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Abstract  

In this paper we are comparing ISIS warfare to the warfare and systems of new and old wars, based 

on Mary Kaldor’s theories. How can ISIS role and acting be understood in comparison to these 

theories?  We are also looking into the impact the globalization has had on ISIS successfully 

proceeded warfare and the involvement of the international community.  Starting with structuring 

the components for old and new wars, we proceed by a discussion on ISIS methods and acting since 

the the break thru in 2014. Further on, we compare ISIS warfare to the given theories based on 

Kaldor’s book New and Old Wars, to see how the warfare and methods of ISIS can be defined. 
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1. Inledning  
Den Islamska staten (IS) har skapat en högst kritisk situation i mellanöstern under de senaste åren. 

Deras agerande har lett till att det internationella samfundet tvingats ingripa och även att försöka 

etablera svårhanterliga allianser. Utöver detta har även organisationens fokus på individen gjort att 

en stor mängd människor i andra länder valt att ta till vapen och tagit värvning i deras armé. IS har 

utropat ett kalifat och genom detta även givit sig i kast med att försöka etablera en fungerande stat 

där deras likasinnade är välkomna. Kalifatet är en förhoppning med ytterst svåråtkomliga 

territoriella områden, staten däremot är någonting de på några plan lyckats efterlikna eller möjligen 

helt skapa. IS armé består till stor del av egentränade trupper och de leds utav kompetenta 

överhuvuden, detta har blivit tydligt under de slag som ägt rum under framförallt de senaste två 

åren. Organisationen har avancerat över kartan och tagit över taktiskt viktiga mål men även erövrat 

större städer, från Raqqa i väst till Mosul i öst. Hur har detta kunnat bli möjligt och hur ter sig 

stridigheterna, hur kan den Islamska Statens agerande förstås och analyseras? 

2. Frågeställning och syfte  
I följande uppsats ämnar vi ta reda på var IS krigföring går att kategoriseras. IS är en krigförande 

organisation med en fullt fungerande armé och till viss del statsliknande egenskaper, som i vår 

mening gått från en ren och skär terrororganisation till något större och mer organiserat. Vi anser 

inte att IS är en samling fundamentalister med en sporadisk agenda, utan en organisation med 

statliga ambitioner och högst planerade metoder. I den globaliserade värld vi lever pågår ständig 

utveckling, där även krigföring har utvecklats markant under århundradena, vilken nådde ett slags 

brytpunkt under mellankrigstiden. Mary Kaldor definierar två olika typer av krig; gamla och nya, i 

vilka man finner olika kännetecken samt tillvägagångssätt i själva krigföringen. Vi ämnar undersöka 

var IS krigföring står; om det går att utläsa huruvida de befinner sig i fältet för gamla eller nya krig. 

Genom att analysera olika beståndsdelar hos IS vill vi se om dessa liknar modellerna för Kaldors 

gamla och nya krig, för att kunna besvara frågan hur IS krigföring ser ut och hur den kan förstås. 
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3. Teori, metod och upplägg  
I följande stycke kommer vi redogöra för uppsatsens upplägg vad gäller tillvägagångssättet kring 

insamlande av det empiriska materialet samt motivera för varför vi använt oss av de studiemetoder 

vi valt.  

Situationen med IS i Syrien och Irak har sedan kulmen 2014 blossat upp till ett hyperaktuellt ämne, 

vilket berör hela världen. Emellertid är konflikten och organisationen IS så pass ny, att det endast 

finns ett begränsat fält av litteratur på ämnet. Således har vi använt oss av tidningsartiklar från 

erkända tidningar och nyhetsbyråer, samt flertalet akademiska artiklar på ämnet. För att förstå IS på 

ett djupare plan har vi läst Magnus Norells högaktuella bok Kalifatets återkomst - orsaker och 

konsekvenser som gavs ut strax efter terrorattackerna i Paris, vari vi har hämtat information kring 

organisationens tillvägagångssätt i utvalda konflikter samt erhållit grundläggande kunskaper om 

kalifatets uppbyggnad. Vidare bygger uppsatsen på Mary Kaldors bok New and Old War - 

Organized violence in a global era, där Kaldor redogör för teorier kring gamla och nya krig och 

dess krigföring samt kännetecken. Utöver de ovannämnda böckerna har vi som nämnt hämtat 

information från nyhetsartiklar, dokumentärer och akademiska papers. Vi har även läst IS online-

tidning DABIQ, där vi har insamlat information om organisationens egen syn på bland annat 

kalifatet och dess egen kartläggning av tidsförloppet sedan kulmen 2014.  

Vi har valt att använda oss av en teorikonsumerande studie vars grund består i Mary Kaldors teorier 

om gamla och nya krig. Vi har inledningsvis valt ut de beståndsdelar som vi anser vara mest 

relevanta från Kaldors teorier, och de vi anser kan appliceras på IS. Vidare har arbetet bestått av att 

försöka finna likheter och skillnader mellan Kaldors gamla respektive nya krig och IS, för att kunna 

avgöra om det är så att en av hennes teorier överensstämmer med det vi fått fram om IS krigföring 

och struktur.  

     Teorikonsumerande studier befinner sig i fältet för förklarande studier (Esaiasson et al. 2012, s. 

37). Med följande uppsats ämnar vi undersöka fallet IS och dess krigföring, tillvägagångssätt och 

utveckling, samt titta på organisationens roll i den globaliserade världen. Med IS som central aktör i 

vår uppsats undersöker vi organisationen med teorier kring gamla och nya krig, baserade på 

Kaldors teorier. Vi vill i denna uppsats försöka förstå och förklara IS krigföring och agerande, och 

se i vilket fält de befinner sig i förhållande till Kaldors teorier. Således baseras uppsatsen på en 

teorikonsumerande studie.  
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Vidare har vi använt oss av en komparativ studie mellan gamla och nya krig, där vi komparerat de 

två typerna av tillvägagångssätt och grundpelare för vilka kännetecknar dessa respektive 

krigsmodeller och teorier, med IS krigföring. Genom den komparativa studien har vi sedan 

applicerat de kännetecken som representerar gamla respektive nya krig på IS system och metoder, 

för att se vilka likheter och olikheter som kan dras mellan dessa och de gamla och nya krigen.  

IS står i fokus för uppsatsen, och genom att strukturera upp IS och dess väsentliga aspekter som 

utgör organisationen, söker vi finna huvudsakliga komponenter som kan jämföras med de 

huvudsakliga beståndsdelarna i teorierna kring Kaldors gamla och nya krig.  

___________________________________ 

4. Analys  
4.1. Vad är Gamla krig? 
Krigföring och modeller för krig har under århundraden utvecklats och tagit olika former. I följande 

stycke kommer vi redogöra för gamla krig; dess gemensamma system och tillvägagångssätt i själva 

krigföringen samt dess uppbyggnad.  

Gemensamt för gamla krig är att de involverar organisering och mobilisering av individer - där män 

utgör majoriteten av individerna, för att utöva våld på fysiska plan (Kaldor 2012, s. 15). Historiskt 

sett började man definiera krig i Europa mellan 1400- och 1700-talen. Krigens utveckling skedde 

parallellt med det framväxande moderna samhällets utveckling. Varje samhälle och stat har sina 

egna sätt att föra krig, vilket tydliggjordes under Napoleonkrigen och Amerikanska revolutionen, 

med olika strategier och tekniker (ibid., s. 15). En gemensam nämnare för de ovannämnda 

differentierade konflikterna var emellertid att de utgjorde samma slags fenomen - nämligen att de 

utgjorde en konstruktion av den centraliserade, rationaliserade, hierarkiskt ordnade territoriella 

moderna staten (Kaldor 2012, s. 17).  

    Vissa forskare menar att krigföringen i det gamla Grekland mellan stadsstaterna inte kan räknas 

som statlig krigföring – detta eftersom det inte fanns en tydlig skillnad mellan staten och 

medborgarna. De stridande aktörerna var i regel civila miliser, vilket utgjorde ett större fokus på 

den stridande individen snarare än en stridande stat. Krigföringen framstod således som en kamp 

mellan exempelvis atenarna och spartanerna i Grekland, vilket även påvisades runt om i Europa; 

individernas egna strider blev det huvudsakliga fokuset istället för en tydligt riktad strid mellan 
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stater (ibid., s. 17). I krigföring utefter de gamla krigens modell riktas således större ljus på den 

enskilde individen som stridande aktör, vilken utgör den väsentliga delen av den militära enheten.  

    Med en värld i ständig förändring medföljer sålunda förändring i krigföringen. I Europa började 

kungahusen anställda legoarméer med ursprung i feodala sammankomster, för vilka mot betalning 

utlovade skydd av kungahusen (Kaldor 2012, s. 18). Emellertid uppkom svårigheter att lita på de 

anställda legoarméerna, och systemet sadlade om runt om i Europa. Man anställde fasta trupper som 

utöver aktiv krigföring tränades för framtida stridigheter, och uniformer infördes för att skilja på 

civila och soldater. Dessa reformeringar skedde i takt med en vidare modernisering av världen, och 

militären utvecklades mot en mer organiserad konstellation – en statligt övervakad enhet som 

utgjorde statens våldsmonopol (Kaldor 2012, s. 18-19). Med statens militära våldsmonopol uppkom 

dess legitimerade ensamrätt till att föra krig, vilket således ledde till att icke-statliga aktörers 

krigföring och brukande av våld förlorade sin legitimitet. Vidare framkallade det statliga monopolet 

krav på regler och lagar, för vilka krigföringen skulle enas under. De gamla krigens modell och 

målen med själva krigföringen brukar grunda sig i det rationella statsintresset - dock belyses 

ytterligare aspekter för vilka de gamla krigens ändamål grundar sig i; exempelvis de religiösa 

aspekter som låg till grund för New Model Army under engelska inbördeskriget - den första 

moderna militära styrkan av professionell karaktär (Kaldor 2012, s. 21).  

    Krigens utveckling nådde ett slags banbrytande paradigmskifte i och med den preussiske 

generalen och militärteoretikern Carl von Clausewitzs omorganisering av krigföring rent generellt,  

som kom att utvecklas under 1800-talets första decennium. Enligt Clausewitz befinner sig krig på 

tre nivåer; dels på den statliga eller själva politiska nivån, på arméns eller generalernas nivå, eller 

slutligen på folkets nivå. Krig på den politiska nivån kolliderar med motsatta åsikter, för vilka det 

politiska budskapet måste försvara sig och pådriva sin agenda - alltid hårdare än motståndaren för 

att få sin dagordning och vilja igenom. På nivån med fokus på militären är målet att avväpna 

motståndarna så att föregående nivån (den politiska) går att uppnå. På den tredje nivån hittar vi som 

nämnt folket, vilket i praktiken enligt Clausewitzs modell innebär att folkets beslutsamhet och vilja, 

beroende på bland annat känslor, kan vara avgörande för krigets utformning. Människans 

känslomässiga sätt att reagera har en påverkan på krigföringen. Clausewitz menar att  

”[…]war unleashes passion and hostility that may be uncontrollable” (Kaldor 2012, s. 23).  

    Krig enligt Clausewitz utgör alltid en friktion. Problem kommer stötas på vilka skiljer sig från det 

som ursprungligen planerats och riskerar således att försvåra kriget; faktorer som exempelvis väder, 

bristande information, svåra miljöer och dålig organisation. Vidare, när själva krigsstyrkorna kom 
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att öka i takt med utvecklingen medfördes ökade svårigheter att logistiskt kontrollera krigföringen. 

Steget vidare i utveckligen blev således ett behov av strategiska teorier för vilka kunde svara för ett 

slags gemensam diskurs kring krigföring (Kaldor 2012, s. 24). Clausewitz tog fram grunder för en 

sådan strategi, vilken fick fäste under 1800- och 1900-talen. Dessa teorier om krigföring baseras på 

två huvudsakliga teorier; utnötningsteorin och manöverteorin (Retzlaff 1999, s. 32). 

Utnötningsteorin går ut på att seger uppnås genom att helt enkelt trötta ut den motsatta parten – 

detta genom att se till att fienden mottar större förlust än den egna stridande styrkan. Manöverteorin 

innebär ett överraskande spel, där övermannande av fienden står i fokus. Mobilitet, snabbhet och 

oväntade anfall leder enligt teorin till övertag. Clausewitz poängterar att dessa två teorier samspelar 

med varandra, och slutsatsen som han framför påpekar vikten av att ha en  

”[…]överlägsen styrka och beredskapen att sätta in den” (ibid., s. 32). För att organiserat våld ska 

fortskrida av de stridande aktörerna, krävs ett huvudsakligt mål för vilket de deltagande i striderna 

måste tro på (Kaldor 2012, s. 28). Riskerna som medföljer organiserad krigföring måste således 

väga upp för handlingarna – stridernas huvudmål måste sålunda motivera soldaterna så de är 

beredda att döda, tillika vara beredda att dödas. 

    Avslutningsvis påpekas det att deltagande i stridigheter endast är krigets startskott – det som 

spelar en avgörande roll för att kunna fortskrida krigföringen, menar man, är de stridandes 

möjlighet att kunna bringa klarhet i själva krigets huvudsakliga mål (Kaldor 2012, s. 29). I takt med 

världens utveckling, och främst under efterkrigstiden, har färre konflikter med huvudsakliga mål av 

sådan övertygande natur – där de stridande är beredda att döda eller dödas, uppkommit.    

4.2. Vad är Nya krig? 

I denna del av texten presenteras avgörande punkter angående de krig som Kaldor kommit att kalla 

”new wars” eller ”nya krig”. I hennes bok New and old wars, utformar Kaldor en case-study som 

centreras kring kriget som ägde rum i Bosnien och Hercegovina mellan 1992-1995. Hennes 

ändamål är att definiera ett nytt krig, konfliktens stora frågor kretsar kring samarbeten, militära 

aktioner och ekonomiska förhållanden som berörde inte bara den utsatta staten utan det 

internationella systemet som helhet (Kaldor 2012, s. 32). Vidare gör hon en liknande analys av 

kriget i Irak, där liknande frågor ställs. 

    Vårt ändamål med denna uppsats är att försöka besvara frågan kring huruvida Islamska Statens 

krig i Syrien och Irak kan definieras utifrån Kaldors teorier om gamla och nya krig. Vår första 

infallsvinkel i denna del av uppsatsen berör hur det militära strukturerna ser ut, och hur de militära 
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aktörerna agerade under konflikten i Bosnien och Hercegovina, senare under uppsatsen gång är 

tanken att jämföra konflikterna för att finna likheter och skillnader. 

    Kaldor problematiserar i sin text frågan om hur en armé ser ut, hon lägger stor vikt vid att 

förklara att de stridande under konflikten i Bosnien inte kan förklaras så enkelt som att det fanns 

stater som stred mot varandra. Snarare är det avgörande för nya krig att paramilitära trupper är 

närvarande och i allra högsta grad involverade i de militära aktionerna. Kaldor skriver till exempel 

att vid tillfället då kriget bröt ut så existerade inte en bosnisk armé, utan att försvaret av bosniskt 

territorium bestod av patriotiska grupperingar och paramilitära-grupper (Kaldor 2012, s. 47). Hon 

klargör även i segmentet om Irak och Afghanistan att nya krig definieras av att de stridande består 

av både statliga och icke-statliga aktörer (Kaldor 2012, s. 161). I detta uttalande finner vi en av 

kärnorna för Nya krig, de icke-statliga aktörerna, och deras samarbete eller inverkan på statliga 

aktörer. I Bosnien existerade över 83 olika paramilitära grupper; alltså väpnande trupper utan 

statligt befäl (Kaldor 2012, s. 48) och i fallet med Irak-kriget så kan flertalet grupper räknas upp 

som skapades i kölvattnet av den irakiska arméns upplösning (Kaldor 2012, s. 161). Kaldor visar 

upp flertalet typer av stridande grupperingar, vars struktur och organisering kan se helt olika ut. 

Dessa grupperingar består inte nödvändigtvis av legoknektar, utan är personer med religiösa, 

politiska eller nationalistiska agendor. Gällande Irak och Afghanistan finner man diverse grupper 

som blir karaktäristiska för de nya krigen, i Afghanistan existerade flertalet taliban-grupperingar, i 

Irak fanns det nationalistiska Iraq National Islamic Resistence och i båda länderna fanns en stor 

mängd miliser från diverse stammar (Kaldor 2012, s. 161-162). Det essentiella att hämta från 

Kaldors text är tanken om nya aktörer i de nya krigen. Dessa aktörer besitter stor militär makt, 

kämpar utefter olika agendor och faller nödvändigtvis inte in under någon stat. 

    Den andra punkten som vi vill uppmärksamma är den om ”identitet” och ”identitetspolitik”. 

Kaldor ger tydliga exempel av hur identitet spelar en stor roll inom de konflikter som existerar i 

världen när nya krig antar huvudrollen. Det är av stor vikt att påpeka, likt Kaldor, att identitet kan 

vara någonting som är medfött, men att det även är någonting som kan ses som en 

”stämpel” (Kaldor 2012, s. 79). Hon skriver att om en person tar anspråk på en religion inom ett 

specifikt område så kommer även detta anspråk att betyda att man tilldelas en nationalitet. Som 

exempel kan man se att identiteten ”muslim” kommer samtidigt betyda ”bosnier” om man befinner 

sig inom ett specifikt område (Kaldor 2012, s. 79). Detta är intressant sett utifrån de mängder 

grupperingar som finns, och vad dessa grupperingar har för avsikt med den identitet de åtagit sig. I 
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vår samtid problematiserar detta frågan om nationell tillhörighet, vilket vi kommer uppmärksamma 

senare i vår analys. 

    Gällande identitetspolitik så öppnas större frågor upp, Kaldor förklarar att identitetspolitik faller 

in under ett större spektrum, men inom detta spektrum existerar två stycken sidor. I bästa fall 

innebär identitetspolitik psykologisk diskriminering, men i värsta fall innebär det folkmord (Kaldor 

2012, s. 81). Att tala om identitet och politik på detta vis leder alltså alltid till skapandet av ett ”vi 

mot dem” och ett tillstånd där hemska krigsbrott kan utföras. Denna typ av identitetspolitik är 

resultatet av moderna staters förfall - dessa två menar Kaldor är direkt kopplade till varandra 

(Kaldor 2012, s. 81). Förfall av stat leder till skapandet av olika grupperingar vars identiteter sedan 

lägger grunden för konflikter och till slut väpnade strider. 

    Utöver dessa två punkter finns en tredje som kommit att bli avgörande för nya krig. Involverande 

av individer med medfödd tillhörighet till ett område eller en antagen identitet som sammanlänkar 

individen med nämnt område, har kommit att förändra hur krig och armé ser ut. En grupp 

människor som inte är bosatta i ett land men har tillhörighet till landet kallas för en diaspora. 

Genom globaliseringen har man skapat enorma möjligheter för dessa så kallade utomstående att få 

en inblick i hur situationen i deras hemland ser ut, detta främst genom emigration, enkelheten i att 

kunna resa och elektronisk kommunikation (Kaldor 2012, s. 88). Dessa grupper kan idag bidra med 

hjälp till de de kallar sina; en ung man läser om hur hans familj hör bomber om nätterna, eller hur 

en vän till familjen förlorat livet. Detta blir startskottet för hur han sedan bestämmer sig för att 

stötta någon eller några. Diaspora-grupper känner sällan till hur pass stor inverkan deras agerande 

har på konflikten eller situationen som äger rum (ibid., s. 89), utan agerar utifrån personliga och 

emotionella tankar, dessa tankar kan sedan omvandlas till allt från investering av pengar eller något 

så pass extremt som att militärt vilja bidra med sin egen kropp (ibid., s. 89).  

4.3. IS framfart i Syrien och Irak 

Den kampanj som IS fört sedan inrättandet av kalifatet, måste belysas ur specifika perspektiv. Dessa 

perspektiv berör frågan om hur det visade sig vara möjligt för en terrororganisation att strida mot 

statliga utbildade trupper och sedermera erövra städer. I vår uppsats väljer vi att utgå från två 

stycken ockupationer som vi anser vara avgörande för IS vidare utveckling, dessa två är Ramadi 

och Fallujah. I stycket som följer komparerar vi IS med teorierna för nya krig, vilket blir uppsatsens 

första komparativa studie. Fokus kommer även ligga på IS förda identitetspolitik och vikten av 
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denna för organisationens framfart. Vidare presenteras vår andra komparativa del, där IS och 

Kaldors gamla krig jämförs. 

I början av januari 2014 inleds vad som blir IS första övertagande av en stad. Irakiska Fallujah intas 

av miliser med kopplingar till al-Qaeda, vilket börjar med att ett flertal polisstationer tas över. 

Poliser överger sina positioner till följd av attacker mot polisstationerna (The Daily Star, 2014). 

Vapen beslagtogs och man befriande ett hundratals fångar från närliggande fängelsen. Ingripanden 

av irakiska arméstyrkor hade utlovats, vilket ej skedde i tillräcklig utsträckning. En tredjedel av de 

irakiska styrkorna befann sig under IS kontroll, och de styrkor som utplacerats kring Fallujahs 

angränsande regioner med omnejd bemötte svårigheter att ta sig in i själva staden.  

Den 4 januari 2014 förlorade de irakiska styrkorna och regeringen kontrollen av Fallujah, vilken 

föll i IS våld. Målet med övertagandet av Fallujah grundar sig i samma huvudsakliga mål som ses i 

de andra övertagandena; nämligen att kontrollera städer och samhällen för att bygga upp kalifatet 

och således implementera den medeltida sunnimuslimska islamistiska tron (ibid., 2014). 

    Ramadi är huvudstad i Anbar-provisen i centrala Irak med ett invånarantal mellan 450 000 och 

470 000. Staden var under Irak-kriget en avgörande punkt för Sunni-upproren som organiserades 

mot den amerikanska invasionen av landet. Enligt medierapportering i januari 2014 så inleddes en 

offensiv av en icke-statlig milis, denna offensiv visade sig vara framgångsrik och de irakiska 

statliga styrkor som befann sig på platsen retirerade och lämnade staden, de överlämnade frågan om 

säkerhet till den lokala polismyndigheten vilka snabbt föll mot milisen som befann sig i Ramadi 

(Abdul-Zahra, 2014). Det är i samband med dessa attacker i början av 2014 som rapporter om att 

maskerade män skanderar ut följande eller liknande fraser ”We are your brothers from the Islamic 

State in Iraq and Levant” (ibid., 2014). Detta agerande från milisen, som vid tillfället omskrevs som 

al-Qaida, lade grunden för uppbyggnaden av en ny identitet. På det vis som Kaldor beskriver, alltså 

att en identitet innebär mer än ett enskilt attribut, kan man här se hur ett irakiskt territoriellt område 

ockuperades av en icke-statlig organisation, vars budskap riktade sig mot den irakiska 

befolkningen. Denna befolkningsgrupp dominerades dock av sunnimuslimer, och IS taktik var 

enkel; överge er irakiska tillhörighet och anslut er till oss. Retoriken blir självfallet relevant, då 

ordvalet är högst laddat, det är inte frågan om en grupp utan uttryckligen om en ”stat”. Det som 

antogs vara upprorsmän från al-Qaida var istället individer som kunde erbjuda en ny identitet, 

bortom vad al-Qaida någonsin kunnat erbjuda. 
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Etableringen av den stämpel som kan kallas ”Islamska Staten” blir en del av den nya krigföringen. 

Kaldor beskriver att identitetspolitik, vars grund bygger på ett exkluderande, i detta fall att vara en 

del av den islamska staten eller att inte vara det, hämtar sin styrka från nostalgi, ett 

återuppbyggande av någonting förgånget och heroiskt (Kaldor 2012, s. 80). Oavsett om 

återberättande av det förgångna är sant, så består detta tillvägagångssätt av att skapa någonting som 

en grupp kan samlas kring, en rädsla för en historisk fiende eller någon som åtagit sig en annan 

”stämpel” är möjliga vägar att gå. I januari 2014 var inte organisationens identitet lika vida känd 

som den är idag, men tanken om historiska fiender i form av de icke-troende är någonting som 

radikala islamister återskapat under många år. Ser man på tanken om att identitetspolitik inom ny 

krigföring ämnar att bygga den enskilda identiteten kring någonting historiskt och heroiskt så är IS 

utropande av kalifatet någonting som tydligt följer den teori som Kaldor beskriver. 

    Den identitet som IS har planerat, byggt och värnat om, befinner sig konstant i ett utrymme där 

den måste anpassas och riktas mot den önskade målgruppen. Magnus Norell skriver i sin text 

angående IS att organisationens ideologi ”[…]utgör ett problem såtillvida att de flesta muslimer tar 

avstånd från de hårda, stränga och brutala tolkning av islam som IS gör” (Norell 2015, s. 148). 

Problemet menar han ligger i frågan kring identitet och hur majoriteten av islams följare runtom i 

världen inte identifierar sig med de handlingar eller tolkningar som IS står ansvarig för. Denna 

polarisering blir avgörande för IS möjligheter att fortsätta sin kampanj och rekrytering. Det skapar 

en spricka inom den muslimska världen, där IS kan ställa sig som rättroende och försätta sig själv i 

en position där omvärlden varken förstår eller accepterar det de kallar den sanna tolkningen av 

islam. Här existerar dock en mycket viktig skillnad, någonting som försätter identitetspolitiken i en 

komplex förståelsebana. IS producerar en bild av sig själva, där deras dåd och gärningar är i deras 

ögon helt legitima, och om inte legitima så fullkomligt försvarbara då de ser sina attacker som svar 

på västvärldens agerande. Kaldors teori förklarar som tidigare nämnt att en viss religiös åskådning 

innebär en viss landstillhörighet, religionen avgör vilken fraktion man tillhör. En katolik i Belfast 

har en annan nationell tillhörighet än en protestant, de enas inte under samma möjliga nationalism 

(Kaldor 2012, s. 79), för dem så Nordirland inte ett och samma land. Gällande IS så är frågan om 

tillhörighet mycket underlig, organisationen ser inte landgränser, accepterar inte erkända stater utan 

välkomnar alla som är villiga att strida och följa deras tro. Målet är inte, likt situationen i Bosnien, 

att återkalla de som kommer från en viss plats, eller att tilltala en viss grupp, snarare försöker de 

endast expandera sina möjligheter till militär tillväxt. Deras rekryteringsverktyg riktar sig, effektivt 

men något motsägelsefullt, till människor som aldrig tidigare erkänt sin tro på det vis som 
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organisationen gör. Deras propagandafilmer släpps genom olika kanaler och på olika språk, och 

deras soldater är från världen över. Kaldor talar om globaliseringen som en självklar del av de nya 

krigen, hon beskriver att nya krigs konflikter och grupperingarna som involveras i dessa kan ses 

som en produkt av den rådande processen av globaliseringen, här kan man även föra in religiösa 

tankebanors återuppståndelse (Kaldor 2012, s. 79). Sannerligen går IS att placera i det fack som 

arbetar för en idealvärld där gamla lagar styr, där individens friheter begränsas och där religionen 

står i centrum. Det som blir underligt är dock att IS enda möjlighet att skapa en sådan värld är 

genom de medel som är grundläggande för globaliseringen, borttagandet av gränser, den fria 

rörligheten och möjligheten att få en överblick över världen genom elektronikens utveckling. 

Skillnaden mellan IS och andra militära grupperingar ligger möjligen i frågan om nationalism, och 

att den stridslystnad och plikttrogenhet som är en självklar del av nationalismen blir ett vapen för 

organisationen – att inte strida för en idé utan att kämpa för en stat. 

Vi når en essentiell del av IS när vi ser till dess uppbyggnad ur ett statsliknande perspektiv. 

Analysen klargör att IS krigföring på många plan faller in under Kaldors teori om nya krig, 

uppsatsen kommer dock påvisa att diverse punkter inte går att sammankoppla med de nya krigen. 

Liknande islamistiska militära grupperingar har använt sig av de terrortaktiker som IS gör, al-Qaida 

är kanske den mest kända, skillnaden mellan IS och al-Qaida ligger inte i terrorattentatens 

utformning utan i vad de stred för. al-Qaida hade en tydlig agenda redan innan 9/11, deras 

grundläggande plan var att ”Expel the infidels from the Arabian Peninsula” (Al Jazeera, 2010), till 

vilket pris eller genom vilket tillvägagångssätt är egentligen irrelevant för den poäng vi vill 

understryka. Det som är av vikt är att al-Qaida var en organisation med en handfast plan vars syfte 

var att ”befria” sitt landområde. IS befinner sig i en fullkomligt annorlunda position, genom 

inrättandet av kalifatet - och därmed försöket till en statsapparat, har organisationen skapat en 

plattform som rymmer monumentalt större möjligheter och utmaningar än i al-Qaidas fall. I 

samband med utropandet uppmanade Baghdadi muslimer från alla världens hörn att överge sina 

länder och ansluta till hans. IS kampanj skulle sedan bestå av att genom militära medel erövra land 

efter land till det att de övertagit Rom (McElroy, 2014). IS kan då ses ur ett perspektiv där de antar 

formen av en krigsmaskin medan al-Qaida endast var en militant grupp med en önskan om att 

tvinga ut utländska trupper från sina länder. Uppmärksammas även den roll Bin-Laden spelade för 

al-Qaida och den roll som Baghdadi spelar för IS, så kompliceras identiteten för de två 

organisationerna än mer. Baghdadi är kalifen i kalifatet, och kalifens ämbete är ett historiskt och 

enormt ämbete - det är mer än att leda en stridande styrka, kalifen är efterföljaren till profeten 
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Muhammed. Baghdadi blir en enande faktor, en möjlig landsfader, en ledare som legitimt kan 

kontrollera politik, militär och religion. Med den spelplanen blir IS agerande ett annat än andra 

jihadist-grupperingar, deras agenda består av territorium, tillhörighet, expandering och 

sammanfogande av folket – kombineras dessa faktorer så är grogrunden för en nationalism mycket 

påtaglig. Att bekämpa amerikansk närvaro på en halvö blir jämförelsevis ett mycket svagt 

incitament när man ser vad individen erbjuds, i teorin, av Islamska staten.   

    Som tidigare nämnt kräver de nya krigens identitetspolitik vissa förutsättningar, den kanske mest 

avgörande är staters strukturers förfall och därmed förlusten av legitimitet (Kaldor 2012, s. 81).  

IS intagande av Ramadi och Falluja var mer än en lyckosam militär aktion från IS håll, det var 

snarare ett utnyttjande av en intern konflikt inom den irakiska staten. I Human Rights Watchs 

rapport från incidenten som ägde rum den 30 december 2013 i Ramadi, går det att utläsa att en 

väpnande strid uppstod mellan irakiska trupper och motståndare till regeringen, denna incident 

resulterade i 17 dödsoffer (HRW, 2014). Motståndarna bestod av en grupp sunnimuslimer som 

uttryckte sitt misstycke gentemot regeringen. Det är i samband med denna incident som IS väljer att 

transportera in trupper i Ramadi, som det går att utläsa från de två datumen så sker incidenten vid 

lägret fyra dagar innan nyhetsrapporteringen om al-Qaidas intåg i Ramadi når omvärlden. Iraks 

relation till den sunnimuslimska befolkningen grundlade därmed möjligheterna för IS framfart, ju 

mindre förtroende folket hade för staten ju större chans skulle IS ha att utöka och avancera båda 

realt på kartan och i sitt identitetsbyggande. Detta följer Kaldors idé om en fallerande stat, och hur 

ett sådant förfall leder till möjligheter för grupperingar att vinna mark och momentum.   

4.4. IS krigföring ur perspektivet Gamla Krig  

Många av de drag som IS präglas av går att utläsa i Kaldors matriser om de gamla krigen, 

emellertid använder sig IS också av hypermoderna tekniker och tillvägagångssätt som omöjligt går 

att placera bland de gamla krigen. För dessa kommer vi dock diskutera längre fram i uppsatsen, där 

globaliseringens roll och världens utvecklingen kommer behandlas. I följande stycke presenterar vi 

vår andra komparativa studie; vi ämnar i den här delen jämföra IS krigföring med de teorier kring 

Kaldors gamla krig som presenterats ovan.  

Det som diskuterades i stycket om gamla krig och de kriterier som ligger till grund för möjligheten 

av fortsatt krigföring - det vill säga en tydlig huvudsaklig målbild för vilken man strider för, blir här 

intressant. IS har en tydlig målbild; att etablera kalifatet med hjälp av alla möjliga medel och genom 
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att döda alla i sin väg som inte delar samma ideologi. IS metodiska och organiserade 

tillvägagångssätt fortskrider tack vare en så pass stark övertygelse hos tillräckligt många människor, 

så dess arméer kan fortsätta växa och kriga. Människor är beredda att - som tidigare nämnts, döda 

eller dödas. Om vi ser till Clausewitz tre nivåer - den politiska, arméns och folkets nivåer finner vi 

också komponenter i IS strategier och tillvägagångssätt i dess krigföring, som i vår mening går att 

applicera på dessa ovannämnda nivåer. Den uttalade ideologin - IS religion tillika politik som alla 

måste följa och leva efter, är den enda rätta. Alla andra fördöms, bestraffas och/ eller avrättas. 

Genom att övermanna de konventionella arméerna som i fallet Fallujah - eller i andra fall där 

arméer inte ens kunnat närma sig IS-styrkor, uppnår IS en överlägsenhet. Med en statsliknande 

överbesittning, såsom i Mosul, styr och ställer styrkorna fritt under den svarta flaggan. Religionen 

och det som man kan kalla statens politik blir sålunda det enda rätta. Vad gäller Clausewitzs tredje 

nivå om folkets beslutsamhet och det faktum att människors känslor och dess sätt att agera och 

reagera, blir också intressant att applicera på IS där det är folket som styr och snarare bristen på 

känslor, som för organisationen framåt.   

    IS har brutit ny mark inom grenen för terrornätverk, tillvägagångssätt vid rekrytering och system. 

Som tidigare diskuterats använder sig IS av helt andra metoder än exempelvis al-Qaida, och har en 

helt annan typ av agenda. Om man tittar på al-Qaidas metoder för rekrytering beskrivs de som 

gammalmodiga och förgångna, där det dessutom var svårt att ens hitta potentiella anhängare. Att 

sedan träna dem långt ute i öknen på hemlig ort menar man också var problematiskt. IS metoder är 

betydligt mer lättillgängliga och öppna. Med internet som plattform där IS propaganda fritt kan 

spridas, har organisationen kunnat växa rekordsnabbt. Jakten på potentiella sympatisörer - tillika 

nya stridande miliser, kan värvas enklare än vad någon annan terrororganisation någonsin kunnat 

göra (Moore 2015, s. 22). Med globaliseringen och den rådande identitetskrisen – för vilken 

kommer diskuteras lite senare i uppsatsen, medföljs större incitament för fundamentalister att delta i 

stridigheter och kampen om den egna ideologin samt det som i extremisternas blinda tro är den 

enda rätta religionen. Hur stark kan en tro vara, för att så pass många frivilligt - utan vidare 

garantier eller betalning, åker till Syrien och Irak för att strida för IS? Även om experter menar att 

IS betalar en mindre summa till de stridande finns det inga garantier (Nicks 2016). Efter de gamla 

krigens teorier menar Clausewitz som nämnt att övertygelsen hos de stridande är avgörande för 

potentiellt fortskridande strid och således en kontinuerligt växande krigföring (Kaldor 2012, s. 29). 

IS har förflyttat rekryteringen från fältet till vardagsrummet, där alla kan nås av den spridande 

propagandan och den skickliga online-marknadsföringen, för vilket kännetecknar metoder för ett 
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högst nytt krig. Man menar att många ansluter sig till IS av nyfikenhet, krigslust, utanförskap och 

sålunda behovet av en tillhörighet och en gemensam identitet. Dessa komponenter väger inte sällan 

över själva fanatismen hos individerna (ibid., s, 22). Detta blir således applicerbart på det som 

Kaldor behandlar i stycket om vad som får en människa - enligt gamla krig-teorier, att delta i 

strider. ”Men go to war for a variety of individual reasons - adventure, honor, fear, comeradeship, 

protection of ’home and heart’[…]”  (Kaldor 2006, s. 28). 

4.5. Krigets andra aktörer 

IS befinner sig i en säregen position i kriget som äger rum i Syrien och Irak, deras allierade är få 

och deras fronter är många. I mars 2015 accepterades Boko Haram som en del av det kalifat som IS 

försökt etablera (Almukhtar, 2015), men deras militära medel befinner sig i Nigeria och kan därför 

inte vara till någon militära nytta i de faktiska bataljer som utkämpas på irakisk eller syrisk mark. 

Under de inledande månaderna av IS militära aktioner rapporterades det om att lokala stamledare i 

Irak hade valt att alliera sig med IS, dessa påståenden var svåra att verifiera. Dock har det genom IS 

propagandakanaler släppts diverse bilder och filmer där irakiska stamledare svär trohet till IS 

(Yousef, 2015), frågan kring hur pålitliga dessa källor är måste självfallet beaktas. 

    Denna situation skapar ett flerfrontskrig, ett flerfrontskrig som med den territoriella position som 

IS innehar försätter dem i en strategiskt svår position, de är konstant omringade. Krigets utformning 

understryker än en gång Kaldors tanke om den fallerande staten, och betonar att kriget i Syrien och 

Irak har tydliga inslag av det som Kaldor presenterar i sin tes om nya krig. Statens förlorade 

legitimitet leder till formandet av militära grupperingar. I norra Irak befinner sig de kurdiska 

styrkorna, vars militär går under namnet Peshmerga. Kurdistan är idag inte ett självständigt land 

och strider därför inte i någon officiell armé. Sedan 2005 är en region i norra Irak erkänd som en 

autonom del av Irak (BBC News, 2016), dock har den irakiska statens förfall kommit att kunna 

förändra kurdernas agenda, och nu skulle deras kamp mot IS kunna bli ett verktyg för att i slutändan 

kunna etablera en faktisk självständig stat. Väster om IS territorium kontrollerar fortfarande de 

syriska regeringsstyrkorna områden, deras agenda är att åter kunna upprätta en fungerande stat med 

President Assad som överhuvud. 
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                 (Busniess Insider, 2015) 

I södra Irak, sydöst om de IS-kontrollerade områden krigar shia-miliser mot organisationen, deras 

soldater är accepterade av den irakiska regeringen som en del av de statliga styrkorna (HRW, 2016). 

Dessa militanta grupperingar, däribland Badr Brigade och League of Rightous- styrkorna strider 

mot IS men har även rapporterats utföra krigsbrott mot den sunnimuslimska befolkningen. Dessa 

soldaters situation är intressant på två vis, först och främst genom att de officiellt strider under 

irakisk flagg, men även på grund av det stöd de upplever från grannlandet Iran. Inkluderande av 

miliser i en statligt ledd krigsmaskin är inte något nytt, utan någonting som Kaldor påvisat 

existerade redan under Bosnienkriget, möjligen är även detta någonting som kommer visa sig vara 

en faktor som kan sammankopplas med nya krig. Kaldor skriver att de miliser som stred i Bosnien 

kom att mot slutet av konflikten accepteras och inkluderas av de officiella statsstyrkorna (Kaldor 

2012, s. 57) alltså blev privata eller frivilliga arméer med tiden rekryterade av konventionella 

arméer och därmed blev den civila soldaten en officiell soldat. Irans involvering, som 

dokumenterats och inte längre kan bortses från (Alaaldin, 2016), grundar sig i att landets 

shiamuslimska befolkning är i stor majoritet. Irans intresse i att befästa shiamuslimerna som den 

ledande falangen av islam i den nya, möjliga och framtida nationalstaten Irak, understryker 

utomstående länders intresse i Syrien/ Irak-konflikten. 
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Utöver dessa aktörer existerar även stammar runtom i både Syrien och Irak, vars funktion i 

konflikten är svårdefinierade då de inte är enade och strider med och mot diverse grupper. 

Agendorna är många, deras mål är distinkt olika och allianser är sällan enkla konstruktioner utan 

relationerna är flytande. Den enda gemensamma faktor som går att finna, vilket även gör konflikten 

unik, är kampen mot IS. IS blir en entitet vars mål, krigföring och ageranden ställer dem i en 

säregen position. Jämför man situationen med den case-study som Kaldor gör av Bosnienkriget, så 

blir det påtagligt att de två har gemensamma nämnare, skillnaderna är dock ytterst påtagliga. IS 

frivilliga armé, globala massrekrytering, statsliknande egenskaper och ignorerande av det 

internationella systemet gör dem till en underlig aktör i ett nytt krig. Låt oss ställa de två 

konflikterna bredvid varandra. Kaldor skriver att bosnienserberna och Bosnien-kroaternas politiska 

mål under kriget var etnisk rensning, vilket innebar att skapa en homogen grupp som sedan skulle 

kunna vara en del av ett område där denna homogena grupp skulle kunna existera. Den bosniska 

regeringen å andra sidan var intresserade av att skapa territoriell integritet (Kaldor 2012, s. 34), för 

det område som redan var dominerat av muslimska bosnier (bosniaker). 

    Shia-miliserna som enligt Human Rights Watch gjort sig skyldiga till bortförandet och avrättande 

av sunnimuslimer (HRW, 2016), vilket är direkta brott mot mänskliga rättigheter och internationell 

lagstiftning, har behandlat konflikten på ett sätt som går att koppla till föregående krigssituationer 

som Kaldor behandlat. Det är tydligt att begreppet ”etnicitet” kommit att spela en avgörande roll i 

krisen, och inom det militära agerandet måste frågan om etnisk rensning lyftas. En av de mest 

uppmärksammade fallen under kriget i Bosnien är folkmordet i Srebrenica, där bosnienserbiska 

styrkor kom att avrätta cirka 8000 män och pojkar med muslimsk tillhörighet. Siffran är markant 

högre här än vid de mord som utförts i Syrien och Irak, det är dock påtagligt att ett liknande 

systematiskt avrättande ägt rum. Shia-milisernas dåd går att läsa om i HRW-rapporter, IS 

avrättningar är bevisade genom deras egen dokumentation av händelserna. 

    Närvaron av paramilitära trupper, regeringsstyrkor, civilgarden ledda av lokal poliser och 

legoknektar, gör att konflikten onekligen bör kopplas samman i stor grad till det som Kaldor 

definiera som nya krig. Hon skriver följande angående de stridande i de nya krigen, ”In contrast to 

the vertically organized hierarchical units that were typical of 'old wars', among the units that fight 

these wars is a disparate range of different types of groups, such as para-military units, local 

warlords, criminal gang, police forces, mercenary groups and also regular armies” (Kaldor 2012, s. 

9). I kontrast till dessa tydliga grundläggande militära likheter så befinner sig IS, vars syfte är att 

återupprätta ett kalifat och en stat, ett religiöst imperium där medeltida lagstiftning skall träda i 
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kraft, ensamma och avskilda från de andra. Det är en aktör som inte accepterar eller respekterar den 

värld de tänkt etablera sig i, och detta gör dem unika, inte bara i konflikten utan även historiskt. De 

ser inte den existerande spelplanen utan skapar sin egen. 

    Konflikten i Irak och Syrien delar ännu en likhet med konflikten i Bosnien, vilket på 1990-talet 

kom att bli en viktig del av framtagandet av Kaldors idé om nya krig. Kaldor skriver, ”The war 

mobilized a huge international effort, including high-level political talks involving all major 

governments[…]” (Kaldor 2012, s. 32). Vad Kaldor diskuterar i sin text handlar om involverande av 

det internationella samfundet, där frågor som enskilda intressen och möjliga lösningar förs samman 

för att nå en plan över hur en konflikt kan hanteras. Situationen i Syrien och Irak befinner sig i ett 

liknande tillstånd där utomstående stater valt att ställa sig på olika sidor, stöttat olika grupper och 

skapat ett högst invecklat och komplext system där det i praktiken är omöjligt att inte trampa 

varandra på tårna. En central fråga för konflikten har varit att möjliggöra landtruppers intåg på 

syrisk mark, Saudiarabien har sedan februari 2016 påpekat sin villighet i att tillhandahålla fötter på 

marken, men då med kravet på Assads avgång (Black, 2016). Kravet på Assads avgång från diverse 

stater, skapar en skiljelinje där en fullt fungerande koalition är svår att nå. I Bosnien trädde det 

internationella samfundet in med styrkor, men detta skriver Kaldor, visade sig vara som bäst ett 

förvirrat val och ofta ett rent ut sagt korkat (Kaldor 2012, s. 33). Det påvisade dock svårigheterna 

med att hantera en situation bunden till en geografisk plats, och fastlade att det internationella 

systemet är en del av de nya krigen, och detta har även konflikten i Syrien och Irak kunnat 

understryka.  

4.6. IS och globaliseringen 
I följande stycke kommer vi inledningsvis diskutera för IS statsliknande egenskaper, vidare dess roll 

i den globaliserade världen. Den utveckling som rått under de senaste decennierna, inte minst med 

teknikens utveckling och ökad möjlighet till kommunikation, har lett till ett förändrat spelfält med 

växande möjligheter för terrornätverk, vilket inte minst påvisats hos IS. Vidare presenterar vi den 

komparativa studien och argumenterar för undersökningens resultat, det vill säga var IS krigföring 

placeras i förhållande till Kaldors teorier om gamla och nya krig. 

    Terroristgrupper befinner sig i kategorin icke-statliga system, även om de inte sällan påvisar 

egenskaper som påminner eller överensstämmer med statliga ramverk (Codruţa 2015, s. 143).  

IS påvisar i vår mening flertalet statsliknande egenskaper, och beskriver sig själva som något mer 

än en stat; något fysiskt som till fullo existerar (DABIQ, Issue 1, 1435, s. 11) . IS är inte längre en 
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liten organisation som planerades på ett café, eller en mindre grupp miliser som strider för sin sak i 

skymundan. Organisationen har vuxit markant och påvisar ett totalitärt statsliknande styre med 

statsliknande institutioner - däribland egna sjukhus, skattesystem och IS-propagerande skolor med 

tillhörande bussförbindelse för skoleleverna (Crowley et al. January 2014, s. 34). IS definierar sig 

själva som en stat - en hittills icke erkänd sådan. Definitionerna av en stat ter sig diffusa och 

innefattar flertalet olika komponenter men fokuserar emellertid huvudsakligen på territoriella 

aspekter, den gemensamma befolkningen samt erkännandet av andra stater (Hauge, Harrop 2010, s. 

14). En stat står ovan alla andra samhälleliga institutioner, besitter våldsmonopol genom statens 

armé, för vilken ska skydda staten och befolkningen, samt besittning av legitim auktoritet. IS har 

genom territoriella övertaganden - och med Raqqa som högkvarter, utbrett sina territorium och har 

således geografiska områden under sitt våld. Genom att utnyttja konfliktdrabbade områden, 

etablerar sig IS-styrkorna relativt lätt i de städer och regioner som står utan möjligheter till stabilt 

motstånd (Filkins 2014). Att vinna legitimitet hos befolkningen i dessa övertagna regioner uttrycks 

som det svåra i själva övertagandet (Codruţa 2015, s. 149) då regionerna innefattas av människor 

med olika religioner och ideologer. Enligt IS själva utgörs staten av samtliga muslimer - alla andra 

som inte delar IS tro, ska utrensas (DABIQ, Issue 1, 1435, s. 11). IS saknar dock helt och hållet 

statserkännande av andra stater, vilket således omöjliggör en statsbenämning.  

Emellertid besitter IS ett slags våldsmonopol; dess styrkor och arméer strider i organisationens 

namn och dess miliser är beredda att dö för den delade ideologin och tron. I en erkänd stat är det 

militära en stark grundpelare för vilken svarar för en viktigt komponent i statsapparaten. Det som 

blir paradoxalt med IS armé, är att den inte enbart består av territoriellt och nationellt bundna 

soldater, för vilket annars präglar en stats armé - en gemensam nämnare i form av samma 

nationalitet. Medborgare från hela världen tar värvning, vilket punkterar bilden av en stats 

nationella och medborgerliga samhörighet. Individens nationella ursprung är således ointressant, då 

alla som delar IS ideologi teoretiskt kan ta värvning och delta i striderna. 

    Den anarkiska värld vi lever i – utan en översittande världsstat, utgör spelplanen för terrorismen, 

och terrororganisationer utmanar de statliga systemen med sina överstatliga beteenden. 

Globaliseringens minskande effekt av världen ökar sålunda terrorismens möjligheter till 

internationell spridning. Codruţa menar att terrorism utmanar globaliseringen, och erbjuder ett 

kritiskt alternativ till den. Emellertid är terrorism också en konsekvens av globaliseringen. I takt 

med en ökad globalisering krymper identiteter, vilket kan vara bidragande till aktörers behov av att 

”[…]rebel against a trend that is inevitable[…]” (Codruţa 2015, s. 144). Konsekvenserna blir att på 
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ett upprors-manér utmana de oundvikliga trenderna i sökandet av en förstärkt identitet, vilket kan 

utmynna i terroristiska beteenden i kampen om att implementera sina egna identiteter och 

ideologier. 

4.7. IS plats mittemellan Gamla och Nya Krig 

Vi har ovan dragit överensstämmande paralleller med teorier kring gamla och nya krig. I stycket 

nedan ämnar vi diskutera kring varför vi anser att IS befinner sig i ett gränsland mellan dessa två, 

och diskutera för de beståndsdelar i respektive krigföring som kan appliceras på IS metoder.  

Som nämnt lockas de IS-sympatisörer som väljer att delta i IS armé av en egen krigslystenhet, en 

längtan efter att tillhöra en grupp och en delad ideologi. Här faller de teorier kring gamla krig in 

bra, då det trycks på fokuset kring den stridande individen; vad som får en människa att delta i 

stridigheter. Enligt de gamla krigens teorier om varför människor strider, riktas ljuset mot en 

huvudsaklig agenda, så stark att den får de deltagande att offra allt. Den enskilde, stridande  

individen ses som en väsentlig byggsten av militärapparaten - vilket i vår mening också blir 

lämpligt att applicera på IS militära enhet. IS styrkor kommer från hela världen, tar värvning via 

kontaktnätverk online och är således civila, frivilliga kombattanter. I de tidiga gamla krigen var som 

nämnt de stridande också civila aktörer, vilket successivt kom att ändras på med tiden då man 

senare började gå mot ett mer organiserat system för armévärvning (Kaldor 2012, s. 17-18). Vidare 

som i diskussionen ovan kring Clausewitzs tre nivåer, påvisar IS egenskaper som kan appliceras på 

dessa.  

    Emellertid går det inte i vår globaliserade värld, att säga att IS enbart spelar efter de gamla krigs-

matriserna. Med moderniserad teknik har IS - likt ingen annan terror- eller krigsorganisation 

tidigare, lyckats slå sig ut på den globala spelplanen och etablerat sig så pass lättillgängligt på det 

virala fältet. Processerna för att ansluta sig till IS styrkor är relativt enkla och betydligt mer öppna 

än tidigare rekryteringsmetoder. Angående nya krig skriver Kaldor att dessa är horisontella, 

vertikala och transnationella likväl som nationella (Kaldor 2012, s. 89). IS geografiska spridning 

och dess utspridda krigföring går hand i hand med den beskrivningen, då stridigheterna förekommer 

på så pass många plan. Grupperingar i samhället som bryter sig ut och planerar upplopp för sin 

egen ideologi har emellertid alltid funnits, skriver Kaldor. Skillnaden är att de tidigare satt på caféer 

och endast nådde ut till ett fåtal anhängare; idag har sådana grupper vuxit till en mycket större skala 

i takt med den ökade hastigheten av möjligheter till kommunikation (ibid,. s. 89) - vilket inte minst 
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känns igen hos IS, exempelvis genom tidskriften DABIQ, vilken är IS huvudsakliga nyhetsbyrå 

som rapporterar nyheter om och från IS. Online-tidningen ger ett tydligt ställningstagande och 

vinklar allt i organisationens namn. Tidningen är religiös-politisk och fungerar som en enad källa, 

vilken erkänner IS - tillika Kalifatet, som en överstat. DABIQ påvisar detta genom att adressera IS 

som ”your state” tillägnad alla muslimer (Codruţa 2015, s. 147). I DABIQs första nummer, som 

gavs ut i juli 2014, skriver tidningen att befolkningen i staten IS är samtliga muslimer - att de som 

bor i Syrien och Irak inte är syrier eller irakier; utan muslimer (DABIQ, Issue 1, 1435, s. 11). Alla 

som inte går under Allah och således motsäger sig honom kommer bli dödade (ibid,. s. 8).  

”O Muslims everywhere, glad tidings to you and expect good.  

  Raise your head high, for today – by Allah’s grace – you have a state and  

  Khilafah, which will return your dignity, might, rights, and leadership.” 

  (ibid., s. 7).  

Med dessa moderna tekniker för vilka IS med framgång använder sig av, och således når nya 

anhängare, går det inte att säga att de befinner sig under kategorin gamla krig. I detta spektra 

urskiljer vi en högst modern typ av krigföring och propagandaspridning, för vilken strider för en 

enighet under kalifatet och således trycker på den egna identiteten.  

    IS spridda propaganda - tillika politik, har fått en slående verkan med hjälp av den utvecklade 

teknologin. Kaldor talar om en ny identitetspolitik tydligt förankrad till globaliseringen, och 

befinner sig sålunda under de nya krigen. Hon skriver att hastigheten för politisk mobilisering har 

ökat kraftigt tack vare elektronisk media och har således bidragit till en gemensam masskultur, med 

igenkännande mönster och har sålunda bidragit till en kultur med avsaknad av generella moraliska 

principer (Kaldor 2012, s. 8). En annan karaktäristisk del som utmärker de nya krigen är de 

förändrade metoderna för krigföring. Nya krig - till skillnad från de gamla krigen, försöker i regel 

undvika strider med fokus på fysisk skada och våld, samt territoriella övertaganden. Vidare 

fokuserar heller inte nya krig på att implementera politisk kontroll på befolkningen där krigföringen 

förekommer, vilket påvisats i de gamla krigen. Här krockar dessa kännetecknen för nya krig med IS 

faktiska metoder. IS styrkor skyr inga medel att skada och döda vem som helst som inte är 

anhängare av gruppen - vidare är en implementering av religionen och politiken högst på agendan. 

Att engagera större militära styrkor, och försök till ockupationer av städer är ej heller främmande 

för IS.  
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Kontrollen över befolkningen i exempelvis Mosul är total, och de som motsätter sig IS-styret 

avrättas systematiskt. Vidare baseras de nya krigen till viss del på grundpelare från gamla krig och 

klassisk gerillakrigföring där man, som Kaldor uttrycker det, fokuserade på att ”[…]capture hearts 

and minds” (Kaldor 2012, s. 9). Nya krig använder sig av metoder för att rubba den stabilitet som 

råder i områden, och riktar fokus på att kontrollera befolkningen genom att ”[…]get rid of everyone 

with a different identity by instilling terror” (ibid., s. 9). Genom att skapa rädsla och hat byggs de 

strategiska målen för ny krigföring, menar Kaldor.  

    Inom strategier för nya krig finner vi beståndsdelar som förkastades av de gamla krigens metoder. 

Regler kring de gamla krigens krigföring - vilka delvis grundar sig i Clausewitzs lagar, riktade 

tydliga förbud mot attacker mot civila och ickekombattanter, militär belägring och systematisk 

förstörelse av historiska monument. I de nya krigen är dessa strategier vanligt förekommande och 

utgör viktiga beståndsdelar för krigföringen. Här finner vi likheter med IS krigföring; obegränsade 

attacker mot civila (HRW, 2016) flertaliga militära belägringar och massförstörelse av historiska 

monument - exempelvis flertalet monument i UNESCO-skyddade Palmyra, för att statuera exempel 

och förkasta allt historiskt som inte tillhör IS tro (Al-Azm, 2015).  

Konklusionen av det ovanstående stycket blir sålunda att IS krigföring i vår mening befinner sig 

mitt emellan gamla och nya krig. Den teknologiska modernitet IS använder sig av med hjälp av 

exempelvis internet och elektronisk kommunikation pekar på en högst välutvecklad och ny 

krigföring. Genom att nå ut till ett obegränsat antal människor - exempelvis genom DABIQ, lockas 

nya anhängare och IS propaganda får en förhöjd röst i den samhälleliga helhetsbilden. Genom 

globaliseringen har världen i vissa avseenden förminskats, vilket genom en ökad enkelhet att röra 

sig fritt över jordklotet bland annat lett till en växande IS-armé med stridande från hela världen.  

Emellertid påvisar också IS tydliga komponenter som går att koppla till de gamla krigen; 

exempelvis den tydliga vi mot dem-bilden, och ett laglöst - tillika hänsynslöst, beteende för att 

implementera sin ideologi. Med en tydlig målbild för vilken anhängare enas under fortskrider 

krigföringen och nya kombattanter lockas. Trots att de som ansluter sig till IS inte erbjuds fasta 

garantier, strömmar ständigt nyvärvade människor från hela världen till styrkorna. Människor från 

olika bakgrunder och med olika nationaliteter enas under IS tro, och viger således sina liv åt den. 

Inom den gamla krigföringen tydliggörs som nämnt vikten av en gemensam nämnare - ett 

huvudsakligt mål för att möjliggöra en fortsatt krigföring; de stridande måste som nämnt vara 

beredda att döda eller dödas. I de nya krigen är de stridande med en sådan mentalitet få (Kaldor 

2012, s. 30).  
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_____________________ 

5. Avslutande kommentar  
Genom denna uppsats har vi tagit fram diverse punkter som vi anser vara angörande för den 

Islamska Statens agerande och krigförande. Vi anser att det inte är möjligt, eller fruktbart, att enbart 

definiera organisationen utifrån en av Kaldors teorier om gamla och nya krig. Snarare är det så att 

uppsatsen påvisat att organisationen IS innehar likheter med båda sidorna av krigsspektrumet.  

    Ser vi till frågan kring villigheten hos individen att offra sitt liv - det som Kaldor beskriver som 

”att döda eller dödas” för en specifik fundamental idé, så är det någonting som sammankopplas med 

teorier om gamla krig. Soldaterna i IS armé är i allra högsta grad villiga att sätta livet till för det 

som organisationen förespråkar - detta helt utan ekonomiska eller försäkrande incitament. Enligt 

Kaldors teorier så undviker alla parter i ny krigföring att ägna sig åt bataljer av större skala. IS har 

dock under hela sin kampanj tydligt bevisat att man är villig att engagera sig i konventionell 

krigföring där trupper strider mot trupper på marknivå. Som exempel kan vi titta på intagandet av 

Ramadi, Fallujah, Mosul och Raqqa.   

    På andra sidan av spektrumet finner vi teorierna om nya krig, de mest framstående argumenten 

för att IS inom konflikten i Syrien och Irak kan definieras utifrån dessa gäller identitet, etnicitet och 

grupperingar. Kaldor beskriver ingående vikten av identitetspolitik och dess närvaro i nya krig. IS 

har sedan inrättandet av kalifatet arbetat effektivt och brutalt med att inrätta en tydlig identitet, för 

vilken hela organisationen enas kring. Identiteten har kommit att bli ett avgörande verktyg för 

möjliggörande av deras framfart i Mellanöstern, men också globalt med anhängare från hela 

världen. Skapandet av identitet kan ses som ett gensvar mot globaliseringen som äger rum i världen 

just nu, då utsuddande av gränser sammanför människor och länder och därmed också försvagar 

specifika, lokala identiteter så skapas ett tomrum som fundamentalister kan fylla. IS erbjuder en 

identitet, en samhörighet och i och med sitt namn även ett slags landstillhörighet. Detta är en 

essentiell brytpunkt mellan gamla och nya krig - att militärt bete sig som en stat, att utropa 

landområden som sina egna är saker som inte kopplats samman med terrororganisationer. Frågan 

man måste ställa sig då är om IS genom sina fundamentala islamistiska idéer erbjudit en ideologi 

samtidigt som den erbjuder en form av nationalism, vilket skulle kunna lägga grunden för 

stridslystenhet och en villighet att offra sig för sitt land. Samtidigt ska det sägas att IS utnyttjar 

globaliseringen till fullo genom hypermoderna tillvägagångssätt för marknadsföring, online-
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rekrytering och möjligheterna till att enkelt ta sig över världen för att således kunna ansluta till 

styrkorna. Byggandet av IS armé skulle vara fullkomligt omöjligt utan dessa aspekter.  

    En annan viktig punkt att uppmärksamma är de stridande i konflikten. Kaldors teorier om 

grupperingar, såsom paramilitära trupper, lokala polisstyrkor, frivilliga soldater och konventionella 

arméer passar mycket bra in på krigets aktörer. Vi har under uppsatsens gång påvisat att flera av de 

militärt aktiva grupperingarna i Irak och Syrien har likheter med de grupperingar som till exempel 

var aktiva under Bosnienkriget, om vi så talar om stammarna i norra Irak eller legoknektarna i 

Bosnien så går de att definiera utifrån Kaldors teorier om nya krigs stridande styrkor. Detta 

understryker även vår huvudpoäng, det unika med konflikten i Syrien och Irak är inte aktörerna runt 

om omkring utan den enskilda aktören IS. Ämnar man försöka definiera IS och deras krigföring 

krävs förståelse för både gamla och nya krig. Konflikten som helhet med det internationella 

samfundets involvering, de lokala stridande grupperingarna och hur samspelet sett ut mellan alla 

parter följer i stor grad Kaldors teorier om nya krig - det som ställer sig utanför är IS.  

IS och konflikten går i vår mening efter denna uppsats inte att kategoriseras utefter en av Kaldors 

teorier - det finns en stor mängd aspekter som går att koppla till nya krig, men där finns även 

kritiska inslag som istället för tankarna till gamla krig. 
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