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Abstract: 

In this essay I examine and criticize Jeffrey Kaplans fifth wave theory of terrorism, the theory 

is an addition and thru the elaboration of professor David C. Rapoports classic Fourth wave 

theory. I have chosen to do that   by comparing al Qaeda in the Arabian Peninsula and the 

Islamic State using their corresponding magazines Inspire and Dabiq. The goal of this 

exercise is to prove that what we experience with the Islamic State is not the beginning of a 

new wave of terrorism as Kaplan call it, but a state in making. Kaplans fifth wave gives us a 

good method to analyze terror organizations in between the state of organization and state but 

fails to live up to a new wave of terrorism. I therefore argue that what we are seeing for the 

movement is not the birth of a fifth wave, but rather a new development of a forth.   
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Inledning 

David C. Rapaport, professor emeritus i statsvetenskap vid University of California och 

redaktör för den akademiska tidskriften Jourrnal of Terrorism and Political Violence, 

lanserade 2004 en klassificeringsmodell för terrorismens historia. Denna medell blev 

sedermera känd som ”-Rapaport´s Four Waves theory”. Modellen blev ett användbart redskap 

i att försöka studera de större strömningarna inom den moderna terrorismens historia. En 

historia som Rapaport menade började runt 1880-talet. Modellen delade in den moderna 

terrorismens historia i fyra perioder, vågor om man använder Rapaports terminologi. Varje 

våg kategoriserades främst av vad som är dess bakomliggande ideologi eller energi. Detta 

gjorde att vågornas namn reflekterar den dominerande ideologin under dess period. Den första 

vågen var den anarkistiska, den andra den nationalistiska, den tredje vänstervågen och den 

fjärde var den religiösa. Varje våg innebar förändringar i såväl taktik, mål, strategi samt plats 

vilket gör det möjligt att tala om separata vågor eller strömningar. 

Religionsprofessorn Jeffrey Kaplan från University of Wisconsin at Oshkosh noterade att det 

fanns en rad problem i Rapaports teori, vilket 2010 kulminerade i boken Terrorist Groups and 

the New Tribalism – Terrorism´s Fifth Wave. Kaplan menade att det fanns grupper som inte 

kunde kategoriseras utifrån de rådande fyra vågorna utan behövde en egen våg. Några punkter 

som Kaplan menade inte kunde förklaras med hjälp av det fyra vågorna var grupper som 

övergått till en millenarisk apokalyptisk vision, grupper som aktivt började använda sig av 

våldtäkt för att skapa nya rena människor, samt utvecklat en tanke om våld som bekräftandet 

av dess existens. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det Kaplan benämnde en femte våg verkligen 

kan klassificeras som en ny period i terrorismens historia. Till skillnad från Kaplan menar jag 

att det han identifierade som en femte våg av terror i själva verket är ett fenomen som kan och 

har uppkommit i tidigare vågor men som saknar viktiga komponenter för att klassificeras som 

en ny strömning inom terrorism. Detta arbete kommer inte att ifrågasätta vare sig innehållet 

eller användbarheten i Kaplans tillägg utan ifrågasätter enbart påståendet att detta skulle röra 

sig om en särskild femte våg. 

Min tes kommer att prövas genom en diskursanalys av två tidskrifter, utgivna av två 

terrorgrupper, al-Qaida på arabiska halvön (AQAP) och Islamska staten (IS) som enligt 
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Rapaports och Kaplans modell skulle klassificeras olika. Den första tidskriften är Inspire som 

är utgiven av Al-Qaida på den arabiska halvön (AQAP), denna grupp som både Rapaport och 

Kaplan menar tillhör den fjärde vågen. Den andra tidskriften är Dabiq som är utgiven av 

Islamska Staten (IS), som enligt Kaplans modell skulle ses som representant för den femte 

vågen. Att endast använda mig av två grupper kommer medföra att arbete inte kommer att 

kunna bevisa min tes. För detta skulle det behövas en analys av fler grupper, men detta kan i 

vart fall användas som en utgångspunkt för vidare studier. 

Kaplan menade att det finns 17 kännetecken eller utmärkande drag för grupper inom den 

femte vågen. Dessa kännetecken behandlar alla aspekter av gruppen, deras världsbild, 

självförståelse, synen på fienden, kvinnosyn, syn på våld, strategier, strategisk vision samt 

taktiker eller taktiska koncept. Alla dessa kännetecken är i relation till varandra, synen på våld 

påverkar vilka taktiker man använder. Synen på fienden avgör vilken typ av våld man är villig 

att utsätta dem för, dessa korrelationer är möjliga mellan alla punkter på Kaplans lista. Alla 

dessa kännetecken hänger ihop och Kaplan själv gjorde en uppdelning där de kan brytas ned i 

tre större kategorier: millenariska föreställningar, taktik och strategisk vision, jag kommer att 

använda en uppdelning som består av millenariska föreställningar och taktik, där strategisk 

vision är en del av den först nämnda. I slutet av arbetet kommer det finnas en bilaga med alla 

17 punkter och eftersom jag inte kommer att jämföra Inspire och Dabiq punkt för punkt, 

uppmanar jag läsaren att läsa bilagan. Vissa av dessa punkter kommer dock att skrivas ut 

under analysens gång eftersom de är kritiska för att förstå hur Kaplan tänker. 

Material 

I diskursanalysen kommer 11 nummer av Inspire och Dabiq att analyseras. Valet av dessa två 

tidskrifter bygger på att de båda är engelskspråkiga och riktar sig till en global publik som inte 

talar arabiska. Båda tidskrifterna är nätbaserade och mycket enkla att få tag på. Det räcker 

med en sökning på Google för att hitta och ladda ned dem. Båda tidskrifter delar samma syfte, 

nämligen att främja rekrytering, mobilisera politiskt stöd och nå målgrupper bortom den 

arabisktalande världen. Bortsett från dessa likheter, vilket underlättar en jämförande analys, 

ger Inspire och Dabiq en möjlighet att åtminstone få en inblick i AQAP:s och IS:s 

självförståelse, deras mål och deras föreställningsvärld.  

Förutom primärkällorna Inspire och Dabiq kommer jag som sekundär källor utgå från tre 

studier av Islamska staten: Loretta Napoleonis bok The Islamist Phoenix som behandlar IS 

historia och menar att IS förnärvarande är i ett skeende mellan organisation och stat. Abdel-
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Bari Atwans bok Islamic State: The Digital Caliphate tillsammans med William McCants bok 

The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State 

kommer att användas till presentationen av bakgrunden till IS. Dessa böcker medför dock ett 

källkritiskt problem som måste adresseras, nämligen att de förlitar sig på dessa böcker inte är 

helt idealt eftersom de förlitar på bland annat diskussioner på jihadistiska internet forum1 samt 

material publicerat av IS själva. Detta väcker frågan angående hur tillförlitlig detta material 

är. Böckerna skiljer sig inte nämnvärt i sina framställningar av IS, alla böcker uppvisar sina 

källor i den mån som är möjlig2. I och med att denna uppsats skrivs under det tidiga skeendet 

av IS historia är det möjligt att studierna som uppsatsen bygger på kommer visa sig felaktiga.  

Litteraturen för teoridelen kommer att bestå av Kaplans Terrorist Groups and the New 

Tribalism – Terrorism´s Fifth Wave och Rapaports Modern Terror: The Four Waves i boken 

Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy. Detta kommer att kompletteras med The 

Routledge Handbook of Terrorism Research. IS nämns aldrig i Kaplans presentation av den 

femte vågen utan i en senare artikel vid namn ISIS and the New Tribalism, vilket jag kommer 

använda mig av. Förutom alla dessa böcker och artiklar kommer kompletterande artiklar att 

användas.  

Metod 

I denna uppsats har jag använt mig av en diskursanalys av Inspire och Dabiq, närmare 

bestämt en kritisk diskursanalys. Det finns olika former av kritisk diskursanalys men det 

existerar fem gemensamma drag. Det första är att sociala och kulturella processer har en 

delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Det andra är att diskurser är både konstituerande och 

konstituerad. Det tredje är att språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. 

Det fjärde är att diskurser fungerar ideologiskt och det femte är att kritisk diskursanalys 

fungerar kritiskt3.  

Jag har försökt att utifrån Kaplans 17 kännetecken bryta ned diskursanalysen i framförallt två 

delar, världsbilden och taktiken. Med världsbilden menar jag hur IS respektive AQAP talar 

om världen, sig själva och hur de konstruerar ”de andra”. Fokus har legat på att se om IS 

beskriver världen i termer som kan analyseras utifrån Kaplans kännetecken. Språk har 

funktionen att dels beskriva verkligheten men också att konstituera den, därför ville jag titta 

                                                             
1 Att verifiera vad anonyma skribenter på internet forum menar pågår bakom kulisserna inom den jihadistiska 
världen är förnärvarande inte möjligt då jag inte behärskar arabiska utan måste dels förlita mig på Atwan och 
McCants omdöme samt att skribenterna är någorlunda insatta i de interna diskussionerna. 
2 Vissa av författarna uppger att de inte kan uppge namn på personer som de kontaktat inom IS, detta på grund 
av säkerhetsaspekter för uppgiftsgivaren. 
3 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Rotskilde 
Universitetsforlag/Samfundslitteratur 2000, sid 66-72 
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närmare på hur IS agerar och hur de talar om verklighet och jämföra detta med AQAP. Jag 

upptäckte att det fanns en signifikant skillnad som fick stora påverkningar på hur IS agerar 

kontra AQAP. Hur vi talar om och förstår vår sociala verklighet påverkar hur vi agerar och 

detta gäller även IS och AQAP.  

Tidigare forskning: 

Forskningsfältet kring terrorism är stort och sträcker sig över flera akademiska discipliner, 

exempelvis historia, statsvetenskap, religionsvetenskap, ekonomi, sociologi, psykologi mm. 

Det vore inte en överdrift att hävda att alla discipliner inom humaniora är ett möjligt 

angreppssätt för att förstå fenomenet terrorism. Eftersom forskningsfältet är så pass brett är 

det nästintill omöjligt att ge en kort sammanfattning av det. Det är heller inte en enkel uppgift 

att avgöra vilka verk som har haft störst betydelse, men det finns ett par verk som i min 

mening har betytt mycket för både min egen förståelse av terrorism samt den allmänna 

förståelsen. Studierna som kommer lyftas fram är inte bara detaljstudier av specifika grupper 

utan böcker som bidrar till en allmännare förståelse för terrorism.  

I min mening är ett måste om man vill förstå religiös terrorism Terror in the Mind of God: 

The Global Rise of Religious Violence av Mark Juergensmeyer en informationsrik bok som 

ger läsaren goda förutsättningar för att fördjupa sig inom religiös terrorism. En bok som 

behandlar det teologiska rättfärdigandet av våld, logiken bakom religiöst våld, skapandet av 

martyrer samt tittar närmare på några tidiga religiösa terrorgrupper.  

Studier som är direkt relaterade till Al-Qaida är The Rise and fall of Al-Qaeda av Fawaz 

Gerges, Al-Qaeda: Brotherhood of terror av Paul L. Williams. Detta är endast ett begränsat 

urval av litteratur om Al-Qaida. Studier som behandlar IS har ett något mer begränsat urval, 

ett par studier går dock att nämna. The Islamic Phoenix av Loretta Napoleoni, Islamic State 

the Digital Caliphate av Abdel Bari Atwan och The ISIS Apocalypse: The History, Strategy 

and Doomsday Vision of the Islamic State av William McCants är ett urval. 

Fältets omfång motiverar en tydlig avgränsning. Den första avgränsningen är att jag endast 

jämför Rappaports och Kaplans klassificeringsmodell och inte ställa dem i kontrast med andra 

möjliga teorier. Nästa avgränsning är att använda Kaplans tillägg enbart på två terrorgruppers 

tidskrifter. Detta gör, som redan nämnts, att studien inte kommer att kunna användas som mer 

än en ingångspunkt i större studier kring the fifth wave. Eftersom Kaplans fifth wave är 
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tämligen ny har det inte producerats många studier som använder den, en studie dock som 

publicerades 2015 var Anthony N. Celsos studie av Islamska staten och Boko Haram4. 

Definitionsdiskussion: 

Terrorism är en prototypisk term, vilket innebär att den saknar en fixerad definition. Det råder 

för närvarande ingen konsensus inom forskningen kring vad definitionen av terrorism ska 

innefatta. I verket Political Terrorism (1988) analyserar Alex Schmid och Albert J. Jongman 

100 definitioner av terrorism för att finna att ingen av dem är fullgod. Trots detta används 

termen terrorism i media, akademin och inom rättsväsendet. Den förmodligen bästa 

beskrivningen av den allmänna förståelsen av terrorism är att jag vet vad det är när jag ser 

det. För att undvika en långdragen diskussion kring vilken definition som är bäst, kommer 

detta arbeta att använda sig av Kaplans lösa definition som han använde i sin studie.  

Kaplan utarbetar ingen egen tydlig definition av terrorism men lägger fram viktiga punkter 

som en fruktbar definition bör innehålla. Terrorism är enligt Kaplan: Ett våldsamt krig av 

idéer som bedrivs av oppositionella aktörer, detta innebär inte att stater inte kan bedriva terror 

utan att detta klassificeras som något annat. Terrorism är ett meddelande på flera nivåer, 

handligen i sig har olika betydelser som skiljer sig utifrån åskådarna, gruppens eller offrets 

perspektiv.Nästa viktiga ingrediens i en fruktbar definition är att terrorister inte behöver eller 

nödvändigtvis söker folkligt stöd5. 

David C. Rapaports fyra vågor av modern terrorism: 

David C Rapaports fyra vågor av modern terrorism är en av de få större teorierna i 

forskningen kring terrorism. Det är en historisk indelning av den moderna terrorismen som 

sträcker sig från 1880-talet till nutid. Rapaports teori påminner om Arthur Schlesingers teori 

om cyklerna i amerikansk politisk historia. Rapaports fyra vågor refererar till ett globalt 

snarare än ett nationellt eller regionalt fenomen. Vågorna bygger på fyra gemensamma 

komponenter som bildar enighet i teorin6. 

1. Tid 

                                                             
4 The Islamic State and Boko Haram: Fifth Wave Jihadist Terror Groups  
5  Jeffrey Kaplan, Terrorist Groups and the New Tribalism: Terrorism´s Fifth Wave, Routledge Political Violence, 
New York 2010 (cit Kaplan 2010) sid. 5 ,18-19.  
6 Kaplan 2010, sid. 33-34 
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Varje våg har ett cykliskt förlopp, med en början, en topp och ett slut. Dessa vågor pågår i 

ungefär 40 år, vilket Rapaport benämner som en generation. Vågorna kan överlappa och följs 

alltid av en ny våg.  

2. Rum 

Varje våg innefattar grupper från olika länder. Den geografiska mittpunkten för olika vågor är 

specifika, men överlappar över tid. Även om målen, politiker, koloniala säkerhetsstyrkor osv, 

har skiftat, har attentatet främst varit i väst, eller riktade emot representanter för väst i forna 

kolonier. 

3. Deltagande grupper 

Terrorgrupper är generellt små, sällan med fler än ett par hundra medlemmar. Gruppernas 

begränsade storlek har inte begränsat gruppernas våldskapacitet, eftersom man har förlitat sig 

på överraskningsmomentet och genom att använda sig av olika former av 

explosionsladdningar har man kunnat genera stora skada. De grupper som verkar inom en våg 

överlever sällan under en längre period och det är ännu ovanligare att en grupp överlever 

längre än den våg den verkar i, om det skulle inträffa byter de ofta karaktär eller splittras, 

exempelvis Palestine Liberation Organization (PLO) eller Irish Republican Army (IRA). 

4. Mening eller hopp 

Varje våg uppkommer genom en eller flera specifika historiska händelser som generar hopp. 

Detta hopp inkorporeras i vågens mening och meningen har alltid varit revolution. Vad det är 

för revolution varierar mellan olika vågor. Meningen med grupperna kan skifta mellan 

nationella eller internationella mål. Trots att många grupper delar samma mål existerar det en 

mångfald. Nationalism eller skapandet av separata samhällen har dock varit det genomgående 

temat för grupper i alla vågor7. 

Den anarkistiska vågen (1880-1920) 

Rapaport tar avstamp vid Vera Zasulich attack 24 januari 1978 mot en rysk polis som hade 

misshandlat politiska fångar. Genom att sätta sig själv i fara för ett högre politisk syfte 

inspirerade Zasulich efterföljare. Efterföljarna är en viktig komponent i Rapaports teori 

eftersom trots att vågorna sträcker sig ungefär 40 år lever grupperna som utgör vågen sällan 

längre än ett par år, och den ”energi” som skapar flest efterföljare blir övergripande tidsandan. 

                                                             
7 Kaplan 2010, sid. 33-34 
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Efterföljare måste uppkomma både nationellt och internationellt för att en ”energi” ska kunna 

hamna under kategorin våg. Detta enligt Rapaport är vad som exempelvis gör att Ku Klux 

Klan (KKK) hamnar utanför denna klassificeringsmodell, de inspirerade inga efterföljare 

internationellt8.  

Den anarkistiska vågen blev möjlig genom en rad tekniska innovationer, 

telekommunikationen, järnvägen, dynamiten, möjlighet att billigt kunna massproducera 

tidningar, mindre handvapen. Alla dessa innovationer gjorde det möjligt för mindre celler 

skapa förändringar i samhället men också att sprida sina tankar och ideér. Detta gav upphov 

till vad Rapaport benämner som ”skapandet av en doktrin”9. Den anarkistiska vågen gav 

upphov till framförallt två doktriner, ”handlingens propaganda” och återinförandet av 

tyrannicid. Handlingens propaganda bygger på tanken att ”actions speaks louder than words”, 

att genom en handling kräva förändring. Tyrannicid innebär att det är moralisk korrekt att 

döda en orättvis härskare för allmänhetens bästa. 

De anarkistiska gruppernas främsta vapen var lönnmord riktade emot representanter för 

staten. Genom att mörda dessa representanter förväntade man sig att samhället gradvis skulle 

polariserats vilket slutligen skulle leda till revolution. Lönnmord var såpass effektivt att 1890-

talet ibland benämns som ”The Golden Age of Assassination”, då monarker, premiärministrar 

och även presidenter dödades10. Men den anarkistiska vågen fick ett abrupt slut 1914 då 

Gavrilo Princip en medlem av den serbiska anarkistiska rörelsen Svarta Handen mördade den 

österrike-ungerska kronprinsen Frans Ferdinand, vilket ledde till konsekvenser större än vad 

man hade räknat med11. 

Den nationalistiska/antikoloniala vågen 

När den anarkistiska drömmen sakteligen försvann och ej längre kunde inspirera 

nästkommande generation, började den nationalistiska drömmen vakna till liv. De segrande 

nationerna i första världskriget deklarerade vid Versaillesfreden 1918 principen att varje 

nation har rätt till självbestämmande för splittra dem besegrade imperierna i Europa. De icke-

europeiska territorier som tillhörde de besegrade stormakterna bedömdes inte vara redo för 

                                                             
8 David C. Rapaport, The Four Waves of Modern Terrorism i Audrey Kurth Cronin & James M. Ludes (red), 
Attacking Terrorism; Elements of a Grand Strategy, Georgetown University Press, Washington D.C 2004 (cit 
Rapaport 2004) sid, 47 
9 Ibid, sid, 49 
10 Ibid, sid, 52 
11Ibid, sid, 52 
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självständighet och blev därför mandat under Nationernas förbund12. Inom nationalistiska 

kretsar växte den nationalistiska drömmen allt starkare. Efter andra världskriget accelererade 

avkolonialiseringsprocessen och antalet grupper som ville bilda självständiga stater ökade. 

En hel del förändrades under den nationalistiska vågen, språket, finansieringen, målen och 

strategin. Ordet terrorist hade blivit så pass negativt laddat att allt fler grupper tog avstånd 

från det och istället började benämna sig själva som ”freedom fighters” som stred mot statlig 

terror. Detta gav upphov till en alltmer kaotisk förståelse av terrorism, eftersom grupper 

kunde benämnas som terrorister, frihets kämpar och guerilla krigare på samma gång.  

Den nationalistiska/anti-koloniala vågen generade ett större stöd än den anarkistiska vilket 

syns genom förändringar i hur finansieringen gick till, man övergav i stort sätt det gamla 

sättet med bankrån och förlitade sig istället på diasporagrupper som stöttade deras mål. Men 

bankrån var inte det enda som i stort sätt försvann. Istället för att lönnmörda prominenta 

politiska figurer, började man istället anfalla poliser och deras familjer, statens öron och ögon. 

Tanken bakom var att genom att eliminera polisen skulle man tvinga regeringen att sätta in 

militära styrkor som inte var redo eller hade de nödvändiga kunskaper för att bekämpa 

gruppen utan att samtidigt använda kontraproduktiva metoder som skulle påverka den civila 

befolkningen, detta skulle i sin tur leda till att stödet för gruppen ökade.  

2.3 Vänstervågen 

Vänstervågen varade ungefär mellan 1960-1980. Enligt The Routledge Handbook of 

Terrorism Research sätter de flesta studier Vietnamkriget som katalysator för den nya 

vänstervågen av terrorgrupper13. Vänsterextrema terrorgrupper och gerillagrupper började 

växa fram i utvecklingsländer (framförallt i Latinamerika) men snabbt började sympatisörer i 

framförallt Europa växa fram. Ledare inom de tidiga vänstergrupperna blev radikaliserade av 

Vietnamkriget och fann självförtroende i Front National pour la Libération du Sud Viêt Nam 

(FNL)-gerillans framgångar under kriget. Grupper som Rote Armee Fraktion blev snabbt en 

modell för revolutionär aktivism. Den tredje vågens terrorgrupper användes också i det 

komplexa politiska spelet som var det kalla kriget, där grupperna ofta var på något sätt 

sponsrade, stöttade eller kontrollerade av någon av de två stora supermakterna. Detta gav 

                                                             
12Ibid, sid 53 
13 The Routledge Handbook of Terrorism Research  ,red Alex P Schmid, Routledge Handbooks, New York 2011  
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grupperna fördelar, men ledde också till att grupperna inte kunde ställa supermakternas 

intressen emot varandra. 

Vänstervågen skiljde sig på många sätt ifrån de två första. Bland annat började fler kvinnor 

återvända till terror-rörelserna (efter att ha varit borta under den nationalistiska vågen) och 

intog även ledarpositioner (exempelvis Ulrike Meinhof), men den stora skillnaden låg i att 

man tillförde en ny form av spänning till terrorattentaten. Spänningen berodde på att man inte 

hade nationalistiska ambitioner utan sökte sig globalt, med hjälp av den globala median som 

började utvecklas på grund av en alltmer sofistikerad medieteknologi. Mer spektakulära 

attacker som exempelvis flygplanskapningar, gisslantaganden, bombdåd, riktade mot 

symboliska mål generade ökad internationell bevakning från media, vilket medförde att 

grupperna  kunde utöka sina krav. Vänstervågen medförde ett visst mått av persondyrkan, där 

ett antal personer utvecklades till terrorismens superstjärnor eller popikoner, exempelvis Che 

Guevara, Carlos Ilich Ramirez Sanches ( känd som Shakalen) och Leila Khaled. Terrorismen 

var under denna tid inte enbart vänsterinspirerad, då det också existerade fascistiska grupper 

som Grå vargarna i Turkiet och Ustasja i Kroatien14.  

Den religiösa vågen 

Den fjärde och sista vågen i Rapaports teori är den våg som utspelar sig just nu. Den fjärde 

vågen gav upphov till en ny form av attentat och terrorist, självmordsbombaren, eller med ett 

vidare begrepp självmordsterrorism. Metoden tillförde en nygammal dimension, traditionen 

av den manlige hjälten som offrar sig för saken går hundratals år tillbaka15: vad kan få en 

människa att medvetet offra sitt liv för att döda andra? Detta ledde till att många frågor 

uppstod kring religionens roll inom terrorism och det råder förnärvarande ingen konsensus 

kring religionens roll inom den fjärde vågen16. Förutom självmordsterrorism har Rapaport (år, 

sida) noterat att antalet terrorgrupper har minskat, men ökat i medlemsantal och levnadslängd 

i jämförelse med tidigare vågor.  

Precis som i tidigare vågor finns det ett eller flera katalyserande event och för den fjärde 

vågen var det den iranska revolutionen 1979 och den sovjetiska invasionen av Afghanistan 

                                                             
14 Kaplan 2010, kap. 2 
15 Mattias Gardell, So Costly a Sacrifice Upon the Altar of Freedom: Human Bombs, Suicide Attacks, and 
Patriotic Heroes, Journal of Religion and Violence: volume 2, nr 1, 2014. 
16 Badley McAllister, Alex P Schmid, Theories of terrorism,  The Routledge Handbook of Terrorism Research  ,red 
Alex P Schmid, Routledge Handbooks, New York 2011, sid 231. (Cit McAllister & Schmid 2011) 
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julen 1979. Den iranska revolutionen tände en låga av hopp och inspiration i regionen som 

skapade en tro på att det gick att skapa religiösa stater i en tid av påtvingad sekularism av 

väststödda regimer. Iran under Ayatollah Khomeini utvecklades till vad Kaplan beskriver som  

”Moskva av den fjärde vågen”, dit grupper vallfärdade  för att få stöd i sina kamper mot olika, 

i deras åsikt, förtryckande regimer. Läget var dock mer komplicerat än så, men det var en 

tanke som passade in i den gamla kalla kriget modellen, att det existerar två läger i världen. 

Det vore enkelt att överföra tanken om att terrorism nu hade utvecklats till ett medel i en 

kamp mellan väst och öst. 

Terrorism som metod ger möjligheten att generera uppmärksamhet till en fråga oavsett vart 

attentatet sker eller vem som utför det, men i takt med att media utvecklades och det blev 

lättare att införskaffa information, krävdes det att attentaten blev alltmer spektakulära för att 

generera uppmärksamhet, därför ser man att det finns en kontinuitet i medel inom terror, 

exempelvis explosionsladdningar men att målen förändras för att generera störst 

uppmärksamhet17.  

Det finns enligt mig vissa aspekter som särskilt bör framhållas rörande den fjärde vågen, 

framförallt så råder det ingen konsensus gällande hur stor eller liten roll ”religion” spelar, 

eller vad som är politiskt motiverat eller religiöst motiverat. Är exempelvis al-Qaida en 

religiöst motiverad terrorgrupp eller en politiskt motiverad grupp som har valt att klä sin 

retorik i religiös mantel? Det finns exempelvis forskare som Bruce Lincolns som i sin studie 

Holy Terrors menar att det inte är fallet. 

Det geografiska centret för den fjärde vågen är svårt att lokalisera då det har uppkommit 

grupper över hela världen. Varje kontinent innefattar ett flertal grupper. Om man flyttar fokus 

till vilka de primära målen har varit menar framställningen av Rapaports teori i boken 

”Routledge Handbook of Terrorism Research” att det har varit USA, Israel och sekulära 

regimer i mellanöstern18. 

Kaplans femte våg 

Kaplan identifierade 2010 ett fenomen som saknade en förklaring i Rapaports 

indelningsmodell. Vissa grupper som föddes i en tidsanda började att söka sig innåt för att 

sedan radikaliseras längre än tidigare, de började att utveckla en millenarisk föreställning om 

                                                             
17 Kaplan 2010. Kap. 2 
18 McAllister & Schmid 2011, sid 233. 
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världen. Kaplan upptäckte detta fenomen genom studier av framförallt de Röda Khemerna i 

Kambodja och Lords resistence Army i Uganda19. Dessa två grupper hade en hel del 

gemensamt vilket Kaplan presenterade som 17 kännetecken för en femte vågen grupp. De 17 

punkterna finns längst bak i appendixen. Grupper som hamnar under ettiketen femte vågen 

har genom gått en process av isolering och radikalisering vilket har förändrat gruppens 

struktur, världsbild, dynamik och slutligen deras relation till våld. Röda Khemererna och 

Lords Resistance Army uppkom i två separata tidsandor eller vågor, Röda Khemererna under 

vänstervågen och LRA i den religiösa. Hur kan båda tillhöra samma våg, om varje separat våg 

inspireras av en specifik politisk händelse? Kaplan menar för att tillföra dynamik i Rapaports 

statiska indelningsmodell, måste man vara medveten om att det sker en utveckling inom 

grupper, och att den inte alltid följer tidsandan. Grupper inom den femte vågen behöver inte 

del samma politiska händelse, men vad kommer då inspiration ifrån? Den kommer ifrån Röda 

Khemererna och deras framgångar20. 

Den stora skillnaden mellan den femte vågen och de tidigare är att man har utvecklat en 

millenarisk dröm, en tanke om att återskapa en gyllene tidsålder från en svunnen tid eller att 

skapa en ny gyllene tidsålder. Den gyllene tidsåldern är en utopisk föreställning som endast 

kan skapas/återskapas genom att gruppen aktivt arbetar för detta: anhängarna ser gruppen som 

en aktiv agent i skapandet av paradiset. En millenarisk föreställning är inte något som endast 

kan uppkomma i religiösa kontexter utan också inom politiska ideologier, som exempelvis  

nationalsocialismen. 

Enligt Kaplan räcker det inte med att gruppen utvecklat en millenarisk föreställning för att 

den ska räknas till den femte vågen. Gruppen måste också ha utvecklat en ideé eller struktur 

som delar in världen kring axeln orent-rent. Då gruppen upplever den nuvarande världen som 

”oren” tenderar den att isolera sig från världen för att därefter aktivt försöka ”rena” den. 

Eftersom världen ses som oren och besudlar de människor som vistas för länge i den, ökar 

detta fokus på barn: barn ska uppfostras i skydd från det förorenade samhälle de föddes i. Ett 

ökat fokus på barn medför ett ökat fokus på kvinnor som reproduktiva agenter, vilket gör att 

kvinnor hamnar under gruppens kontroll (av egen frivilja eller inte) utsätts för våld men sällan 

av en dödlig natur. Ett ökande fokus på kvinnor som reproduktiva agenter har lett till att femte 

vågen grupper använder sig av ett ”nytt” vapen, nämligen våldtäkt. Detta menar Kaplan är 

den taktik som kännetecknar den femte vågen och skiljer den ifrån de tidigare. Den femte 

                                                             
19 Kaplan 2010, sid. 46-47 
20 Kaplan, 2010, sid. 46-47 
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vågen skiljer sig inte endast vid användandet av våldtäkt när det gäller våld, utan synen på 

våld har också genom gått en förändring. En femte våg grupp har utvecklat en världsbild där 

det som inte är rent måste förgöras vilket leder till våld inte tidigare skådat i terrorgrupper, 

nämligen i folkmordsproportioner. Men detta är inte den enda förändringen utan man har i 

stort lämnat den tidigare tanken om våld som symbolisk handling utan har övergått till tanken 

om att våld påvisar deras existens. 

Vad är syftet med Kaplans femte våg? Kaplan menade att femte vågen ska användas som en 

kritik av Rapaports indelningsmodell på två nivåer. Den första är att Rapaports fyra vågor är 

statisk medan terrorism är dynamisk. Grupper som föddes i en våg kan utvecklas längre än 

parameterna för sin samtida våg. Det sker sällan men när det väl händer är kostnaderna höga. 

Grupper riskerar att splittras, kompromissa både ideologiskt och politiskt samt riskerar att 

förgöra sig själva. 

Den andra nivån är att den femte vågen inför ett större fokus på den kontext en grupp 

utvecklas inom. Rapaports indelningsmodell offrar det kontextuella och lokala för att föra in 

ett större perspektiv som riskerar att leda till att man missar viktiga komponenter för att förstå 

individuella grupper21. 

Kritik av Kaplans femte våg: min tes var att det Kaplan menade vara en femte våg av 

terrorism inte är det utan är grupper som har genom gått en utveckling som visserligen 

separerar dem från sina jämlikar men kan inte eller borde inte kallas en femte våg.  

Kaplan införde den femte vågen för öka förståelsen för det lokala och kontext som grupper 

uppkommer och verkar i, men i min mening verkar han inte ha full förståelse för vad 

kontexten är. Det gemensamma i alla femte vågen grupper (Röda Khemerna, LRA, IS och 

Janjaweed) som hittills har klassificerats av Kaplan, delar ett mycket viktigt drag, alla 

grupperna uppkom eller verkade i kontexter av brutna samhällen, samhällen som på grund av 

krig, inbördes krig, svält eller dylik inte längre fungerar. Dessa grupper har också haft/har 

territoriell kontroll (jag kommer utveckla denna tanke under rubriken IS terrororganisation 

eller statsbygge). Detta gör att grupperna har andra möjligheter än grupper som existerar i 

fungerande stater och det ställer också andra krav. För att exemplifiera detta, Kaplan menar 

att våldtäkt är den nya taktiken, som har ett flertal syften, sprida skräck och producera barn. 

Utan ett territorium är det inte möjligt att våldta kvinnor i syfte att föda upp barn och det är 

nästintill omöjligt att använda våldtäkt som ett strategiskt vapen för att paralysera ett 

                                                             
21 Kaplan 2010 kap. 1-3 
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samhälle, till skillnad ifrån exempelvis ett bombattentat som vem som helst med förmågan att 

googla kan utföra, vilket sprider skräck och paralyserar ett samhälle.  

Om det då krävs territoriell kontroll för att en femte våg grupp ska existera och fungera på det 

sätt som Kaplan beskriver, väcker detta frågan om femte vågen gör sig bättre som en 

förklaringsmodell för grupper som utvecklas från terrorgrupp till terrorstat, vilket i min 

mening är det Kaplan missade.  

Ett annat problem med Kaplan resonemang är att den femte vågen kommer att dominera 

terrorscenen efter den religiösa vågens bortgång är att det finns inget som indikerar på att den 

religiösa vågen håller på att avta. Att sia om framtiden är alltid problematiskt men baserat på 

behovet av territoriell kontroll gör att man kan vara skeptisk till att den femte vågen skulle 

utvecklas till den nya tidsandan. 

Titlarna Dabiq och Inspire 

Titeln på en bok, artikel, tidning, film eller någon annan form av media ger läsaren en inblick 

i dess innehåll. Titlarna Inspire och Dabiq fungerar just så, de ger oss en inblick både i syftet 

med tidskrifterna och även en glimt av den världsbild de har. I den första artikeln i Dabiq 

förklarar man betydelsen av ordet dabiq och varje nummer har ett citat när det viktigaste ordet 

är Dabiq: 

The spark has been lit here in Iraq, and its heat will continue to intensify – by Allah’s 

permission – until it burns the crusader armies in dābiq. - abū Mus’ab az-Zarqāwī 

Dabiq syftar på en geografisk plats belägen på landsbygden norr om Aleppo i Syrien,  där den 

slutgiltiga striden emellan gott och ont (Malahim) skall utkämpas enligt Dabiq profetian22. 

Det är där IS tänker sig att apokalypsen ska inledas, striden mellan ”romarna” (uttolkat som 

supermakten i väst) och muslimerna. Detta blir en del av den millenariska föreställningsvärld 

som IS presenterar genom sin tidskrift. Eftersom Dabiq syftar till en geografisk plats 

uppmanar man läsarna till att utföra hirja (utvandring) för att delta i slutstriden. Genom 

arbetets gång kommer jag försöka illustrera en kamp mellan två diskurser, den första är den 

apokalyptiska/millenariska Baghdadi-diskursen och den andra är den nationalistiska som jag 

kommer benämna som Baath-diskursen.  

                                                             
22 William McCants, The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State; St. 
Martin´s press, New York 2015 (cit McCants 2015) sid, 173-174 



17 
 

Om Dabiq berättar att tidskriften har en apokalyptisk överton, vad säger då Inspire oss? 

Redaktörerna av Inspire hämtade namnet från versen al-Anfāl: 65 ”And inspire the believers 

to fight”23. Som versen säger oss syftar Inspire på att inspirera dem troende till strid och detta 

lyser igenom hela Inspire-serien. Detta görs på olika sätt med artiklar som riktar sig till olika 

potentiella mujáhid (krigare). Artikeln sträcker sig från repotage som exempelvis ”Mitt liv i 

jihad” av Uthman Al-Ghamidi24 till praktiska artiklar som illustrerar hur man bidriver jihad 

hemmifrån. Den praktiska sektionen går under titeln ”Open Source Jihad” och återkommer i 

varje nummer av Inspire och finns till stor del sammanfattad i Lone Mujahid Pocketbook från 

våren 2013. Förutom dessa typer av artiklar innehåller också Inspire texter skrivna av Usama 

Bin Ladin, där han lyfter upp en rad olika ämnen, exempelvis global uppvärmning och elfte 

september attackens offer25.  

Kort historisk bakgrund av AQAP 

AQAP, baserad i Jemen, proklamerade sitt bildande januari 2009 och växte snabbt till att bli 

en de starkaste förgreningarna under al-Qaida. AQAP styrdes Nasir al-Wuhayshi (död 12 juni 

2015) som hade nära kopplingar till både Bin Ladin och Ayman al-Zawahiri. AQAP kunde 

snabbt ta över kontrollen över stora delar av Jemen, genom bland annat en serie av klan 

överenskommelse och kunde dessutom kapitalisera på redan existerande sympati för al-

Qaida26. AQAP var den första jihadist organisationen som förstod vikten av internet och 

sociala medier. En amerikansk född klerk vid namn Anwar al-Awlaki upptäkte möjligheterna 

att sprida sitt budskap genom sociala medier och tillsammans med Samir Khan, en annan 

jihadist uppvuxen i USA, bildade AQAP:s första engelska tidskrift Inspire27. Awlaki 

utvecklades till att bli en av de viktigaste figurerna i AQAP, hans förståelse av internets 

möjligheter, både som rekryteringsforum och utbildningscenter gjorde honom till en front 

figur inom den globala jihadist rörelsen. Hans efterföljare begick en serie av kända attentat 

som exempelvis Nidal Malik Hasans attack mot Fort Hood i Texas (2009), Umar Farouk 

Abdulmutallab som försökte spränga ett flygplan julen 2009 och Roshoara Choudhry som 

försökte mörda parlamentarikern Stephen Timms (2010)28. AQAP sågs som ett av 

flaggskeppen i al-Qaida organisationen, en framgångsrik sammanslutning mellan saudiska 

                                                             
23 Inspire vol 1. sid, 2 
24 Inspire vol 2. Sid, 11-16 
25 Inspire vol 1. sid 8-10 och Inspire vol 4, sid, 18-20 
26 Abdel Bari Atwan, Islamic State: The Digital Caliphate, University of California Press, Oakland, California 2015 
(cit Atwan, 2015) sid, 66-67 
27 Atwan, 2015 sid, 49 
28 Atwan, 2015 sid, 66 
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och jemenitiska jihadister och trots att de har kraftigt försvagas av amerikanska drönarattacker 

ses de som det största hotet för lokala västerländska intressen i Golf regionen29.  

 

2011 konstruerade AQAP en parallell grupp Ansar al-Sharia (Partisans of Islamic Law) för att 

Bin Ladin började rädas att al-Qaida märket hade fått alldeles för mycket negativ publicitet 

associerat med dels Zaraqawis kalifat, elfte september och attackerna i Madrid (2004) och 

London (2005)30. 

AQAP har en komplex relation till IS. Journalisten Abdel Bari Atwan hävdar att flera källor 

tyder på att det finns ett samarbete mellan AQAP och IS, där IS soldater har rest till Jemen för 

att bland annat lära sig hur man ska hantera drönarattacker och AQAP har skickat soldater för 

att strida för IS i Syrien och AQAP31. Atwan rapporterar också att en av sheikerna i AQAP 

Makmun Hatim har via twitter föreslagit en union mellan AQAP och IS. Detta har inte skett 

än men Charlie Hebdo attentatet ger oss skäl till att snarare fundera kring när det händer och 

inte om. Charlie Hebdo attentatet ser enligt vissa bedömmare ut att ha varit en gemensam 

attack utförd av både IS och AQAP, men det kan i dagsläget inte hundraprocent fastställas om 

det är så. AQAP kommendören Nasr Ibn Ali al-Ansi berättar i en video publicerad kort efter 

attentatet att detta var som hämnd för dödandet av Anwar al-Awlaki, den stora media gurun 

som också hade upphöjds till en IS -ikon. I takt med IS framgångar och allt fler av de gamla 

prominenta jihadisterna dödas minskar al-Qaidas status och färre individer söker sig till dem 

utan väljer istället IS. 

Kort historisk bakgrund av IS 

Historien om IS är komplex och svår manövrerad, många missförstånd och slutsatser baserade 

på otillräcklig data gör att IS historia sammanfaller med grupper som de egentligen aldrig 

hade kontakt med. Det är viktigt att förstå att IS som den ser ut idag har genom gått flera faser 

och är inte heller nyskapande när det gäller namn. En grupp vid namn al-Qaida i Irak skulle 

senare utvecklas till Islamska staten existerade under mitten av 00-talet grundad av en man 

från Jordanien vid namn Mus’ab al-Zarqawi. Zarqawis stat som låg i Irak, som han aldrig 

själv fick uppleva då han dog innan den bildades, var dysfunktionell från början till slut. 

Gruppen övertogs av Abu Ayyub al-Masri och Abu Umar al-Baghdadi. Abu Umar al-

                                                             
29 Atwan, 2015 sid, 134 
30 Atwan, 2015 sid. 63 
31 Atwan, 2015 sid, 75 
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Baghdadi utropades till ”commander of the faithful” en titel vilket har kalfiska implikationer 

men säger det inte rakt ut, det är i åhörarens tolkning som blir avgörande. Genom dålig 

kontroll över rekryternas bakgrund skapades inre splittringar, dålig kommunikation gjorde 

mellan ledarna och kommendörerna gjorde att man inte hade koll på vad medlemmarna höll 

på med. Zarqawis hårda ton mot gentemot shia muslimer och människor  som vägrade följa 

staten spädde på inre oroligheter och skapade oro hos Bin Ladin och Zawahiri som var rädd 

för att man skulle alienera civil befolkningen och att de tillslut skulle samarbeta med 

amerikanska styrkor. Gruppen gick slutligen under efter att amerikanska och irakiska soldater 

döda Musri och Abu Umar al-Baghdadi samt dödade eller fångade 34 andra ledare 201032.  

Abu Bakr al-Baghdadi efterträdde Abu Uma al-Baghdadi som ”commander of the faithful” 

2010 men det tog två år innan han gjorde sitt första tillkännagivande. Abu Bakr al-Baghdadi 

föddes som Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri 1971 i Samarra Irak. Två av hans släktingar 

arbeta inom Saddams säkerhets aparat och hans bror var en officer i armén. Al-Baghdadi 

fängslades 2004 och skickades till Camp Bucca, ett fängelse känt som en tränings akademi för 

jihadister och en utmärkt plats för att få kontakt med individer högt upp i Saddams gamla 

säkerhetsaparat33. Efter att de amerikanska trupperna började lämna Irak och överlämnade 

kontrollen Camp Bucca samt säkerhets ansvaret för ”green zone”, vilket var ett område där 

alla regeringsbyggnader var belägrade, till Nouri al-Malikis shia dominerade regering började 

stora problem uppkomma. Al-Malikis korrupta regeringen gjorde att många lämnades utanför 

positioner de förtjäna och en serie av lager ämnade att stänga ute forna Baath medlemar ledde 

till att flera forna Baath senare gick med IS. Protester började uppkomma under 2010 och 

eskalerade 2013 och möttes med en enorm brutalitet. IS eller ISI som de då kallades, 

kapitaliserade på detta kaos och växte till att bli en av de dödligaste krafterna i regionen. 

Genom två framgångsrika räder lyckades man erövra fängelserna Abu Ghraib och Taji vilket 

stärkte deras ranker nämnvärt med erfarna al-Qaida medlemar och föredetta säkerhets- och 

militär tjänstemän från Saddam tiden34.  

IS hade etablerat ett starkt fäste i Irak genom att kapitalisera på allmänhetens och den forna 

elitens besvikelse på al-Malikis regering och det var tid för att expandera. Som en skänk från 

ovan kom det syriska inbördeskriget. Inbördeskriget som började i form av fredliga protester 

emot Bashar al-Assads autokratiska regim möttes av våldsamma försök att strypa 

                                                             
32 McCants, 2015 sid, 7-45 
33 McCants, 2015 sid, 76-77 
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revolutionen, vilket resulterade i över 200 000 människors död. Assad försökte använda sig av 

jihadister för att skapa legitimitet till hans regimens blodiga attacker av demonstranter och 

öppnade därför fängelser vilket ledde till att oppositionella jihadistgrupper markant kunde 

stärka sina militära ranker35. Det syriska inbördes kriget ledde till att en uppsjö av 

oppositionella aktörer börja ploppa upp, Fria syriska armén (FSA), den islamska fronten, 

Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya (Islamic Movement of the Free men of Levant), Jaysh al-

Sham (Islams armé), Suqour al-Sham och den kurdiska islamska fronten är bara ett par 

exempel36. Islamska staten fokuserade på att anfalla mindre jihadist grupper för att undvika 

konfrontationer med Assads styrkor och västerländska för att kunna expandera sitt territorium 

och inflytande. 

IS: terrororganisationen som blir stat 

Islamska staten existerar för närvarande i ett tillstånd mellan terror stat och terrororganisation, 

ett stadium som journalisten Loretta Napoleoni benämner som en skalstat, en stat inom en 

stat. Det finns en hel del bevis som pekar på att IS inte längre bör behandlas eller ses som en 

organisation utan snarare i termer av stat. IS har förut att ha fört en erövringskrig i 

mellanöstern under sex års tid också börjat att bygga upp den förstörda infrastrukturen som 

lämnades efter USA:s bombningar av Irak under Kuwaitkriget37. I sin statskonstruktion har 

man avlönade soldater (de tjänar i snitt 41 dollar i månaden), man erbjuder civila jobb 

möjligheter, myndigheter (varav en är specialiserad på att återförena hemlösa barn med deras 

föräldrar), vaccinations kampanjer, program för socialt utsatta, sjukförsäkringsprogram och 

andra tjänster en stat kan erbjuda38. Islamska staten försöker konstruera en statsapparat som 

delvis bygger på Bin Ladins och Zawahiris tanke om att man måste vinna ”hjärtat och 

hjärnan” av folket, vilket görs genom att man övertar tjänster som tidigare har varit statens 

uppgifter.  William McCants har också upptäckt en motsägelse mellan IS apokalyptiska vison 

och deras villighet att modifiera sina religiösa och politiska ideologier för att kunna 

konstruera en ultrakonservativ islamsk stat39. Frågor kring hur man ska benämna Islamska 

staten blir allt mer pressade, vart går gränsen mellan terrororganisation och terrorstat, kan en 

organisation som har expanderat till att ha inrättat försvarsmyndigheter, 

                                                             
35 McCants, 2015 sid, 85 
36 Atwan, 2015 sid, 102-109 
37 Atwan, 2015 sid, 34-35 
38 Loretta Napoleoni, The Islamic Phoenix: The Islamic State (ISIS) and the Redrawing of the Middle East, Seven 
Stories Press, New York, 2014 sid 33-39 
39 McCants, 2015 sid, 154-155 



21 
 

utbildningsmyndigheter, media centraler, myndigheter specialiserade på att tillgodose 

basbehov för befolkningen fortfarande benämnas som organisation40 

Världen, ”de andra” och oss 

Hur ser Islamska statens verklighet ut? Dabiq gör en uppdelning av historien, den gamla 

världen och den nya världen. Den gamla världen beskrivs som en tid av förödmjukelse, skam 

och utanförskap. En tid där muslimerna och den muslimska gemenskapen (ummah) splittrades 

av nationalism och demokrati, delade genom ”korsfararnas” artificiella gräns41, detta 

exemplifieras i ett citat av den officiella talespersonen Abu Muhammad al-‘Adnani:  

“The time has come for those generations that were drowning in oceans of disgrace, being 

nursed on the milk of humiliation, and being ruled by the vilest of all people, after their long 

slumber in the darkness of neglect – the time has come for them to rise”42. 

Den gamla världen är en värld av hyckleri och falskhet, vilket utvecklas i en längre 

redogörelse av betydelse av Noahs ark i relation till tanken om fri vilja. Människorna under 

Noahs tid levde under illusionen av fri vilja och att ingen har rätten att påtvinga någon en 

religion eller ett moralsystem även om detta har kommit från Gud43. Noah försöker resonera 

och varna sina medmänniskor men när dagen för floden kommer allt närmare förändras Noahs 

ton, Noah börjar istället, för att resonera och varna, hota och tillslut slutar han helt, det finns 

ingen räddning för dessa människor, det är hopplöst44. Samma tanke om hopplöshet för den 

gamla världen finns hos IS. Människorna i den gamla världen har ett val, antingen träda in i 

den nya eller förintas tillsammans med den korrupta världen, precis som alla människor som 

inte följde Noah gjorde, man har valet att göra rätt och följa sanningen eller gå under och följa 

falskheten. Den gamla världen är dömd att gå under och IS är mänsklighetens räddning, eller 

som de menar Noah sa “It’s either me or the flood”45. 

Människan i den gamla världen är slavar under arbete, löner och arbetstider som trycker ned 

henne, hon lever under otrogna härskare som förhindrar henne ifrån att leva ett liv av heder 

och makt46.  

                                                             
40 Atwan, 2015 sid, 137-143 
41 Detta syftar till Sykes-Picot överenskommelse 16 maj 1916, vilket syftade till att dela upp det forna 
Ottomanska empiret 
42  Khilafah Declared, Dabiq vol 1, 2014, sid. 9. 
43 Abū ‘Amr Al-Kinānī, It’s either the Islamic State or the flood, Dabiq vol 2, sid. 5 
44 Ibid, sid. 5-6 
45 Ibid, sid. 9 
46 Modern day slavery, Dabiq vol 3. 2014, Sid 29 
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Den nya världen som IS vill skapa eller återskapa bygger kring tanken om att återinföra 

kalifatet, en stat styrd av Kalifen. Kalifen tillskillnad från schejken är både den politiska och 

religiösa ledaren för den muslimska genemskapen. Kalifen, ledaren för den nya världen är en 

man vid namn Abu Bakr al-Baghdadi (Ibrahim bin Awwad bin Ibrahim al-Badri al-Qurayshi) 

också kallad kalif Ibrahim. Baghdadis namn avslöjar en mycket intressant detalj, al-Qurayshi 

vilket syftar till den stam profeten Muhammed tillhörde. Detta har historisk varit ett krav för 

att utropas till kalif, vilket avser ge al-Baghdadi legitimitet som blodsättling till profeten.  

Den nya världens ledare kalif Ibrahim, guds ställföreträdare på jorden, är en del av hur den 

nya världen kommer se ut, men hur beskriver man den? Den gamla världen beskrevs som 

illusion av fri vilja, där den muslimska gemenskapen var splittrad under nationalismen och 

demokratin. Den nya världen beskrivs som en värld av enighet, där: 

“It is a state where the Arab and non-Arab, the white man and black man, the easterner and 

westerner are all brothers. 

It is a Khilafah that gathered the Caucasian, Indian, Chinese, Shami, Iraqi, Yemeni, Egyptian, 

Maghribi (North African), American, French, German, and Australian. Allah brought their 

hearts together, and thus, they became brothers  

by His grace, loving each other for the sake of Allah, standing in a single trench, defending 

and guarding each other, and sacrificing themselves for one another.  

Their blood mixed and became one, under a single flag and goal, in one pavilion, enjoying 

this blessing, the blessing of faithful brotherhood”47. 

Detta citat talar om en värld där alla människor oavsett etnicitet, nationalitet eller hudfärg är 

lika under Gud. Lägg märke till användandet av ordet ”brotherhood” (brödraskap), vilket 

syftar till än närmre relation än om man hade uttryckt det med ”lika under Gud”. 

Brödraskapet, kärleken till din broder, förtroendet, närheten och villigheten att offra sig för 

sin broder är vad man menar att den nya världen handlar om. Genomgående beskrivs 

relationen mellan individerna i kalifatet med orden bröder och broderskap, vilket antyder på 

att man vill skapa en bild av en plats med närhet, en närhet som kanske har gått förlorad i det 

moderna samhället. 

                                                             
47 Khilafah Declared, Dabiq vol 1, 2014, sid. 7 
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Kontrasten mellan den nya och gamla världen beskrivs i ett citat av Amirul-Mu’minins48 

(Commander of the Faithfull): 

“O Ummah of Islam, indeed the world today has been divided into two camps and two 

trenches, with no third camp present: 

The camp of Islam and faith, and the camp of kufr (disbelief) and hypocrisy – the camp of the 

Muslims and the mujahidin everywhere, and the camp of the jews, the crusaders, their allies, 

and with them the rest of the nations and religions of kufr, all being led by America and 

Russia, and being mobilized by the jews.49” 

Jag kommer längre ned gå igenom vad man egentligen menar med korsfararna, judarna, deras 

anhängare osv, men det blir tydligt att deras världsbild bygger på en uppdelning mellan det 

goda och det onda, där ingen är oskyldig eller står utanför den kommande floden. 

Hur ställer sig denna uppdelning i relation till Kaplans 17 kännetecken? Kaplan menade i 

punkt fem att en viktig del av förståelsen för en femte våg grupp är hur de själva förstår 

gruppens ankomst som början på en ny era och att man symbolisk markera detta genom att 

börja tideräkningen ifrån år noll. Då det visserligen stämmer att IS själva ser sig själva som 

starten på en ny era, citaten ovan är plockade ifrån när de presenterar detta, börjar de inte om 

tideräkningen, de växlar mellan den georgianska och den muslimska. Trots att de inte bryter 

helt med den tidigare tideräkning finns det en tydlig tanke om det gamla och nya50 

Vilka är IS fiender?  

IS målar upp en bild av att världen är uppdelad i två läger, det ena islam och tro, det andra 

misstro och hyckleri, vem tillhör vilket läger? IS beskriver att det ena lägret består av 

muslimer och mujahid (de som kämpar för Gud). Detta väcker givetvis frågan vem är muslim 

i deras föreställningsvärld? Enligt IS är muslimen mycket enkelt den person som är villig att 

underkasta sig deras lag och regi. Alla människor har potentialen att bli muslim, det är vad 

som är naturligt för en människa men alla kommer inte göra det.  

Den frågan är både enkel och svår att besvara, det enkla svaret är alla som inte följer IS, detta 

gör sig tydligt i tämligen abstrakta beskrivningar av fienden som saknar betydelse, exempelvis 

som artikulerades i slutet av al-Baghdadi citatet på från föregående sida ”and the camp of the 

                                                             
48 Vilket här refererar till Abu Bakr al-Baghdadi 
49 Khilafah Declared, Dabiq vol 1, 2014, sid 10 
50 Khilafah Declared, Dabiq vol 1, 2014, sid. 6-11 
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jews, the crusaders, their allies, and with them the rest of the nations and religions of kufr, all 

being led by America and Russia, and being mobilized by the jews51”. Man beskriver fienden 

på ett sätt som är så pass brett att det blir intetsägande. Alla människor som inte följer IS 

ideologi hamnar under denna beskrivning. Det är det enkla svaret. Det svåra svaret finner man 

vid en närmare titt där det går att urskilja vissa grupper, länder och individer som speciellt 

problematiska i IS ögon, man finner också en skillnad på vad som gör en fiende en fiende, 

beroende på om de talar om västerländska stater eller arabiska. 

Den abstrakta formuleringen, ”den amerikansk-ryska-judiska-korsfararalliansen” (påminner 

om den kulturmarxistiska PK-maffian) innefattar alla som inte stödjer IS, exempelvis USA 

återkommer ständigt som representant för det förtryck muslimer har genomlevt. Länder som 

USA, Frankrike, Storbritannien och andra västerländska nationer beskrivs i termer av kufr 

(icke troende), korsfarare, avfällingar och andra termer som skapar en distans och har en 

historisk betydelse i det kollektiva minnet hos muslimer. När det kommer till arabiska fiender 

använder man istället ord som taghut vilket syftar till att man har lämnat den rätta tron på 

Gud. Exempelvis kan man ha förvrängt Guds budskap och blandat det med nationalistiska och 

utomstående tankar. 

Inspire: AQAP:s strävan 

I Daqiq råder det konsensus vad gäller bildande av kalifatet som ger IS sitt 

existensberättigande, nämligen att återupprätta kalifatet, men i Inspire råder det i min mening 

en konflikt mellan två diskurser. Den första benämner jag som ”Abu Basir diskursen” som 

representeras av Shaykh Abu Basir och den andra benämner jag ”Bin Laden diskursen” efter 

Shaykh Osama Bin Ladin. I en intervju med redaktionen för Inspire svarar Shaykh Abu Basir, 

ledaren för AQAP, på  ett antal frågor om exempelvis målet med AQAP. När redaktionen ber 

Abu Basir att redogöra för historien om AQAP och målen med gruppen säger han ” Our 

objectives are driving out the occupiers from the Arabian Peninsula and purifying its land 

from them, establishing the law of sharī`ah, the establishment of khilāfah, spreading the call 

to the oneness of Allāh, defending against the transgressors and helping the weak52”. Trots att 

Abu Basir tydligt poängterar att ett av målen för AQAP är att etablera ett kalifat vill jag 

argumentera för att detta endast är en avlägsen dröm eller utopi. Anledningen till att det 

endast är en avlägsen dröm finner man i hur Bin Ladin och Ayman al-Zawahiri tänker 

                                                             
51 Ibid, sid 10 
52 Interview with Shaykh Abu Basir: the head of al-Qā`idah of the Arabian Peninsula conducted by al-malahem 
staff, Inspire 2010 vol 1 sid, 13-15 
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procesen för kalifatets uppbyggnad. Till skillnad från Islamska staten vill man först vinna 

folkligt stöd för, det görs igenom att man fokuserar på att attackerar amerikanska trupper, 

vilket skulle leda till att de slog tillbaka emot hela den muslimska befolkningen. Sedan måste 

man undvika att bruka övervåld eftersom detta skulle distansiera dem från lokalbefolkningen. 

Detta skiljer sig ifrån Islamska statens tanke om att genom våld och uppvisning av våld i form 

av offentliga avrättningar kommer folket att lyda53.Det finns ingenting som tyder på att 

AQAP har lämnat stadiet av att anfalla västerländska styrkor. Däremot finns det mycket i 

Inspire som pekar på andra mål; de som framgår av  Bin Ladin diskursen. 

Bin Ladin beskriver i en artikel vad som drev honom att utföra elfte september. Under artikeln 

” In order that they tasted some of what we tasted” beskriver Bin Ladin hur han fann 

inspiration och rättfärdigande i tanken om det universella mänskliga språket, lidandet. 

Västerlandet med dess tal om mänskligarättigheter är hycklare. Kolonialism, mulitnationella 

företag som förstör miljön, rasism och hat står sida vid sida med mänskligarättigheter och det 

är tid för väst att förstå lidandet man har utsatt muslimerna och andra förtryckta grupper. Bin 

Ladin upplevde själv terrorn väst utsatte muslimer för. Isrealiska terrorbombningar understöda 

av amerikanska flottan bombade cilvila mål i Libanon under 1982 och Bin Ladin beskriver: 

I couldn't forget those moving scenes, blood and severed limbs, women and children sprawled 

everywhere. Houses destroyed along with their occupants and high rises demolished over 

their residents, rockets raining down on our home without mercy.   

The situation was like a crocodile meeting a helpless child, powerless except for his screams. 

Does the crocodile understand a conversation that doesn't include a weapon? And the whole 

world saw and heard but it didn't respond.  

In those difficult moments many hard-to-describe ideas bubbled in my soul, but in the end 

they produced an intense feeling of rejection of tyranny, and gave birth to a strong resolve to 

punish the oppressors. 

And as I looked at those demolished towers in Lebanon, it entered my mind that we should 

punish the oppressor in kind and that we should destroy towers in America in order that they 

taste some of what we tasted and so that they be deterred from killing our women and 

children. 

                                                             
53  McCants, 2015 sid, 11-13 och 48 
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And that day, it was confirmed to me that oppression and the intentional killing of innocent 

women and children is a deliberate American policy. Destruction is freedom and democracy, 

while resistance is terrorism and intolerance54. 

Lidandet människorna upplevde i Libanon är jämförbart med det lidandet USA och väst 

upplevde efter elfte september. Bin Ladin avvisar aldrig eller graderar lidandet mellan den 

amerikanska befolkningen och muslimerna, lidandet är det samma och kan vi identiferar med 

offren, och se mänskligt lidande som mänsklighetens lidande kan vi närma oss varandra.  

Analys av taktik presenterad i Inspire och Dabiq 

Under terrorismens historia har de taktiska koncepten förändrats och Rapaports lade märke till 

detta och använder det därför som en av vattendelarna i sin klassificeringsmodell. Olika vågor 

har haft olika taktiker, modifierat det gamla och avvisat taktiker som är förlegade, allt för att 

kunna uppfylla sina mål. Den fjärde vågen dominerades av självmordsterrorismen, höjden av 

terror som budskap. En människa villig att ta sitt eget liv för att göra en poäng. 

Självmordsbombaren större än enbart handlingen, som efter sin död förevigas i kulten kring 

martyren. Den femte vågens ökade fokus på kvinnor och barn gjorde att ett nytt taktiskt 

koncept uppdagade sig, våldtäkt. Den tolfte punkten i Kaplans 17 kännetecken ” Rape is the 

signature tactic of Fifth-Wave terrorism. The logic of rape for fifth-wave groups is 

multifaceted, but is a natural consequence of the wave´s focus on women and children”. 

Våldtäkt som enligt Kaplan fungerar på flera nivåer, att producera barn som ska fostras i en 

ny värld och bli den nya människan. Våldtäkt används också för att paralysera mindre 

samhällen, vilket var fallet med Lords Resistance Army i Uganda, Sydsudan, 

Centralafrikanska republiken och Kongo. Taktiken blev mer koncentrerad på lokala mål, man 

började undvika den globala publiken. Spektakulära attentat drar till sig oönskad 

uppmärksamhet, något Kony av Lords Resistance Army ville undvika. Detta låter en aningen 

underligt med tanke på allt IS gör för att sprida uppmärksamhet, de lägger ut videos av folk 

som bränns, de sänder avrättningar, de producerar musikvideos och annan populärkultur som 

visar våldet de använder. 

Finns det något som tyder på att Islamska staten använder och förespråkar våldtäkt? Granskar 

man Dabiq märker man att våldtäkt inte förekommer som något man förespråkar, det enda 

som möjligtvis kan tyda på att man anser att det är nödvändigt är en diskussion om slaveri i 
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det fjärde nummer av Dabiq55. Det finns dock flera rapporter som tyder på att det förekommer 

våldtäkt på ett systematisk vis inom IS gränser. Det finns en logisk förklaring till varför man 

inte skyltar med detta. Häften av de potentiella rekryterna är kvinnor och att skylta eller skryta 

med att våldtäkter förekommer skulle kunna ha en kontraproduktiv inverkan på rekryteringen. 

För att kunna konstruera en stat eller den nya världen är man beroende av kvinnor och därför 

är det logiskt att undvika att skylta med sånt som möjligtvis skulle försvåra rekrteringen av 

dem. Det är också möjligt att reproducera utan våldtäkt, vilket gör att grupper som strävar 

efter att rena världen och skapa den nya människan behöver inte använda sig av våldtäkt för 

att uppnå detta. 

Återgår man till IS taktiska diskurs upptäcker man att den är delad i två delar, den ena liknar 

tidigare terrorgrupper, lone-wolf terrorism av ensamma aktörer/mindre celler. Den andra 

delen påminner snarare om den propaganda man finner kring guerilla krigsföring eller vilken 

annan form av krigsföring som förs av större grupperingar. Den andra delen, vilket jag 

benämner som krigspropagande består av att glorifiera framgångsrika erövringar, exempelvis 

byarna Akhtarīn, Turkmān Bārih och Huwār an-Nahr56. Andra exempel på detta återfinns i 

Dabiq nummer 5 och 6. Beskrivningarna av dessa erövringar beskrivs i termer av befrielse 

och man visar bilder på människor som gläds av IS närvaro, vilket tyder på att man upplever 

sitt expansion krig som något gott, även Guds skänkt. 

Krigspropagandan använder sig av ett mycket viktigt ord, hirjah. Hijrah syftar på profeten 

Mohammeds resa från Mecka till  Medina, där det första islamiska samhället etablerades. 

Dabiq uppmanar återkommande sina läsare att utföra hijrah till kalifatet och gå med i kampen 

mot de ”otrogna”, som exempelvis i Dabiq nummer ett (år, sid) ”The State is a state for all 

Muslims. The land is for the Muslims, all the Muslims. O Muslims everywhere, whoever is 

capable of performing hijrah (emigration) to the Islamic State, then let him do so, because 

hijrah to the land of Islam is obligatory”, och i nummer tre som har titeln “En uppmaning till 

hijrah”. Det finns flera anledningar till varför man uppmanar människor att flytta till kalifatet. 

Den islamiska staten har ett behov av doktorer, ingenjörer och annan kvalificerad arbetskraft, 

ett behov av att öka antalet medborgare för att klara av att bevara kontrollen av den islamiska 

statens expanderande territorium, och slutligen ett behov av fler kvinnor för att kunna 

reproducera nya medborgare i den islamiska staten. Hirjah skapar dock ett problem eftersom 
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samtidigt som man vill att människor ska gå med i kriget vid fronten, dyrkar och uppmanar 

man individer till att slå till i hjärtat av kufr. 

Lone wolf terrorism med ensamma agerande/mindre celler utgör den andra delen av IS 

taktiska diskurs. Lone-wolf diskursen representeras i Dabiq genom bland annat upplyftandet 

av individer som begår lone-wolf attentat, som exempelvis i denna skildring av  Man Haron 

Monis, mannen som den 15 december 2014 gick in på ett café i Sydney och tog ett antal 

människor gisslan: “He did not do so by undertaking the journey to the lands of the Khilāfah 

and fighting side-by-side with his brothers but rather, by acting alone and striking the kuffār 

where it would hurt them most – in their own lands and on the very streets that they 

presumptively walk in safety. It didn’t take much; he got hold of a gun and stormed a café 

taking everyone inside hostage. Yet in doing so, he prompted mass panic, brought terror to 

the entire nation, and triggered an evacuation of parts of Sydney’s central business district. 

The blessings in his efforts were apparent from the very outset”. Andra namn på lone wolfs 

som lyfts fram är Zale Thompson som den 23 oktober anföll fyra poliser med en yxa i New 

York. I en artikel i Dabiq nummer 6 avslutas hyllningsartikeln till dessa män med “The 

Muslims will continue to defy the kāfir war machine, flanking the crusaders on their own 

streets and bringing the war back to their own soil”57. Många fler exempel går att finna i det i 

olika Dabiq nummer, ett exempel är där författarna räknar upp framgångsrika attacker i väst, 

bland annat de samordnade attackerna i Paris 13 november 2015. 

I det elfte numret av Dabiq (2015) återfinns en artikel som beskriver kvinnans roll i jihad 

(heligt krig i deras tolkning). Författaren talar om att kvinnans roll skiljer sig ifrån mannens 

men är likvärdig, kanske till och med viktigare, då kvinnan håller framtiden i händerna. 

Kvinnans roll i jihad och därav meningen med hennes hijrah är mångfacetterad men kretsar 

kring reproduktion och uppfostran av nya generationer:  

 “Still, the absence of an obligation of jihād and war upon the Muslim woman – except in 

defense against someone attacking her – does not overturn her role in building the Ummah, 

producing men, and sending them out to the fierceness of battle… Therefore, I write this 

article for my Muslim sister, the wife of a mujāhid and the mother of lion cubs… You are in 

jihād when you teach his children the difference between the truth and falsehood, between 

right and wrong. Indeed, you, my precious sister, are today the wife of a mujāhid, and 

tomorrow you might be the wife of a shahīd, or an injured fighter, or a prisoner – so how 
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ready is your supply of patience and steadfastness?... Therefore, I write this article for my 

Muslim sister, the wife of a mujāhid and the mother of lion cubs58”.  

En granskning av den taktiska diskurs som återges i Inspire visar att det egentligen bara rör 

sig om en form av krigsföring: lone-wolf terrorism. Detta framträder tydligt i artikelserien 

”Open source jihad”, vilken utgör en form av guide som lär läsaren praktiska färdigheter som 

exempelvis hur man tillverkar en bomb (”Hur du gör en bomb i din mammas kök”) och  

artikelserien ”Träna med en AK” där man lär sig hur man rengör en AK-47 om sträcker sig 

igfrån nummer 4 till 6. Hur du kan få tillgång till deras nätverk som återges i nummer, Hur du 

använder en pistol och hur du producerar kontroll styrda bomber59. Förutom att lära 

potentiella rykryter dessa färdigheter lyfter man också fram större koordinerade attacker som 

operation hemorrhage, där med hjälp av material för endast 4 200 dollar kunde man producera 

skador för miljontals dollar, genom att öka den amerikanska säkerhetskostnaden, genom att 

späda på rädslan kan man finansiellt skada USA och rest av väst60. Man väljer att ägna ett helt 

nummer61 av Inspire till att hylla elfte september attacken och kalla den ”The greatest special 

operation of all time” 

Förutom att Inspire undervisar läsaren i det praktiska som behövs för att begå terrorattentat på 

egen hand, finns det återkommande uppmaningar till vad man kallar ”individuell jihad”, som 

exempelvis  i Abu Mus’ab al-Suris text om individuell jihad.  Abu Mus’ab al-Suris  menar att 

det inte är troligt att krig kan föras på öppna fronter under en överskådlig framtid utan 

uppmanar till individuell jihad: ”Hence, our method should therefore be to guide the Muslim 

who wants to participate and resist, to operate where he is, or where he is able to be present 

in a natural way. We should advise him to pursue his everyday life in a natural way, and to 

pursue jihad and Resistance in secrecy and alone, or with a small cell of trustworthy people, 

who form an independent unit for Resistance and for the individual jihad”. Kulten kring 

martyren utvecklades vidare förutom att hylla enskilda individer som har gett sitt liv för al-

Qaida tar man upp en mycket viktig diskussion, nämligen vad är viktigast att vinna eller att bli 

martyr? Martyren åtnjuter i deras föreställningsvärld den högsta av ära. Profeten själv var 

villiga att dö tre gånger för islam ”Our role model Muhammad  desired the station of 

martyrdom for himself even though he is the greatest of mankind. He said: "In the name of the 

One whom my soul is in His hands, I wish to fight in the path of Allah and be killed and then 

                                                             
58 Umm Sumayyah al-Muhajirah, A Jihad withou fighting, Dabiq vol 11, 2015, sid 41 
59 Abu Saleh och Dr. Khateer, Open Source Jihad, Inspire vol 8 2011, sid 29-40 
60 Inspire 2010 vol 4. 
61 Inspire 2011 vol 7. 
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fight and be killed and then fight and be killed.”62. Att bli martyr är den största av ära och är 

större än någon militär seger en människa kan åtnjuta i sitt materiella liv. 

 

Konklusion 

Syftet med studien har varit att undersöka Kaplans modell om den femte vågen, genom en 

fallstudie av hur IS och AQAP uppfattar sig själv och världen. IS millenariska föreställningar 

och tankar om att den gamla världen behöver renas genom blod gjorde att de lämnade Bin 

Ladin och Zawahirirs tanke om att man måste först vinna folkligt stöd innan kalifatet kan 

byggas. IS ser inte detta som nödvändigt, det folkliga stödet kan komma senare, vilket gjorde 

att de kunde utnyttja det syriska inbördeskriget på ett sätt som AQAP inte kunde. De växte 

och blev betydligt större än tidigare skådade terrororganisation och började expandera över 

mellanöstern.  

Enligt BBC hade IS (2016/4) expanderat till att omfatta ett territorium med ungefär 10 

miljoner människor under deras kontroll.63 Sålunda krävs det en infrastruktur för att kunna 

kontrollera den mängden människor och ett sådant territorium. IS är medvetna om detta och 

har därför börjat konstruera en ”shell state” en stat inom en stat. Man har börjat konstruera en 

stat, med avlönade soldater (de tjänar i snitt 41 dollar i månaden), myndigheter (varav en är 

specialiserad på att återförena hemlösa barn med deras föräldrar), vaccinations kampanjer, 

program för socialt utsatta, sjukförsäkringsprogram och andra tjänster en stat kan erbjuda64. 

Detta tyder på att det finns ett långsiktigt mål att konstruera en stat, och ett inbördeskrig är en 

möjlighet för just detta. 

En av punkterna jag kritiserade Kaplan på var att för att våldtäkt ska kunna användas som ett 

vapen för att paralysera en befolkning och för att användas som reproduktions medel var att 

det måste ske i en svag stat och för att kunna uppfostra de barn som blir resultatet av 

systematisk våldtäkt, krävs det någon form av territorium, ett territorium få tidigare grupper 

har haft, utan de har istället opererat i små celler i en annan stat. 

En annan punkt jag kritiserade Kaplan på var en bristande förståelse för kontexten. Kaplan 

menade att den femte vågen skulle öka förståelsen för den lokala kontexten gruppen verkar i, 

men missade att femte vågen grupper uppkommer i svaga stater. Våld som ett sätt att hävda 

                                                             
62 Abu Khowla, Which is better martyrdom or victory? Inspire vol 4, 2010, sid 28 
63 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034 
64 Napoleoni, 2015 sid 33-39 
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sin existens och som ett sätt att förhindra människor att återgå till ett normalt liv, är 

nödvändigtvis inte sant. I inbördeskrig och konflikter i största allmänhet begår människor 

hemska handlingar, i Kosovo spelade serbiska styrkor fotboll med barns avhuggna huvud, 

Ivan den förskräcklige satte upp 20 000 människor på spett och bildade en skog av lik, 

våldtäkt och annat förekommer i krig och är inget nytt. Vad som är nytt är att teknologin har 

gjort det möjligt för förövare att streama från fronten, vilket har öppnat upp våra ögon för 

krigets hemskheter, vi kan vara betydligt mer närvarande än tidigare. 

Om man tittar på Kaplans femte våg som den nya formen av terrorism upptäcker man ett 

flertal problem: det första är att vågorna representerar övergripande globala tendenser, 

grupper och ideologier som endast existerar i ett land hamnar utanför den övergripande 

tidsandan. Anarkism, nationalism, vänsterideologi och religion kan alla förflyttas runt i olika 

kontexter, de kan uppkomma i krig, i fred och på vilken kontinent som helst. Den femte vågen 

har hittils bara funnits på platser där det råder krig, därför menar jag att det inte är troligt att vi 

kommer att inom en snar framtid att se femte vågen grupper uppkomma på annan ort. Nästa 

problem återfinns i att Kaplan siar om framtiden och inte en grupps utveckling utan en hel 

generation av grupper. Det är inte möjligt att genom att analysera fyra terror grupper komma 

fram till hur nästa 30 år av terror kommer att se ut. Det tredje problemet är att de grupper som 

lyckas kommer att bilda åtminstone en shell state och eventuellt en terror stat, vilket gör att de 

skulle upphöra att hamna under benämningen terror grupp. 

Därför menar jag att Kaplans femte våg gör sig bättre i att användas som analys modell för 

terror grupper som är i skeendet mellan terror grupp och terror stat.  
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Appendix 

1. Fifth-wave groups are not born independently; they evolve from the milieu of an 

established wave of terrorism. They share ideological and religious tenets with other 

groups in the wave, but during a period of crisis they undergo a phase of 

radicalization, in the process turning inward, and often losing touch with former 

influences or mentors in the process. 

2. Fifth-Wave terrorist groups are born of hope as expressed at the extremes. Some 

emerge because hope for victory in the conventional sense has been lost. Other emerge 

because the dream has been realized; the genocidal fantasies which were once 

harbored secretly in the heart of a group’s leadership may be realized by gaining 

control of the machinery of the state. In either case, Fifth-Wave terrorism is the 

ultimate expression of hope—hope realized or hope abandoned. 

3. Ideological and religious withdrawal from the milieu of an established wave of 

terrorism is invariably marked by a withdrawal in the physical sense. Fifth-Wave 

groups cut ties not only with former comrades, but with their societies, families, and 

with any influence that would be deemed “contaminating”. 

4. Although some Fifth-wave groups claim to recreate the world of a “Golden Age 

predecessor, their claims are belied by the frequent pattern of beginning the calender 

anew. In their self-view, the important of the group´s message is so great that their 

existence is heralded by proclaiming the dawn of a new era: the year zero 

5. “Contaminating” is an important concept for Fifth-Wave groups. Fifth wave 

movements seek purity above all. Thus, the “old world”—the world as it exists 

today—is seen as a source of defilement, to be avoided until such time as it can be 
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violently cleansed and begun anew. Thus, disease metaphors abound in Fifth-Wave 

groups, allowing them to lower the barriers to killing making human life analogous to 

an infected host, whose destruction is in the greater good of the human race. 

6. This intense focus on purity has the practical effect of making internal compromise 

impossible in Fifth-Wave groups. Thus, while terrorist movements are generally prone 

to schism, Fifth-Wave groups are even more prone to factionalization, whit internal 

division invariably resolved with deadly force. Where in previous waves schisms 

would often result in internal splits and the emergence of different fractions and fronts, 

the Fifth-Wave´s obsession with purity of purpose and the indivisibility of its 

perception of truth mitigates toward the violent resolution of internal dissent. Fifth-

Wave groups in this sense devour their own. 

7. Fifth-Wave groups believe in human perfectibility, allowing for the creation of a 

terrestrial utopia in this lifetime. The goal of every Fifth-Wave group is to create new 

men and women within a single generation. 

8. The focus on creating new men and women has the practical effect of making the old 

models expendable. Fifth-Wave groups kill with impunity, and often kill for the sake 

of killing (not something commonly associated with terrorism). If a Fifth-Wave group 

gains power, the result is invariably genocidal violence. 

9. Violence in general is so pervasive in fifth-wave terrorism that the message content of 

the terrorist act is often lost. Violence becomes in this sense less a message then a way 

of life. Looked at in another way, the “message” of fifth-wave terror is reduced to its 

essence: the terrorist act is reduced to the mere affirmation “we exist”. 

10. The Fifth-Wave’s obsession with creation a new human race places tremendous 

emphasis on women, who become key Fifth-Wave actors. Women in the Fifth Wave 

are both object and subject—they are the victims of extravagant (but rarely deadly) 

violence. At the same time they are perpetrators of violence, assuming important 

independent roles in Fifth-Wave terrorist groups. 

11. Because children are least contaminated by the ways of the old society (and, in places 

like Africa, less contaminated by physical diseases such as HIV), child soldiers often 

become the norm and child brides the most desirable form of wealth. Children thus 

become the vanguard of the Fifth Wave. 

12. Rape is the signature tactic of Fifth-Wave terrorism. The logic of rape for Fifth-Wave 

groups is multifaceted, but is a natural consequence of the wave´s focus on women 

and children. 
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13. The violation of cultural norms through killing and rape closes the door to a return to 

mainstream society for members of Fifth-Wave groups. For them, there is literally no 

going home again, making Fifth-Wave terror self-perpetuating and multi-generational. 

14.  Fifth-Wave groups are highly localistic and particularistic, even if they were born of 

an internationalist wave or nurtured by a foreign patron. They focus on questions of 

racial purity, ethnocentrism, and nationalism. Group members may accept amnesty 

and give up the fight, but they can never return to their old lives; to family and friends, 

or to culture and clan. 

15. Fifth-Wave groups are canny judges of the existing balance of forces. If needed for 

survival, they rely on foreign allies or patrons, and they will exist in exile if that is the 

only option. 

16. Fifth-Wave groups are highly authoritarian, and often have a charismatic rather than 

an institutional or collective form of leadership.  

17. Fifth-Wave groups are chiliastic. Even when the destruction of religion is a stated 

goal, their core quest is deeply religious and they utilize selected tropes from 

established religions to form and communicate their apocalyptic dream. 

Källa: Jeffrey Kaplan, Terrorist Groups and the New Tribalism: Terrorism´s Fifth Wave, 

Routledge Political Violence, New York 2010 sid, 48-49 

 


