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Sammanfattning 

Denna studie tar avstamp i det mycket komplexa fenomenet terrorism. Ett stort problem med 

terrorism är svårigheten att förutspå när och var människor kommer använda detta verktyg. 

Terrorismens orsaker omgärdas av en tät dimma som denna studie ämnar hjälpa till att skingra 

i form av en teorikonsumerande fallstudie. Tre olika teorier om strukturella orsaker till 

terrorism appliceras på fallet Nordirland för att illustrera hur olika teoretiska ansatser kan 

användas för att förklara ett och samma fall. Dessutom görs ett försök att värdera dessa tre 

teorier gentemot varandra. Den tid som ledde fram till att vissa individer på Nordirland börjar 

använda terrorism som verktyg analyseras sedan ingående enligt de olika faktorer som sätts 

upp av respektive teori. Dess faktorer utgörs av bland annat urbanisering, typ av politiskt 

system och social ojämlikhet. Slutsatsen från denna analys blir att teorierna kan hjälpa oss att 

förstå fallet i olika grad men att djupare studier behövs för att en adekvat värdering ska vara 

möjlig.     

Nyckelord: Terrorism, strukturella orsaker, Nordirland, IRA, teorikonsumerande, fallstudie. 

  



Försvarshögskolan  Johan Fransson 

Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik – HT 13 Självständigt arbete 15 hp  

2 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 4 

1.1 Problemformulering ......................................................................................................... 5 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 6 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 7 

1.4 Forskningsläget ................................................................................................................ 7 

1.4.1 Terrorismens orsaker ................................................................................................. 8 

1.4.2 Terrorismen på Nordirland ........................................................................................ 9 

2. Teori ..................................................................................................................................... 10 

2.1 Att definiera terrorism .................................................................................................... 10 

2.2 The Causes of Terrorism ................................................................................................ 12 

2.3 Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal Model ...... 14 

2.4 Exploring the “Root Causes” of Terrorism ................................................................... 16 

2.5 Teoretisk diskussion ....................................................................................................... 19 

Tabell 1. Översikt av teorier. ............................................................................................ 19 

3. Metod och material ............................................................................................................... 22 

3.1 Den teorikonsumerande fallstudien ................................................................................ 22 

3.2 Kvalitativ textanalys ....................................................................................................... 23 

3.3 Urval ............................................................................................................................... 24 

3.4 Material .......................................................................................................................... 25 

3.5 Operationalisering .......................................................................................................... 26 

3.6 Metodologisk diskussion ................................................................................................ 27 

4. Analys av fallet Nordirland .................................................................................................. 28 

4.1 Kort historik ................................................................................................................... 28 

4.2 Möjliggörande faktorer .................................................................................................. 29 

4.3 Utlösande och direkta orsaker ........................................................................................ 33 

4.4 Situationsbundna faktorer .............................................................................................. 39 



Försvarshögskolan  Johan Fransson 

Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik – HT 13 Självständigt arbete 15 hp  

3 

 

5. Slutsatser .............................................................................................................................. 40 

Tabell 2. De faktorer som varit aktiva på Nordirland ...................................................... 41 

5.1 Slutord ................................................................................................................................ 44 

Referenslista ............................................................................................................................. 45 

Böcker .................................................................................................................................. 45 

Tidskriftsartiklar ................................................................................................................... 46 

Conflict Archive on the Internet ........................................................................................... 47 

Övriga referenser .................................................................................................................. 48 

 

  



Försvarshögskolan  Johan Fransson 

Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik – HT 13 Självständigt arbete 15 hp  

4 

 

1. Inledning 

“There are two traditions in Northern Ireland. There are two main religious denominations. 

But there is only one true moral denomination. And it wants peace.” 

- David Trimble
1
 

Många av oss människor bygger stora delar av våra liv på relationer. Vi har ofta relationer till 

än det ena, än det andra vare sig vi tänker på det eller inte. En relation kan även styra vår 

mentala inställning till något. Man har relationer till föräldrarna, vänner eller hunden. Dessa 

relationer påverkar en stor del av vår vardag och kan styra vårt beteende. På samma sätt kan 

vi människor ha relationer till högtider eller andra händelser i våra liv. Man kan ha en speciell 

relation till julafton eller sin födelsedag. Samtidigt kan människor även ha en relation till 

samhälleliga fenomen. Ett sådant fenomen är terrorism. Något som många säkerligen har en 

relation till.  

Många yngre konfronterades med terrorism för första gången den 11 september 2001. Till 

viss del var det då terrorism sattes på agendan som ett allvarligt säkerhetsproblem i det 

tjugoförsta århundradet. På samma sätt som våra relationer påverkar vårt vardagliga 

levnadssätt påverkar händelsen i USA fortfarande våra liv. Detta gäller allt från 

säkerhetskontrollen på flygplatsen till övervakning. När tvillingtornen mitt på Manhattan 

förstördes riktades en mängd ögon mot fenomenet terrorism. Massvis med frågor ställdes, inte 

minst från media
2
. Terroristfenomenet framstod som minst sagt förvirrande och 

svårförståeligt. Var kommer de ifrån? Vad vill de? Hur skyddar vi oss? Frågorna var många 

men svaren var få. Terrorn sattes på den alldagliga agendan och blev samhällsproblemet på 

allas läppar.  

Terrorism hade dock redan tidigare spelat en stor roll . Långt innan Europa drabbades av 

efterdyningarna av de senare bomberna i Madrid 2004 och London 2005 utgjorde konflikten 

på Nordirland ett blödande sår på den annars så fredliga europeiska samhällskroppen. Redan 

under 1970-talet plågade terrorn Nordirland. Otaliga dåd genomfördes
3
 med död och lidande 

som följd. Även om grunderna till själva konflikten på Nordirland är tämligen 

                                                 
1
 David Trimble är nordirländsk politiker. Han mottog Nobels fredspris för sin insats i samband med fredsavtalet 

1998.  
2
 Se exempelvis Ullgren (2001), Berglund (2001) samt Carlbom (2001)   

3
 Barkman (1992)   
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lättöverskådliga ställdes säkerligen liknande frågor då som efter terrordåden i USA. Många 

frågor uppstår när något händer som är svårt för oss att förstå. Komplexiteten och den 

förvirrade åskådaren illustrerar en stor del av den här uppsatsen. Varför uppstår terrorism? 

Här finns samma komplexitet. Vi människor söker ibland enkla svar på mycket svåra frågor. 

Det kan då uppstå en tanke att svaret på frågan kring terrorism och dess uppkomst är för tafatt 

alternativt att problemet är för komplext för att över huvud taget kunna lösas. Dock handlar 

vetenskapen till stor del om att hitta nöjaktiga förklaringar på de komplexa problem som en 

studie försöker lösa
4
. Perfektion är således inte ett mål. Här har vi hittat en kärna i vad som 

ämnas i och med denna uppsats. Målet är nämligen att försöka utreda en hållbar förenkling av 

den komplexa natur som omgärdar bakomliggande faktorer till terrorism. Fenomenets 

komplexitet gör att en fullständig förklaring av terrorismens orsaker är mycket svår och är 

inte vad denna studie ämnar uppnå.  

 

1.1 Problemformulering 

Det samhälleliga problemet står således tämligen klart. Det finns ett problem i och med den 

dimma som omgärdar terrorismens grunder och orsaker. Denna dimma består till exempel av 

en mängd olika teoretiska synsätt som behandlar olika aspekter av problemet. Problemet 

består alltså i mångt och mycket i att försöka förstå varför terrorism uppstår oavsett plats eller 

tid. Att reda ut ett sådant forskningsproblem ter sig alldeles för ambitiöst för denna studie och 

kommer därför att smalnas av till ett fall av terrorismens orsaker. Detta fall kommer utgöras 

av ovan nämnda konflikt på Nordirland. 

Problemet kring terrorismens orsaker har samtidigt en praktisk betydelse. Terrorism är något 

som ofta drabbar civilsamhället och oskyldiga människor och försöker stävjas av olika anti-

terrorist organisationer och strategier. Kunskap om terrorismens orsaker skulle således kunna 

användas i bekämpningen av densamma
5
. En högre nivå av vetskap kring orsaker och grunder 

ger således en högre nivå av kunskap kring hur hotet från terrorism kan bemötas. För att 

kunna förbättra dessa motmedel är det då av vikt att reda ut hur synen på terrorismens orsaker. 

Inom detta område finns en mängd teoretiker att luta sig mot. Många behandlar olika aspekter 

på terrorismens orsaker och hur dessa ställer sig i förhållande till varandra.  

                                                 
4
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) s. 37 

5
 Ross (1993) s. 318 och Newman (2006) s. 749 
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Det finns exempelvis teoretiker som enbart avhandlar huruvida fattigdom kan eller inte kan 

kopplas till terrorism
6
, hur uppkomsten av terrorism kan förstås utifrån liberala demokratier

7
 

eller hur ekonomiska faktorer kan ligga till grund för terrorism
8
. Detta är självklart endast ett 

litet axplock av de teorier som behandlar terrorism och dess orsaker. Exempel på teoretiker 

som tar en lite mer allomfattande ansats är Crenshaw
9
, Ross

10
 samt Newman

11
. De försöker 

samtliga att grundligt formulera förklaringar till terrorismen istället för att ta sig an en specifik 

aspekt. Det finns således en mängd olika glasögon att se på problemet genom.  

     

1.2 Syfte och frågeställningar  

Hela studien grundar sig till stor del på det problem som beskrevs ovan. Den tar sin utgång i 

tre torier som kommer beskrivas närmare nedan. Dessa tre teorier kommer sedan att 

appliceras på fallet Nordirland för att visa på olika synsätt vad gäller terrorismens orsaker 

samt hur dessa skiljer sig åt. I mer precisa termer syftar alltså studien till att illustrera de 

skillnader och likheter som finns mellan olika synsätt på terrorismens uppkomst samt att 

försöka värdera vilken av de valda teorierna som på bästa sätt kan förklara det enskilda fallet 

Nordirland. Syftet uppfylls genom undersökandet av teoriernas förklaring gentemot fallet 

Nordirland och den terrorism som uppstod där. Denna utformning konkretiseras av studiens 

frågeställningar: 

 - Hur kan Crenshaws, Ross och Newmans teorier om vad som orsakar 

 terrorism förklara fallet Nordirland
12

? 

 - Vilka skillnader och likheter kan utläsas? 

 - Hur väl är det möjligt att värdera de tre teorierna utifrån svaren på ovanstående 

 frågor?  

 

                                                 
6
 Maleckova i Bjørgo (2005) s. 33-42 

7
 Wilkinson (2011) s. 22-28 

8
 Bird, Blomberg & Hess (2008) s. 259f 

9
 Crenshaw (1981) 

10
 Ross (1993) 

11
 Newman (2006) 

12
 Respektive författares teori redogörs under 2.2, 2.3 samt 2.4. En översiktlig sammanfattning finns i tabellen på 

sidan 19. 
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1.3 Avgränsningar 

För att en studie inte ska bli övermäktig tids- eller arbetsmässigt krävs tydliga avgränsningar. 

I några teoretiska texter om orsaker till terrorism nämns ofta tre olika perspektiv att se på 

problemet. Orsaker anses grunda sig i tre olika aspekter: strukturella, psykologiska eller 

utifrån rational choice
13

. Psykologiska grunder utgörs av specifika karaktärsdrag som är 

typiska för terrorister
14

. Rational choice aspekten behandlar rationaliteten bakom enskilda 

terrorhandlingar
15

. Dessa två tankegångar kommer inte att behandlas i studien. För att 

undersöka psykologiska grunder till terrorismen på Nordirland skulle intervjuer med personer 

som befann sig på Nordirland vid den aktuella tidpunkten vara nödvändiga, något som inte 

passar en studie på denna nivå. Rational choice modeller skulle definitivt kunna användas 

som analytiskt ramverk att applicera på fallet Nordirland. Dock syftar inte studien till att 

förklara hur enskilda terrorister eller terrorgrupper resonerar när beslut tas. Det strukturella 

perspektivet är istället vad denna studie ämnar utreda. Studien behandlar främst terrorismen 

när den först uppkommer på Nordirland och inte de olika vågor som kan urskiljas i den 

nordirländska moderna historien. Den nordirländska konflikten har spår många hundra år 

tillbaka i tiden och samtliga händelser och aspekter kommer naturligtvis inte att kunna tas i 

beaktning. Dock har ett så ambitiöst försök som möjligt genomförts.  

 

1.4 Forskningsläget 

Inom området terrorism existerar en mycket omfattande forskning. En liten del av detta 

kommer att redovisas. Först följer en översikt över vad andra forskare än de tre som nämns i 

frågeställningen har tänkt om terrorismen och dess grogrunder. Efter det följer en sektion om 

forskningen på orsaker till Nordirländsk terrorism. 

 

                                                 
13

 Se exempelvis Ross (1993) s. 317 
14

 Till exempel Post i Reich (1998) s. 25-27 
15

 Ross (1993) s. 317 
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1.4.1 Terrorismens orsaker 

Harry R. Targ tog ett tidigt steg mot att utreda vad som skulle kunna orsaka terrorism. Targ 

analyserar förekomsten av politiskt våld i samband med samhällsstrukturer
16

. Han tar sin 

ansats i kommunistiska tankar om att samhällsstrukturen påverkar huruvida revolutionära
17

 

grupper bildas eller inte. Han delar samhällen i förindustriella, industriella eller 

postindustriella. Dessa olika strukturer påverkar sedan frekvensen av terrorism
18

.  Detta är en 

tidig utredning av hur samhället påverkar uppkomsten av våld och i längden även terrorism. 

Ehrlich och Liu försöker med sin artikel Some Roots of Terrorism visa på sambandet mellan 

socioekonomiska faktorer i form av fattigdom, demografiska förändringar och terrorism. 

Författarna försöker framförallt förklara varför USA är drabbat av terrorism från 

Mellanöstern. Fattigdom och ett misslyckande att nå ekonomiskt välstånd ska till viss del ha 

orsakat vreden mot USA och kan således antas leda till terrorism även i allmänhet.  Detta 

tillsammans med en hög populationstillväxt ska enligt författarna skapa en situation där 

extrema ideologier och terrorism kan frodas. Specifikt unga arbetslösa män identifieras som 

mottagliga för sådana tankar. De båda inser svagheten med detta argument i och med alla 

fattiga unga män utan jobb inte blir terrorister. Detta bemöts med bland annat geopolitiska 

exempel såsom USA:s beroende av olja från regionen
19

.  

Krueger och Maleckova undersöker ett eventuellt kausalt samband mellan utbildning, 

fattigdom och terrorism men finner endast ett svagt sådant
20

. Även här är det terrorismen från 

Mellanöstern som ligger i fokus. Studien baseras på opinionsundersökningar på Västbanken 

och Gazaremsan och matchas med terroraktivitet i regionen
21

. Att dessa faktorer felaktigt ses 

som orsaker till terrorism delas av flera teoretiker i forskarvärlden
22

. Dock argumenterar Brian 

Burgoon för att en ökning av social välfärd kan minska förekomsten av terrorism
23

. Burgoon 

tar en statistisk ansats och försöker bevisa att det finns en korrelation mellan nivån av social 

välfärd och terrorism
24

.   

 

                                                 
16

 Targ i Stohl (1979) s. 119 
17

 Targ gör antagandet att alla terrorgrupper vill åstadkomma en radikal förändring i samhället.  
18

 Targ i Stohl (1979) s. 127f, 137-139 
19

 Ehrlich & Liu (2002) s. 185-189 
20

 Krueger & Maleckova (2003) s. 141 
21

 Ibid. (2003) s. 125-140 
22

 Se exempelvis Piazza (2006) s. 170f eller Bjørgo i Bjørgo (2005) s. 256f 
23

 Burgoon (2006) s. 176 
24

 Ibid. (2006) s. 192-197 
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1.4.2 Terrorismen på Nordirland  

Det är möjligt att på olika sätt förklara terrorismen på Nordirland. E. Moxon-Browne förklarar 

en stor del av IRA
25

:s aktiviteter med främst historiska faktorer. Republikanerna på ön ansåg 

sig djupt svikna när tvåstatslösningen introducerades på 1920-talet. Då föddes den 

nationalistiska anda som allt eftersom åren gick låg till grund för den aggression som till slut 

ledde till terrordåd. Även många av de olika responsaktioner som genomfördes från statligt 

håll identifieras som orsakande faktorer. Moxon-Brwone menare att dessa aktioner är ett 

tydligt exempel på hur ett mönster av misslyckade motaktioner hade etablerats
26

. Historien 

ska således spela en viktig roll i terrorismens Nordirland.   

 Även Fernando Reinares identifierar det historiska arvet som en viktig faktor i förklaringen 

till fenomenet. Från detta har en slags etnisk nationalism växt fram och legat till grund för 

revolutionära gruppers ideologier på båda sidor i konflikten. Gemensamma myter och 

legender utgör då en enormt viktig faktor för att denna legitimitet ska kunna upprätthållas och 

författaren tar den irländska situationen som ett viktigt exempel. Även modernisering och 

urbanisering ska enligt Reinares ha medverkat till terrorism på den irländska ön på grund av 

allt ifrån publicitet till mobilitet
27

. Bill Rolston fokuserar främst på betydelsen av den 

ignorans som Storbritannien stod för. Rolston menar att ett stort fel som britterna gjorde var 

att lämna den irländska ön i karantän. Få politiska initiativ togs under början av 1900-talet 

samtidigt som en mängd legala åtgärder förstärkte känslan av att britterna enbart såg 

problemet som ett irländskt problem och inget som de själva behövde ägna speciellt mycket 

kraft åt
28

. Denna misslyckade taktik blev enormt kontraproduktiv, något som konkretiserades 

genom eskaleringen av terrorism. Dessutom fortsatte denna relativt svaga inriktning senare 

under 1900-talet och spädde således även ytterligare på aggressioner
29

.  

Av dessa två korta översikter kan det urskiljas en lucka i litteraturen. Många författare som 

söker förklara nordirländsk terrorism fokuserar ofta på enskilda aspekter. Några utreder hur 

ett par eller en grupp av faktorer har kunnat ligga till grund för terrorismen. Det är dock 

ovanligt med jämförelser av olika teoretiska strömningar för att kunna urskilja vilka av dem 

som på bästa sätt att förklara fallet.      

                                                 
25

 Den grupp som benämns med förkortningen är egentligen Provisoriska IRA men generellt sätt används enbart 

förkortningen IRA, som står för Irländska Republikanska Armén, för gruppen.  
26

 Maxon-Brwone  i Lodge (1981) s. 148f 
27

 Reinares i Bjørgo (2005) s. 121-125 
28

 Rolston i George (1991) s. 155f 
29

 Ibid. (1991) s. 170 
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2. Teori 

Det kan verka motsägelsefullt att se terrorism som något subjektivt. Dock finns det ingen 

universell definition av terrorism. Detta är ett problem som på många sätt liknar problemet 

med orsaker. Det välkända uttrycket ”den enes terrorist är den andres frihetskämpe” må vara 

något av en kliché men pekar ändock på kärnan till problemet. Därför kommer olika synsätt 

på definitioner att diskuteras innan studiens tre teoretiska ansatser redovisas i detalj. 

 

2.1 Att definiera terrorism 

För att kunna analysera terrorism är det viktigt att adekvat definiera begreppet terrorism. För 

att kunna avgöra vem eller vilka som ska klassas som terrorister är det givetvis viktigt att veta 

vad som menas med terrorism. Självklart hänger detta mycket ihop med vem som definierar 

respektive begrepp. Enligt David J. Whittaker utgörs skillnaden mellan exempelvis terrorister 

och gerillan eller frihetskämpen av målet. En terrorist riktar in sig på civila och oskyldiga mål 

till skillnad från de andra. Det är således inte magnituden av våld som styr huruvida akten 

definieras som terrorism eller inte, utan istället målet som utsätts. Inget politiskt mål kan 

legitimera våldsamma attacker riktade mot civila
30

. Detta är en mycket viktig distinktion. 

Frihetskämpen och terroristen ligger långt ifrån varandra moraliskt samtidigt som skiljelinjen 

mellan dem kan vara svår att definiera. Den vilar på definitioner och när definitioner då skiljer 

sig kan den enes terrorist bli den andres frihetskämpe.  

Jack P. Gibbs är en sociolog som tar en mer normativ ansats till vad som utgör en 

terrorhandling. Terrorism syftar enligt honom till att påverkar minst en förmodad norm inom 

en territoriell enhet. Handlingen har hemliga attribut som deltagarna förväntar ska dölja deras 

identitet. Terrorism kan inte användas för att försvara ett specifikt område och kan inte 

sorteras under det som Gibbs kallar för konventionell
31

 krigföring. Till sist måste handlingen 

genomföras för att uppnå ett normativt mål genom att sprida rädsla hos personer som inte 

ingick i den direkta ursprungliga attacken
32

. En terrorhandling syftar således till att påverka 

normer genom att utföra dåd som sprider skräck. Detta normativa synsätt kan ses som 

                                                 
30

 Whittaker (2004) s. 4 
31

 Gibbs (1989) s. 332 
32

 Ibid. (1989) s. 330 
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tämligen komplext och svårt att applicera på verkligheten. Dock hävdar Gibbs att en 

förenklad bild även ger ett förenklat svar
33

. Gibbs definition av terrorism visar således på 

fenomenets komplexitet men är samtidigt lika komplex och subjektiv i sig själv.  

Just subjektivitet är något som även Bruce Hoffman pekar på när han försöker definiera 

samma fenomen. Hur man än definierar och försöker ge en rättvis bild över vem som är och 

inte är terrorist så kommer titeln terrorist alltid att användas nedsättande och subjektivt
34

. 

Sedan tar även Hoffman avstamp i skillnaden gentemot gerillor och rebeller. Dessa två 

innehar ofta karaktärsdrag som liknar en arméenhet. Terrorister däremot, saknar dessa 

attribut. Ett terrornätverk har inget direkt territorium att försvara och undviker oftast direkt 

kontakt med militära förband. Kategorierna gerilla, rebellgrupp och terrorister är dock inte 

ömsesidigt uteslutande utan viss möjlighet till överlappning finns
35

. Dessutom skiljer sig 

terrorism från ”vanlig” brottslighet i form av att syftet sträcker sig längre än till det direkta 

offret eller den direkta situationen. Det finns således ett längre perspektiv
36

. Terroristen skiljer 

sig från den sinnesjuke galningen i form av de ofrånkomliga politiska målen. Poängen är att 

terrorism är allt annat än egocentriskt, både när det gäller metoder och mål
37

. Terrorismen är 

enligt Hoffman samtidigt alltid politisk i sin grund. Utövarna använder våld eller hot om våld 

för att åstadkomma psykologiska effekter bortom det direkta målet. Dessa utövare består av 

en mindre grupp eller enskilda individer som inspirerats av andra terrorister ideologiskt såväl 

som metodologiskt och tillhör ofta en subnationell eller ickenationell enhet
38

.  

Att definiera terrorism är således ingen enkel utmaning. Dock är väldefinierade begrepp 

mycket viktigt för en studie oavsett storlek eller tidspann. Gibbs sociologiska och normativa 

definition är lika intressant som den är annorlunda i förhållande till de andra men passar 

tyvärr inte studien speciellt bra. En normativ analys av terrorism hade säkerligen kunnat 

genomföras förutsatt att tidsperspektivet hade varit längre för att kunna förstå de normer som 

finns på Nordirland och är inte aktuellt för denna studie. Genom studien kommer begreppet 

terrorism att syfta på, likt Hoffman, en politisk handling vars mål är större än själva dådet i 

form av den psykologiska dimensionen och som utförs av en grupp som inte innehar klassiska 

militära attribut.  
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2.2 The Causes of Terrorism 

Artikeln The Causes of Terrorism är den äldsta av de tre artiklarna som används i studien. 

Den skrevs av Martha Crenshaw 1981 och försöker ta ett helhetsgrepp om hur vi kan 

analysera orsaker till terrorism. I den behandlar hon orsaker och anledningar utifrån alla de tre 

perspektiv som nämndes tidigare
39

. Eftersom två av dessa inte behandlas i studien kommer 

alltså endast den del av Crenshaws artikel som behandlar strukturella orsaker att användas
40

.  

För att enklare kunna åtskilja och klassificera olika faktorer beskriver Crenshaw två 

kategorier under vilka man sorterar in faktorer som ligger till grund för terrorismen i ett 

specifikt fall. Förutsättningar är de grunder som löper över lång tid medans utlösande 

faktorer gäller över ett kortare tidsspann och här återfinns mer direkta händelser som utlöser 

själva terrorismen. Det är dessa som inspirerar terrorister till att begå terroraktiviteter
41

.  

Vidare görs ytterligare en uppdelning under den kategori som behandlar det längre tidspannet. 

Den delas upp i två: dels möjliggörande faktorer som utgör möjligheter för terrorismen att 

uppstå och dels situationer som direkt motiverar terrorism. Det som urskiljer de utlösande 

faktorerna från de möjliggörande faktorerna är att utlösande faktorer handlar om direkta 

orsaker på kortare sikt
42

. Förutsättningarna sätter miljön medans de utlösande faktorerna 

triggar terrorism. De kan liknas med skillnaden mellan möjligheter och anledningar
43

.  

Den första möjliggörande faktorn som utkristalliseras av Crenshaw är modernisering inom allt 

från infrastruktur till ekonomi. Komplexa moderna system blir mer sårbara och erbjuder 

samtidigt möjligheter för terrorister att både attackera känsligare mål samtidigt som det blir 

betydligt enklare att förflytta sig i ett välutvecklat samhälle
44

. En möjliggörande faktor som 

kopplas intimt ihop med modernisering är urbanisering. På samma sätt som modernisering 

erbjuder urbaniseringen en rad möjligheter gällande exempelvis kommunikation och 

anonymitet. Städer kan därför vara den ultimata skådespelsplatsen för terrordåd. Det kan 

                                                 
39

 Se avsnitt 1.3 Avgränsningar. 
40

 Crenshaw använder inte termen strukturella orsaker utan istället omständigheter. Innebörden är dock 

densamma. 
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 Crenshaw (1981) s. 381 
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också vara enklare att rekrytera medlemmar i ett urbaniserat samhälle än i ett agrart. 

Urbaniseringen underlättar således både tillgängligheten av mål och metoder
45

.     

Crenshaw betonar vidare vikten av den sociala situation som råder. Det handlar om hur 

terrorister legitimerar det politiska våldet. Terrorism uppstår lättare på platser där det finns 

tradition av att försöka förändra den politiska situationen med hjälp av våldsamma metoder. 

Sociala myter, historiska traditioner och liknande vanor underbygger det beteende som kan 

leda till terroraktioner. Dessutom är det viktigt att ha den transnationella aspekten i åtanke 

eftersom attityder mot politiskt våld sprids över gränser
46

. Den däremot allra mest 

framträdande möjliggörande faktorn är kopplad till den sittande regeringen. Ineffektiva 

motaktioner för att stävja terrorbeteende beskrivs av Crenshaw som en katalysator för 

terrorism. En regerings oförmåga eller ovilja att använda sig av adekvata metoder är en 

nödvändig förutsättning för att terrorism ska kunna uppstå
47

. Samtidigt påpekar Crenshaw en 

mycket viktig avvägning mellan att sätta in fullständiga repressalier mot terrorism. 

Terrorismbekämpning kan inte ske till vilket pris som helst
48

.    

De utlösande och mer direkta orsakerna är ofta tydligare kopplade till terrorism. Den första av 

dessa som identifieras av Crenshaw är motsättningar mellan olika grupper i samhället. Dessa 

grupper ska vara identifierbara inom en större population. Det kan till exempel vara en etnisk 

eller religiös minoritet som gör uppror mot majoriteten med målet att uppnå exempelvis lika 

rättigheter eller liknande. Dock påpekar Crenshaw att det inte är ett kausalt samband mellan 

de två. Missnöjda och kränkta minoriteter tar inte alltid till terrorism för att påverka sin 

situation. Det kan också vara en metod för de privilegierade. Det är således den upplevda 

orättvisan som är det viktiga
49

.   

I nära relation till dessa motsättningar återfinns avsaknad av politiska möjligheter. Dessa 

motsättningar är rent politiska och sporrar missnöjda människor till att begå terrordåd och 

bilda terrorgrupper. De behöver dock inte nödvändigtvis respresentera inställningen hos hela 

gruppen utan bara utgöra en liten del entusiastiska revolutionärer
50

.  Vidare betonar Crenshaw 

vikten av denna kontext i samband med en missnöjd elit. Många av nutidens terrorister är 

sällan missnöjda bönder utan istället unga och välutbildade individer med en bakgrund inom 
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medelklassamhället som ofta ser terrorism som det enda sättet att påverka samhället och 

systemet. Ett system som de ofta ser som orättvist utifrån deras situation trots deras ofta 

privilegierade ställning. Studenter exemplifieras som en grupp som ofta har tagit till terrorism 

genom historien
51

. Den upplevda orättvisan återkommer således som utlösande faktor.  

Den sista kategorin orsaker utgörs av de situationer som direkt föregår en terrorhändelse. 

Dessa kopplas ofta ihop med onödigt användande av våld i känsliga situationer. En situation 

av ständigt våld kan då uppstå och närmast institutionaliseras mellan sittande regim och dess 

antagonister. En sådan situation med följande våldsamma agerande är mycket svår att förutspå 

och kan ofta komma oväntad
52

.  Crenshaws teori tar således ett helhetsgrepp kring 

terrororganisationer och dess uppkomst och betonar att det sällan är den direkta orättvisan, 

utan istället den upplevda, som ligger till grund för beteendet.  

    

2.3 Structural Causes of Oppositional Political Terrorism: Towards a Causal 

Model  

 Jeffrey Ian Ross söker vidare en kausal modell för analysen av terrorismens orsaker. Ross 

problematiserar kring att många teoretiker kring ämnet ofta riktar in sina texter på en specifik 

aspekt av terrorismens orsaker
53

. Han ämnar utkristallisera en preliminär modell för 

analysering av terrorismens orsaker samt hur dessa interagerar. För att göra denna så konkret 

och slagkraftig som möjligt behandlar han de strukturella orsakerna
54

.  

Även Ross delar in sin artikel i möjliggörande faktorer och utlösande faktorer. Den första av 

tre möjliggörande är geografiska orsaker. Här nämner han städer som en bidragande faktor till 

terrorism. Stora städer, urbanisering och stora populationer föreslås gynna miljön som 

terrorister kan verka i. En stor population ska enligt Ross ge upphov till fler motsättningar, 

mer vapen och större support för terrorism som verktyg. Stora städer är dessutom oftare 

spelplatsen för andra typer av uppror, något som kan gynna terrorism. Även möjligheten till 

enklare rekrytering tas upp som en bidragande faktor som grundar sig i urbanisering och 
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större städer
55

. Vidare tar även Ross upp moderniseringen av samhället i allmänhet som en 

möjliggörande faktor. Ett modernt samhälle har oftare större städer än ett mindre utvecklat 

och detta för då med sig alla de faktorer som nämndes för städer. Ett modernt samhälle är 

samtidigt mer såbart och känsligt för terrorism. Här finns mycket kritisk infrastruktur som 

många är beroende av samt utbyggda transportnätverk
56

. Den tredje möjliggörande faktorn 

utgörs av det rådande politiska systemet. Uppror mot rådande situation uppstår med större 

sannlikhet i stater med väl utbyggda medborgerliga fri- och rättigheter. Demokrati ses därför 

som förmånligt för terrorism. De må motverka en känsla av politisk maktlöshet men samtidigt 

kan grupper med avvikande åsikter frodas i ett sådant samhälle tillsammans med exempelvis 

enklare tillgång på vapen samt potentiellt svaga organ som motverkar terrorism
57

. 

Sociala, kulturella och historiska myter, attityder, vanor och liknande identifieras av Ross som 

den första utlösande faktorn. Terrorgrupper kan använda detta för att legitimera en våldsam 

strategi och i längden även terrorism. Desto mer mytbildning och gemensamma traditioner, 

desto större risk att terroristen kommer att kunna legitimera terrorism bland sina medlemmar 

samtidigt som välutvecklade sådana ofta ligger till grund för motsättningar mellan olika 

grupper inom en population
58

. Det kan också ligga till grund för utbrytningar, något som 

också ses som en bidragande orsak till terrorism. När mer eller mindre våldsamma grupper 

splittras ökar risken för att en eller fler av dem kommer förespråka terrorism
59

.  

En historia av politisk oro eller våldsamheter kan enligt Ross utlösa terrorism. Det ökar de 

generella motsättningarna i samhället samtidigt som det försvårar arbetet för exempelvis anti-

terror organisationer
60

. Dock kan få terrorgrupper klara sig utan tillräcklig support. Support 

kan bestå i allt från finansiella medel eller vapen till propaganda eller träning. Supporten kan 

komma från exempelvis andra terrorgrupper, enskilda individer eller den organiserade 

brottsligheten. Support stärker terrorgrupperna gentemot de som försöker motverka den och 

står dessutom ofta för vapentillgången
61

. 

Misslyckande insatser av anti-terror organisationer identifieras som en starkt bidragande orsak 

till terrorism och spridandet av support för den. Att verka på gränsen mellan övervakning och 

förebyggande är en balansgång som få organisationer klarar av. Demokratiska värden måste 
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skyddas samtidigt som själva demokratin ska skyddas från terrorister
62

. Även tillgången på 

vapen är ytterligare en faktor som definitivt påverkar förekomsten av terrorism enligt Ross. 

Både på grund av de organisatoriska misslyckanden som precis beskrivits samt det relativt 

självklara vedertagna faktumet att mer vapen föder mer våld. Tillgången på vapen styrs inte 

bara utifrån support utan även med tanke på lagar och regler kring vapen och om ett land 

exempelvis nyligen genomgått ett inbördeskrig
63

.  

Den absolut viktigaste utlösande faktorn som Ross urskiljer är motsättningar, såväl verkliga 

som upplevda, mellan olika grupper i ett samhälle. Sådana motsättningar som skapas utifrån 

olika aspekter fungerar som en mycket kraftfull grogrund för terroraktivitet. De ligger även 

ofta till grund för den support som terrorgrupper mottar samt de splittringar som kan ske inom 

grupper och som i sin tur ytterligare föder terrorismen. Andra former av politisk oro kan 

också förstärkas i och med motsättningar mellan samhällsgrupper. Dessa motsättningar 

förstärker således effekten av samtliga utlösande faktorer och en ond cirkel skapas
64

. Ross 

försöker i och med sin artikel sammanföra en mängd forskning om terrorismens orsaker. 

Dessa kokas sedan ner till ett antal mycket konkreta faktorer som ska öka risken för 

terroristaktivitet.  

 

2.4 Exploring the “Root Causes” of Terrorism  

Edward Newman tar ytterligare ett steg mot en kausal modell. Han undersöker orsakerna från 

grunden och försöker i första hand testa dessa kvantitativt enligt konstens alla regler för att 

kunna säga något om huruvida det är möjligt att se ett kausalt samband mellan vissa specifika 

variabler som ska leda till uppkomsten av terrorism.
65

. 

I enlighet med de två tidigare teoretikerna delar även Newman upp sina orsaker i olika 

kategorier. Han väljer att kalla dem möjliggörande och direkta
66

 orsaker, där det sistnämnda 

har samma innebörd som de utlösande faktorer i Crenshaws och Ross teorier. Först och främst 

fastställer Newman fattigdom som en strukturell möjliggörande faktor. Fattigdom ska kunna 

leda till både ilska och desperation och då även extrema åtgärder. Dessutom leder fattigdom 
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ofta till motsättningar mellan olika grupper i samhället samtidigt som det ofta är en indikator 

på ett allmänt skört samhälle som inte sällan ligger på gränsen till en sönderfallen stat. Dessa 

stater har ofta stora problem med att upprätthålla lag och ordning samt att förebygga 

terrorism. Newman betonar dock komplexiteten i detta samband eftersom alla terrorister per 

definition inte är fattiga och outbildade
67

.  

Ytterligare en möjliggörande faktor är demografi. Snabba befolkningsökningar specificeras 

som mycket bidragande till terrorismens uppkomst. Speciellt om det leder till förekomsten av 

många arbetslösa unga män. Befolkningsökningar kan leda till skiften i den rådande etniska 

och sociala balansen. Detta späder på de eventuella motsättningar som kan finnas mellan 

dessa etniska grupper och kan i sin extremaste form leda till terrorhandlingar. Den tredje 

möjliggörande faktorn är urbanisering, nära relaterad till demografin. De tre möjliggörande 

faktorerna fattigdom, demografi och urbanisering är intimt kopplade och påverkar varandra i 

stor grad. Tillsammans skapar de en miljö där motsättningar och ojämlikhet kan frodas och 

terroraktioner kan bli mer och mer legitimerade
68

.  

Den första direkta orsaken är social exkludering och ojämlikhet. När detta påverkar specifika 

nationella, religiösa, etniska eller kulturella grupper i samhället kan det verkligen påverka 

terrorismens grund
69

. Detta tillsammans med exempelvis brott mot mänskliga rättigheter, 

allmän förnedring eller fråntagandet av territorium motiverar människor till konflikter och i 

längden även terrorism. Detta har enligt Newman legat till stor grund för konflikter och 

terrorism och kombineras inte sällan med andra allmänna inskränkanden. Terrorism kan då 

ses som en legitimerad hämndaktion
70

. 

Till följd av ojämlikheter och liknande kan en konflikt mellan gällande värden uppstå. Dessa 

värden byggs ofta upp av religiösa, kulturella eller ideologiska strömningar. Olika konflikter 

mellan värden och normer underbyggs ytterligare med hjälp av globalisering och en slags 

rädsla för värdemässig hegemoni eller kolonisering kan uppstå. Spridandet av värden som inte 

stämmer överens med vissa gruppers världsbild ger upphov till en upplevd ojämlikhet. Något 

som kan vara minst lika starkt som faktisk ojämlikhet
71

. De möjliggörande faktorerna sätter 
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miljön där de direkta faktorerna utlöser terrorism tillsammans med förstärkande effekter. 

Dessa strukturella faktorer bygger upp motsättningar och utgör grunden för terrorism
72

.  

Newman testar sedan dessa orsaker kvantitativt mot ett stort antal terrorismincidenter samt 

olika terrorgrupper och vart de uppstår. Av denna undersökning drar Newman slutsatsen att 

kvantitativa analyser inte verkar vara den bästa metoden för att ta sig an problemet
73

. Därför 

genomför han en kortare fallstudie på terrorismen som uppstod i Palestina. Utifrån detta 

menar han att kvalitativa analyser av detaljer inom ett fall är betydligt mer användbara för att 

undersöka strukturella orsaker till terrorism, trots att dessa inte är tillräckliga för att kunna 

erbjuda ett adekvat svar på det stora problemet kring terrorism och varför den uppstår
74

.  
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2.5 Teoretisk diskussion 

Nu när samtliga teorier är noga presenterade är det viktigt att kunna skilja dem åt . Även om 

de till viss del bygger på varandra och är ganska lika betonar de faktorerna olika. Nedan följer 

därför en tabell över respektive teori och dess olika faktorer.  

 

Tabell 1. Översikt av teorier. 
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Ovanstående tabell är för studien sammanställd utifrån de tre teorier som precis har beskrivits 

i detalj
75

. Teorierna delar vissa faktorer men tabellen syftar till att överskådligt visa hur 

teorierna kan jämföras med varandra. Den kommer också att vara användbar i ett operationellt 

perspektiv inom metoddelen. De faktorer som respektive teoretiker beskriver har sorterats in 

under respektive kategori. Något som är viktigt att ha i åtanke är att det endast är Crenshaw 

som beskriver den situationsbundna faktorn
76

. 

Många av de strukturella orsaker som har identifierats ovan är naturligtvis mycket 

omdebatterade och kritik har mestadels förts fram emot själva idén om strukturella orsaker 

samt huruvida vissa specifika faktorer skulle kunna framkalla terrorhandlingar eller inte. 

Huesmann och Huesmann skriver om hur fattigdom och exkludering inte bör ses som en rot 

till terrorism
77

. De menar att den psykologiska aspekten alltid måste tas i åtanke och tar ännu 

ett steg när de behandlar neurologiska
78

 och biologiska faktorer samt hur dessa påverkar den 

sociala inställningen till våld. Ett slags neurobiologiskt synsätt på orsakerna till terrorism
79

. 

De båda författarna konkluderar med insikten att fattigdom och exkludering varken är 

tillräckligt eller nödvändigt för att terrorism ska uppstå. Vidare menar de således att 

strukturella orsaker inte är nödvändiga för analys av terrorismens orsaker utan att forskare 

istället bör studera de psykologiska och neurologiska faktorer som gör vissa människor 

benägna att begå terrorhandlingar och vissa inte
80

.  

Robert Jervis menar i sin artikel ”An Interim Assessment of September 11: What Has 

Changed and What Has Not?” att strukturella orsaker över huvud taget inte ligger bakom 

terrorism. Fattigdom och orättvisor är sällan något som ledare för terrornätverk fokuserar 

nämnvärt på. Jervis exemplifierar med Al-Qaida vars ledare knappast slåss för ökade 

rättigheter och social rättvisa. Samtidigt betonar han det faktum att terrorister även kommer 

från rika och välbärgade länder emellanåt
81

.  Vidare menar han att även om faktorer som 

fattigdom och förtryck skulle föda terrorism är det tämligen osannolikt att länder som 

exempelvis USA besitter den makt som krävs för att bekämpa dem. Vi har nämligen 

otillräcklig kunskap om vad som behövs för att skapa demokrati eller civila rättigheter och 
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jämlikhet
82

.  Det är dessutom så svårt att förstå främmande kulturer och värderingar att 

objektiva bedömningar är näst intill omöjliga. En sådan förståelse är avgörande för att kunna 

motverka terrorism. Något som enligt Jervis är närmast omöjligt
83

.  

En tidig kritiker mot strukturella orsaker till terrorism är J. Bowyer Bell. Trots att vissa 

grupper delar vissa karaktäristika skiljer de sig på ett stort antal andra punkter. Dessa punkter 

liknar de Jervis tog upp och består av exempelvis kulturella arv och historiska 

omständigheter. Detta påverkar givetvis respektive grupp och försvårar det akademiska 

arbetet med att analysera eller klassificera terrorgrupper på ett mer generellt plan
84

. Dessa 

skillnader överstiger likheterna som ligger på en lägre nivå. Terrorister har kanske ofta 

likvärdiga tankar kring vad de ska nå och ibland även hur de ska nå dit, men kontexten skiljer 

dem åt. Dessa omständigheter gör det svårt att utforma en specifik modell med syfte att spåra 

terrorismens orsaker och samtidigt förstå densamma. Skillnaderna mellan respektive fall 

innebär att generaliseringar blir ineffektiva då de inte finner giltighet mot andra fall i en annan 

kontext. Därför kräver varje enskilt fall omfattande undersökning för att forskaren ska kunna 

nå någon slags förståelse
85

.  
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3. Metod och material 

För att på bästa sätt kunna svara på frågorna och reda ut problemet tillsammans med teorierna 

krävs en adekvat metod. Vikten av detta kan inte nog poängteras. En felaktig metod innebär 

att studien förlorar i allt från trovärdighet till vetenskaplighet och är givetvis inget att föredra. 

Detta metodkapitel kommer således att behandla den metod som används samt de eventuella 

problem som finns.    

 

3.1 Den teorikonsumerande fallstudien 

Den allra mest ambitiösa studien om grunderna till terrorism skulle undersöka alla de fall där 

terrorism har uppstått med hjälp av teorierna. En fallstudie är således en passande design för 

att istället kunna gräva på djupet. För att kunna bemöta den kritik som ofta förs fram mot 

fallstudiers del i vetenskapen
86

 är det av stor vikt att identifiera vad studiens fall är ett fal av
87

. 

Genom studien ses fallet Nordirland som ett fall av terrorismens orsaker. Dock är det även 

möjligt att se fallet i mer generella termer som ett fall av terrorism.   

En fördel med denna design är att studien uppnå en hög grad av konceptuell validitet. Många 

fenomen inom samhällsvetenskapen är svåra att mäta eller kvantifiera men med en fallstudie 

kan studien gå på ett kontextuellt djup som kvantitativa undersökningar inte klarar av
88

. Dock 

finns det givetvis nackdelar med fallstudien som ofta handlar om forskarens objektivitet vid 

val av fall. Detta kan bygga på både ett selektionsfel av själva fallet eller på förförståelse 

angående värdet på någon variabel
89

. I utformandet av studien har således ett så objektivt 

förhållningssätt som möjligt innehafts för att överbrygga dessa svagheter.  

Fallstudien utformas som en teorikonsumerande fallstudie som använder olika på förhand 

utformade teorier för att förklara ett specifikt fall. Med hjälp av dessa existerande teorier 

försöker studien förklara fallet och dess underliggande faktorer. Dessutom återfinns ett uns av 

prövning i utformningen. Skulle någon av teorierna inte kunna förklara fallet minskar 
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automatiskt tilltron för densamma
90

. Eftersom denna studie ämnar visa på olika sätt att se på 

terrorismens grunder passar en teorikonsumerande design ypperligt. 

        

3.2 Kvalitativ textanalys 

För att kunna analysera det utvalda materialet kommer en kvalitativ textanalys att utföras. En 

sådan analysmetod passar väl för en studie där systematiseringen ligger i fokus. En stor del av 

det aktiva analysarbetet kommer nämligen att bestå av klassificeringar av olika händelser och 

omständigheter utifrån det utvalda materialet
91

. För att kunna gå på djupet i fallet angående de 

variabler som de olika teorierna ställer upp måste materialet analyseras noggrant istället för 

övergripande. Således kommer den kvalitativa analysen väl till användning. 

Fallstudiedesignen erbjuder just en sådan möjlighet till djupgående analys och passar därför 

ihop med den kvalitativa ansatsen
92

.  

Det finns ett flertal fördelar med att använda nämnda analysmetod förutom att den passar väl 

ihop med fallstudiedesignen. För att kunna tolka materialet gentemot teorierna måste analysen 

går förbi det som står i texten. Samband måste hittas och därför krävs en intensiv läsning av 

texten
93

. En kvantitativ ansats skulle säkerligen kunna ge ett bättre övergripande svar på vissa 

av de variabler som teorierna ställer upp. Dock är det svårt att mäta saker som exempelvis 

motsättningar kvantitativt. Då kan en kvalitativ metod lämpa sig bättre. Dock är det viktigt att 

vara medveten om den kvalitativa analysens falluckor. Egna uppfattningar, förförståelse eller 

liknande kan påverka tolkningen och analysen som genomförs. Detta påtvingar mer 

försiktighet i samband med resultat och slutsatser än vid exempelvis kvantitativa 

undersökningar. Vidare finns det risk för att vissa analyser tas ur sin kontext och de samband 

som finns kan således misstolkas. Dessutom finns det en överhängande risk för att 

omständigheter ges en allt för enkel förklaring. Tvetydigheter och oklarheter påverkar 

analysen på ett sätt som den kvalitativa metoden inte alltid överkomma
94

. Dock överväger 

fördelarna i detta fall nackdelarna. Samtidigt är medvetenhet om de hinder som finns på vägen 

är samtidigt ett sätt att överkomma dem. Den kvalitativa analysen har svårt att komma upp i 
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den nivå av vetenskapligt anseende
95

 som den kvantitativa analysen har men den här studiens 

teorier använder faktorer som är svåra eller omöjliga att mäta kvantitativt.     

     

3.3 Urval 

Inom ramen för denna studie har två huvudsakliga urval gjorts: dels angående fallet och dels 

angående vilka teorier som används. Båda dessa måste naturligtvis vara mycket väl 

motiverade. Eftersom studien endast har ett fall har ett strategiskt urval genomförts. 

Framförallt har fallet valts ut enligt kriteriet om ett tungt och betydelsefullt fall. Ett sådant 

fall, som Nordirland definitivt utgör, måste anses vara typiskt för en större population
96

. Det 

Nordirländska fallet utgör ett mycket tungt fall samtidigt som det är väl dokumenterat och 

omskrivet. Materialtillgången är således god, vilket är en fördel av praktiska skäl. Det finns 

således även en pragmatisk dimension av urvalet, något som är nog så viktigt
97

. Fallet måste 

med andra ord vara möjligt att undersöka inom ramen för studien. Samtidigt utgör Nordirland 

ett så kallat gynnsamt fall. Teorierna bör kunna förklara ett sådant viktigt fall för att kunna 

göra några som helst anspråk på att kunna söka stöd i någon annat fall
98

.  

Inom denna studie har tre teorier valts ut för att förklara fallet. Dessa tre teorier spänner över 

en lång tid, från 1981 till 2006. Även om de tre inte ska ses som representativa för 

forskningen över 25 år så visar de ändå på en viss förändring. Det viktigaste urvalskriteriet 

kommer dock av teoriernas precishet. För att kunna utföra adekvata fallstudier med teorier 

som analysverktyg krävs det att teorierna är väl definierade. Respektive teori vara så pass 

tydlig att en prövning eller applicering gentemot fallet är möjligt
99

. De tre teorier som valts ut 

för denna studie identifierar relativt klara och tydliga faktorer som ska orsaka terrorism. Det 

är framförallt därför respektive teori har valts ut. De är möjliga att applicera på fallet med 

tydliga variabler. Här finns samtidigt en avvägning mellan tydlighet och osmidighet om 

variablerna är allt för konkreta. Dock är studiens tre teorier hanterbart utformade och de är 

applicerbara på fallet. 
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3.4 Material 

Primärmaterialet för denna studie utgörs av en stor databas med i princip all tänkbar 

information om konflikten på Nordirland i form av allt från kronologier över 

medborgarrättsrörelsen till organisationsregister. ”Conflict Archive on the Internet”, eller 

CAIN
100

, är en ovärderlig källa för den som bedriver studier kring Nordirland, konflikten eller 

terrorismen som fanns där. Mycket av det material som finns där utgör grunden för hela 

studien. Databasen innehåller enorma mängder information vilket kan utgöra ett problem då 

vissa aspekter och händelser kanske inte upptäcks. Databasen har analyserats så ingående som 

möjligt utifrån studiens tids- och utrymmesomfång. Vidare används statliga rapporter som 

utrett olika händelser under konfliktens historia. Till sist kommer även en del statistik från 

NISRA
101

 att användas för att undersöka de faktorer som handlar om exempelvis 

befolkningstillväxt. Det först nämnda materialet är till stor del sekundärkällor som 

sammanställts av andra forskare. Givetvis hade förstahandskällor varit att föredra men 

konfliktens geografiska och tidsmässiga placering omöjliggör i princip inhämtandet av detta. 

Dock är det viktigt att vara väl medveten om att sekundärkällor alltid måste betraktas med 

viss försiktighet
102

.  

Det främsta källkritiska kriteriet som bör beaktas i samband med behandlandet av materialet 

är närheten i tid
103

. För att applicera teorierna krävs en del historisk fakta. Databasen 

innehåller historik, nutida texter samt uppgifter vilket gör att den är både bra och dålig ur 

närhetssynpunkt. Likaså skrevs de statliga rapporterna inte alltid i direkt anslutning till 

händelsen. Databasen är till viss del beroende
104

 eftersom den sammanställer forskning där 

givetvis människor som var med i själva händelserna utgör en del men även exempelvis en hel 

del statistik och övriga uppgifter om det nordirländska samhället. Äkthet och tendens 

kriterierna
105

 är inte värda att ignorera men materialet anses inte inneha några problem utifrån 

dessa.  
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 3.5 Operationalisering 

För att kunna koppla samman materialet med teorin och utföra en rimlig analys krävs en väl 

definierad operationalisering. En tydlig operationalisering är viktig inte minst utifrån ett 

validitetsperspektiv. Kopplingen mellan teori och analys måste vara glasklar för att resultaten 

från analysen ska kunna få någon som helst trovärdighet
106

. Denna översättning av teorierna 

är en av svårigheterna med denna studie. Vissa av de faktorer som ställs upp av teorierna är 

relativt enkla att mäta och hitta belägg för i materialet. Huruvida Nordirland var ett urbant 

eller modernt samhälle är tämligen enkelt att avgöra genom exempel på händelser som har 

med dessa att göra. Faktorer som traditioner av politiskt våld eller sociala myter är betydligt 

svårare att undersöka utifrån studies material. Dock kommer ett försök att genomföras genom 

att ta exempel på historiska skeenden som skulle kunna visa på att de faktorer som är 

svåranalyserade har varit närvarande eller inte. De är svåra att applicera men bör ändå inte 

utelämnas.  

Tabell 1
107

, som sammanställdes i slutet av teoriavsnittet, sammanfattar teorierna på ett 

kortfattat och överskådligt sätt. Denna tabell utgör studiens analysverktyg och 

operationaliseras tämligen enkelt.  I den kvalitativa metoden används ofta väl definierade 

frågor som ställs till det utvalda materialet. Utifrån dessa frågor kan sedan analysen utföras 

med lite olika mål. Eftersom teorierna identifierar ett antal klara premisser kommer dessa 

användas som frågor eller kategorier. Detta visar ytterligare på den svaghet som precis 

behandlats. Svaren på vissa frågor som ställs upp blir alltså inte av sin natur enbart jakande 

eller nekande. Med en mer öppen inställning till analysen kan möjligen denna fara undvikas 

till viss del
108

 men då kan inte teoriernas olika faktorer användas så som studien är 

utformad
109

. Det huvudsakliga metodologiska problemet består således i kopplingen mellan 

teori och material. Detta problem går inte allt fullkomligt lösa eftersom teorierna ser ut som 

de gör men det kan hanteras. Framförallt är det viktigt att vara medveten om att de slutsatser 

som kommer genom analysen endast bör anses vara tentativa. Det som går att utläsa från 

materialet gällande de mer svåranalyserade faktorerna kommer givetvis att redovisas men för 

att applicera dessa faktorer fullt ut skulle studien behöva mer tid och utrymme. Exempelvis 

kommer historiska händelser av politiskt våld att tas upp men svårigheten ligger i att utreda 
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huruvida dessa är en del av en tradition samt huruvida den har påverkat uppkomsten av 

terrorism. 

 

3.6 Metodologisk diskussion 

För att studien ska uppnå en god validitet krävs det en tydlig och klar koppling mellan teorin 

och empirin eller i detta fall mellan tabellen som sammanfattar teorierna och 

operationaliseringen
110

. När analysen genomförs kommer teoriernas faktorer att avhandlas i 

tur och ordning för att undersöka huruvida de var i spel på Nordirland eller inte. Teorierna 

appliceras på det empiriska materialet genom tabellen och operationaliseringarna för att 

säkerställa validiteten. Detta är särskilt viktigt då terrorism är ett begrepp som är svårt att 

definiera och lika svårt att mäta. Att sedan utföra operationaliseringen och analysen med hjälp 

av teorierna så noggrant som möjligt ger god reliabilitet. Detta syftar till att samma resultat 

ska kunna uppnås vid ett annat tillfälle av någon annan
111

. Både validitet och reliabilitet är 

viktigt för studiens vetenskaplighet och trovärdighet.        

Ett problem inom fallstudiegenren är huruvida generalisering är möjligt eller inte. Ändock är 

anledningarna till att utforma en studie enligt fallstudiedesignen många. Exempelvis är 

designen bra när enskilda faktorer eller variabler är av stor vikt inom ett fall eller när kausala 

mekanismer ska undersökas
112

. Det kan hävdas att ett enskilt fall ur populationen inte kan 

generaliseras över huvud taget och att fallstudier med strategiska urval är närmast 

meningslösa
113

. Således skulle även denna studie falla på sin egen design. Dock finns det 

möjlighet till en så kallad analytisk, eller teoretisk generalisering. Det innebär att 

generaliseringen görs mer gentemot teorin än gentemot populationen
114

. Detta passar utmärkt 

för denna teorikonsumerande studie som försöker förklara ett fall utifrån tre olika teorier. 

Resultaten från analysen kan förhoppningsvis teoretiskt generaliseras.   

                                                 
110

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) s. 59 
111

 Ibid. (2007) s. 70 
112

 George & Bennett (2004) s. 80f 
113

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) s. 180  
114

 Ibid. (2007) s. 182 



Försvarshögskolan  Johan Fransson 

Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik – HT 13 Självständigt arbete 15 hp  

28 

 

4. Analys av fallet Nordirland 

Studiens tre teorier ställer upp en rad orsaker till terrorism. Som nämndes tidigare existerar 

det en mängd material om det Nordirländska fallet som kan analyseras i enlighet med 

teorierna. I denna studie kommer ett avsnitt med enbart empiri inte att fylla någon funktion 

och därför kommer empiri och analys att presenteras tillsammans. Respektive faktor 

avhandlas i tur och ordning för att undersöka vilka som kan vara behjälpliga för att förklara 

terrorismen på Nordirland.  

 

4.1 Kort historik  

Den Nordirländska konflikten sträcker sig långt bak i tiden och en kronologi över hela 

förloppet skulle ta alldeles för stor plats men för att få en förståelse för varför folk ens ser 

varandra som fiender är en kort historisk återblick av nytta. De första britterna anlände redan 

under 1500-talet
115

 men det var först 1801 som England annekterade hela den irländska ön. 

Problemen var dock inte sena med sin ankomst. Inom några år avlöste upprorsförsöken 

varandra och ön blev ett allt större problem som tog allt mer tid och resurser. Hela 1800-talet 

blev en upprorisk tid där flertalet krav på mer eller mindre självständighet framfördes. Redan 

nu började vissa individer med hårdföra viljor organisera sig i olika grupper, vissa mer 

våldsamma än andra
116

.  

1916 genomfördes det som senare kom att kallas Påskupproret och är en händelse som kan ses 

som en slags start på vägen till självständighet för Irland men även till konflikt och terrorism. 

Upproret slogs ner med våld men det var först nu den brittiska regeringen började inse att det 

var dags att göra något åt problemet. Allt eftersom de närmsta åren gick blev situationen allt 

mer ohållbar med våld och påtryckningar om självbestämmande. 1921 fick Irland till sist sin 

självständighet med det så viktiga villkoret att ön delades och Nordirland såg dagens ljus
117

. 

Vid tillfället för delningen var protestanterna i majoritet med 65 % av befolkningen och fick 

från början en relativt långtgående suveränitet. Politiska spänningar fanns inom detta avskilda 

område redan från början och kom genom åren att forma vardagen i de sex grevskapen i 
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norr
118

. Delningen av ön förkastades av det nationalistiska partiet Sinn Féin vars militära gren 

IRA stod och kom att stå för en mängd våldsdåd och terrorism
119

. Det är dock viktigt att inte 

glömma de lojalistiska grupperna som även dem stått för en hel del våld genom åren. 

Spänningarna grupperna emellan varierade i intensitet genom åren fram till slutet på 1960-

talet då en medborgarrättskamp uppstod och konflikten tog en ny skepnad.     

 

4.2 Möjliggörande faktorer 

Alla tre författare slår dock fast att urbanisering utgör en av de faktorer som möjliggör för 

terrorism att uppstå. Detta visar sig exempelvis genom att städer innehåller fler attraktiva mål 

samtidigt som rekrytering förenklas i städer gentemot landsbygd. Städer erbjuder dessutom 

fördelar gällande kommunikation samt att de ofta är spelplats för andra sorters uppror. Det 

sista är något som Ross specifikt tar upp i sin artikel. I upptakten till utbrottet av terrorism 

utspelade sig en mängd upprorsliknande aktioner på olika platser i Nordirland. Inte minst i 

staden Londonderry
120

 som genom åren har utgjort spelplatsen för ett otal incidenter där 

många av dem har varit mer eller mindre våldsamma. Ett tydligt exempel är de otaliga 

marscher som genomförts till förmån för civila rättigheter. Ett flertal av dessa urartade till 

rena upploppen och kantades ofta av våldsamma aktioner. Den femte oktober 1968 

genomfördes just en sådan marsch i Londonderry. Marchen genomfördes i protest mot 

diskriminering på bostadsmarknaden och utmynnade i våldsamheter
121

.  Även den marsch 

som genomfördes mellan den förste och fjärde januari 1969 från Belfast till Londonderry 

innehöll våldsamma konfrontationer
122

.  Detta är bara några exempel på hur städer kan husera 

våldsamheter som inte är terrorism. Precis som Ross skriver kan städer öka risken för 

terrorism genom en större sannolikhet för andra våldsamheter. 

När terrorismen väl bryter ut i Nordirland utförs dåden ofta i städer. Ett av IRA:s dödligaste 

attentat utfördes i Belfast, Nordirlands största stad tillika huvudstad. Dådet, som bestod av 
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över 20 olika bomber, dödade nio personer och skadade ytterligare 130
123

. Händelsen som 

utspelade sig den 21 juli 1972 är ett av många exempel på hur städer, och således även 

urbanisering, har påverkat terrorismen på Nordirland
124

. Att vidare säga huruvida 

urbaniseringen haft påverkan på rekryteringen av IRA medlemmar är naturligtvis extremt 

svårt. Medlemsantalet för IRA var som högst runt 1500 personer när den väpnade konflikten 

var som mest akut under mitten på 1970-talet. Eftersom den största delen av medlemmarna 

rekryterades från arbetarklassen
125

 och således från städerna verkade urbaniseringen 

åtminstone inte som en negativ kraft. Även Crenshaws och Newmans syn på urbanisering kan 

således hjälpa till att förklara terrorismen på Nordirland.   

Ross och Crenshaw tar upp modernisering som en möjliggörande faktor. Att Nordirland vid 

tiden för terrorismens uppkomst var ett modernt samhälle är svårt att motsäga. Den moderna 

teknik som fanns vid tidpunkten gynnade uppkomsten av terrorism på olika sätt. Den kom 

exempelvis i form av Semtex för användning till bomber
126

 och andra vapen. Modernisering 

kan således spela den roll som Crenshaw och Ross beskriver i form av en miljösättande 

faktor. Ett modernt samhälle är ofta mer såbart och när olika terrordåd riktas mot moderna 

mål i städer stämmer denna faktor överens till viss del. Saker som exempelvis bilbomber
127

 

hade inte varit möjligt i ett omodernt samhälle samtidigt som modernisering i sig pågick i en 

mängd olika länder där terrorism inte uppstod.  

Övriga möjliggörande faktorer är antingen unika för respektive teori alternativt att en annan 

teori tar upp samma faktor inom den utlösande kategorin. Crenshaw tar upp traditioner av 

politiskt våld och ineffektiva motaktioner som två möjliggörande faktorer
128

.  Den 

Nordirländska historien är till stor del kantad av politiskt våld. En del av denna avhandlades 

tidigare men de förtjänar att betonas igen. Under hundratals år har katoliker och protestanter 

drabbat samman på den irländska ön. Den engelska överhögheten har allt sedan dess varit 

målet för olika uppror. En del av de tidiga våldsamheterna grundade sig i de stora 

landkonfiskeringar som genomfördes av den engelska staten
129

. Efter det att hela Irland 
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införlivades med Storbritannien år 1801 ökade till viss del det allmänna upproret och den 

lojalitet som britterna hoppades på uppstod inte från de irländska katolikerna. Irland i 

allmänhet och de norra delarna i synnerhet förblev instabila och våldet blev spelade en stor 

roll
130

. Påskupproret som utspelade sig 1916 kom att bli ett av de mest mytomspunna. 

Upproret var en konsekvens av det ökade kravet på självständighet och involverade bortåt 

1200 upprorsmakare. Upproret slogs ner och ledarna avrättades men lyckades åstadkomma 

införandet av Home rule som en konsekvens av upproret vilket kan ses som en politisk vinst 

utifrån den våldsamma kamp som förts
131

. I likhet med detta poängterar Crenshaw mycket 

tydligt hur en tradition av våld för politiska mål ökar risken för uppkomsten av terrorism. De 

hundratals år av våld på den irländska ön kan ses som ett typexempel. Inför påskupproret 

användes detta arv för att legitimera våldet
132

.  

Senare under 1900-talet när upproriska individer börjar använda terrorism som verktyg 

genomför britterna en rad motaktioner för att stävja den rådande situationen. Vissa av dessa 

blir lyckade medans andra misslyckas fatalt. I början av 1970-talet tilläts internering på 

Nordirland. Interneringsbeslutet kom som ett svar på det våld och den terrorism som hade 

blossat upp under slutet av 1960- och början av 1970-talet. Interneringen innebar att 

människor som var ens misstänkta för samröre med (mestadels) IRA, kunde fängslas utan 

rättegång. Detta födde dock bara mer våld och sporrade bland annat IRA att utvidga sin 

verksamhet 
133

. Konsekvenserna av beslutet blev således tvärt emot förhoppningarna. 

Ineffektiviteten av en sådan aktion är slående. Likaså det faktum att den brittiska staten under 

loppet av drygt tre år tvingas öka antalet soldater från 2700 1969 till över 30 000 i mitten av 

1972
134

 kan också ses som ett misslyckande med att motverka terrorismen på ön. Ett lyckat 

arbete mot terrorism hade knappast krävt städigt ökande antal soldater. Dessa misslyckade 

insatser spädde således på våldet och terrorismen och kan mycket väl ses som exempel på 

misslyckade motaktioner.  

Ross skiljer sig från de båda två andra i och med att han identifierar typen av politiskt system 

och framförallt demokrati som en faktor för terrorism. Huruvida Nordirland var en demokrati 

eller inte vid tillfället när terrorism börjar användas är tämligen omtvistat. Det var förvisso 

inte en auktoritär stat men uppenbarligen existerade en hel del, åtminstone upplevda, civila 
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orättvisor i och med de massiva demonstrationer som pågick under en lång tid. 

Diskriminering har i olika grad varit närvarande under hela den nordirländska historien. 

Katoliker hade under en lång tid begränsade rättigheter gällande bland annat sysselsättning, 

bostäder och kommunal rösträtt
135

. Dessa orättvisor låg till viss grad som grund för den 

rättighetskamp som senare utvecklades till en väpnad konflikt med tydliga inslag av terrorism. 

Nordirland var vid tillfället således knappast en fullfjädrad demokrati men inte heller direkt 

odemokratiskt.  Det var så pass demokratiskt att människor tilläts demonstrera för sina 

rättigheter (även om våld från polisen ofta förekom) men ändå fanns det gott om 

odemokratiska ojämlikheter. Dock var systemet som sådant inte direkt odemokratiskt och 

Ross faktor om politiskt system var således till största del närvarande.   

 Newman utkristalliserar två möjliggörande faktorer som han är ensam om. Dessa är dels 

fattigdom och dels demografiska förändringar. Sådana demografiska förändringar innefattar 

snabb populationstillväxt och demografiska skiften gällande etniska grupper
136

. Populationen 

växer stadigt på Nordirland över en längre tid, men inte med någon överdrivet snabb takt. 

Mellan exempelvis 1920 och 1970 växer befolkningen med cirka 20%
137

. I Sverige, ett land 

där terrorism knappt varit närvarande, växer befolkningen under samma period med nästan 

37%
138

. Således står det klart att den Nordirländska populationen inte upplevde någon 

uppseendeväckande förändring. Inte heller sammansättningen mellan katoliker och 

protestanter förändrades speciellt mycket. Under nästan 30 år var andelen katoliker på 

Nordirland strax över 30 %. 1937
139

 utgjorde katolikerna 33,5 % av befolkningen, 1951 är 

siffran 34,4 %
140

, år 1961 marginellt mer med 34,9 % och siffran år 1971 var 31,4 %
141

. De 

demografiska förändringar som Newman beskriver återfinns alltså inte på Nordirland. 

Newmans variabel angående fattigdom kan vara tämligen omständlig att applicera på det 

nordirländska fallet. Det ultimata exemplet på ett fattigt samhälle är i Newmans ögon en 

sönderfallen stat och han exemplifierar med länder som Somalia och Afghanistan. Att 

klassificera Nordirland som en sönderfallen stat under de årtionden som leder upp till 

terrorismens utbrott skulle vara helt fel. Dock är det minst lika felaktigt att totalt avskriva 

fattigdom som påverkansfaktor. Fattigdomen på Nordirland konkretiseras framförallt genom 
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den ekonomiska diskriminering som var ständigt närvarande. Den religiösa delningen här är 

uppenbar. Lord Cameron slog i en statlig rapport 1969 fast att den katolska delen av 

befolkningen på det stora hela taget var ekonomiskt underordnade protestanterna
142

. Huruvida 

detta ska ses som fattigdom enligt Newman är mycket tveksamt men faktum kvarstår att 

katoliker länge har upplevt ekonomisk diskriminering. Redan under 1500- och 1600-talet 

började den brittiska staten diskriminera katoliker ekonomiskt genom exempelvis 

konfiskerandet av landegendom
143

.  Ekonomiska medel spelade vidare genom åren en viktig 

del av framförallt brittisk policy gentemot Nordirland och Irland. Nedskärningar i bland annat 

välfärd ökade dessutom på de motsättningar mellan katoliker och protestanter som ekonomin 

var en del av
144

. Inom det regionala perspektivet går det att slå fast att Nordirland genom åren 

haft det ekonomiskt svårare än sina grannar inom unionen, bortsett från Wales
145

. Detta har 

bland annat lett till att det ekonomiska bidraget till Nordirland från övriga Storbritannien 

ökade stort under 1960-talet
146

. Vidare har även diskriminering skett på arbetsmarknaden 

mellan katoliker och protestanter
147

. Detta är något som ytterligare underbygger den 

ekonomiska polarisering som den nordirländska historien vid upprepade tillfällen. Den 

fattigdom som Newman beskriver är således svår att urskilja i det nordirländska fallet. Även 

om det inte existerade någon extrem fattigdom finns ändå klara tecken på enorma ekonomiska 

klyftor. Detta var något som påverkade opinionen men den fattigdom som Newman skriver 

om återfinns bara till viss del.         

 

4.3 Utlösande och direkta orsaker 

Precis som titeln antyder handlar de utlösande och direkta orsakerna om faktorer som 

framkallat terrorism på en kortare sikt än de faktorer som behandlats ovan. Fokus kommer 

således ligga på ett kortare tidsspann. Beroende på definitionen av ett kortare tidsspann måste 

således olika händelser och omständigheter som måste tas upp. Många av de faktorer som tas 

upp inom denna kategori kan omöjligtvis utvecklas eller påverka ett samhälle på kortare tid än 

så. Dock måste dessa per definition vara faktorer som påverkar på en kortare sikt än de 
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möjliggörande faktorerna. Således kommer främst de närmaste åren innan terrorismen på 

Nordirland bryter ut att beröras.  

Det som alla tre teoretiker betonar som något viktigt för uppkomsten av terrorism är de 

motsättningar och konflikter som kan finnas mellan olika grupper inom samhället. Newman 

skriver om exkludering, ojämlikheter samt konflikter mellan värden och normer. Ross och 

Crenshaw skriver om vikten av motsättningar, såväl upplevda som verkliga. Det kan tyckas 

tämligen självklart att denna faktor påverkade uppkomsten av terrorism på Nordirland. Dock 

är det viktigt att tänka på att motsättningar naturligtvis utgör en stor grund för konflikten som 

sådan på Nordirland. Att den däremot skulle varit avgörande för att terrorism började 

användas som verktyg bör inte ses som lika självklart innan en ingående genomgång av dessa 

motsättningar har genomförts. Självklart aspirerar inte studien att kartlägga dessa 

motsättningar fullständigt. Dock är de så pass viktiga att förstå för att få en helhetsbild att de 

förtjänar mer plats än övriga faktorer.  

 Något som är absolut centralt för illustrerandet av de motsättningar som fanns är den 

diskriminering som pågick inom olika områden. Den diskriminering som fanns inom den 

allmännyttliga bostadsmarknaden utgjorde något av ett nyckelproblem och var en viktig del i 

den kamp för jämlikhet som pågick under början av 1960-talet. Katoliker hade under lång tid 

haft det svårt på den allmänna bostadsmarknaden och framförallt inom allmännyttan
148

. 

Givetvis skapar detta något av en klyfta i samhället. Speciellt när diskrimineringen sker 

mellan två så tydligt utmärkta grupper. Bostadsfrågan var dessutom nära kopplad till det 

politiska området. I samband med lokala val försökte den protestantiska majoriteten ofta 

kontrollera röstmönster samt med hjälp av olika åtgärder styra resultatet i en fördelaktig 

riktning. Detta kopplades till bostadsfrågan genom en röstningsregel som sa att endast 

bostadsägare eller lägenhetsinnehavare och deras makar hade rösträtt. Något som givetvis gav 

ett helt annorlunda resultat än om allmän rösträtt hade gällt eftersom diskriminering och 

bostadsbrist stängde ute många från bostadsmarknaden
149

. Således fick bostadsfrågan även en 

politisk dimension förutom den socioekonomiska.   

 Bostadsfrågan blev en viktig fråga för de rättighetsorganisationer som uppstod på Nordirland. 

Dessa hade ofta bostäder som en slags hjärtefråga och vid exempelvis rättighetsmarschen i 

Londonderry 1968 var bostadsdiskrimineringen den fråga som stod i centrum för hela 
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anordnandet av marschen
150

. Samtidigt fanns det röster som senare hävdade att den 

diskriminering som katoliker ofta hävdade att de var utsatta för på bostadsmarknaden inte 

fanns. Åtminstone inte i den magnitud som ofta hävdades
151

. Dock har dessa orättvisor varit 

en av stöttestenarna i den frostiga relationen mellan katoliker och protestanter oavsett om de 

varit verkliga eller upplevda. Även om det finns en viss diskussion över hur allvarlig 

diskrimineringen på bostadsmarknaden verkligen så var frågan en av de dominerande under 

den tid som föregick uppkomsten av terrorism. Newman beskriver ojämlikheter som en direkt 

orsak till terrorism, speciellt när de har en karaktäriseras av etnicitet eller religion, något som 

verkligen var närvarande i det Nordirländska fallet. Crenshaw och Ross skriver däremot om 

allmänna motsättningar i samhället och bostadsfrågan i Nordirland utgjorde en del av den 

motsättning som fanns under den aktuella tiden. Bostadsfrågan utgjorde dock endast en liten 

del av de motsättningar som fanns mellan de två huvudgrupperna på Nordirland.  

Även orättvisor inom rättsväsendet underbyggde motsättningarna. Den protestantiska 

majoritet som ofta styrde landet och initierade många åtgärder som sällan var populära bland 

katolikerna fick utstå mycket kritik och ansågs till viss del tala för alla protestanter. På så sätt 

påverkade deras policys de motsättningar som fanns på individnivå. Tidigare nämndes 

interneringen som ett exempel på misslyckade motåtgärder mot terrorism. Denna metod 

användes även tidigare innan terrorismen ens uppstått på ön och oftast i princip uteslutande 

gentemot katoliker
152

. Detta var en åtgärd som knappast förbättrade relationen katoliker och 

protestanter emellan. Vidare användes ofta Royal Ulster Constabulary (RUC)
153

 på ett sätt 

som gjorde att katoliker kände sig kränkta. Detta påverkade motsättningarna eftersom nästan 

alla som anställdes i RUC var protestanter
154

. Vid exempelvis ”The Battle of the Bogside” 

1969 använde RUC en ansenlig mängd våld mot de katoliker som utgjorde folkmassan
155

. 

Även vid marschen för medborgerliga rättigheter i Londonderry den femte oktober 1968 

agerade RUC på ett närmast stigmatiserande sätt. Våld var definitivt närvarande även här
156

 

och RUC kan således användas som ett tydligt exempel på hur alla inte var lika inför lagen.         

Ovanstående händelser och strukturer är ett urval av vad som kan ha påverkat motsättningarna 

mellan katoliker och protestanter till det sämre. Sociala, ekonomiska och politiska 
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ojämlikheter och missförhållanden har legat till grund för en mängd händelser och våldsamma 

situationer. Motsättningarna mellan de båda grupperna rotar sig givetvis längre tillbaka än vad 

som här ovan har beskrivits men på grund av orsaker som redan redogjorts för har endast 

situationen strax innan terrorismens uppkomst beskrivits. Dock är det viktigt att poängtera att 

dessa motsättningar används för att beskriva både de motsättningar som Crenshaw och Ross 

identifierar samt två av Newmans direkta orsaker: social ojämlikhet och konflikter mellan 

normer och värden. Uppenbarligen stod delar av de två grupperna för tämligen olika sociala, 

politiska och ekonomiska tankar och det går knappast att bestrida faktumet att detta 

underbyggde motsättningarna mellan dem. De frågor som tills viss del låg till grund för 

motsättningarna var även en grund för den väpnade kamp och terrorism som litet senare kom 

att bli en del av den nordirländska vardagen. 

Även en viss nivå av inskränkande i politiska rättigheter kan utläsas i det nordirländska fallet. 

Något som tidigare togs upp var restriktionerna för vissa medborgare i samband med lokala 

val. Vuxna individer som bodde hemma hos föräldrarna eller hyrde i andra hand förärades 

inte med en röst
157

. På grund av bland annat ekonomiska ojämlikheter och diskriminering på 

bostadsmarknaden innebar detta givetvis ofta att katoliker blev åsidosatta. Dessutom var det 

möjligt för företagare att rösta mer än en gång. Till det nordirländska parlamentet, Stormont, 

gällde allmän rösträtt men även här var det möjligt med flera röster för företagsledare samt för 

folk involverade i universitetsvärlden. Hur självständigt Stormont än blev behöll övermakten i 

London alltid makten över frågor som utrikespolitik och skatter
158

. Det existerade således en 

viss avsaknad av möjlighet till politisk förändring. Dock grundade katolikernas avsaknad i 

andra faktorer samtidigt som London misstrodde hela befolkningen och inte enbart katoliker. 

Crenshaws utlösande faktor om avsaknad av politiska rättigheter fanns alltså bara till viss del 

närvarande på Nordirland men samtidigt var den ett tecken på ett större strukturellt problem.  

Det är samtidigt svårt att argumentera för att terrorismen på Nordirland skulle ha varit en 

utveckling av en missnöjd elit, något som Crenshaw argumenterar för. Mycket av det som 

grundar konflikten och terrorismen på något kortare sikt handlar om orättvisor och 

ojämlikheter samtidigt som den underliggande frågan om Nordirlands tillhörande till 

Storbritannien finns som ett fundament till allt. IRA värvade ofta medlemmar ur 

arbetarklassen vilka naturligtvis sällan utgjorde någon slags elit
159

.  Dock kan begreppet elit 
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självklart tolkas på lite olika sätt men i det nordirländska fallet handlar det knappast om en 

grupp som på något sätt kan utgöra en elit på grund av mycket av det som redan diskuterats. 

På Nordirland var det snarare frågan om en upprörd del av befolkningen som till viss del varit 

förtryckt under en lång tid tillsammans med unionsfrågan. 

Traditioner av och närvarandet av politisk oro och våld behandlades i föregående avsnitt. 

Detta är något som Ross identifierar som en utlösande faktor och sannerligen något som var 

närvarande på Nordirland. Under de år som ledde upp till terrorismen utbrott förekom flertalet 

upproriska och våldsamma händelser
160

. För att IRA under de kommande decennierna skulle 

kunna bedriva sin verksamhet krävdes support och tillgång till vapen. Libyen kom att bli en 

viktig allierad i kampen mot protestanterna och övermakten. Därifrån smugglades en stor 

mängd vapen vilket givetvis var något mycket viktigt för IRA
161

. Även på andra sidan 

Atlanten fanns sympatisörer. En mängd amerikaner har irländskt ursprung, vilka försökte 

bidra med bland annat vapen
162

. Det är dock viktigt att poängtera att oavsett hur mycket vapen 

IRA innehade kan det diskuteras har starkt deras stöd egentligen var. Ett exempel på detta är 

att deras politiska gren Sinn Fein inte nådde speciellt höga väljarsiffror i valen som följde 

konflikten
163

. Detta är exempel på den support som IRA fick i form av bland annat vapen. Hur 

starkt eller svagt denna support var är tämligen svårt att avgöra men den fanns till viss del där.      

Både Ross och Crenshaw beskriver misslyckade motaktioner som en påverkansfaktor. Ross 

riktar specifikt in sig på anti-terrorismens organisatoriska misslyckanden. På Nordirland stod 

förutom RUC även den brittiska armén för säkerheten och något som här återkommer är 

motaktionernas ineffektivitet. Ross skriver bland annat om vikten av balans mellan demokrati 

och auktoritet, en balans som inte riktigt hölls tiden nära terrorismens utbrott. Internering är 

åter igen ett uppenbart exempel på hur anti-terroraktioner inte fungerar i samband med den 

balans som just nämndes.  Denna taktik mötte även starkt motstånd bland mestadels 

katoliker
164

. Dessutom infördes direkt styre från London som en del av ett svar mot den 

våldsamma situation som rådde på ön. Detta var ett slags fråntagande av politiska rättigheter 

från invånarna som inte var populärt bland dessa
165

. Åter igen rubbades balansen mellan 

demokrati och auktoritet. Även det massiva ökandet av brittiska trupper på ön bör ses som ett 

misslyckande att stävja terrorismen. Eftersom det inte existerar någon organisation vars enda 
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syfte är att motverka terrorism måste en mängd aktioner ses som en helhet och ett exempel på 

ineffektiva motåtgärder.   

Ytterligare en av Ross faktorer som går att urskilja i upptakten till terrorismens utbrott på 

Nordirland är splittringar inom organisationer. Detta ska kunna ligga till grund för extrema 

handlingar och är något som skett på Nordirland vid ett flertal tillfällen. Eftersom splittringar 

identifieras som en utlösande faktor kan inte de tidiga delningarna tas med i beaktning. 

Genom åren har en mängd olika organisationer delats och uppstått ur varandra. Den kanske 

viktigaste och mest betydelsefulla splittringen skedde i årsskiftet mellan 1969 och 1970. Det 

ursprungliga IRA delas då i två fraktioner: Provisoriska IRA oftast mer känt som enbart IRA 

och Officiella IRA (OIRA) till följd av den kamp för civila rättigheter som hade uppstått strax 

innan. En liknande splittring skedde också inom den politiska delen Sinn Fein. Detta grundade 

sig i att en del av medlemmarna ville slopa principen om att de alltid avstod från sina 

rättmätiga platser i de olika parlamenten 
166

. Den mest intressanta här är givetvis delningen av 

två våldsamma grupper. OIRAs ledare var en av de som ville att de skulle börja acceptera och 

utnyttja sina platser i olika parlament för att gå mer mot en politisk och mindre våldsam väg. 

Trots detta blev IRA mer populärt med tiden och det våld som följde
167

. Det är självklart svårt 

att veta hur situationen hade sett ut utan denna splittring med faktumet att våld till viss del 

uppstod ur delningen kvarstår.  

När det kommer till Newman faktor om brott mot mänskliga rättigheter, förnedring och 

fråntagande av territorium är det Nordirländska fallet lite svårtolkat. Det är möjligt att 

benämna den nordirländska konflikten som en konflikt gällande gränser och territorium i form 

av Irlands enande eller inte. Detta gäller dock inte på kort sikt eftersom den territoriella frågan 

grundade sig långt innan terrorhandlingar började genomföras. Den territoriella dimensionen 

kan således inte tolkas som en direkt faktor. Samtidigt är det svårt för en studie av detta 

omfång att avgöra huruvida brott mot mänskliga rättigheter begicks på Nordirland. Det är 

dock på sin plats att kort diskutera detta. Artikel nio av de mänskliga rättigheterna slår fast att 

” Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.”
168

 vilket möjligtvis 

inträffade på Nordirland i form av den internering som nämnts tidigare
169

. Dock skedde inget 

direkt förnekande av kulturella eller ideologiska rättigheter. Åter igen kan en faktor till viss 
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del påverkat uppkomsten av terrorism. Viss orättvisa enligt det Newman beskriver fanns men 

kanske inte några klart tydliga exempel.  

 

4.4 Situationsbundna faktorer 

Crenshaw skriver om vikten av vissa situationer som direkt kan framkalla terrorism. Att 

använda våld i olämpliga situationer är något som kan underbygga känslan av att terrorism är 

ett legitimt verktyg. Att våld har varit ständigt förekommande på Nordirland är knappast 

diskuterbart och således återfinns en mängd situationer när våldsutövning var direkt 

olämpligt. Dock finns det ett tillfälle som är betydligt mer signifikativt än alla andra. När 

RUC tar till grovt våld i Londonderry den femte oktober 1968 anade organisationen knappast 

vad som väntade. Händelserna i samband med upploppen kom att utlösa det som sedan dess 

har kallats ”The Troubles”.  

För att förstå varför situationen såg ut som den gjorde krävs det en viss nivå av vetskap kring 

bakgrunden till den marsch som genomfördes av flertalet civilrättsorganisationer i 

Londonderry. Att många katoliker kände sig diskriminerade står säkerligen redan fullt klart 

men i just Londonderry var situationen synnerligen prekär. Exempelvis styrdes staden av den 

protestantiska minoriteten samtidigt som katolikerna kände sig djupt åsidosatta av de styrande 

i Belfast. Arbetslösheten var hög och området höll bokstavligen på att förfalla
170

. Ett antal 

organisationer gick samman för att genomföra en protestmarsch i Londonderry för att belysa 

dessa ojämlikheter. Denna marsch bemöttes med oprovocerat våld av polisen och fick långt 

gående konsekvenser för konflikten som helhet
171

. Som tidigare nämnts satte denna händelse 

tillsammans med våldet i Bogside i augusti 1969 djupa spår i katolikerna på Nordirland. 

Händelserna den femte oktober är ett typexempel på när våld har använts i ytterst känsliga 

situationer på Nordirland. En lång tid av våld i allmänhet och terrorism i synnerhet följde. 

Eftersom terror var en del av ”The Troubles” utlöste händelser som dessa i längden även 

terroraktioner. Marschen i Londonderry har nämnts ett antal gånger genom studien och är en 

enormt viktig enskild händelse i konfliktförloppet. Händelsen är ett exempel på den klassiska 

klyschan ”det som fick bägaren att rinna över” och därför är den samtidigt ett ypperligt 

exempel på Crenshaws situationsbundna faktor om våld i känsliga situationer.  
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5. Slutsatser 

På nästkommande sida återfinns en modifierad version av tabellen från teoridelen. De faktorer 

som är kursiverade är de som enligt analysen av materialet bidrar till förklaringen av 

terrorismen på Nordirland och som utgjorde en del av terrorismens grunder enligt respektive 

teoretiker. Vissa av de faktorer som inte kursiverats kan till viss del hjälpa till att förklara 

fallet. Dock inte tillräckligt för att bedömas ha påverkat uppkomsten av terrororism. Alla 

utom en faktor av de Ross beskriver kan fullt ut hjälpa till att förklara terrorismen på 

Nordirland vilket är flest av alla. Endast tre av Newmans faktorer bedöms till fullo varit 

aktiva medans de flesta av Crenshaws faktorer återfinns.  
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Tabell 2. De faktorer som varit aktiva på Nordirland 

Urbanisering och modernisering är två av de enklaste att dra slutsatser om. Det går inte att 

argumentera för att Nordirland inte skulle ha varit ett urbant och modernt samhälle med 

attribut som städer och utbyggd infrastruktur. En stor andel terrordåd utförs i städer och 

många för tiden moderna verktyg används. Crenshaws två resterande möjliggörande faktorer 

om traditioner av politiskt våld och ineffektiva motaktioner är också tämligen enkla att se på 

Nordirland. Ändå sedan Storbritannien annekterar hela den irländska ön har våld varit en del 

av vardagen i någon mån. En del av dessa händelser har blivit i det närmaste legender och ofta 

har våldet haft en politisk dimension i allt från medborgarrättigheter till unionsfrågan. Att 

detta våld återfinns genom historien tyder på en tradition. Ross faktor om samma sak kan 

således också bidra till förklaring av fallet. Samtidigt finns en liknande tradition av ineffektiva 
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motåtgärder. Många är de tillfällen när olika insatser har blivit kontraproduktiva och fött mer 

våld än stabiliserat situationen. 

Det är mer svåranalyserat huruvida det politiska systemet på Nordirland gynnade uppkomsten 

av terrorism. Ross skriver att demokrati är mer fördelaktigt för terrorister än auktoritära 

samhällen. På Nordirland fanns klara inskränkningar i demokratin men det är att hävda att 

Nordirland skulle ha varit en auktoritär eller odemokratisk stat är fullkomligt befängt. Även 

om systemet är utformat för att gynna protestanter har invånarna ändå exempelvis rätt att 

demonstrera. Vidare är det tämligen enkelt att avskriva Newmans två kvarvarande 

möjliggörande faktorer. Fattigdomen på Nordirland fanns definitivt men inte i den extrema 

grad som Newman beskriver. Framförallt är det de ekonomiska klyftorna som är slående i det 

nordirländska fallet och inte den eventuella fattigdomen i sig. Samtidigt genomgår samhället 

inte heller de demografiska förändringar som Newman hävdar ska gynna terrorism. 

Populationen växer inte nämnvärt och andelen av respektive grupp förändras inte heller.      

Motsättningar, social ojämlikhet och konflikter mellan normer och värden är den kanske 

absolut tydligaste faktorn som bidragit till terrorn på Nordirland. Dessa rotar sig djupt i 

samhället och historien samtidigt som de till viss del utgör grunden för hela konflikten. 

Motsättningarna är en del av konflikter mellan normer och värden som till viss del inneburit 

sociala ojämlikheter inom allt från utbildning till bostadsmarknaden. dessa motsättningar 

handlar dels om frågan huruvida Nordirland bör tillhöra Storbritannien eller inte och dels om 

protestantiska och katolska identiteter. Vilken historia eller vilka normer man identifierar sig 

med.  

Crenshaws faktor angående avsaknad av politiska möjligheter är en av de lite svårare att 

analysera. Det fanns uppenbara inskränkningar i det demokratiska systemet på Nordirland. 

Något som ofta drabbade katolikerna hårdast. Dock är detta bara en inskränkning och inte en 

avsaknad. Politiska möjligheter fanns även om de inte var fullt utvecklade. Avsaknaden var 

således inte tillräckligt stor för att kunna hävda att denna faktor kan vara en del av 

förklaringen till terrorismen. Vidare utgjordes inte upproret och terroristerna av en missnöjd 

elit. IRA värvade exempelvis ofta från arbetarklassen och det var snarare de som var 

missnöjda än eliten på ön. Eliten utgör således inte en faktor som påverkat uppkomsten av 

terrorism.    

Ross faktorer om organisatoriska misslyckanden och splittringar är däremot tämligen enkla att 

använda för att förklara fallet Nordirland. Misslyckandet av polisen att stävja terrorismen kan 



Försvarshögskolan  Johan Fransson 

Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik – HT 13 Självständigt arbete 15 hp  

43 

 

till stor del kopplas ihop med de ineffektiva motåtgärder som Crenshaw beskriver. De 

försökte hindra upplopp och liknande med bristfälliga åtgärder som inte sällan innehöll 

våldsamma element. Dessutom har IRA genom året lopp splittrats ett antal gånger. Det 

viktigaste tillfället är 1969 när de mer fanatiska nationalisterna bryter sig ur. Detta kan vara en 

av anledningarna till att faktorn om support till fullo inte utgör en del av förklaringen till att 

terrorism uppstår. IRA har till viss del svårt att få det breda folkliga stödet, något som visar 

sig genom Sinn Féins relativt låga väljarsiffror. Supporten finns främst i form av tillgången på 

vapen och liknande utrustning men denna faktor bedöms inte uppfyllas fullt ut så som Ross 

beskriver det.  

Newmans sista direkta faktor som inte är användbar i förklaringen till terrorismen handlar om 

bland annat brott mot mänskliga rättigheter och fråntagande av territorium. Denna faktor är 

svårbedömlig eftersom vissa händelser som liknar brott mot de mänskliga rättigheterna 

inträffar men det inte finns någon direkt dom mot Storbritannien. Vidare anser kanske vissa 

katoliker att de är fråntagna territorium i och med att Nordirland tillhör Storbritannien men 

det fråntagandet skedde inte på kort sikt och kan således inte utgöra en direkt orsak. Denna 

faktor kan till viss del appliceras på fallet men inte tillräckligt för att anses vara fullkomligt 

närvarande.  

Crenshaws situationsbundna faktor om våld i känsliga situationer. Detta är något som 

genomförs vid ett antal tillfällen på Nordirland och kan även det kopplas till ineffektiva 

motåtgärder. Vissa våldsaktioner har hämnats och lett till än mer våld och även terrorism. 

Under slutet av 1960-talet liknade Nordirland allt mer en krutdurk och att då använda våld 

kan med facit i hand verka en aning oklokt. Det visade sig vara en synnerligen känslig period 

och våld födde då bara mer våld. Något som liknade en våldspiral var initierad och ineffektiva 

motåtgärder i känsliga situationer fick till viss del oanade konsekvenser. Detta är ett tydligt 

exempel på vad Crenshaw menar med sin situationsbundna faktor och den kan således 

användas för att förklara uppkomsten av terrorism på Nordirland.      

I metoddelen av studien behandlades svårigheten med att undersöka vissa av de faktorer som 

teorierna ställer upp samt att säga något om hur de påverkade Nordirland. När utredningen 

och analysen nu utförts står det klart att denna insikt är än mer belagd. Dock har studien 

försökt att göra det mest pragmatiska av situationen för att göra ett försök till att applicera 

teorierna och dess faktorer på materialet. I det nordirländska fallet finner Ross teori flest 

närvarande faktorer och fast att traditioner av politiskt våld nämndes som en svår faktor att 
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analysera är det möjligt att säga att de till viss del finns där på grund av Nordirlands blodiga 

historia. Hur och om dessa traditioner sedan har påverkat terrorismen som sedan uppkommer 

på Nordirland är betydligt svårare att säga och är en uppgift för vidare och djupare forskning.  

Utav detta resultat är det svårt att värdera respektive teori. Ross teori lyckas förklara fallet 

med flest av sina faktorer men eftersom många faktorer har varit närvarande. Men eftersom 

vissa av dem bara till viss del återfinns på Nordirland är det svårt att värdera resultatet. Detta 

gäller även de andra två teorierna. Eftersom en värdering inte är hundra procent möjlig är det 

således bara en preliminär värdering i att Ross teori bäst kan förklara det nordirländska fallet. 

Svårigheten med denna värdering är inte enkel att lösa men ett preliminärt försök har gjorts 

och förhoppningsvis kan detta agera språngbräda för vidare forskning inom och utom fallet 

Nordirland.   

Liknande slutsats gäller för möjligheten att generalisera. I grunden krävs mer forskning än på 

ett fall för att kunna generalisera teoriernas giltighet på andra fall i andra länder. 

Appliceringar och jämförelser mot länder som Spanien eller Israel skulle kunna vara nyttiga 

för att kunna avgöra i vilken grad denna studies resultat går att generalisera mot en större 

population. Däremot är det möjligt att till viss del analytiskt generalisera resultaten gentemot 

teorin som en vägledning till vad som kan gälla i andra fall. Det går alltså inte att avskriva 

teoriernas giltighet. Teorierna kan således hjälpa oss att även förstå andra fall. Detta är den 

absolut viktigaste slutsatsen utifrån denna studie.    

5.1 Slutord 

Terrorism och dess orsaker är ett komplext fenomen. Detta leder givetvis till en komplex 

analys och de slutsatser som dragits bör ses som preliminära. De förhoppningar som ställdes 

upp i början av denna studie har kanske till fullo inte uppnåtts men förhoppningsvis har ändå 

ett steg på vägen tagits mot en större förståelse för hur vi kan förstå varför terrorism uppstår. 

Samtliga tre teorier som använts genom studien kan i olika grad hjälpa oss att förstå fallet 

Nordirland men kärnan i denna studie har varit jämförelsen mellan dessa synsätt. Även om 

mer forskning behövs för att får att få en djupare förståelse för kopplingen mellan teorierna 

och fallet har studien ändå lett till insikten att det finns ett värde i att jämföra olika teoretiska 

tankegångar istället för enbart enskilda faktorer.   
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