångssätt för att vinna befolkningens stöd är både 
forskare och journalister ense om. Empirin talar generellt om detta och redogör uppre-
pade gånger om hur IS bland annat tillsett att matleveranser samt el- och gastillfrösel 

                                                        
61 Cockburn 2015, s. 47, 62-63; Zeina Karam & The Associated Press, Life and Death in ISIS: How the Islam-
ic State Builds Its Caliphate (Miami: Mango Media, 2016), s. 194; Kilcullen 2016, s. 84; Lister 2015, s. 270; 
Napoleoni 2015, s. 136-137. 
62 Lister 2015, s. 182. 
63 Cockburn 2015, s. 15-17. 
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fungerat.64 Ett tydligt exempel på integration var då de, enligt Lister, anordnande och 
deltog i aktivitetsdagar i Aleppo. Där delades gratis mat ut till folket, barnen utmanades i 
diverse tävlingar, och koranquiz med prisutdelningar genomfördes. Lister hävdar vidare 
att IS i Aleppo har tillsett att matproduktionen hanterats av sina ursprungliga ägare och 
att regler gällande brödpriser har instiftats så att invånare kunnat köpa detta även i ti-
der av sämre tillgång.65 Vidare beskriver han hur IS nyttjat samhällsuppbyggnad för att 
generera stöd vid den återuppbyggnad som ägde rum efter att Palmyra erövrades under 
2015. Man tillsåg då att vattenförsörjning, el- och mattillförsel till staden fungerade samt 
att raserade byggnader restaurerades. 66 
 
Dessa exempel tydliggör IS vilja att framställas som en ansvarsfull stat och att befolk-
ningen i erövrade områden ska kunna leva sina liv i vanligt ordning. Att man aktivt en-
gagerar befolkningen genom organiserade tillställningar, restaurerar samhällsfunktion-
er och raserade hus, samt tillser att matleveranser fungerar är tecken på att IS värderar 
folkets åsikt och framförallt att en systematisk taktik och medvetenhet finns för att 
vinna deras stöd. Det som problematiserar min analys av empirin är att dessa tillfällen 
ofta nämns tillsammans med brutalt våld gentemot befolkningen. Vid dessa tillfällen tol-
kar jag, oavsett IS kombinerade tillvägagångssätt, händelserna separat och ser till vad 
integrationen och samhällsuppbyggnaden faktiskt syftar till; att åtnjuta befolkningens 
stöd. Jag kommer således värdera indikatorn som närvarande då uppsatsens resultat 
ska framställas.  
 
 

4.2.4 Upprorsmakaren har format en polisstyrka och upprätthållit lag och ordning 
 
Delar ur Iraks och Syriens befolkning har fått uppleva eller åskåda hur IS upprätthållit 
lag och ordning då de erövrat ny områden. Detta beskrivs enligt den samlade empirin 
som ett generellt tillvägagångssätt, vilket också stärks av flertalet specifika skildringar.67 
Exempel på detta är Wiess och Hassans redogörelse av det krig som utspelade sig mellan 
al-Hassoun- och al-Rehabiyeenklanen. De beskriver hur IS då de övertog klanernas om-
råden upprättade ett ämbete som hanterade stamangelägenheter, vilket resulterade i att 
konflikten löstes.68 Författarna förklarar vidare hur den rebellstyrda staden al-Bab präg-
lades av banditer, kidnappningar och egna lagar där utpressning var en vardag för lo-
kalbefolkningen. Efter IS övertaganade började man arrestera rebellerna, samt avväpna 
motståndare och lokalbefolkning då IS inte tillät vapen att flöda fritt inom deras om-
råde.69 Avslutningsvis skriver de att dessa lagkrav inte endast involverat utomstående 
individer utan även IS själva, vilka dömdes i enlighet med övriga samhället. I Deir Ezzor 
avrättades en IS ledare efter att ha anklagats för maktmissbruk och rån, samtidigt som 
IS medlemmar i staden Imad al-Rawi avrättades efter att de sålt konfiskerad tobak.70 
 

                                                        
64 Karam & The Associated Press 2016, s. 24, 39; Kilcullen 2016, s. 94-95, 133, 153-154; Lister 2015, s. 
158; Napoleoni 2015, s. 66, 67, 68, 80, 83; Weiss & Hassan 2015, s. 207, 218, 223. 
65 Lister 2015, s. 273-274; Weiss & Hassan 2015, s. 164-165. 
66 Lister 2015, s. 153. 
67 Karam & The Associated Press 2016, s 25-26; Weiss & Hassan 2015, s 164-165, 227-228. 
68 Weiss & Hassan 2015, s. 207. 
69 Ibid, s. 215-216, 226.  
70 Ibid, s. 227-228. 
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I stycket ovan står det klart att IS upprätthåller lag och ordning vilket ligger till gagn för 
lokalbefolkningen. Däremot är det svårt för mig att fastställa huruvida syftet med IS age-
rande är att vinna befolkningens stöd eller att underlätta deras styre av territoriet. Oav-
sett syfte med handlingarna påverkar det förr eller senare befolkningen inom ramen för 
ett kommunistiskt uppror; antingen genom att underlätta invånarnas vardag eller att de 
lyder instiftade lagar och regler. Vad som säkert kan sägas är att IS har gjort detta sys-
tematiskt och upprepat, varför jag kommer använda indikatorn som identifierad i kom-
mande resultatkapitel. 
 
 

4.2.5 Upprorsmakaren har mutat/belönat delar av befolkningen för att vinna dess stöd 
 
I materialet finns det återkommande tecken under den analyserade perioden på att IS 
mutat eller belönat grupper och individer för att finna stöd i sin kamp. Det beskriver 
även hur al-Baghdadi generellt nyttjat krigsbyten och vinsterna från oljeutvinning för att 
blidka sunnistammar från att ha enats i ett nytt awakening.71Ett exempel på detta är Lis-
ters beskrivning för hur IS 2013 erövrade området Deir ez Zour i Syrien. Där lyckades 
man få stammar att svära trohetsed till al-Baghdadi genom att sprida mutor över pro-
vinsen och köpa stammarnas tillåtelse att uppehålla sig i området.72 Vidare redogör Ka-
ram och The Associated Press för hur löften om rikedomar och avancemang inom stam-
marnas hierarki lyckades vända stammedlemmar mot varandra. IS mutade yngre indi-
vider till att eliminera de äldre i utbyte mot höga maktpositioner och vann på så sätt 
stammens stöd.73 Även Weiss och Hassan beskriver exempel på detta i förklaringen om 
hur invånarna i området Deir Ezzor länge var kända för sin avsky gentemot IS, men vil-
kas underkastelse ändå framgångsrikt framkallades genom mutor till den styrande 
stammen, denna gång med amerikanska och Saudistulna vapen.74  
 
Att IS använder sig av mutor och belöningar i sitt erövringståg råder det inga tvivel om. 
De exempel som identifierats ovan är tydliga tecken på att detta systematiskt nyttjas i 
deras strategiska plan. Det är uppenbart att man är medveten om vilket hot de sunni-
muslimska stammarna utgör om de enas i en kamp mot upprorsmakarna och att detta 
hot kan elimineras genom mutor och belöningar. Då tillvägagångssättet återkommer i 
empirin med åtskilliga exempel bedömer jag denna indikator som närvarande i följande 
resultat. 
 
 

4.2.6 Analyssammanfattning av den kommunistiska upprorsteorin 
 
Sammanfattningsvis visar föregående avsnitt att IS nyttjar ett tillvägagångssätt med 
kommunistiska influenser gentemot befolkningen då infiltration och integration, de två 
viktigaste indikatorerna, är starkt representerade i empirin. Detta tillsammans med att 
lag och ordning samt mutor och belöningar systematiskt används inom det kontrolle-

                                                        
71 Karam & The Associated Press 2016, s. 24, 37-39; Lister 2015, s. 234, 273; Napoleoni 2015, 59-61; 
Weiss & Hassan 2015, s. 156, 188, 222. 
72 Lister 2015, s. 242. 
73 Karam & The Associated Press 2016, s. 39. 
74 Weiss & Hassan 2015, s. 206-207. 
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rade området stärker argumentet om att teorin kan förklara IS framgångar i konflikten. 
Vidare kan generella slutsatser gällande detta fall genereras från analysen eftersom in-
dikatorerna är spridda i tid och rum. 
 
 

4.3 Den nationalistiska upprorsteorin 
 
Det nationalisminspirerade upproret inriktar sig på att sprida terror och skräck för att 
på kort tid ta makten i en stat. Inriktningen är att framkalla splittringar i samhället ge-
nom olika typer av terrordåd, vilket ska generera en tillströmning av medlemmar till 
upproret samt underkastelse från befolkningen. 
 
 

4.3.1 Upprorsmakaren har genomfört systematiska terrordåd 
 
Mellan tidsperioden 2010 och 2016 har IS enligt empirin genomfört systematiska 
terrordåd vid ett antal tillfällen.75 Som exempel på detta beskriver både Lister och Kil-
cullen hur IS 2011 vid olika tillfällen använde bombvågor på ett systematiskt sätt. Vid 
respektive tillfälle briserade minst femton bomber riktade vid mål i Baghdad eller andra 
politiskt känsliga platser.76 Vidare redogör Kilcullen samt Weiss och Hassan för breaking 
the walls vilket var flertalet terrordåd utförda inom ramen för samma operation. Härvid 
bombade IS politiskt känsliga platser, förföljde utsatta grupper och anföll två fängelser 
på olika platser över Irak, vilket resulterade i ett sunnimuslimskt uppror och flera 
hundra fritagna jihadister.77 
 
Dessa aktioner är medel som nyttjas för att sprida skräck och få publicitet. IS sätt att an-
vända vågor av terrordåd, sykroniserat i tid och rum, tyder på att det handlar om syste-
matiska och välplanerade genomföranden varför jag anser att det är en medveten taktik. 
Härvid ska tilläggas att de exempel empirin nämner är få och ofta svåra att avgöra 
huruvida de är av stridstaktisk eller befolkningsinriktad karaktär, samtidigt som syste-
matiska vågor av terror ofta består av flertalet handlingar vilka kan identifieras som 
andra indikatorer i analysen. Därav kan denna indikator inte representera ett generellt 
tillvägagångssätt utan bör istället betraktas som ett stöd om övriga indikatorer talar för 
ett sådant antagande. 
 
 

4.3.2 Upprorsmakaren har genomfört spektakulära avrättningar 
 
Mycket av det empiriska materialet hävdar att detta tillvägagångssätt började nyttjas 
mer frekvent av IS under 2014 efter koalitionens initiala bombningar av dess territo-
rium. Tillvägagångssättet beskrivs till största del detaljerat där flertalet nationer fått 

                                                        
75 Kilcullen 2016, s. 88-89, 97, 154. 
76 Kilcullen 2016, s. 75; Lister 2015, s. 270-271 
77 Kilcullen 2016, s. 78; Weiss & Hassan 2015, s. 97-98 
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sina medborgare avrättade.78 Exempel på detta är Listers och Kilcullens beskrivning av 
hur USA:s bombningar fördömdes då den amerikanska journalisten James Foley mörda-
des 201479 samt hur ett liknande fördömmande upprepades några månader senare då 
den israel-amerikanska journalisten Steven Sotloff halshöggs, även detta beskrivet av 
Kilcullen m.fl.80 En sista exemplifiering är Listers redogörelse för hur Japans premiärmi-
nister, Shinzo Abe, bidrog med tvåhundra miljoner dollar till koalitionens kamp och hur 
IS efter förhandlingar svarade med att avrätta de japanska medborgarna Haruna 
Yukawa och Kanji Goto,81 
 
Samtliga exempel ovan är tydliga aktioner där IS påkallat uppmärksamhet från omvärl-
den och länder som på något sätt medverkat i konflikten. Även om tillvägagångssättet 
började nyttjas frekvent först 2014 hävdar jag att det är en metod som införlivats i deras 
strategi. Det är problematiskt att särskilja denna indikator med terrorisering av utvalda 
grupper eftersom syftet med handlingarna inte alltid är lättolkade. Vid dessa tillfällen 
studeras den större kontexten för att fastställa syftet med aktionerna, alltså huruvida de 
ämnar generera uppmärksamhet kring gruppen eller framkalla sprickor mellan invå-
narna. Indikatorns frekventa återkommande i empirin gör att jag värderar den som när-
varande. 
 
 

4.3.3 Upprorsmakaren har genomfört eller medverkat i internationella terrordåd 
 
Under 2014 och koalitionens involvering i konflikten uppmanade IS sina medlemmar 
och sympatisörer att påbörja jihad och genomföra attentat i västvärlden.82 Efter det har 
tillvägagångssättet nyttjats frekvent och fram till 2016 har otaliga attentat genomförts 
som IS medverkat i, planerat, beordrat eller tagit äran för.83 Enligt Lister och Kilcullen 
var en som svarade på IS kall Amedy Coulibaly då han hjälpte bröderna Kouachi att 
storma tidningen Charlie Hebdos redaktion där flera människor mördades. Coulibaly 
fortsatte sedan med att attackera en joggare, en polis och ta människor av judiskt ur-
sprung som gisslan på ett snabbköp i Paris, där fyra mördades.84 Vidare beskriver Kilcul-
len den attack som genomfördes i Tunisien på Bardo museet av Ansar al-Sharia i Tuni-
sien (AST). I attentatet dog tjugotvå personer och snabbt efteråt gjorde gruppen ett utta-
lande där de stöttade IS, vilka kort därpå tog på sig äran för terrordådet.85 Senare 
samma år var Tunisien återigen under attack av en gärningsman med IS-kopplingar. 
Denna gång genomförde Seiffeddine Rezgui Yacoubi ensam ett attentat mot el-Kantaoui 
Beach Resort nära Sousse och mördade trettioåtta människor med en automatkarbin 
innan han själv dödades av polis.86 Ytterligare ett exempel beskrivet av Kilcullen är hur 

                                                        
78 Karam & The Associated Press 2016, s. 25, 195; Lister 2015, s. 248, 257, 258, 287, 297, 308-309, 359; 
Weiss & Hassan 2015, s. 220. 
79 Kilcullen 2016, s. 97; Lister 2015, s. 255-256. 
80 Kilcullen 2016, s. 97; Lister 2015, s. 281-282. 
81 Lister 2015, s. 325-328. 
82 Ibid, s. 324-325. 
83 Kilcullen 2016, s. 111-112, 113-114, 224; Lister 2015, s. 186, 300. 
84 Kilcullen 2016, s. 115; Lister 2015, s. 324. 
85 Kilcullen 2016, s. 130-131. 
86 Ibid, s. 131. 
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IS i en rad bombdåd och dödsskjutningar runtom i Paris i slutet av 2015 mördade ett-
hundratrettio personer och skadade många fler.87 
 
Det finns en rad exempel närvarande i empirin som talar för att IS använder terrordåd 
på den globala scenen på något sätt i sin krigföring. Det en problematisk indikator för 
mig att tolka eftersom kopplingarna mellan attentatsmännen/mannen och en eventuell 
grupp inte alltid är självklar. Detta problem löser jag genom att se på alla de tillfällen där 
IS enligt empirin är inblandad som ett giltigt fall, oavsett om de handgripligen medver-
kat eller bara tagit åt sig äran för något. Motiveringen till detta är att även sympatisörers 
dåd kan genom ett erkännande från IS generera ytterligare support och framgångar. 
Nyttjandet av detta tillvägagångssätt är enligt mig en medveten strategi som på något 
sätt genererar framgång för IS i dess krigföring. Indikatorn återkommer i materialet och 
kommer behandlas som närvarande. 
 
 

4.2.4 Upprorsmakaren har terroriserat utvalda grupper 
 
Från al-Baghdadis inträdande som ledare för IS fram till 2016 har de otaliga gånger nytt-
jat metoden att terrorisera utvalda grupper för att nå sina mål.  Att detta har använts 
som ett generellt tillvägagångssätt av IS har bekräftats av samtliga empiriska dokument 
som granskats.88 Ett tidigt exempel på detta är Kilcullens redogörelse för hur systema-
tiska förföljnings- och avrättningskampanjer genomfördes under 2011 mot de sunni-
muslimer som satt i det irakiska parlamentet och de som medverkade i förföljelser av ji-
hadister under the surge. Samma år genomfördes även över hundra bombdåd mot poli-
ser, militärer och ämbetsmän med shiamuslimsk tro.89 Vidare beskriver Lister hur nio-
hundra medlemmar ur Sha’itat stammen mördades då de vägrade erkänna IS som sty-
rande makt efter erövrandet av området Deir ez Zour i Syrien under 2013.90 Enligt 
Wiess och Hassan nyttjade IS vid ett annat tillfälle media för att sprida skräck genom 
filmen Clanging of the Swords. Budskapet var främst riktat mot de sunnistammar som 
medverkat i utrensningen av jihadister i the awakening, men också till shiamuslimer ge-
nerellt. I ett avsnitt av filmen sköt IS krigare sönder bilar på motorvägen vilka de påstod 
innehöll shiamuslimer och armérekryter. I en annan sekvens tvingades en före detta be-
fälhavare från the awakening och hans söner att gräva sina egna gravar. Filmen visade 
också hur en upprorsbekämpare i Samarra förhördes i sitt vardagsrum och senare lot-
sades till toaletten där han halshöggs.91 Författarna förklarar också, vilket stärks av Kil-
cullen, hur IS terroriserade shiabefolkningen i Irak då de omringade staden Tikrit under 
2014. Tillfångatagna kadetter ur flygvapnet med shiamuslimsk tro transporterades då 
till stadens torg där en massaker genomfördes. Human Rights Watch har påstått att 770 
unga män miste livet, medan IS hävdat att antalet var 1700.92.  
 

                                                        
87 Kilcullen 2016, s. 219-221. 
88 Cockburn 2015, s. 25, 31, 76; Karam & The Associated Press 2016, s. 22, 40, 54, 61, 194; Kilcullen 2016, 
s. 96-97, 142-143, 152-153; Napoleoni 2015, s. 76, 123, 132-133; Lister 2015, s. 152-153, 232, 276, 335; 
Weiss & Hassan 2015, s. 81, 98, 189. 
89 Kilcullen 2016, s. 74. 
90 Lister 2015, s. 242. 
91 Weiss & Hassan 2015, s. 171-172. 
92 Kilcullen 2016, s. 139-140; Weiss & Hassan 2015, s. 232.  
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Det som presenterats ovan är det tillvägagångssätt som IS lägger störst vikt vid i sin 
krigföring och som återkommer mest frekvent i empirin. Att sprida skräck hos befolk-
ningen i Irak och Syrien tycks vara en medveten taktik som används för att hålla konflik-
ten vid liv; IS skapande av kaos genererar en säkerhetsbrist i samhället de själva kan 
lösa. Det jag upplever som problematiskt är att dessa aktioner ibland kan tolkas som att 
IS gör exempel utav sina invånare. Lösningen på detta beskrivs i stycket nedan. Det fak-
tum att indikatorn upprepat presenteras i empirin och att många händelser är beskrivna 
i olika texter anser jag vara tillräckliga motiv för att indikatorn ska betraktas som närva-
rande. 
 
 

4.3.5 Upprorsmakaren har gjort exempel utav invånare som motsätter sig deras styre 
 
Det finns flertalet specifika skildringar i empirin på att IS under perioden 2010 och 2016 
har gjort exempel utav invånare för att sprida skräck och tvinga befolkningen till lyd-
nad93 Exempel på detta är Listers redogörselse för hur missnöjet växte gentemot IS hos 
al-Mayadins invånare under 2015 efter erövringen av området Deir ez Zour i Syrien. De-
lar ur befolkningen bildade en motståndsrörelse och dödade chefen för den islamiska 
polisen. I följderna av detta greps flertalet personer varpå IS avrättade en man på sta-
dens torg och korsfäste hans kvarlevor, vilket följdes upp av ytterligare sexton avrätt-
ningar.94 Ett annat exempel är Listers och Kilcullens beskrivning av hur IS under 2015 
erövrade Palmyra. Man lovade då lokalbefolkningen att stadens antikviteteter skulle 
förbli intakta. Trots detta påbörjades en demolering av tempel och avsäljning av artefak-
ter. I samband med detta grep IS den åttiotreårige Khaled al-Assad, chef för den antika 
verksamheten, och torterade honom i en månad för att få information om var föremål 
gömts undan. Han avslöjade ingenting och avrättades för allmänheten genom halshugg-
ning.95  
 
Det finns incidenter under konfliktens gång som tyder på att IS nyttjar exemplets kraft 
för att sprida skräck och injaga fruktan hos befolkningen. Problematiken med att identi-
fiera dessa tillfällen är att de liknar terrorisering av utvalda grupper. I mitt försök att 
tolka materialet har jag vid de situationer där två budskap eller syften går att urskilja 
gjort detta, det ska dock poängteras att jag härvid verkligen har hittat spår av respektive 
indikator och inte gjort antaganden. Jag vågar påstå att detta är ett generellt tillväga-
gångssätt som IS nyttjar då de möter internt motstånd. Indikatorn går att finna på flera 
platser i det ockuperade territoriet, varför jag värderar indikatorn som närvarande i re-
sultatet. 
 
 

4.3.6 Analyssammanfattning av den nationalistiska upprorsteorin 
 
För att sammanfatta föregående avsnitt kan sägas att IS framgångar kan förklaras med 
den nationalistiska upprorsteorin. Analysen ligger till grund för detta antagande då 

                                                        
93 Karam & The Associated Press 2016, s. 22, 29, 47, 48, 49, 80; Kilcullen 2016, s. 98-99; Napoleoni 2015, s. 
78; Wiess & Hassan 2015, s. 188, 218, 224-225. 
94 Lister 2015, s. 320-321. 
95 Kilcullen 2016, s. 152; Lister 2015, s. 379. 
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samtliga indikatorer är identifierade, där terrorisering av utvalda grupper återkommer 
åtskilliga gånger. Eftersom detta är den viktigaste indikatorn jämnar dess frekventa fö-
rekommande ut det enda frågetecknet, vilket är att vågor av terror endast kan identifie-
ras och inte fastställas som generellt förekommande. Indikatorernas spridning i tid och 
rum möjliggör framtagandet av generella slutsatser gällande detta fall. 
 
 

4.4 Resultat av analys 
 
Resultatet av analysen visar att IS använder sig av ett tillvägagångssätt som är blandat 
av den kommunistiska och den nationalistiska upprorsteorin, åtminstone då det som i 
denna uppsats fokuseras på en aktörs förhållningssätt gentemot befolkningen. De skap-
ar tillfällen för erövring genom att terrorisera utvalda grupper vilket framtvingar 
sprickor i samhället som de kan utnyttja, vilket kompletteras med kommunistiska åt-
gärder för att vinna befolkningens förtroende. Kombinationen av de båda, där terror ba-
nar väg för erövring medan statliga åtaganden möjliggör kontroll av ockuperade områ-
den är ett tillvägagångssätt IS nyttjar frekvent. Vidare gör denna närvaro av värderingar 
inspirerade av både kommunism och nationalism IS till en framgångsrik aktör och ligger 
till grund för dess erövringar av territorium i Irak och Syrien. Resultatet representerar 
IS förhållningssätt gentemot befolkningen i denna konflikt eftersom deras agerande ty-
der på ett systematiskt nyttjande av båda tillvägagångssätten, vilka är spridda både geo-
grafiskt och i tid. 
  

5. Avslutning 
 
Uppsatsens ambition var att undersöka huruvida IS förhållningssätt gentemot befolk-
ningen kunde förklara dess framgångar i Irak och Syrien. Detta har gjorts genom en 
teorikonsumerande fallstudie där två av Galulas upprorsteorier har ställts mot varandra 
och mynnat ut i det resultat som presenterades i kapitlet ovan. Vidare följer svar på 
uppsatsens initiala frågeställning och en diskussion kring studiens genomförande och 
relevans. 
 
 

5.1 Svar på frågeställningar 
 

5.1.1 Präglas IS förhållningssätt gentemot befolkningen av ett kommunistiskt tillväga-
gångssätt? 
 
Det går att identifiera tillfällen då IS nyttjar den kommunistiska formen av uppror. Även 
om det inte är deras primära tillvägagångssätt visar analysen på en stark närvaro av 
händelser där de värnar om befolkningen för att vinna dess support. Att IS skulle vara en 
kommunistisk grupp som lever i symbios med invånarna och strävar efter ett gemen-
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samt mål vore naivt att påstå, däremot använder de sig av tillvägagångssättet för att 
undvika en folklig resning mot deras styre. 
 
 

5.1.2 Präglas IS förhållningssätt gentemot befolkningen av ett nationalistiskt tillvägagångs-
sätt? 
 
Precis som analysen redogör för går det att identifiera flertalet tillfällen då IS nyttjar det 
nationalistiska förhållningssättet gentemot befolkningen. Genom att sprida skräck och 
terror som skapar tillfällen för erövring forcerar de sitt styre på befolkningen och tving-
ar dem till underkastelse. Samtidig är IS inte en renodlad nationalistisk grupp då de vid 
lämpliga tillfällen avstår från denna form av terror för att vinna befolkningens stöd på 
annat sätt. 
 
 

5.1.3 Kan IS förhållningssätt gentemot befolkningen förklara deras framgångar i konflikten 
i Irak och Syrien? 
 
IS förhållningssätt gentemot befolkningen bidrar i högsta grad till framgångarna de vin-
ner i Irak och Syrien. Förhållningssättet är till stor del inspirerat av nationalism, men 
kompletteras många gånger av kommunistiska åtgärder. Detta komplicerar situationen 
för de stater som bekämpar gruppen. Befolkningen under dess styre är förtryckta och 
rädda eller nöjda och likgiltiga med den situation som råder, vilket gör att de parter som 
väljer att ingripa i konflikten kommer ha svårt att vinna invånarnas förtroende. Fram-
gångarna går att härleda till hur IS nyttjar båda tillvägagångsätten; de är en grupp som 
på kort tid tagit makten genom terror, samtidigt som de värnar om befolkningens stöd 
för att kunna driva staten. Alltså balanserar de mellan terror och support för att gene-
rera framgång. Vidare håller IS konflikten vid liv genom att förfölja utvalda grupper vil-
ket skapar ett avstånd mellan dess invånare och regeringarna i Irak och Syrien.  
 
 

5.2 Diskussion 
 

5.2.1 Betydelse för Galulas revolutionsteorier 
 
En diskussion bör föras kring Galulas teorier The orthodox pattern for insurgency och 
The bourgeois-nationalist pattern for insurgency. Kan de fortfarande betraktas som aktu-
ella i den moderna krigföringen? Han hävdar att en upprorsmakare väljer en teori och 
nyttjar dess förhållningssätt för att påverka befolkningen. Resultatet av analysen visar 
klart och tydligt att en modern upprorsmakare kan kombinera båda teorierna för att nå 
framgång och påverka befolkningen. För att sammanfatta denna problematik hävdar jag 
att Galulas ursprungliga teorier ensamma inte kan förklara IS framgångar i Irak och Sy-
rien. Dock kan en egen konstruktion av dess olika tillämpningsområden generera större 
förståelse kring IS som fenomen. 
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5.2.2 Betydelse för tidigare forskning 
 
Analysens resultat stärker Kalyvas slutsatser om att IS kan förklaras genom revolution-
ära teorier från kalla krigets dagar.  Inom den revolutionära genren premierar IS ett till-
vägagångssätt inspirerat av nationalism framför kommunism. Det faktum att båda ideo-
logierna återfinns i gruppens aktioner är av största vikt då det får stora implikationer 
för de slutsatser som kommer generaras från resultatet. I kapitel ett presenterar jag Bal-
cells och Kalyvas tankar gällande att kombinationen av marxism-96 och nationalismin-
spirerade handlingar är ytterst framgångsrik för ett uppror, vilket tillsammans med mitt 
resultat är högst oroande. En sammanslagning av dessa två är enligt mig tydliga tecken 
på att konflikten kommer att fortgå ett bra tag framöver. Även om koalitionen tillsam-
mans med de olika regeringarna eller andra rebellgrupper lyckas besegra IS militärt 
kommer inte IS stöd från befolkningen att försvinna omgående. Undersökningen påvisar 
hur flexibelt IS rör sig i teoriernas presenterade faser, varför ett sådant scenario förmod-
ligen kommer innebära att gruppen återigen smälter in med befolkningen och inväntar 
ett nytt tillfälle att ta makten. Eftersom IS styre på ett eller annat sätt accepteras av in-
vånarna indoktrineras de i en verklighet av religiösa lagar vilka senare kan vara svåra 
att skiljas ifrån.  Det nya samhällssystemet får inte bara komplikationer för dagens be-
folkning och de utomstående individer som väljer att ansluta sig till kalifatet, utan också 
för kommande generationer vilka föds in i en kultur präglad av våld, skräck och terror.  
 
Studien utgör den vetenskapliga pusselbit som beskrivs i inledningen av uppsatsen och 
bidrar till förståelse kring IS framgångar och dess förhållningssätt gentemot befolkning-
en i Irak och Syrien. Den inte bara stärker Kalyvas påstående om att IS kan förstås som 
en revolutionär grupp, utan belyser också oroväckande bevis för hur farliga de faktiskt 
är. Vidare berör och kompletterar denna studie många av de andra områden som tidi-
gare forskning tar upp, med reservation att den inte delar Anthony Celsos uppfattning 
om att IS går sin undergång till mötes. 
 
 

5.2.3 Faktorer som påverkar resultatet 
 
Resultatet präglas av ett stort antal indikatorer som är identifierade med flertalet exem-
pel att utgå ifrån. Detta resultat är positivt då det ger mig ett bra underlag att dra slut-
satser ifrån samtidigt som det bör bemötas med ytterligare prövning innan slutsatserna 
kan sägas vara definitiva. Något som är viktigt att resonera kring är studiens validitet, 
alltså om uppsatsens resultat är sprunget ur en process där operationaliseringen stäm-
mer överens med det teoretiska ramverket samt att analysen av empirin gjorts med en 
avsaknad av osystematiska och slumpmässiga fel. I syfte att stärka validiteten och upp-
satsens resultat har de utvalda teorierna studerats noggrant innan indikatorerna arbe-
tats fram. Samtidigt har empirin under analysen först granskats överskådligt varpå ut-
valda delar noggrant studerats för att förstå dess innebörd och betydelse för undersök-

                                                        
96 Den kommunistiska upprorsteorin i denna uppsats motsvarar det Balcells och Kalyvas kallar en rebell-
grupp med marxistiska värderingar. 
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ningen. Trots dessa åtgärder går det inte att garantera en frånvaro av misstolkningar i 
vare sig operationaliserings- eller analysavsnittet. 
 
Vidare kan studiens avsaknad av primärkällor innebära att materialet riskerar att vara 
tendensiöst då det inte går att säkerställa hur de nyttjade sekundärkällorna genomfört 
intervjuer, ställt frågor eller behandlat data. Detta innebär att relevant information kan 
ha uteblivit i min undersökning. För att parera detta används en bred informationsbas 
med flertalet sekundärkällor skrivna av forskare och journalister, med olika inhämt-
nings- och analysmetoder. Denna kombination av intervjuer, fältarbeten och granskning 
av dokument ger resultatet en god förankring i verkligheten med infallsvinklar från 
många av konfliktens olika perspektiv vilket minskar risken för eventuell tendens i den 
samlade empirin. Likväl bör även en reflektion göras gällande valet av empiri. Mycket av 
den information som uppsatsen bygger på är generell, vilket innebär att min tolkning av 
händelserna avgör huruvida en indikator identifieras eller inte. Sammanfattningsvis är 
mina slutsatser inte definitiva då andra forskare kan tolka materialet annorlunda. 
 
 

5.2.4 Betydelse för professionen 
 
Såvida resultatet är korrekt efter framtida prövningar ger det oss en förståelse kring 
kopplingen mellan IS och befolkningen samt vilka problem en ingripande aktör kan 
möta vid en eventuell intervention. Samtidigt belyser undersökningen sambandet mel-
lan den politiska och militära sfären; i en konflikt som denna är det inte tillräckligt att 
militärt besegra upprorsmakaren, en komplettering med politiska krafttag måste till 
som parallellt bidrar med de samhällsfunktioner befolkningen kräver. Förutom att 
skapa större förståelse kring dagens konflikt i Irak och Syrien bidrar undersökningen 
med kunskap till liknande händelser i framtiden. En sådan händelse bemöts förhopp-
ningsvis med större vetskap om hur en upprorsmakare kan binda och utnyttja befolk-
ningen i sin strävan att nå framgång. 
 
 

5.3 Förslag på vidare forskning 
 
Uppsatsens resultat kommer från en undersökning där analysverktyget är framtaget 
från revolutionära upprorsteorier med befolkningen i fokus. Därav bör ytterligare 
forskning genomföras med fokus på de områden som jag valde att avgränsa mig ifrån, 
alternativt genomföra en studie av större volym och använda teorierna som helhet. Vi-
dare hävdar jag att denna uppsats legitimitet bör prövas genom fler studier med samma 
teorier och metod, men med annan empiri än den jag nyttjat. Detta för att undersöka om 
en sådan undersökning kommer fram till liknande slutsatser. I syfte att bidraga ytterli-
gare till förståelsen kring de revolutionära teoriernas påverkan på denna moderna kon-
flikt bör också andra teoretiker från Galulas tid kopplas samman med IS. 
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5.4 Slutord  
 
Som tidigare nämnts är inbördeskrig komplicerade fall att studera, vilket gör IS och dess 
framgångar till ett svåranalyserat fenomen. Detta till trots är uppsatsens resultat gi-
vande och bidrar till den samlade vetenskapen kring förståelsen rörande denna grupp, 
samt hur resonemang kring konfliktens lösande bör föras. Slutsatserna är i behov av 
komplettering men kan redan nu ligga till grund för en större förståelse för det som har 
hänt, händer just nu och kommer hända i framtiden.  



Namn: Pelle Westrup 2016-05-31  
Kurs: 221 Kursen 

Sida 27 
 

6. Litteratur och referensförteckning 

6.1 Böcker 
 
Cockburn, Patrick, The Rise of Islamic State: ISIS and the new Sunni Revolution (London: Verso, 2015). 
 
Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur AB, 2009). 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att stu-
dera samhälle, individ och marknad, 4 uppl. (Stockholm: Nordstedts juridik AB, 2012). 
 
Galula, David, Counterinsurgency Warfare, Theory and Pratice (Westport: Praeger Security International, 
2006). 
 
George, Alexander L. & Bennet, Andrew, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (Mas-
sachusetts: Harvard University, 2005). 
 
Guevara, Ernesto, Guerilla Warfare (New Delhi: LeftWord Books, 2009). 
 
Karam, Zeina & The Associated Press, Life and Death in ISIS: How the Islamic State Builds Its Caliphate (Mi-
ami: Mango Media, 2016). 
 
Kilcullen, David, Blood Year: Islamic State and the Failures of the War on Terror (London: C. Hurst & Com-
pany, 2016). 
 
Kilcullen, David, Counterinsurgency (London: Hurst, 2010). 
 
Lister, Charles R., The Syrian jihad: al-Qaeda, The Islamic State and The Evolution of an Insurgency (Lon-
don: C. Hurst & Co, 2015). 
 
Merom, Gil, ”The Origins and Implications of Western Counterinsurgency Failures”, i Understanding Victo-
ry and Defeat in Contemporary War, red. Jan Ångström & Isabelle Duyvesteyn (New York: Routledge, 
2007). 
 
Napoleoni, Loretta, Islamiska Staten [The Islamist Pheonix, 2014], övers. Karin Andrae (Lidingö: Fri Tanke, 
2015). 
 
Palmer Harik, Judith & Johannsen, Margret, “Hezbollah and Hamas: Islamic insurgents with nationalist 
causes”, i The Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency, red. Rich, Paul B. & Duyvesteyn, 
Isabelle (London: Routledge, 2012). 
 
Tse-tung, Mao, On Guerilla Warfare (Mineola: Dover Publications, 2005). 
 
Weiss, Michael & Hassan, Hassan, ISIS: Inside the army of terror (New York: Regan Arts, 2015). 
 
Yin, Robert K., Case Study Research, Design and Methods (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc, 2009). 
 
 

6.2 Vetenskapliga artiklar 
 
Celso, Anthony N., “The Islamic State and Boko Haram: Fifth Wave Jihadist Terror Groups” Orbis 59(2) 
(2015). 
 
Kalyvas , Stathis N., “Is ISIS a Revolutionary Group and if Yes, What Are the Implications?” Perspective of 
terrorism 9(4) (2015). 



Namn: Pelle Westrup 2016-05-31  
Kurs: 221 Kursen 

Sida 28 
 

 
Kaválek, Tomáš, “From al-Queda in Iraq to Islamic State: The Story of insurgency in Iraq and Syria in 
20013-2015”, Alternatives: Turkish Journal of International Relations 14(1) (2015). 
 
Kfir , Isaac, “Social Identity Group and Human (In)Security: The Case of Islamic State in Iraq and the Le-
vant (ISIL)”, Studies in Conflict & Terrorism 38(4) (2015). 

 
Pollard Stacey E., Poplack David A. & Casey Kevin C., “Understanding the Islamic State´s competitive ad-
vantages: Remaking state and nationhood in the Middle East and North Africa”, Terrorism and Political Vi-
olent (2015), doi: 10.1080/09546553.2015.1108310. 

 
 

6.3 Opublicerade artiklar 
 
Balcells, Laia & Kalyvas, Stathis N., ”Revolutionary Rebels and the Marxist Paradox”, opublicerad forsk-
ningsartikel, (Hämtad 22032016, http://cpd.berkeley.edu/wp-
content/uploads/2015/04/MarxIns_4_15.pdf). 

 

http://cpd.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/04/MarxIns_4_15.pdf
http://cpd.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/04/MarxIns_4_15.pdf

