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ABSTRACT: 

Many theories describe failed states as potential threats to international security due to the breeding 

ground they constitute for transnational terrorism. Ken Menkhaus believes however that transnational 

terrorists are dependent on a state for their own protection in order to be able to operate.  

This essay seeks out the relevance in Ken Menkhaus’ theory which states that transnational terrorists 

rather exploit corrupted states than operate in countries where there is a state collapse. His theory will be 

applied on a case study on post-Libya after Gadhafi’s fall. The study, which is a mixed method study, will 

separate and compare the three regions of Libya; Cyrenaica, Tripolitania and Fezzan where different types 

of states have emerged since Gadhafi’s fall. The number of transnational terrorist attacks reported in 

documents and their cause-and-effect relationship will be analyzed. 

The results of the study indicate that the Menkhaus-theory is relevant when it comes to counting the 

attacks since terrorists operate where there is state presence. But when looking at the cause-and-effect 

relationship the results show that terrorist don’t need the protection of the state to operate, they work 

overtly to take over.  
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1. Inledning  

”One of the principal lessons of the events of September 11 is that state collapse matter – not just for 

humanitarian reasons but also for national security as well. If left unattended, such states can 

become sanctuaries for terrorist networks with a global reach, not to mention international organized 

crime and drug traffickers who also exploit the dysfunctional environment. As such, state collapse can 

pose a direct threat to the national interests of the United States and to the stability of entire 

regions.”  

- John J. Hamre and Gordon R. Sullivan1 

Ett växande antal teoretiker och beslutsfattare har lyft statsförfall, statskollaps, korrupta 

stater, och svaga stater i dager då de utgör ett hot mot internationell säkerhet eftersom de 

bidrar till den grogrund som transnationella terrorister kan växa i. Teoretiker och 

beslutsfattare proklamerar att statskollaps är ett säkerhetshot i och med det skydd det utgör 

för transnationella terroraktörer.2 I utrikespolitikens värld ses statskollaps som en grogrund 

för terrorism och en plattform för dess internationella operationer.3 James Piazza menar 

exempelvis att det finns en stark relation mellan statsförfall och transnationell terrorism, och 

påstår att relationen är det centrala problemet i omvärldens krig mot terrorism.4 Tiffiany 

Howards menar att det är logiskt att terrorism och statskollaps har en relation till varandra. I 

avsaknaden av statens auktoritet kan transnationella terrorister etablera sig och rekrytera till 

sina organisation då individerna inom området är svaga. Detta stärker deras organisationer i 

sin globala verksamhet.5  

Ken Menkhaus menar å andra sidan att statskollaps inte alls är fördelaktigt för 

transnationella terrorister. Han påstår att transnationell terrorister hellre håller sig till svaga 

och korrupta stater för sin verksamhet då de är beroende av statens skydd.6 

                                                           
1 John J. Hamre, Gordon R. Sullivan, ”Toward post conflict reconstructions”, Washington quarterly, Vol 25, no. 4, 
Autumn 2002. 85  
2 Piazza, James A. Incubators of terror: Do failed and failing states promote transnational terrorism? 
International Studies Quarterly, 2008. Volym 52. Nummer 3. 469  
3 Call, Charles T. The Fallacy of the ‘failed state’. Third world Quarterly. Volym 29. Nummer 8. 2008. 1493 
4 Piazza, James A. Incubators of terror: Do failed and failing states promote transnational terrorism? 483-484 
5 Howard, Tiffiany. Failed states and the origins of violence: A comparative analysis of state failure as a root 
cause of terrorism and political violence. Ashgate, 2014. 4-5 
6 Menkhaus, Ken. Somalia: State collapse and the threat of terrorism. Oxford University Press. 2004. 12-13 
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1.1 Problemformulering 

Ett stort antal teoretiker påstår att statskollaps bidrar till transnationell terrorism som i sin 

tur hotar internationell säkert, vilket också ofta legitimerar interventioner som anses vitala i 

kriget mot terrorism ur ett krigsvetenskapligt perspektiv. Skillnaden mellan teorierna ligger i 

den Kausala mekanismen7, det vill säga hur (X) påverkar (Y). Syftet med denna studie är att 

pröva Ken Menkhaus teori om att transnationella terrorister hellre håller sig till korrupta 

stater än där total statskollaps råder. Teorin prövas på en modern konflikt, nämligen Libyen 

efter Gaddafis död. Post-Libyen bildar i sig tre fall, regionerna Cyrenaica, Tripolitanien och 

Fezzan där staten sätt olika ut i samtliga fall som studien kommer pröva teorin på.   

1.2 Syfte och frågeställning  

Genom att pröva Menkhaus teori på fallen vill jag svara på frågan om transnationella 

terrorister hellre verkar i korrupta stater än där total statskollaps råder. Detta utformar min 

frågeställning 

 Hur ser det politiska läget ut i de olika fallen? 

 Hur ser transnationell terrorism ut i fallen? 

 Stämmer Menkhaus teori överens med fallen? 

 Finns det flera faktorer som avgör utbredningen av transnationell terrorism? 

1.3 Avgränsningar  

Kopplat till tiden och max antal ord som angivits till den här studien krävs tydliga 

avgränsningar. Dels så har jag valt enbart en teori då fler skulle bli för tidskrävande och stora 

i denna kontext. Den valda teorin är också väl utvecklad och omfattande. Jag begränsar mig 

till tre fall för att lyckas inom ramen för min studie, närmare bestämt Libyens regioner som 

teorin ska prövas på, och det faller sig naturligt att pröva teorin utifrån en modern konflikt. 

Att jag strategiskt valt fallen som både intresserar mig och som är gynnsamt för att pröva 

teorin väcker säkert en del kritik. Inom fallstudiedesignen diskuteras nämligen om 

generalisering är möjlig eller inte om man studerar ett enda fall. Fördelarna med en 

fallstudie är att jag djupgående kan analysera den kausala mekanismen med enskilda 

faktorer kopplat till teorin, och att jag dessutom genom den kritiska prövningen kan 

                                                           
7 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, Upplaga 3:4, 
Vällingby 2010, Elanders Sverige AB, 2007. 39, 86-87 
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identifiera om andra faktorer spelar roll mer än vad teorin säger.8 Jag vill här poängtera att 

det är en teoretisk generalisering9 som står i fokus för denna studie, det vill säga att 

generaliseringen görs mer mot teorin än mot populationen. Eftersom studien avser att 

analysera Libyen efter Gaddafis död kommer jag att begränsa inhämtningen av material till 

efter det, det vill säga mellan oktober 2011 till dagens datum (april 2015).  

1.3.1 Tidigare forskning 

Av dem som forskat inom området statskollaps och transnationell terrorism har James Piazza 

gjort en grundlig kvantitativ forskning på 197 länder där han både tittar på transnationell 

terrorism i fungerande stater och där statskollaps råder. Piazzas resultat visar att 

transnationella terrorister hellre etablerar sig där total statskollaps råder än där staten är 

svag eller fungerande.10 Den kausala mekanismen är således att statskollaps påverkar 

transnationell terrorism positivt. Piazzas studie motsäger sig därmed Menkhaus teori om att 

korrupta stater påverkar transnationell terrorism, som han själv påstår sig motbevisat i sin 

studie.11  

Tiffiany Howards utgår istället från det individuella perspektivet som en bidragande faktor till 

terrorism utifrån statskollaps. Hon ser transnationell terrorism som en självklar följd till 

statskollaps och anser att sambandet är stort. Howard menar att när staten inte längre kan 

skydda sina medborgare söker de andra vägar för att bibehålla sitt skydd, vilket innebär att 

terroristgrupper och andra organisationer får möjlighet att växa.12 Den kausala mekanismen 

ligger även här i att statskollaps påverkar transnationell terrorism positivt, men genom 

ytterligare en faktor, nämligen individen.   

De allra flesta teoretiker och beslutsfattare är eniga om att statskollaps är ett säkerhetshot 

och en grogrund för transnationell terrorism, vilket har legitimerat exempelvis Bush ”war on 

terror” där bland annat Afghanistan har drabbats. Charles Call tar däremot avstånd från 

                                                           
8 George L, Alexander. Bennet, Andrew. Case studies and theory development in the social sciences. MIT press. 
2005. 80-81 
9 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, 37-38 
10 Piazza, Incubators of terror: Do failed and failing states promote transnational terrorism? 469-488 
11 Ibid. 483 
12 Howard. Failed states and the origins of violence. 4-5, 24-27 
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definitionen av statsförfall och anser att det är ett löst förankrat begrepp som inte är 

tillräckligt utvecklat för att legitimera intervention.13  

Relationen mellan statskollaps och transnationell terrorism i fallen i Libyen är inte utforskad. 

Det finns en uppsjö av rapporter kring Libyen och på vilket sätt landet utgör ett 

internationellt säkerhetshot kopplat till terrorism. Väldigt få djupgående forskningsprojekt 

finns om det moderna Libyen, vilket kanske inte är så konstigt eftersom konflikten är så pass 

ny.  

1.3.2 Begreppsanvändning 

Terrorism är ett begrepp som måste klargöras för denna studie. Faktum är att det enda alla 

teoretiker är överens om är att det inte finns en övergripande definition av terrorism14 och 

att den uppstår utifrån omständigheterna.15 Detta kan ge en förklaring till de ironiska 

uttrycket ”den enes terrorist är den andres frihetskämpe”.16 Beroende på vilken parts 

perspektiv man väljer att se det ifrån kommer terrorism förklaras olika. Därför är det viktigt 

att jag klargör hur denna studie behandlar begreppet terrorism, vad som definierar den och 

vad jag specifikt utgår ifrån, närmare bestämt, transnationell terrorism.  

Fred Schreier definierar transnationell terrorism som en typ av krigsföring för de svaga som 

inte begränsas av staten, internationella lagar, humanitära lagar och konventionella militära 

doktriner. Krigsföringen bygger på att medvetet angripa civila i syfte att rasera deras vilja att 

stödja ledare och deras politik och att destabilisera det sociala systemet och samhället. 

Schreier menar att transnationell terrorism är lika med gerillakrigsföring, men med 

skillnaden av att det förs på ett offensivt sätt och globalt. Genom att verka globalt i mindre 

celler stör de också den globala handeln, transportnät, kommunikationer och andra tjänster 

där de slår till mot högt prioriterade mål som avskräcker omvärlden psykologiskt.17 

Transnationell terrorism angriper därför ofta internationella mål, både civila som militära, 

för att uppnå ett högre syfte. Transnationella terrorister verkar dolt inom ett land fram tills 

                                                           
13 Call. The Fallacy of the ‘failed state’. 1491-1492 
14 Winkler, Ebnöther, Hansson. Combating terrorism and its implications for the security sector. Elanders Gotab, 
Vällingby, 2005. 12 
     BjØrgo, Tore. Root causes of terrorism – myths, reality and ways forward. Routledge, 2005. 1 
15 Howard. State collapse and the origins of violence. 1-2 
16 BjØrgo. Root causes of terrorism. 1 
17 Winkler, Ebnöther, Hansson. Combating terrorism and its implications for the security sector. Kapitel 2, 
Schreier, Fred R. Transnational terrorism: The newest mutation in the forms of warfare. 45-49 
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operationerna ska genomföras. Operationerna som genomförs kan ske inom ett område mot 

lokal aktör, men med skillnaden att de har en påverkan på global nivå.  

En annan viktig definition som måste klargöras är vad som är en stat. Detta för att senare 

kunna identifiera vad som är statskollaps eller korrupta stater. Jag utgår från Max Webers 

definition i denna studie. Han menar att en Stat är en politisk institution som hävdar 

ensamrätt på det legitima fysiska tvånget för att upprätthålla ordningen. En stat 

karaktäriseras som en förvaltnings- och rättsordning som ändras genom lagstiftning, där en 

administrativ stab ingår. Staten är överordnad dess medlemmar och det område som ligger 

under dess jurisdiktion. Med andra ord är staten en tvångsorganisation på territoriell mark 

som kan utöva våld vid behov.18 Det legitima våldet styrs av det staten tillåter och 

föreskriver. Andra typer av auktoriteter är politisk organisation, som kontinuerligt garanteras 

makt inom ett givet geografiskt område via hot och tvång, eller politisk orienterande 

organisation som syftar till att påverka ledningen av en politisk organisation genom fredliga 

medel.19  

Själva grunden till en stat ligger i auktoritet. Max Weber definierar en auktoritet som någon 

som genom makt, auktoritet och disciplin20 får igenom sin vilja. Weber menar att enbart 

auktoritet ofta skapar relativt instabila situationer. För att en auktoritet ska bli framgångsrik 

krävs också Legitimitet, det vill säga medlemmarnas förtroende. Weber definierar tre ”rena” 

auktoritetstyper utifrån legitimitet. Den legala auktoritetstypen tillkommer av rationella skäl 

och föreskriver ordningens legalitet. Företrädarna som har rätt att utöva makt väljs genom 

överenskommelser. Här ställs abstrakta regler upp, vilka vanligtvis fastställts avsiktligt och 

dessa styr även den överordnande chefen. Den opersonliga ordningen står i fokus i den 

legala auktoritetstypen, och lagen styr ordningen som är väl definierad. Hierarkiska 

ordningar är nödvändiga för den legala auktoritetstypen där lägre myndigheter styrs av den 

högre och präglas av tjänstemannastyre eller byråkrati.21 Den traditionella auktoriteten 

bygger istället på gamla traditioner som är heliga och anses vara legitima. Auktoriteter utses 

med hjälp av traditionella regler där lojalitet är viktigt för lydnadsförhållanden. 

Auktoritetsutövarens stab består främst av tjänare och dess medlemmar är kamrater eller 

                                                           
18 Weber, Max. Ekonomi och samhälle, Förståendesociologins grunder, 1- Sociologiska begrepp och definitioner, 
ekonomi, samhällsordning och grupper. Grahns Boktryckeri AB, Lund. 1983. 38-40 
19 Ibid. 38-39 
20 Ibid. 37-38 
21 Ibid. 146-150 
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undersåtar som drivs av personlig lojalitet istället för opersonlig tjänsteplikt. I den 

traditionella auktoriteten kan utövaren antingen styras av specifika traditioner eller härska 

fritt från traditioner efter eget tycke.22 Sistnämnt har vi den karismatiske auktoriteten som 

baseras på en person som anses så pass helig eller heroisk att detta leder till självklar 

auktoritet. Den karismatiske auktoriteten utgör ett envälde och är oförenlig med samhället. 

Den bygger på undersåtar där staben utgörs av betrodda anhängare till ledaren, exempelvis 

lärjungar eller krigsherrar. Den karismatiske auktoriteten kan inte sitta för evigt och i och 

med det kommer auktoriteten slutligen övergå till en traditionell eller legal auktoritetstyp, 

till exempel vid dödsfall. Denna typ av auktoritet sträcker sig så långt det finns anhängare i 

området.23 En annan form av auktoritet utöver de ”rena” typerna är Feodalismen. Systemet 

med feodalism bygger på att en förläning sker genom utbyte av specifika tjänster, vanligtvis 

militär makt. Den politiska organisationen ersätts helt av ett system med lojalitetrelationer 

mellan länsherren och hans undervasaller. Länsherren innehar den politiska makten och det 

juridiska ansvaret men är beroende av sina undervasaller.24 

Utifrån dessa grundstenar om legitima auktoritetstyper bildas så kallade Politiska 

samfälligheter som syftar till en kontroll av ett specifikt område genom fysiskt våld och 

vapenmakt. Denna kontroll behöver inte nödvändigtvis gå under en och samma samfällighet 

utan kan bestå av flera samfälligheter inom området som kompletterar och sammanfaller 

med varandra. Denna konstruktion innebär en garanti för områdets säkerhet och för att 

medlemmarnas behov tillgodoses. Den individuella medlemmen åläggs förpliktelser som 

uppfylls eftersom det finns en risk för fysiskt tvång om så inte sker. Som tidigare nämnts är 

stater den samfällighet som med ensamrätt kan ge andra samfälligheter befogenhet att 

utöva ”legitimt” fysiskt tvång och anses vara en väl utvecklad kvalitativ politisk samfällighet. 

Grundfunktionerna hos en stat är exempelvis lagstiftning (legislativ), skydd för den 

personliga säkerheten och den offentliga ordningen (polisär), skydd för rättigheter 

(rättskipning), omsorg (förvaltningen) och slutligen våld (militärväsendet).25     

                                                           
22 Weber. Ekonomi och samhälle, 1- Sociologiska begrepp och definitioner, ekonomi, samhällsordning och 
grupper. 146, 154-160 
23 Ibid. 146, 166-175 
24 Ibid. 176-178 
25 Weber, Max. Ekonomi och samhälle, förståendesociologins grunder, 3- Politisk sociologi. Grahns Boktryckeri 
AB, Lund,1987. 13-16 
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1.4 Disposition  

I följande avsnitt presenteras Ken Menkhaus teori och hans synssätt på förhållandet mellan 

stater och transnationell terrorism. I avsnitt 3 presenteras den teoriprövande fallstudien som 

metod samt studiens tillvägagångssätt för det empiriska materialet. Avsnitt 4 behandlar en 

analys av det empiriska materialet kopplat till studiens frågeställning med ett avslutande 

resultat. I avsnitt 5, slutsats, sammanfattas studien och slutsatser redogörs. Här förs även en 

diskussion kring studien samt vad studien bidragit med inom krigsvetenskapen med förslag 

på fortsatt forskning. 

2. Teori 

Ken Menkhaus teori bygger på att det är en misstolkning att statskollaps per automatik leder 

till att landet blir en fristad för terrorister. Han baserar sin kritik på att transnationella 

terrorister får det lika svårt att etablera sig i regioner som är så farliga, att inte västerländska 

aktörer heller kan verka där. Anledningen är att transnationella terroristaktörer får svårare 

att smälta in i omgivningen i frånvaron av ett multikulturellt samhälle, där västerländska 

måltavlor också saknas. Total statskollaps bidrar till att terroristbaser blir lätta mål för 

internationell terroristbekämpning. Avsaknaden av politisk och militär organisation möjliggör 

internationella operationer, som dessutom kan genomföras obemärkt. Kaoset som uppstår 

ur total statskollaps innebär också stora risker för externa aktörer. Det vardagliga våldet 

påverkar även terrorister som lätt blir förrådda för en summa pengar. Det blir också svårt att 

hålla sig neutral i en konflikt och till slut tvingas man att ta ställning.26  

En korrupt stat innebär istället att västerländska mål etableras med det bistånd de försöker 

erbjuda och det går lätt att muta statsanställda för information som är av vikt. En annan 

viktigt detalj är också att ledarna inom svaga stater oftast lätt influeras av omvänd 

opposition vilket i sin tur påverkar deras sätt att förhålla sig till terroristbekämpning då 

risken finns att det eliminerar extremister som ledarna i en korrupt stat etablerat en modus 

vivendi med.27 Menkhaus menar vidare att transnationell terrorister inte förskjuter ett land 

med total statskollaps, utan använder det mer som en genomfartsväg för vapen och 

                                                           
26 Menkhaus. Somalia: State collapse and the threat of terrorism. 12-13, 71-75 
27 Ibid 73-75 
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allierade samt som temporära gömställen, allt medan deras terroraktioner ofta riktas mot 

annan geografisk plats.28  

Den kausala mekanismen enligt Menkhaus teori är att statskollaps påverkar utbredningen av 

transnationell terrorism negativt. Det vill säga att ju högre statskollaps är, ju lägre bör 

transnationell terrorism vara inom fallet.  

Ken Menkhaus beskriver att terrorism utifrån statskollaps går att förklara när man brutit ner 

situationen till tre delar som står i relation till varandra; (1) Utdragen kollaps av en central 

regering; (2) Utdragen väpnad konflikt; (3) laglöshet och kriminalitet.29 Menkhaus anser att 

genom de tre analytiska variablerna, så kan man titta på hur terrorism kan uppstå i ett land 

och varför. Han påstår att statskollaps inte behöver betyda att terrorism uppkommer och 

man måste också fråga sig vad det är för typ av terrorism som i så fall uppstår. Det är viktigt 

att göra den separationen för att urskilja lokala kriminella grupper samt liberala 

frihetsaktörer från den transnationella terrorismen.30 

Grunden till teorin ligger i frånvaron av en centraliserad regering. Utifrån det kan man sedan 

analysera hur statskollaps påverkar landets konflikt och kriminalitet. Här är att beakta att 

bara för att någon form av statskollaps råder, behöver det inte betyda att delar av ett 

område inte kan leva fridfullt under lokala auktoriteter. Risker finns också med en 

återupplivad centraliserad regering, då de rådande aktörerna kan känna sig hotade i sin del 

av makten, där en centraliserad regering skulle generera vinnare och förlorare vilket skapar 

en paradoxal situation som kan bli svår att lösa.31 Under denna variabel diskuteras även 

decentralisering och federalism och vilka aktörer som uppstår vid en statskollaps och vilken 

inverkan de har på området kopplat till makt och eventuella hot som föreligger.32 

Den väpnade konflikten har sitt ursprung i statskollaps och forskaren analyserar mellan vilka 

parter konflikten förekommer samt hur den ter sig. Aspekter som ekonomi och politik har en 

stor betydelse för konfliktens utformning samt tillgången till vapen och ammunition. 

Intressenter som är för den väpnade konflikten är de som tjänar ekonomiskt eller politiskt av 

                                                           
28 Menkhaus. Somalia: State collapse and the threat of terrorism. 12-13. 
29 Ibid 10-12 
30 Ibid 54-55 
31 Ibid 18-19 
32 Ibid 19-25, 45-47 
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den samt de som behöver skydd. Således blir den väpnade konflikten vital i avsaknaden av 

en centraliserad regering.33   

Kriminalitet och laglöshet är aspekter som uppstår i avsaknaden av en centraliserad regering. 

Finns det inga lagar förekommer också våld till en stor del, främst mot civila och svaga 

aktörer. Med det sagt tenderar dock lokala lagar att upprättas av de två första aspekterna 

som till viss grad kan skydda samhället. Men det kriminella beteendet inkluderar också 

ekonomiska aspekter och hur aktörer utnyttjar landets ekonomi för personlig vinning i 

avsaknad av både nationella och internationella lagar.34  

3. Metod 

I detta avsnitt beskriver jag vald metod samt de fördelar och nackdelar som den innebär. 

Libyens politiska situation är komplex och i landet finns tre olika regioner; Cyrenaica, 

Tripolitanien och Fezzan, där den centraliserade regeringen har olika mycket makt, 

auktoritet och legitimitet, som kommer utgöra analysenheterna för studien. 

3.1 Teoriprövande fallstudie 

Det är teorin som ligger i fokus för denna studie. Studien utformas som en förklarande 

studie35 där teorin ska prövas, alltså en teoriprövande studie.36 Här är det viktigt att belysa 

vad studien är ett fall av,37 det vill säga finns det ett samband mellan statskollaps och 

transnationell terrorism i Libyen?  

Fallstudien utformas som en inomfallsanalys, tre regioner inom ett land. Detta är för att en 

inomfallsanalys lättare kan kontrollera övriga tänkbara orsaksfaktorer vilket en analys med 

flera kontexter inte kan.38  Fördelen med denna typ av design är att studien uppnår en högre 

validitet samt att teorins kausala mekanism mer djupgående kan analyseras.39 En annan 

fördel är också att studien lättare kan identifiera komplexa orsakssamband, men detta sker 

på bekostnad av studiens användbarhet i andra fall.40 Jag vill påminna om att det är en 

                                                           
33 Menkhaus. Somalia: State collapse and the threat of terrorism. 28-31, 40-41 
34 Ibid 31-35 
35 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, 37-38 
36 Ibid. 42 
37 George, Bennet. Case studies and theory development in the social sciences. 18 
    Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, 33 
38 Ibid. 120 
39 George, Bennet. Case studies and theory development in the social sciences, 19-21 
40 Ibid. 22 
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teoretisk generalisering41 som står i fokus för denna studie. För att möta upp mot den 

eventuella kritiken över min förkunskap i mitt val av fall42 så skulle jag vilja anse att den 

istället förstärker designen genom identifierade nyckelfaktorer i fallstudien. Exempelvis har 

det identifierats att fallen är av typen ”Mest lika fall”43och att den beroende och oberoende 

variabeln44, det vill säga att transnationell terrorism påverkas av statskollaps, kommer att 

passa in i fallen kopplat till teorin. Detta bidrar till en mer korrekt generalisering och att jag 

genom en kritisk analys kan pröva teorins relevans. 

3.1.1 Metodkombination 

Inhämtning och bearbetning av material kommer ske genom en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ data, det vill säga en metodkombination.45 Metodkombination lämpas bra på 

fallstudier och möjliggör triangulering.46 En av de största fördelarna och avsikten med 

metodkombinationen är att studien ger en mer fullständig bild47 genom att belysa den från 

fler än ett perspektiv. Den kvantitativa och den kvalitativa datan ökar i sin tur validiteten då 

flera källor nyttjas för att bekräfta ett samband, så kallad Datatriangulering.48 Metoden 

innebär också att analysen blir lättare att redovisa då det finns både kvalitativ data och 

kvantitativ data som kan redovisas genom både siffror och ord. Med det sagt är det viktigt 

att poängtera att det är vid den kvalitativa datan som den största vikten i analysen kommer 

läggas då många företeelser kommer kräva djupgående analyser för att identifiera 

transnationell terrorism, där den kvantitativa analysen sedan läggs på, så kallat Sekventiell 

studie.49  

Den kvalitativa delen av metoden består av kvalitativ textanalys med inriktning på att kritiskt 

granska innehållet i texten.50 Denna metod syftar till att ta fram det väsentliga i innehållet i 

texten genom noggrann läsning, det vill säga att få syn på eventuell förekomst av 

transnationell terrorism och eventuella orsakssamband. Detta ställer dock en del krav på 

                                                           
41 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan 37-38 
42 Ibid. 23-24 
43 Ibid. 112-115 
44 Ibid. 54-55 
45 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
2:a upplagan, Replika Press, 2011. 149-151 
46 Ibid. 71 
47 Ibid, 152-153 
48 Ibid, 186 
49 Ibid. 157-159 
50 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan. 239-240 
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studien. Med kvalitativ textanalys finns det en risk att vissa betydelser tas ur sin kontext som 

resulterar i misstolkning, eller att en omständighet ges allt för enkel förklaring.51 Risken 

förminskas ju mer man läser.  

Den kvantitativa innehållsanalysen å andra sidan syftar till att svara på frågor om det 

förekommer transnationell terrorism i de olika analysenheterna. Det vill säga att jag med 

denna metod tänker räkna frekvensen av företeelser i de givna analysenheterna52, så kallat 

diskret data.53 En kvantitativ metod främjar också och möjliggör en enkel uppdelning i den 

beroende och oberoende variabeln som lättare kan sättas in i datamatrisen54 för att sedan 

konverteras till siffror. Man kan se den kvantitativa innehållsanalysen som en utfyllnad till 

den kvalitativa delen för att lättare åskådliggöra mitt resultat samt att identifiera frekvensen 

av händelser i ett större material och på så sätt öka validiteten.  

Med metodkombination är det också viktigt att förstå den problematik som kan uppstå. 

Tiden för studien ökar avsevärt då mer data ska analyseras, där jag dessutom måste 

behärska mer än en metod. Det är också mitt första forskningsprojekt, vilket i sig är en 

utmaning. Skiljelinjen mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden kan också bli svår 

och otydlig vid analysen och resultatet.55 Här är det viktigt att jag medvetet försöker urskilja 

dessa två metoder, men jag vill också poängtera att de ska ses mer som komplement till 

varandra än två helt olika metoder.  

3.2 Urval 

Studien bygger på två urval; dels teorin och dels fallen. Libyen i sig är ett fall men som delats 

upp i tre mindre fall. Mitt val är strategiskt, det vill säga att studien baseras på ett strategiskt 

urval där fallen i sig är ett så kallade kritiskt gynnsamma fall.56 Diskussioner kring den interna 

validiteten är därför bra och kopplade till teorin som ska prövas eftersom fallen är 

gynnsamma för teorins hypoteser. Den externa validiteten57 är däremot lägre. Att fallen är 

ett gynnsamma innebär dock att teorin kommer stärkas om resultaten visar sig stämma.  

                                                           
51 Denscombe, Forskningshandboken. 399-400 
52 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan. 223-231 
53 Denscombe, Forskningshandboken. 331 
54 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan. 48 
55 Denscombe, Forskningshandboken. 164-165 
56 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, 175-182 
57 Ibid. 64 
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3.3 Material 

Det primära materialet för studien kommer vara rapporter från observatörer i Libyen. Här 

utgör exempelvis relief web58 och de förenta nationernas säkerhetsråd59 ovärderliga källor 

av rapporter från landet. Rapporterna skrivs i närtid till själva händelserna vilket ökar deras 

trovärdighet.60 Även om ovan är primärmaterialet och utgör själva grunden till studien så 

finns det också ett flertal böcker och andra rapporter samt nyheter som avser att 

komplettera och stärka innehållet i rapporterna. Denna läsning ökar validiteten och ger en 

bättre helhetsbild. I valet av material är det viktigt att alltid vara källkritisk,61 men i denna 

studie anses valt material inte bli ett problem. Ifall det finns en källa som känns osäker i sin 

trovärdighet kommer den styrkas av andra källor som bekräftar validiteten. Den kvantitativa 

delen utgörs av två primärkällor62 baserade på rapporter och nyheter från Libyen, som 

givetvis kontrollerats för validiteten. Ifall samma rapport förekommer i bägge källorna räknas 

den enbart en gång.   

3.4 Operationalisering 

Att beskriva hur analysen kommer operationaliseras är det allra viktigaste, främst för 

Reliabiliteten.63 I min metod har jag beskrivit att det är en förklarande studie jag kommer 

genomföra där Menkhaus teori kommer prövas på tre regioner i Libyen, vilka kommer 

utgöra studiens analysenheter.64 Dessa är; Cyrenaica, Tripolitanien och Fezzan. Avsikten är 

att pröva teorins kausala mekanism på samtliga analysenheter genom den beroende 

variabeln (transnationell terrorism) och utifrån den oberoende variabeln (statskollaps). Den 

teoretiska definitionen65 blir således att statskollaps påverkar utbredningen av transnationell 

terrorism negativt inom analysenheten och att de hellre söker sig till korrupta stater. Jag 

använder mig av Max Webers definition på en stat i analysen (Se 1.3.2 

Begreppsanvändning). Korrupta stater är när en stat uppfyller makt, auktoritet och 

legitimitet men till en begränsad del. Är någon av statens grundfunktioner bristfällig där 

                                                           
58 Se http://reliefweb.int/ 
59 Se http://www.securitycouncilreport.org/index.php 
60 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, 320 
61 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan, 313 
62 The Middle East Journal. Chronology: Libya, 2011-2015 
    United Nation Security Council. Chronology: Libya, 2011-2015 
63 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan. 70-71 
64 Ibid. 48-49 
65 Ibid. 59 
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legitimiteten för den inte respekteras allmänt av dess medlemmar, och som till följd inte ger 

konsekvenser, är det att kalla en korrupt stat. Saknar istället en stat grundfunktionerna i ett 

område helt är det att kalla statskollaps. Transnationell terrorism utgår från Schreiers 

definition (Se 1.3.2 Begreppsanvändning).  

Den kvantitativa analysen är ett sätt räkna terroristhändelser medan den kvalitativa analysen 

fungerar mer som ett sätt att titta på samband mellan transnationell terrorism och staten, 

statens närvaro i analysenheterna och syften med dåden.  

I den kvalitativa delen utgör den operationella indikatorn66 frågor istället för konkreta 

värden. Här ställs frågorna på ett öppet sätt till texten67 deduktivt 

 Vilken typ av auktoritet finns i de olika analysenheterna?  

 Hur stor är statens auktoritet, makt och legitimitet i analysenheterna? 

 Är det transnationella terroristaktioner som förekommer? 

 Finns det någon annan faktor mer än staten som påverkar utbredningen av 

transnationell terrorism? 

Den kvalitativa textanalysen innefattar ett sätt att pröva Menkhaus teoris trovärdighet då 

den kritiskt och öppet tolkar data för att se om fler än teorins nämnda faktorer spelar roll i 

ett gynnsamt typfall och visar hur relevant teorin är.  

Den kvantitativa inhämtningen av data sker genom att räkna tämligen enkla och uppenbara 

företeelser som kan definieras som transnationell terrorism. Utifrån den teoretiska 

definitionen har studien utvecklat två operationella indikatorer som ses som orsaker till den 

transnationella terrorismen; transnationell terroristaktivitet, och statskontroll. Dessa två 

variabler utgör grunden i den kvantitativa analysen för det som studien avser att pröva 

kopplat mot teorin, det vill säga den kausala mekanismen; 

 Variabel 1 – Transnationell terroristaktivitet: Förekomsten av företeelser eller 

händelser inom en viss analysenhet som har anknytning till transnationell terrorism 

mot internationella mål så som ambassader, utländska medborgare, internationella 

hjälporganisationer och internationell personal. 

                                                           
66 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. Metodpraktikan. 59-60 
67 Ibid. 243 
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 Variabel 2 – Statskontroll: statsnärvaron mäts som lokala sammandrabbningar i 

frånvaron av en centraliserad regerings kontroll som sker mellan autonoma militanta 

förband eller mellan militanta förband och staten. Detta avser visa på till vilken grad 

staten har kontroll inom området. Omfattningen ska vara att minst fem omkommit 

enligt rapporten. 

Tolkningsreglerna68 blir således att om transnationell terroristaktivitet är stor inom området, 

bör statskontrollen vara högre och färre lokala sammandrabbningar förekommer. Om istället 

statskontrollen är låg, det vill säga många lokala sammandrabbningar, bör transnationell 

terrorism vara lägre. På så sätt fungerar den kausala mekanismen där transnationell 

terrorism är beroende av statskontroll.  

4. Analys 

Jag inleder den kvalitativa analysen med ett kort genomgång av det politiska systemet i 

Libyen och den påstådda utbredningen av transnationell terrorism i landet. Därefter 

fortsätter den kvalitativa analysen på respektive analysenhet i tur och ordning med ett 

resultat i slutet. Slutligen analyseras analysenheterna utifrån transnationell terroristaktivitet 

och statskontroll i den kvantitativa delen med hjälp av statistiska verktyg för att åskådliggöra 

variablerna inom respektive analysenhet med ett resultat om vilken del som innehar flest 

företeelser.  

4.1 Libyen och det politiska systemet 2011-2015 

Under Gaddafis era fanns det inte några politiska institutioner. Detta var förbjudet enligt 

Gaddafis politiska system Jamahiriya.69 Förutsättningarna för en komplikationsfri övergång 

till demokrati, en så kallad legal auktoritetstyp, försvårades av detta. Enligt Webers 

definition av en stat var Gaddafis styre en kombination av ett traditionellt och karismatiskt 

auktoritetsystem med bristande erfarenhet av ett legalt styre där institutioner är ytterst 

viktiga, så kallade samfälligheter. Dessa är viktiga för demokratiskt styrda länder.  

                                                           
68 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. 233 
69 International Crisis Group. Popular protest in north Africa and the middle east (V): Making sense of Libya. 
Middle east/North Africa report N°107, Juni, 2011. i-ii, 1-2 
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Efter Gaddafis död tog National transnational council (NTC)70 över den politiska makten som 

en övergångsregering fram till dess att demokratiskt val hållits. NTC, som hade sitt fotfäste i 

östra Libyen (Cyrenaica) fick hård kritik redan direkt efter Gaddafis död för att de spelat en 

liten roll vid Gaddafis fall, och ansågs vara en östlig opposition.71 På så sätt saknade de 

legitimitet för att regera som en fungerande stat över hela landet, och deras makt, 

auktoritet och legitimitet blev ytterst begränsade, främst i Tripolitanien och Fezzan. De 

avgörande slagen i väst, närmare bestämt i regionen Tripolitanien, avgjordes istället av 

lokala förband. Då många inte såg NTC som landets statsapparat kunde de inte fullt ut 

etablera sig i de västra och södra områdena efter Gaddafis fall som istället styrdes av 

autonoma lokala förband med anknytning till en geografisk ort,72 något som kan likna ett 

feodalt samhälle. NTC kämpade med intern problematik när de försökte omorganisera och 

etablera sig73 med brister i hierarkiska ordningar och samfälligheter i ett land totalt i 

avsaknad av politisk erfarenhet på grund av tidigare rådande Jamahiriya. Med bristfällig 

makt över militära medel och institutioner74 kunde de inte kontrollera våldet fullt ut och inte 

heller skydda landet och dess gränser. Man kan idag kalla Libyen en korrupt stat, och inte en 

kvalitativ utvecklad stat enligt Webers definition. Övergången efter nyvalet från NTC till 

General national congress (GNC) i augusti 201275 innebar inga större förändringar rent 

politiskt i fråga om närvaron av regeringen över hela landet. Ett misslyckande i ytterligare en 

övergångsregering under sommaren 2014 splittrade istället landet ännu mer då två 

auktoriteter tog vid, GNC med en islamistisk agenda i väst, och House of representative (HoR) 

i öst. HoR anses mer sekulärt och erkänt internationellt och anklagar GNC för att ha 

anknytning till terrorism. GNC påstår att HoR förlorat sin legitimitet som parlament genom 

ett icke godkänt nyval.76 Under dessa övergångsperioder har samma regeringslöshet pågått, 

och har med tiden förvärrats. Fokus skiftade från att stabilisera landet till att rasera 

                                                           
70 International Crisis Group. Holding Libya together: Security challenges after Qadhafi. Middle east/North 
Africa report N°115, december, 2011. 1  
71 Ibid. i, 1 
72 Ibid. i, 15-17 
    International Crisis Group. Divided we stand: Libya’s Enduring Conflicts. Middle east/North Africa report, 
N°130, September, 2012. 2. 1 
73 Ibid. 30-31 
    International Crisis Group. Holding Libya together: Security challenges after Qadhafi. N°115. i-ii, 1 
74 United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.7031. September, 2013. New York. 6 
    United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.7075. December, 2013. New York. 2 
75 International Crisis Group, Divided we stand: Libya’s Enduring Conflicts N°130. 13 
76 International Crisis Group. Libya: Getting Geneva Right. Middle East/North Africa report N°157, februari, 
2015. i-ii, 1-3, 7 
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varandras politiska opposition, vilket försvagar bägge staternas auktoritet, legitimitet och 

makt inom Libyen. Under 2014 blev det så farligt att internationella organisationer blev 

tvungna att bära skyddsvästar och hjälmar och undvika vissa områden.77 Under sommaren 

samma år drog ambassader och Förenta Nationerna (FN) tillbaka sin personal från landet 

temporärt på grund av säkerhetsskäl.78 

Efter Gaddafis fall bedömdes att ca 125,000 Libyer var beväpnade under ca 100-300 

regionala aktörer utanför regeringens kontroll, främst i Tripolitanien och Fezzan.79 De bildar 

en, som Max Weber definierar, ett hemvärn80 för att skydda den lokala befolkningen mot 

yttre hot. Detta system kan komma att övergå till en politisk organisation som liknar feodala 

samhällen. Dessa hemvärn bildades efter Gaddafis död för att skydda sig och sin befolkning 

mot vapenglada laglösa individer som organiserade sig i fälttåg med okontrollerad tillgång till 

vapen81 på grund av avsaknaden av en legitim stat. Sådana auktoriteter och politiska 

organisationer är exempelvis Zintana- Misratha brigaderna,82 som fungerar som en 

samfällighet under staten. Under 2014 intensifierades striderna och ca 400,000 bedöms i 

dagsläget vara hemlösa. De mest vanliga dagligvarorna börjar sina. Stora delar av landet 

saknar elektricitet till följd av att oljeproduktionen inte fungerar som den ska.83 

4.1.1 Transnationell terrorism i Libyen 

Det största hotet som föreligger mot Libyen i dagsläget är radikala islamister och jihadister. 

De representeras av transnationella terroristergrupper så som Al-Qaida i Maghreb, islamiska 

staten i Iraq och Lavent (ISIL) och mindre rörelser så som Ansar Al-sharia, som stämplades 

som en terroristorganisation med transnationell anknytning av USA den 8 januari, 2014.84 

Dessa extremisters mål är att återinföra sitt kalifat. De angriper allt och alla som står emot 

dem, oavsett om det är civila eller militära enheter för att sprida skräck och få igenom sin 

politiska vilja,85 vilket gör dem till transnationella terrorister. Dessa rörelser har blivit stora i 

                                                           
77 United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.7218. juli, 2014. New York. 2 
78 United Nation Security Council. Report of the secretary-general on the United Nation support mission in 
Libya. S/2014/653, September, 2014. 1, 14-15 
79 International Crisis Group. Holding Libya together: Security challenges after Qadhafi. N°115. i, 19  
80 Weber, Max. Ekonomi och Samhälle, 3- Politisk sociologi. 16-17 
81 International Crisis Group, Divided we stand: Libya’s Enduring Conflicts N°130. 21, 24 
82 United Nation Security Council. Final report of the panel of experts established pursuant to Security Council 
resolution 1973 (2011) concerning Libya. S/2012/163, Mars, 2012. 12 
83 International Crisis Group. Libya: Getting Geneva Right. N°157. i, 20  
84 Middle East Journal. Chronology: Libya. 68.2. Spring 2014. 307  
85 Perry, Marvin. Howard E. Negrin. The theory and practice of islamic terorrism. St. Martins press LLC, 2008. 1 
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Libyen efter Gaddafis död. Redan 2011 återetablerade sig en islamistisk rörelse med 

anknytning till Al-Qaida under namnet Libyan Islamic movement of change (LIMC).86 Genom 

att ansluta sin rörelse till NTC flagg lyckades de etablera sig i huvudstaden Tripoli för att 

sedan bryta sig lösa och deklarera sig ledare över Tripolis militära råd,87 vilken ingen var 

beredd på.88 Under LIMC ingick likaså subgrupper som sedan kommit att ansluta sig till ISIL, 

det vill säga Ansar Al-Sharia.89 

Även Al-Qaida i Maghreb och Boko Haram utgör ett hot mot omvärlden. Trots att deras 

aktivitet är lägre inom Libyen finns det rapporter som säger att de utnyttjar flyktingflödena 

från Libyen där staten inte har närvaro till grannländerna, för att rekrytera till den egna 

organisationen, vinna lokalt stöd och inhämta information samt vapen och ammunition som 

flödar från Libyen.90 Så sent som 2015 rapporterades det att vapen från Libyen har förstärkt 

terrorister i andra länder och deras militära kapacitet,91 som till exempel Mali.92 Andra 

länder i närområdet hotas också av vapenflöden som stärker transnationella terrorister i 

grannländer.93 Tillbakadragningen av internationella observatörer har lett till att 

transnationella terroristers position har stärkts. Enligt en representant från Libyen under ett 

möte med de FN, 2015, så har extremisterna för avsikt att ta huvudstaden Tripoli för att 

sedan ta över landets ekonomiska resurser.94 Angrepp sker även mot ambassader och har en 

stark anknytning till transnationella terroristorganisationer, som nämns i en rapport från 

2015 där exempelvis Algeriet, Egypten och förenade Arabemiraten utsatts för attentat.95 

 

                                                           
86 International Crisis Group. Holding Libya together: Security challenges after Qadhafi. N°115. 10-11 
87 Ibid. 10-11 
88 Ibid. 24 
89 Ibid. 10-11 
90 Security Council. S/2012/163. 34 
    United Nation Security Council. Report of assessment mission on the impact of the Libyan crisis on the Sahel 
region.  S/2012/42. januari, 2012. 7      
91 United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.7398, Mars, 2015. New York. 4 
92 United Nation Security Council. Final report of the panel of experts established pursuant to Security Council 
resolution 1973 (2011) concerning Libya.  S/2013/99, Mars, 2013. 31-32 
93 United Nation Security Council. Final report of the panel of experts established pursuant to Security Council 
resolution 1973 (2011) concerning Libya. S/2014/106, februari, 2014. 27 
94 Security Council. S/PV.7398. 6 
95 United Nation Security Council. Report of the secretary-general on the United Nation support mission in 
Libya. S/2015/144. februari, 2015. 1 
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4.2 Cyrenaica 

Utdragen kollaps av en central regering 

Cyrenaica är den region där staten haft mest närvaro. Trots det så har staten haft svårigheter 

att etablera sig och saknar legitimitet och auktoritet i denna del av landet. I de sydöstra 

delarna av Cyrenaica utropade lokala aktörer decentralisering och övergång till federalism.96 

I juni 2013 utropade Transitional council of Barqa att Cyrenaica är ett federalt territorium 

inom staten, och den 3 november samma år presenterade en regional 25-medlemsregering97 

som en politisk organisation. Senare samma år deklarerades en militär ledare över Barqa och 

införandet av en lokal legislatur under namnet Federal region of Barqa implementerades. 

Detta gjordes på grund av att staten misslyckats tillhandahålla auktoritet och legitimitet i 

området.98 Dessa politiska organisationer har tagit över efter staten. I de södra delarna av 

Cyrenaica är däremot laglösheten stor. De lokala aktörerna i syd saknar hierarkiska ordningar 

i sin organisation och det är ytterst oklart vem de tillhör99 vilket innebär att de inte kan 

legitimera sig som en politisk organisation, utan mer ses som en beväpnad grupp utan 

politiskt agenda. Transnationella terrorister har även påverkarat statens auktoritet, och ett 

flertal städer har ockuperats av islamister vilket beskrivs mer ingående längre fram. 

Utdragen väpnad konflikt I Cyrenaica 

Trots att Cyrenaica har den största närvaron av en stat så är det där som de flesta riktade 

attackerna görs mot politiska mål, inkluderat internationella mål,100 den väpnade konflikten 

är påtaglig. I de södra områdena i Cyrenaica är det främst mellan lokala aktörer och etniska 

grupper sammandrabbningar sker eftersom statsnärvaron är väldigt låg.101  

 

 

 

                                                           
96 United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.6981. juni, 2013. New York. 2 
97 Security Council. S/2014/106. 12  
98 United Nation Security Council. Report of the secretary-general on the United Nation support mission in 
Libya. S/2014/131. februari, 2014. 5 
99 Security Council. S/2012/163. 19 
100 United Nation Security Council. Report of the secretary-general on the United Nation support mission in 
Libya. S/2012/675, augusti, 2012. 1-3 
101 Security Council. S/2015/144. 3 
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Utdragen laglöshet och kriminalitet I Cyrenaica 

I Cyrenaica är däremot laglösheten och kriminaliteten mindre. Detta eftersom staten lyckats 

bibehålla högre auktoritet och legislativ ordning inom regionen i förhållande till de andra, 

med undantag för den södra delen av Cyrenaica.  

Transnationell terrorism i Cyrenaica 

Cyrenaica är den plats där transnationell terrorism utgör störst hot mot staten och 

internationellt.102 Detta påvisas mest av ISIL:s närvaro i staden Derna som är deras 

huvudbas.103 Derna är en stad med stor anknytning till extrema islamister som funnits sedan 

Gaddafis fall.104 Ansar Al-sharia, som har anknytning till Al-Qaida i Maghreb ligger bakom 

attentatet mot USA:s konsulat i Libyens näst största stad, Benghazi, som dödade 4 

amerikaner, varav en ambassadör i september 2012.105 Al-Qaida nyttjar de lokala aktörerna 

för att slå till mot västerländska mål utan att själva fysiskt vara på plats. Attentatet mot 

konsulatet var det mest omfattande, men det finns ett flertal andra attentat som 

genomförts, speciellt i Benghazi. Redan den 6 juni 2012 exploderade en hemmagjord bomb 

(IED) utanför den amerikanska ambassaden, troligtvis som hämnd för att USA dödat en högt 

uppsatt Al-Qaida operatör i Pakistan. Samma månad blev den brittiska ambassadören 

beskjuten av raketgevär i samma stad.106 Lokala dåd mot polisära och säkerhetsinstitutioner 

har också genomförts, speciellt i Benghazi.107 Exempelvis har de angripit lokala civila enheter 

och militära mål så som halshuggningen av tre mänskliga rättighetsaktivister och en soldat i 

staden Derna,108 och mördat chefen för polisen i Benghazi samt en topp i departementet för 

kriminella utredningar.109 

Huvudaktören i öst är ISIL. De ligger bakom attentatet mot HoR där en bilbomb dödade 44 

människor i syfte att rasera en allians för ett gemensamt styre för att stärka ISIL:s eget 

                                                           
102 United nation support mission in Libya. Human right defenders under attack. Mars, 2015. 2 
103 Winter, Charlie. Libya: The Strategic Gateway for the Islamic state. Quilliam Foundation, February 2015. 3 
      Security Council. S/2015/144. 3-4   
104 Security Council. S/2014/131. 4  
105 Middle East Journal. Chronology: Libya. 67.1. Winter 2013. 114-115 
106 Middle East Journal. Chronology: Libya. 66.4. Autumn 2012. 704-705 
107 United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.6857, November, 2012. New York. 3-4 
      Middle East Journal. Chronology: Libya. 67.1. Winter 2013. 112-115 
108 Security Council. S/2015/144. 4 
109 United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.6912, januari, 2013. New York. 3 
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fotfäste.110 De som vågar sig motsätta sig ISIL och dess allierade blir halshuggna eller dödade, 

vilket rapporter visar, till exempel dödades en advokat som kritiserat ISIL och dess 

allierade.111 

FN rapporterar att antalet attentat mot internationella mål ökade under 2012. Man 

misstänker att transnationella terrorister utnyttjar allierade extremister lokalt, så som Al-

sharia för att genomföra dåden. Utredningarna i rapporterna tyder på att det är extremister 

som genomför dem.112 I en rapport från FN 2013, anses Benghazi och Derna som 

extremistnästen som försöker försvaga statens legitimitet.113 Syftet tros ligga i ett försök att 

försvaga statskontroll och avskräcka omvärlden, vilket de lyckats med då de flesta länderna 

drog tillbaka sina ambassadörer från landet under 2014.114  

4.3 Tripolitanien 

Utdragen kollaps av en central regering I Tripolitanien 

Huvudstaden Tripoli är en stridszon i sig.115 Staten har inte lyckats upprätthålla legitimitet 

och auktoritet där den legislativa ordningen försvagats av de beväpnade militanta 

grupperna. Exempelvis saknar polisen i Tripoli kapacitet för att konfrontera militära 

grupper.116 I övriga delar av Tripolitanien har de lokala militanta grupperna utnyttjat 

situationen för att befästa höga positioner men med avsaknad av erfarenheten att praktisera 

dem väl, när de försöker ta sig an regeringsstrukturer. Detta blir kontraproduktivt och leder 

till mer instabilitet.117 Exempel på dessa militanta grupper är Zintana- och Misratha 

brigaderna som tidigare nämnts, som fungerar som samfälligheter och politisk 

organisationer lokalt för området, liknande ett feodalt samhälle. Den centraliserade 

regeringen har godkänt och legitimerat dessa då de själva saknade närvaro i området.118  

                                                           
110 Security Council. S/PV.7398. 2 
111 Security Council. S/2015/144. 10 
112 Security Council. S/2012/675. 12 
113 United Nation Security Council. Statement by the president of the Security Council. S/PRST/2013/21, 
December, 2013. 2 
114 Security Council. S/2014/653, 1, 14-15 
115 Security Council. S/PV.7031. 3  
116 United Nation Security Council. Report of the secretary-general on the United Nation support mission in 
Libya. S/2013/516, September, 2013. New York. 5 
117 United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.7194, juni, 2014. New York. 5 
118 Security Council. S/2012/163. 12, 16 
      United Nation Security Council. The situation in Libya. S/PV.7264, september, 2014. New York. 6 
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Den lokala milisen utnyttjar makten för egen vinning, till exempel smuggling längst 

landsgränsen och angrepp mot rivaler.119 

När GNC etablerade sig i Tripoli under 2015 upprättades en kombination av politisk 

orienterande organisation och politisk organisation som nyttjar våld för att påverka HoR i 

öst. De intensifierade striderna har underminerat statens samfälligheter.  

Utdragen väpnad konflikt I Tripolitanien 

Huvudstaden Tripoli har ett stort antal militanta grupper och kontrollen är svårare att 

bibehålla. Attacker mot NGO:s enheter är ett frekvent fenomen. De stjäl, bryter sig in och 

förstör känsliga dokument samt utrustning för att förhindra deras arbete. Detta har 

resulterat i att NGO fick stänga igen sina kontor i Tripoli.120  

Med etableringen av GNC i Tripoli under 2014, intensifierades striderna.121 Rapporter om hot 

och tortyr mot mänskliga rättighetsaktivister ökade signifikant med GNC:s etablering i 

området. Den islamistiska operationen Libyan dawn har resulterat i att de statliga 

samfälligheterna inte längre kan verka i området, exempelvis Zintanabrigaden.122 

Utdragen laglöshet och kriminalitet I Tripolitanien 

I avsaknaden av ett centralt styre instiftades lokal legislativ ordning för att skydda 

befolkningen, främst i Tripolitanien genom den lokala milisen, så som legislativ, polisiär och 

militär makt. I bristen på erfarenhet har dessa ordningar som tidigare nämnts fått motsatt 

effekt. Egna utredningar och arresteringar till följd av diskriminerande behandlingar, 

kränkningar, tortyr och förföljelse har blivit vardag.123 Kriminaliteten är hög, främst genom 

smuggling till andra länder via Tripolitanien till exempel Tunisien. Det stora antalet 

brottslingar som släpptes fria under Gaddafis sista dagar, har fortsatt sin kriminella 

verksamhet i frånvaron av en legislativ stat.124 Lokala militanta grupper ägnar sig också åt 

                                                           
119 International Crisis Group. Divided we stand: Libya’s Enduring Conflicts N°130. 5-7, 9, 23 
120 United Nation. Human rights defenders under attack. 2 
121 Security Council. S/2015/144. 2-3 
122 Ibid. 8-9, 11 
123 International Crisis Group. Holding Libya together: Security challenges after Qadhafi. N°115. i-ii, 18-19, 27 
      International Crisis Group. Divided we stand: Libya’s Enduring Conflicts N°130. 1 
      International Crisis Group. Trail by error: Justice in post-Qadhafi Libya. Middle east/North Africa Report 
N°140, april, 2013. 1-4, 22,37 
124 International Crisis Group. Trail by error: Justice in post-Qadhafi Libya. N°140. 4 
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bilstölder och plundring.125 Den stora mängden vapenflöden i Libyen har inneburit att 

lokalbefolkningen ibland beslagtagit vapen för att sälja dem vidare till kriminell grupper och 

den svarta marknaden har ökat i de västra och sydvästra delarna.126  

Transnationell terrorism i Tripolitanien 

Sirte och An-Nawfaliyah är två andra nästen för ISIL som ligger i Tripolitanien.127 ISIL ligger 

bakom en del terrordåd i området, främst efter GNC:s etablering, till exempel 

halshuggningen av 21 kristna egyptier den 15 februari 2015 i västra Libyen, i staden Sirte.128 

Vidare har fler mord rapporterats där kristna egyptier attackerats. Exempelvis mordet på ett 

egyptiskt par och deras dotter i december 2014, där Ansar Al-sharia tros ligga bakom, men 

även en hel del andra kidnappningar och mord av kristna egyptier.129 Det mest 

anmärkningsvärda i Tripolitanien är ISIL:s attack i början av 2015 mot ett känt hotell för 

utländska diplomater i huvudstaden där minst 8 personer dog. Syftet med attacken var att 

hämnas USA:s tillfångatagande av Nazih al-regaei, också känd som Abu anas al-Liby, en 

terrorist med stark anknytning till Al-Qaida, som dog i fångenskap samma månad som 

attentatet.130 Under 2013 greps två högt uppsatta islamistiska militanta ledare med 

anknytning till transnationell terrorism i Tripoli.131 

I staden Tripoli har tidigare rapporterats attentat mot internationella mål, vilket extrema 

islamister tros ligga bakom.132 Attentaten har skett, till exempel mot den ryska ambassaden, 

amerikanska fordon samt mordet på en turkisk medborgare.133 Incidenter där RPG (Rocket 

propelled grenade) används i Tripoli mot ambassadörer har rapporterats, exempelvis mot 

Portugal och Sudan,134 vilket har resulterat i att nästan alla ambassader i Tripoli har 

stängts.135 

                                                           
125 International Crisis Group. Holding Libya together: Security challenges after Qadhafi. N°115. i, 25 
126 Security Council. S/2012/163. 15 
      Security Council. S/2013/99. 25 
127 Winter, Charlie. Libya: The Strategic Gateway for the Islamic state. 3 
128 Security Council. S/2015/144. 1 
129 Ibid. 9 
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131 Security Council. S/2014/106. 13 
132 Security Council. S/2012/675. 12 
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4.4 Fezzan 

Utdragen kollaps av en central regering i Fezzan 

Fezzan är den region som har haft lägst närvaro av en stat,136 och har fungerat till största 

grad autonomt. Staten möter starkt motstånd av den lokala milisen i ett försök att etablera 

sig.137 Under 2014 proklamerade staten att Fezzan var i ett undantagstillstånd,138 eftersom 

statens auktoritet och legitimitet i området uteblev. Här saknar de lokala militära aktörerna 

hierarkiska ordningar så som i södra Cyrenaica, vilket innebär att de inte kan skapa en 

politisk organisation, utan ses som beväpnade laglösa grupper.  

Utdragen väpnad konflikt i Fezzan 

Laglösheten i Fezzan är stor. Med oorganiserade militanta förband utan hierarkiska 

ordningar har staten haft det svårt att kontrollera dem. Zintanabrigaden verkar som en 

samfällighet till viss del i Fezzan men saknar auktoritet och legitimitet, och kan inte likt 

staten skydda området.  

Utdragen laglöshet och kriminalitet I Fezzan 

Fezzan liknar Tripolitanien i avsaknaden av statens närvaro. Det som skiljer dem åt är den 

maktbefogenhet som regionen fått av staten för att skydda landsgränsen till sahelöknen. 

Denna befogenhet nyttjas till stor del för egen vinningen139 och kriminaliteten i Fezzan är 

högre än Tripolitanien. Smuggling till andra länder från Fezzan, exempel Niger, Mali, Algeriet 

är stor. Vapenhandel och den svarta marknaden är också påtaglig likt dem i Tripolitanien. 

 

 

Transnationell terrorism i Fezzan 

Då Fezzan gränsar till Niger, Mali, Sudan och Sahelöknen så finns det rapporter om att Al-

Qaida och Boko Haram intresserar sig för smuggling av vapen därifrån. Främst ligger 
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137 Security Council. S/2014/131. 5 
138 Security Council. S/2014/106. 13-14 
139 Security Council. S/PV.7264. 6 
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oroligheterna i att de misstänks ha beslagtagit luftvärnsrobotar, även om det inte finns några 

bevis på att de lyckats med det.140 Ett annat exempel på att Al-Qaida intresserar sig för 

Libyens vapenarsenal är beslagtagandet av 645 kg semtex med 445 tändare i Niger som var 

på väg till Mali.141 Men Al-Qaida i Maghreb har också stött på problem i Fezzan eftersom en 

befolkningsminoritet, Tuareger, aktivt försöker driva bort Al-Qaida från Sahelregionen 

genom väpnad strid.142 Det finns rapporter som tidigt indikerade att extremister anlände 

från grannländer via Fezzan under 2013 som inte gått att verifiera.143 Troligtvis utnyttjade 

extremisterna avsaknaden av statskontroll för att ta sig in i Libyen, vilket styrks av rapporter 

under 2014 som anger att transnationella terrorister anlänt till Libyen via Fezzan från Mali 

och Niger.144 

4.5 Resultat kvalitativ analys 

Islamistiska transnationella terroristaktörer i Libyen bedriver sin verksamhet helt öppet. 

Efter att läst ett stort antal rapporter tolkar jag det som att de försöker rasera staten snarare 

än att verka dolt inom dess skydd. Islam är en stor del av Libyens politik och de radikala 

islamisterna etablerar sig under täckmantel som politiskt orienterade organisationer med en 

gömd agenda och påverkar och influerar Libyens politik.145 Att ta med Sharia i den politiska 

agendan efter ett uttalande från en NTC:s talesman är ett tydligt exempel på hur islamister 

efter påtryckningar påverkat NTC:s politik internt.146 Permanenta medlemmar av staten har 

visat sig vara korrupta och kontraproduktiva. De stödjer lokala milisaktörer med anknytning 

till extremister i Tripoli och motsäger sig förstärkning av den nationella armén, i syfte att 

hålla staten svag.147  

I en rapport från FN 2013 sägs extremister utgöra ett hot i frånvaron av statskontroll där de 

kan etablera en egen stat inom staten.148 Man kan tydlig se att mellan 2011 till slutet av 

2013 skiftade FN:s fokus i rapporterna från kända aktörer så som Al-Qaida till nya 
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141 Ibid. 11 
142 Ibid. 11 
143 Security Council. S/2013/516. 6 
144 Security Council. S/2014/106. 13 
145 International Crisis Group. Libya: Getting Geneva Right. N°157. 11 
146 International Crisis Group. Holding Libya together: Security challenges after Qadhafi. N°115. 12 
147 Security Council. S/PV.7398. 6-7 
148 Security Council. S/2013/99. 11-12 
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extremister i Libyen.149 I rapporter från 2014 framgår att Al-sharia och allierade till Al-Qaida 

nyttjar Libyens laglöshet för att etablera sig och genomför både attacker och möten med 

andra transnationella terrorister i norra Afrika och mellanöstern.150 Menkhaus teori är att 

transnationella terrorister hellre verkar dolt i korrupta stater. En korrupt stat erbjuder skydd 

till transnationella terrorister och hindrar inte deras verksamhet. I det beskriva fallen i Libyen 

gör transnationella terrorister tvärt om, nämligen verkar öppet. I detta fall motverkar 

terroristerna statens auktoritet och legitimitet så hårt, att staten inte längre har någon 

närvaro i området. När staten inte längre finns blir det statskollaps. Menkhaus menar att det 

inte är fördelaktigt för transnationella terroristaktörer. I ljuset av detta tycks Menkhaus teori 

inte fungera på fallen i Libyen. Den kausala mekanismen fungerar inte (Se 3.4 

operationalisering). Det strategiska målet för extremister i Libyen verkar vara att tysta ner 

alla som uttrycker stöd för ett sekulärt nationellt styre och avväpna lokal milis. Islamisterna 

verkar vilja försvaga staten så mycket som möjligt för att öka eget stöd för att ta över 

makten under 2014, något som nämns i en rapport om Libyen under tidigt 2014, där man 

menar att extremister försöker etablera en stat med en egen vision.151 Tidigare fungerade 

Menkhaus teori bättre på situationen i Libyen, då staten inte underminerades så mycket av 

terroristverksamhet, och det kausala sambandet var större när extremisterna verkade mer 

dolt.   

Menkhaus diskuterar även att transnationella terrorister skyddas av statens närvaro då 

internationella operationer genomförs. Exempel på det är när USA genomförde en operation 

mot en terrorist i Benghazi 2014 med anknytning till mordet på USA ambassadör, eller när 

Egypten genomförde flygräder mot ISIL-mål efter halshuggningarna mot dess medborgare. 

Staten Libyen tog ställning och hävdade kränkning av suveräniteten.152 I frånvaron av staten 

kanske dessa operationer skulle kunna bli allt mer omfattande då inget hindrar 

internationella samfundet från att genomföra dem. Om ISIL:s ställning försvagas på grund av 

detta så stärks Menkhaus teori.  

Den aktivitet som Al-Qaida i Maghreb bedriver å andra sidan stämmer bättre in på 

Menkhaus teori. De har haft svårt att etablera sig i Fezzan där statskollaps är mer påtagligt 
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och lokala grupper har gjort motstånd mot Al-Qaida, exempelvis Tuareger. Al-Qaida nyttjar 

istället Fezzan som en genomfartsled för vapensmuggling samt för att via regionen utföra 

attentat på andra platser, exempelvis som självmordsbombningen i Niger.153 Enligt 

Menkhaus teori nyttjas länder där statskollaps råder för denna typ av aktivitet. Al-Qaida 

verkar dolt inom landet och nyttjar lokala extremister för att genomföra sina dåd mot 

internationella mål.154 Menkhaus menar att där statskollaps råder hotas de av lokala aktörer, 

som till exempel operation Libya Dignity i Cyrenaica. Där mobiliseras stammar och klaner 

samt militära enheter i en gemensam kamp mot terrorism.155 En annan sak som stärker den 

kausala mekanismen i Menkhaus teori är att ISIL och AL-sharia har etablerat sig där staten 

haft störst närvaro och auktoritet, närmare bestämt norra Tripolitanien och Cyrenaica och 

de städer som ligger där intill. Kan det vara så att transnationella terrorister kan ta sin 

verksamhet ytterligare en nivå efter en etablering i det fördolda då förhållandena är 

gynnsamma?  

4.6 Resultat kvantitativ analys 

Figur 1. Sammanställning av företeelser från Middle east journal – Chronology Libya och United nation security council 

report – chronology Libya från 20 oktober 2011 – 20 april 2015.  

Den kvantitativa analysen pekar på ett resultat som stämmer väl överens med den 

kvalitativa analysen, transnationella terrorister verkar där staten finns närvarande. En direkt 
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observation är att Fezzan inte har någon transnationell terroristaktivitet rapporterad och de 

lokala sammandrabbningarna är låga i antal. Kanske beror detta på att staten haft så dålig 

närvaro i området, att internationella observatörer inte kunnat verka där, på grund av att 

risken varit för stor. Detta skulle i så fall innebära att de eventuella händelser som ägt rum 

inte finns rapporterade. Det finns till exempel uppgifter om att ISIL dödade 14 

regeringssoldater i staden Sebha, vilket var under 2015.156 Fezzan är också en region som 

mestadels består av öken där levnadsförhållandena är svåra, vilket kanske också påverkat 

utbredningen av transnationell terrorism inom området. Detta skulle i så fall föranleda att 

det finns fler faktorer som påverkar än vad den kausala mekanismen påvisar. Med det sagt 

så är omfattningarna i sammandrabbningarna stor då 252 rapporterades dödade i fallen.157   

I Cyrenaica och Tripolitanien är resultaten jämnare. I Cyrenaica har 51 personer omkommit 

av transnationell terroristaktivitet medan siffran i Tripolitanien ligger på 33 personer.158 

Attentaten i Cyrenaica har på så sätt varit mer omfattande än i Tripolitanien, även om de är 

färre till antal, där det är värt att poängtera att ISIL står för den större delen av de mest 

omfattande attentaten i båda regionerna under 2014-2015. I de lokala 

sammandrabbningarna har 269 personer dött i Cyrenaica, medan siffran i Tripolitanien ligger 

på 381.159 Tripolitanien har således fler lokala sammandrabbningar med flest döda i den 

kategorin. Där har staten också haft lägre närvaro än i Cyrenaica, medan Cyrenaica har haft 

högre närvaro av staten men med mer omfattande transnationell terrorism. Kopplat till den 

kausala mekanismen så stärks den genom att transnationell terroristaktivitet är där staten 

har som högst närvaro, närmare bestämt norra Cyrenaica och Tripolitanien. Detta är dock 

genom den kvalitativa studiens förtjänst. Skulle man endast analysera ur ett kvantitativt 

perspektiv så borde istället transnationella terrorister verka där statskontrollen är som 

högst, det vill säga där minst lokala sammandrabbningar sker, vilket i detta fall är Fezzan. 

Detta föranleder till att den kvantitativa studien ger ett missvisande resultat.  

                                                           
156 Middle East journal. Chronology: Libya. 69.2. Spring, 2015. 296 
157 Sammanställning av den kvantitativa datan från Middle east journal – Chronology Libya och United nation 
security council report – Chronology Libya, 20 Oktober 2011 – 20 April 2015 
158 Ibid 
159 Sammanställning av den kvantitativa datan från Middle east journal – Chronology Libya och United nation 
security council report – Chronology Libya, 20 Oktober 2011 – 20 April 2015 
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Figur 2. Sammanställning av transnationella terroristaktiviteter från Middle east journal – Chronology Libya och United 

Nation Security council report – chronology Libya per år 2011-2015. 

En snabb överblick över företeelser med transnationell terroristaktivitet under 2011-2015 

indikerar att det var som mest intensivt i Cyrenaica under 2012 där upp emot 5 företeelser 

skedde. Tripolitanien har istället haft en mer jämn kurva som stigit med åren. Det mest 

anmärkningsvärda är att båda kurvorna stigit efter 2014 och att attentaten blivit mer 

omfattande med fler döda. Tidigare attacker har varit mindre omfattande och mer 

sporadiska mot exempelvis ambassader där fåtalet dött, bortsett från attentatet mot USA:s 

ambassad 2012. Det verkar som att dådens omfattning blir större ju längre tid som går sedan 

etableringen. Politiska attentat är också en påtaglig del som inte blandats in i denna studie 

eftersom det inte går att avgöra syftet med attentaten. Däremot så har dessa politiska 

attentat centrerat specifikt kring Benghazi, troligtvis i syfte att rasera staten så som den 

kvalitativa analysen resulterat i. Skulle dessa politiska företeelser tagits med i den 

kvantitativa studien skulle också Cyrenaicas transnationella terroristaktivitet blivit högre.  

5. Slutsats 

Menkhaus teori är svår att applicera rakt av på resultaten funna i denna studie. Teorin verkar 

stämma överens med verkligheten när man tittar på den ur ett kvantitativt perspektiv med 

förkunskaper kring var staten har närvaro. Där kan man se en tydlig relation mellan den 

kausala mekanismen mellan staten och transnationell terrorism, som i Fezzan där 
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statskollaps råder, och där aktiviteten av transnationell terrorism är låg. Där statsnärvaron är 

hög, som i norra Tripolitanien och Cyrenaica, förekommer också transnationell terrorism. 

Däremot så tenderar Menkhaus teori att fallera när man istället tittar på den ur ett 

kvalitativt perspektiv eftersom de dåd som genomförs av transnationella terrorister ofta 

riktas mot staten och öppet. Den kausala mekanismen i teorin är att staten skyddar 

transnationella terrorister vilket gör att resultatet talar mot teorin. Genom den kvalitativa 

undersökningen har analysen identifierat saker som den kvantitativa undersökningen inte 

skulle lyckats med. Den kvantitativa analysen skulle aldrig ensam kunna identifiera 

orsakssambanden som motsäger teorin. Det är exempelvis mycket möjligt att James Piazza 

aldrig såg dessa orsaker i sin kvantitativa studie med sina 197 länder vilket gör att jag ställer 

mig kritisk till de kvantitativa undersökningar som gjorts inom området, det vill säga att 

statskollaps påverkar transnationell terrorism. Jag menar istället att man måste titta på det 

djupgående orsakssambandet och varför transnationell terrorism uppstår inom en kollapsad 

stat. Max Webers definition av en stat har inneburit att studien identifierat att 

transnationella terrorister även kan nyttja samfälligheterna och de politiska organisationerna 

för sitt eget skydd, exempelvis som i Tripolitanien som till stor grad består av samfälligheter 

till staten och politiska organisationer. Staten i sig behöver inte vara fysiskt närvarande, 

transnationella terrorister kan också utnyttja andra politiska organisationer på samma sätt 

som en stat.  

ISIL:s egen propaganda stämmer mer överens med deras agerande än vad Menkhaus teori 

om transnationell terrorism gör gällande. Propagandan statuerar följande; att Libyen blickar 

över havet, öknen, bergen och de sex staterna: Egypten, Sudan, Chad, Niger, Algeriet och 

Tunisien där ett oändliga antal vapen finns, exempelvis Mali har drabbats av 

vapentillgången, och hotas att överlämnas till Korsfararna.160 Kanske Menkhaus teori inte 

fungerar i de fall där de förfallna länderna utgör viktiga strategiska platser. Kanske ISIL inte 

passar in i teorier om transnationell terrorism och statskollaps, utan är en ny typ av 

terrorism med andra strategiska mål. Jag skulle hellre vilja säga att ISIL agerat i tre faser. 

Först har de etablerat sig under statens skydd likt Menkhaus teori. I fas två har de vunnit 

lokalt stöd och territorium. I sista fasen har de brutit sig lösa och agerar öppet i syfte att 

driva bort statens auktoritet och etablera sin egen inom staten.  

                                                           
160 Winter, Charlie. Libya: The Strategic Gateway for the Islamic state. 5-6  
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Fezzan är en region som mestadels består av öken där förhållandena är svårare att leva i, 

vilket också kanske påverkar utbredningen av transnationell terrorism inom området. Detta 

skulle i så fall föranleda att det finns fler faktorer som påverkar än vad den kausala 

mekanismen påstår. Den kausala mekanismen blir då att X och Z påverkar Y. Menkhaus teori 

kan anses vara inriktad på Somalia, även om han påstår att det går att applicera på andra 

konflikter, i fallen i Libyen fungerade den inte. Därför tror jag inte heller att Menkhaus teori 

kommer fungera som en teori på andra länder där statskollaps och transnationell terrorism 

råder.  

5.1 Slutord    

Frågan är om statskollaps, korrupta stater eller andra definitioner så som statsförfall är rätt 

terminologi att välja när man talar om hotet av transnationell terrorism. Charles Call 

motsäger sig just definitionen av statsförfall. Han menar att statsförfall är ett begrepp som 

används av de västerländska länderna och legitimerar intervention, till synes för att hjälpa 

staten, ”på ett västerländskt sätt”, men egentligen för att skydda sina egna intressen samt 

sitt eget lands säkerhet.161 Fokus ligger för västerländska länder, enligt Call, på att stärka 

landets säkerhet genom militärt, polisiärt och legislativt bistånd som bidrar till att lösa 

statens problem. Enligt call ökar istället konfliktens intensitet, eftersom det inte framgår hur 

biståndet löser exempelvis etniska och minoritetsproblem.162 Genom att utgå från 

västerlandets normer för statsbildning så riskerar man att underminera och förkasta andra 

typer av auktoriteter som mycket väl kanske skulle vara mera lämpade till länder med annan 

kultur och religion, så som Libyen till exempel. Västerlandet utgår från att staten tidigare 

varit en kvalitativ stat som passat in i den moderna världen,163 vilket Libyen inte var under 

Gaddafis tid. Interventionen i Libyen riskerar att misslyckas. I själva verkat kan det mycket väl 

vara så att just denna typ av intervention har lett till just det Libyen vi ser idag, där den 

lokala befolkningen är missnöjd med regeringens sekulära och västerländska tänk, där 

istället ISIL eller Al-sharia får mer utrymme att etablera sig på det sätt som de har gjort, där 

dem blivit politiskt aktiva. Frågan är hur den sittande regeringen istället skulle sett ut om de 

autonomt fått välja deras eget sätt att återuppbygga landet på? Skulle då transnationella 

terrorister så som ISIL någonsin fått etablera sig?  

                                                           
161 Call, Charles T. The fallacy of the ‘failed states’, 1491-1494, 1496 
162 Call, Charles T. The fallacy of the ‘failed states’. 1496-1497 
163 Ibid. 1499 
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I så fall förs många militära internationella interventioner på ett felaktigt sätt på grund av 

den misstolkning som finns om att statskollaps bidrar till terrorism. Att definiera vad en stat 

är och vilka underkategorier som finns till en stat är också centralt i frågan om hur 

transnationella terrorister förhåller sig till dem. Därför är en tydlig definition av en stat, likt 

den Max Webers tillfört, viktig för den kvalitativa studiens resultat inom ett, eller fåtalet fall. 

Med denna studie hoppas jag ha bidragit till en ökad förståelse inom krigsvetenskapen och 

yrkesutövningen för den internationella säkerhetspolitikens påstående om hur 

transnationella terrorister utnyttjar statskollaps som operationsbaser för sina terrorattentat 

internationellt. Jag hoppas även att ha bidragit till en ökad förståelse för hur misstolkningen 

av definitionen av statsförfall har lett till militär intervention och att de teorier som finns om 

dessa ofta är löst förankrade per fall. På så sätt misstolkas likaså krigsdrabbade länder ur ett 

västerländskt perspektiv genom teorierna som att de skulle utgöra ett internationellt hot, 

som legitimerar interventioner. Omvärlden uppfattar att man måste bidra till säkerheten i 

stater som förfaller för att motverka transnationell terrorism. Vidare anser jag att studiens 

kvalitativa metod har uppnått resultat med hög validitet, som i sin tur minskar risken för 

misstolkningar som lätt uppstår med enbart kvantitativ studier inom området, som till 

exempel kanske Piazzas.  

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Väldigt få kvalitativa forskningsprojekt görs inom detta område. Det finns fler 

orsakssamband än vad teorierna förklarar om den kausala mekanismen att transnationell 

terrorism påverkas av statsnärvaron utifrån denna studie. Därför skulle fler forskningsprojekt 

inom området med en kvalitativ metod bidra till en ökad förståelse för hur transnationella 

terrorister nyttjar statskorrupthet och statskollaps. Vidare verkar det som att islamiska 

staten (IS) har andra mål än vad transnationella terrorister tidigare haft vilket också ändrar 

deras strategi inom stater, och påverkar teoriers användbarhet mot denna specifika aktör. 

Därför tror jag mer forskning kring hur IS verkar inom stater skulle kunna bidra till ökad 

förståelse för en eventuell ny generation av transnationell terrorism. Charles Call påstår även 

att definitionen av statsförfall är en misstolkning som legitimerar intervention att ta vid men 

fel fokus. Detta kan faktiskt bidra till mer instabilitet än internationell säkerhet, som skulle 

kunna forskas mer kring.  
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