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Abstract 
 
This study has two aims: 
 

 to create an analytical framework consisting of factors that might trigger terrorism 
 to apply the analytical framework on the case of IRA, in order to be able to examine 

which factors that exist behind the appearance of terrorism in the current case 
 
To reach the first aim the author has studied the theoretical discourse on the complexed issue 
of terrorism. This has constituted the point of departure for the creation of an own analytical 
framework. The purpose of the framework is to bring clearness to why terrorism appears. The 
analytical framework is not only suited for application on the case of IRA, but for application 
on terrorismcases in general. To reach the second aim the framework was applied on the case 
of IRA.  
 
The aims of this study have been fulfilled through the method of qualitative text analysis. The 
research method has been applied on the theoretical discourse on terrorism as well as on the 
empirical texts that deal with the conflict in Northern Ireland and the NorthernIrish society in 
general.   
 
The results of the study suggest that factors triggering terrorism Favourable surroundings, 
Resources, Possibility to recruit members, Protracted armed conflict, Occupation, Strive for 
autonomy, Diplomatic deadlock, Poverty, and Specific events, or actions from the opponent 
all exist in the case at hand. The author would particularly like to highlight the importance of 
the Diplomatic deadlock and Poverty as terrorismtriggering factors.    
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Förord 
 
Embryot till denna uppsats föddes sommaren 2005 när jag under en semestervistelse i 
Bosnien den 7 juli slog på TV:n för en sedvanlig nyhetsuppdatering. Toppnyheterna utgjordes 
av terroristattackerna i London. På alla större TV-kanaler kallades experter in för upplysande 
diskussioner. Det talades oerhört mycket om vem och varför, men väldigt lite sades. Mina 
kräsna öron hade svårt att finna tillfredsställelse i TV-experternas teoretiska resonemang. 
Enligt vissa verkade det som om förövarna hade sprungit ur tomma intet. Enligt andra verkade 
det som att förövarna sen födseln var bärare av en terroristisk gen som hade förmått dem att 
utföra det fasansfulla terrordådet. För visst var det fasansfullt. Problemet vara bara att jag inte 
kunde få tillfredsställande och djupgående orsaksförklaringar till dådets fasansfullhet.  
 
Ur denna nyfikenhet över detta samtida och svåröverskådliga samhällsfenomen väcktes idén 
till magisteruppsatsen. Sedan dess har idén ändrat form många gånger, bland annat genom 
egna funderingar och genom samtal med min handledare Lennart Bergfeldt. Till den 
sistnämnde vill jag rikta ett tack för formell uppsatsguidning och informell humanitet, inte 
bara på magisternivå utan även på B- och kandidatnivå. Själva grundproblemet till uppsatsen 
har dock kvarstått. Efter åtskilliga avgränsningar och tankeomstruktureringar blev resultatet 
en studie av terrorismens uppkomstorsaker i den nordirländska konflikten. Från början var 
min tanke att undersöka varför terrorism uppkommer i allmänhet, men denna tanke slogs bort 
ganska snabbt. Visserligen går det att föra allmänna resonemang kring detta, men under 
problemutformningsprocessen blev jag alltmer dragen till att göra en djupgående 
undersökning av ett specifikt fall. Att valet föll på den nordirländska konflikten har delvis att 
göra med personligt intresse; den etniska uppdelningen av Nordirland mellan protestanter och 
katoliker påminner väldigt mycket om etnicitetproblematiken som mitt hemland Bosnien & 
Hercegovina präglas av.         
 
Denna uppsats är frukten av fyra års studier i statsvetenskap vid Växjö universitet. Tack till  
alla er som på ett eller annat sätt har inspirerat och berört mig.  
 
Växjö den 23 maj 2006 
 
Zulmir Bečević  
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1 Introduktion 
 

”Alla varför har sina därför. De är dock oftast svåra, om inte omöjliga att finna.”1 
 

Det var inte förrän efter flygplanskapningarna och attacken mot World Trade Center i 
september 2001 som begreppet terrorism blev uppmärksammat av gemene man. Både media 
och människor världen över fick upp ögonen för det ”nya” fenomenet och mängder av ny 
litteratur publicerades. Terrorism blev helt plötsligt ett universellt diskussionsämne som 
engagerade många. Diskussionen som idag förs av den breda allmänheten, media, och de 
politiska representanterna tenderar dock oftast att vara enkelspårig. Sällan bryr man sig om att 
göra djupgående analyser av terrorismens rötter och ursprung, eller att försöka förstå vilka 
faktorer och motivationer det kan finnas bakom utförda terrordåd. Detta gör att terrorism som 
begrepp blir fråntaget sin rättmätiga komplexitet, och sökandet efter en lindring på det 
allvarliga problemet blir enkelspårigt och hamnar så småningom i en återvändsgränd. 
 
Vi människor är mycket duktiga på att hitta den enkla förklaringen på det inträffade och 
därefter nöja oss med det som förefaller vara en acceptabel sanning. Vi söker efter 
förenklingar på det komplexa, vi vill göra den färggranna verkligheten till antingen svart eller 
vit. Men verkligheten är inte så enkel. Den är inte antingen det ena eller det andra. Den kan 
också vara det tredje, det vill säga det som vid den första ytliga anblicken inte 
uppmärksammas. Det är skevt att uppfatta terrorism som ett givet väsen, något som existerar 
utifrån sig självt, något som bara är. Alla de hemska terrordåd som har begåtts genom 
terrorismens tusenåriga historia bottnar oftast i mycket djupare orsaksförklaringar än att de 
enbart är dåd som har begåtts av själlösa sadister vars enda mål har varit att förstöra och döda 
oskyldiga civila. Terrorister har alltid en agenda med sin verksamhet, hur irrationell den än 
må tycks vara.  
 
Att tro att terrorism är ett 2000-tals fenomen är fel. Terrorism är en väldigt gammal företeelse 
som har omformats i takt med historiens samhällsförändringar och vars ansikte förmodligen 
inte kommer att ha samma utseende i framtiden som det har idag. Det är ett forskningsfält 
som studeras av många akademisk-vetenskapliga discipliner såsom antropologi, psykologi, 
sociologi, statsvetenskap och så vidare. Trots intensiva studier och forskning kring detta 
oerhört komplexa och mångfacetterade ämne kan ingen av disciplinerna presentera några 
definitiva svar på de många frågor som terrorismen ger upphov till. Givetvis är det så att 
terrorismforskningen har gjort framsteg i kartläggningen av ämnets historia och dess 
drivkrafter, men detta har gjorts i relativt ödmjuka former. Detta är delvis för att i stort sett 
varje terrorismfall skiljer sig från nästa och delvis för att terrorism i högsta grad är ett 
dynamiskt samhällsfenomen som ständigt ändrar skepnad. Det är svårt för analytikern att visa 
upp en definitiv avbildning av terrorismen, då avbildningen som han eller hon presenterar 
idag kan se annorlunda ut imorgon. 
 
Som det inledande citatet anför är utgångspunkten i denna uppsats att alla frågor har ett svar. 
Att vi inte besitter svaren på vissa obesvarade frågor behöver nämligen inte direkt betyda att 
dessa svar inte existerar. Det kanske är som så att vi fortfarande inte har funnit dem.  
 
 
 

                                                 
1 Bosniskt ordspråk  
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Uppkomst av terrorism och terroraktioner har, som allting annat, ett därför. I denna uppsats 
ämnar författaren söka efter detta därför, eller annorlunda uttryckt efter orsakerna bakom 
uppkomsten av terrorism. Endast genom att montera ner och analysera terrorismens många 
aspekter kan man på ett fullvärdigt sätt konstatera att man åtminstone har kommit lite närmare 
terrorismens därför, terrorismens uppkomstorsaker.         
 

1.1 Syfte  
 
Detta forskningsarbete har två syften: 
 

 Att skapa ett analytiskt ramverk över terrorismutlösande faktorer. 
 Att applicera det analytiska ramverket på terrorismscenariot2 IRA, för att undersöka 

vilka orsaksfaktorer det existerar bakom uppkomsten av terrorism i det aktuella fallet.  
 

1.2 Avgränsningar 
 
Den första avgränsningen rör den teoretiska utgångspunkten. Det existerar en mängd teorier 
som behandlar terrorismens uppkomstorsaker. Efter ingående studier av terrorismdiskursen 
har författaren valt att presentera en teoretisk ansats som behandlar uppkomst av terrorism 
som ett resultat av att aktörer gör strategiska val. Teorins syfte är att ge läsaren en första 
generell insikt i terrorismens uppkomstorsaker samt att ge en förklarande bild till hur 
terrorism har uppkommit i det i empirikapitlet presenterade terrorismscenariot.  Dessutom ska 
teorin tjäna som ett underlag för uppfyllandet av det andra syftet. Denna avgränsning görs 
eftersom syftet med uppsatsen inte är att ge en grundlig redogörelse för den tidigare forskning 
som har gjorts på området, utan att söka efter terrorismens uppkomstorsaker med ett av 
författaren framställt analytiskt ramverk.  
 
I denna uppsats behandlas inte den psykologiska aspekten bakom uppkomsten av terrorism i 
det aktuella fallet. Anledningen till detta är att författaren hade behövt göra omfattande 
undersökningar av terroristers liv och sociala bakgrund för att kunna yttra sig om de 
psykologiska orsakerna bakom deras terrorverksamhet. Denna avgränsning görs för att fokus 
ska kunna läggas på ett mindre antal orsaksfaktorer, vilket i sin tur skapar utrymme för en mer 
djupgående undersökning.        
 
Den tredje avgränsningen rör valet av terrorismscenario. Det är allmänt vedertaget att listan 
på terrorismscenarier kan göras väldigt lång. Historien, och även nutiden, är full av fall som 
skulle kunna lyftas fram och undersökas. I denna uppsats prioriteras dock kvaliteten på 
undersökningen före kvantiteten. Sålunda koncentreras undersökningen och appliceringen av 
det analytiska ramverket på ett fall. Det analytiska verktyget är egentligen framställt för att 
tillämpas på ett antal olika terrorismscenarier för att se vilka terrorismutlösande faktorer är av 
störst betydelse i de undersökta fallen. En sådan jämförande undersökning ställer dock krav 
på koncentrerade empiriska datasammanställningar, på bekostnad av djupgående empirisk 

                                                 
2 Ett terrorismscenario är ett ”fall” där utövande av terrorism är förekommande. Exempel på terrorismscenarier 
är Israel-Palestina konflikten och Ryssland-Tjetjenien konflikten. För vidare förklaring och diskussion kring 
terrorismscenariot se rubrik 4.1, Empiri.   
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och teoretisk diskurs av ämnet terrorism. Sålunda väljer författaren att genomföra en 
djupgående studie av ett empiriskt fall. Författaren föredrar en ingående studie av ämnet 
terrorism och dess uppkomstorsaker i det undersökta fallet, framför en kortfattad, jämförande 
studie av flera fall. Diskussion kring valet av terrorismscenariot ges i empirikapitlet.    

 

1.3 Disposition 
 
I nästa kapitel redovisas den metod och material som ligger till grund för den genomförda 
undersökningen.3 Kapitel tre kommer att ta upp begreppsdefinitioner samt en teoretisk ansats 
som förklarar varför terrorism uppkommer. Därefter presenteras ett analytiskt ramverk över 
terrorismutlösande faktorer. Kapitel fyra tillägnas den empiriska genomgången av det valda 
terrorismscenariot. I kapitel fem görs en analys vilket förhoppningsvis kommer att bringa en 
bredare förståelse för terrorismens uppkomstorsaker i det undersökta fallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
3 Se Figur 1, s. 5, för uppsatsens struktur.  
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2 Metod och material 
 

I detta kapitel redovisas den metod och material som ligger till grund för studien. 
 

2.1 Metodval  
 
Kvalitativ textanalys4 har valts som metod i genomförandet av detta forskningsarbete. 
Metodvalet grundar sig på forskningsarbetets problem och uppställda syften. I denna studie 
söker författaren efter att uppfylla två syften: 
 

 Att skapa ett analytiskt ramverk över terrorismutlösande faktorer. 
 Att applicera det analytiska ramverket på terrorismscenariot IRA, för att undersöka 

vilka orsaksfaktorer det existerar bakom uppkomsten av terrorism i det aktuella fallet.  
 
Vad som ska göras står alltså klart. Även hur det ska göras står klart, nämligen genom 
kvalitativa textanalyser. Hur har då författaren använt kvalitativa textanalyser i strävan efter 
uppfyllandet av de uppställda syftena? 
 
Forskningsprocessen började i och med problem- och syftesformuleringen. Lösningen på 
problemet, eller rättare sagt uppfyllandet av de uppställda syftena, skulle sedan nås genom 
kvalitativa textanalyser. Metoden valdes eftersom forskningsarbetet har en huvudsakligen 
teoretisk prägel, vilket innebär att många texter skulle behöva analyseras.   

Uppsatsen handlar mycket om att studera och analysera andra forskares undersökningar 
och tankegångar, för att utifrån dem skapa ett analytiskt redskap (första syftet) och sedan med 
hjälp av det besvara det andra syftet. Genom den valda metoden har författaren kunnat tolka 
och analysera andra forskares texter, för att därefter kunna ta fram de textpassager som har 
varit relevanta för forskningsarbetets problematik. Författaren har aktivt läst de valda texterna, 
ställt frågor till texterna och samtidigt försökt se om han själv eller den analyserade texten har 
kunnat besvara de uppställda frågorna. Vid analys av varje text har författaren sökt efter 
budskapet eller poängen. Det har varit viktigt att åskådliggöra det som faktiskt sägs. Sedan 
togs ställning till om det utsagda kunde vara av relevans för forskningsarbetet. Det får dock 
inte tros att författaren från och med problemformuleringen visste exakt vad för sorts texter 
som skulle analyseras för att få fram relevant material för forskningsarbetet. Processens alla 
steg var inte utstakade från början, utan togs naturligt under forskningsresans gång. Ännu en 
fördel med kvalitativa textanalyser är att metoden förutsätter att texterna ska läsas fler gånger, 
såväl snabbt och översiktligt som långsamt och fundersamt. Målet är att få en djupgående 
förståelse för texten. Vid en första genomläsning har vissa texter givit sken av att de inte har 
haft något att ge. Efter fler genomläsningar har dock författaren många gånger kunnat 
upptäcka nya riktningar i strävan efter uppfyllandet av de uppställda syftena.5  
 
Detta forskningsarbete har en i högsta grad hermeneutisk karaktär. Det hermeneutiska 
tillvägagångssättet handlar bland annat om att göra tolkningar av texter utifrån den uppställda 
referensramen.6 I denna uppsats utgörs referensramen av det teoretiska analysredskapet över 
terrorismutlösande faktorer. Analysredskapet är skapat, som ovan nämnt, efter studie av 
                                                 
4 Metoden går ut på att ta fram det väsentliga innehållet i en text genom att noggrant läsa textens helhet, textens 
delar, och den kontext där den ingår. Esaiasson m.fl. (2003) s.233 
5 Esaiasson m.fl. (2003) s.233-234 
6 Kieffer (2006)   
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teoretisk diskurs om terrorism och orsakerna bakom uppkomsten av terrorism. Den uppställda 
referensramen, som alltså i detta fall utgörs av det av författaren skapade analysredskapet, har 
applicerats på de empiriska texter som behandlar konflikten i Nordirland, IRA, och det 
nordirländska samhället i allmänhet. Med detta sagt, har tillvägagångsredovisningen 
förflyttats till det andra syftet, och appliceringen av det analytiska ramverket på det aktuella 
terrorismscenariot. Genom att applicera ramverket på texter som behandlar den nordirländska 
konflikten har författaren kunnat göra tolkningar och analyser av förekomsten av 
terrorismutlösande faktorer i det aktuella fallet. Det viktiga är att dessa tolkningar inte har 
tagits fram ur tomma intet, utan att de har gjorts utifrån det analytiska ramverket.     
 

 
Figur 1: Operationalisering av problemet  

 
Syfte: Att skapa ett analytiskt ramverk över terrorismutlösande faktorer  

   
Problem 
 

    Syfte: Att applicera det analytiska ramverket på terrorismscenariot IRA, för att 
undersöka vilka orsaksfaktorer det existerar bakom uppkomsten av terrorism i det aktuella fallet  

 
 
Kvalitativa textanalyser av den teoretiska diskursen om terrorism  
 
 
 
 
Framtagning av ett analytiskt ramverk (första syftet uppfyllt)  
 
 
 
 
Applicering av det analytiska ramverket på texter som behandlar det nordirländska problemet 
 
 
 
 
Tolkningar, Resultat av appliceringen (andra syftet uppfyllt) 
 
 
Sammanfattningsvis: ovanstående illustration visar hur operationaliseringen av problemet har 
gjorts, med andra ord, hur det som skulle uppnås och undersökas har uppnåtts och undersökts. 
Ett analytiskt ramverk har skapats genom kvalitativa textanalyser av den teoretiska diskursen 
om terrorism; förekomsten av terrorismutlösande faktorer i terrorismscenariot IRA har 
undersökts genom att det analytiska ramverket har applicerats på texter som behandlar det 
nordirländska problemet.   

2.2 Konkretisering av tillvägagångssättet och urval av material 
 
Materialsökningen har gjorts huvudsakligen via Växjö universitets biblioteks lokala databas. 
Sökningen har bestått av två delmoment; dels av sökning efter teoretiskt material som 
behandlar ämnet terrorism, och dels av sökning efter empiriskt material som behandlar IRA 
och förekomst av terrorism i Nordirland samt den nordirländska konflikten i allmänhet.   
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Följande sökord användes i det första delmomentet: terrorism, terror, utomparlamentariska 
metoder, statsterrorism, nationell terrorism, internationell terrorism, terroristiska metoder, 
terrorism + orsak och terrorism + teori. Den sammanlagda sökningen resulterade i ett stort 
antal träffar. Därefter gjordes först en översiktlig genomgång av de mest relevanta träffarna 
(relevansen bestämdes av det första syftet) och därefter gjordes ytterligare en åtstramning av 
materialet genom att vissa texter valdes för djupgående studier.  

Följande sökord användes i det andra delmomentet: IRA, Nordirland, IRA + Nordirland, 
Nordirland + konflikt och IRA + terrorism. Även här gjordes en översiktlig genomgång av 
relevanta träffar. Sedan användes det analytiska ramverket för att ytterligare strama åt 
materialet. De texter som kunde knytas till ramverkets terrorismutlösande faktorer valdes för 
djupgående studier.           
 
Även Internet har utgjort en viktig informationskälla. Vad gäller den nordirländska konflikten 
har CAIN7 varit en oerhört värdefull källa. Även PBS8 hemsida har varit av stort värde, i 
synnerhet vad gäller historik om IRA.  

Nationalencyklopedins hemsida har också varit en oerhört värdefull källa vad gäller bland 
annat begreppsdefinitioner och konflikthistorik, och inte minst som en källa som har använts 
till verifiering av andra källor.      
  
Vad gäller böcker skulle författaren vilja lyfta fram betydelsen av följande verk: Crenshaw, 
Martha, i Reich, Walter [red.] (1998) Origins of terrorism – psychologies, Ideologies, 
Theologies, States of Mind, Crenshaw, Martha, i Whittaker, David, J. (2003) The Terrorism 
Reader – Second Edition, Kumm, Björn (2002) Terrorismens historia, Whittaker, David, J. 
(2003) The Terrorism Reader – Second Edition samt Whittaker, David, J. (2004) Terrorists 
and Terrorism in the contemporary world.  

Martha Crenshaws texter utgör den teoretiska grunden i detta forskningsarbete, inte bara 
vad gäller teorin om terrorism som strategiskt val9, utan även vad gäller skapandet av det egna 
analytiska ramverket. Kumms Terrorismens historia har fungerat som en utmärkt första 
inblick i terrorismens komplexitet och historia.  
 
Huvuddelen av materialet10 som har använts i detta forskningsarbete har granskats efter de 
källkritiska principerna.11 Källorna har med andra ord utsatts för en källkritisk 
”värderingsprocess” innan de har använts. Vad gäller den nordirländska konflikten och IRA 
har författaren varit noggrann med granskningen av den aktuella källan och vilken anknytning 

                                                 
7 Conflict Archive on Internet; sidan drivs av University of Ulster och har sitt säte i Derry. Den innehåller stora 
mängder information om den nordirländska konflikten och det nordirländska samhället i övrigt. Författaren har 
inte kunnat hitta indikationer på att informationen på hemsidan skulle vara av subjektiv art. Sidan uppdateras 
regelbundet.  
8 Public Broadcasting Service; är ett amerikanskt, federalt finansierat nät bestående av icke-kommersiella TV-
kanaler. Hemsidan upprättades 1997 och har i huvudsak fungerat som informationskälla vad gäller IRA:s 
aktioner från slutet av 1960-talet till undertecknandet av fredsavtalet 1998. För att säkerställa informationens 
sanningshalt och objektivitet har författaren verifierat sidans uppgifter med andra källor. Sidan uppdateras 
regelbundet.   
9 Se Teorikapitlet, s.14-17 
10 De teoretiska texterna har inte granskats med källkritiska principer då en teori är just en teori, det vill säga en 
forskares försök till förklaring av den undersökta verkligheten. En forskare som vill använda en existerande teori 
kan inte direkt förklara den som falsk (i förhållande till de källkritiska principerna). Det han kan göra är antingen 
att finna den användbar eller förkasta den då den teoretiska förklaringen av verkligheten inte stämmer överens 
med den egna verklighetsuppfattningen. Möjligen skulle den källkritiska principen äkthet kunna tillämpas på ett 
teoretiskt verk. Forskaren bör helt enkelt vara säker på att den teoretiska text han läser verkligen har skrivits av 
den aktuella författaren.     
11 Äkthet, Oberoende, Tidssamband, Tendensfrihet. Se vidare exempelvis Thurén (2001) 
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den kan tyckas ha till konflikten. Författaren har försökt klargöra om det finns orsak för källan 
att vara subjektiv eller ställningstagande i konflikten. Informationen har värderats därefter.      

I denna uppsats har huvudsakligen sekundärkällor använts, i synnerhet böcker. 
Undantaget är viss information från CAIN:s hemsida.12 Sekundärmaterial är inte lika 
tillförlitligt som primärkällor, men är mer tillgängligt. Eftersom författaren har använt 
mestadels material som har bearbetats och analyserats av tidigare forskare, har han varit extra 
noggrann med att kontrollera materialets tillförlitlighet.       
 

2.3 Validitet och reliabilitet 
 
I vetenskapliga undersökningar kan validitet beskrivas som frånvaro av systematiska mätfel 
medan reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana.13 

För att undvika validitetsproblem har författaren från början av forskningsprocessen 
arbetat efter två riktlinjer: vad som ska undersökas, och hur det ska undersökas. För att inte 
hamna i en situation där man mäter eller undersöker något annat än det man avser att 
undersöka, har författaren hela tiden haft den första riktlinjen i åtanke. När författaren sedan 
hade det klart för sig vad som skulle undersökas blev det också lättare att klura ut hur det 
skulle göras. Det viktigaste dock i ett forskningsarbete är att denna tvådelade process 
noggrant redovisas. Genom att författaren i ovanstående avsnitt systematiskt har beskrivit 
insamlingen och bearbetningen av materialet har validitetsproblemet undvikits.    

Reliabiliteten (tillförlitligheten) i uppsatsen har kunnat påverkas genom personlig 
noggrannhet och metodologisk medvetenhet i bearbetningen av material. Tillförlitligheten i 
studien kan bekräftas genom att studien upprepas och resultatet blir likartat.14 För att detta ska 
kunna göras är det viktigt att forskningsprocessen noggrant redovisas. Men eftersom detta 
forskningsarbete har en hermeneutisk prägel, vilket innebär att den aktuella konflikten och 
terrorismens utlösande faktorer skulle kunna tolkas på olika vis trots samma förfaringssätt, 
måste man vara medveten om att analysen skulle kunna se annorlunda ut och resultaten tolkas 
på aningen annorlunda sätt om studien hade upprepats av en annan forskare. Värdering av 
källor och tillämpning av källkritiska principer har också bidragit till tillförlitlighetsfaktorn i 
denna uppsats.      
  

2.4 Diskussion  
 
Under denna rubrik vill författaren redogöra för varför det i analysdelen presenteras delvis ny 
empiri.  
 
Från början var tanken att det analytiska ramverket enbart skulle appliceras på empirin i 
empiriavsnittet, och att analys skulle göras i det efterföljande analyskapitlet. Författaren 
förstod dock ganska snabbt att en applicering av ramverket indirekt innebar uppkomst av 
bredare reflektioner och analytiska tankar. Det stod klart att appliceringen samtidigt krävde 
analys, med andra ord fann sig författaren i en situation där han utförde analys i 
empirikapitlet. Därför bestämde sig författaren för att applicera ramverket i analysdelen även 
om ramverkets utformning medförde att delvis ny empirisk data behövde presenteras. 

                                                 
12 Aktiva i CAIN befinner sig i själva hjärtat av konflikten. Delar av informationen som läggs ut på hemsidan 
består av primärundersökningar av konflikten och det nordirländska samhället.  
13 NE Validitet (2006) 
14 NE Reliabilitet (2006) 
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Ytterligare en orsak till detta är att författaren helt enkelt ville undgå att i analysdelen upprepa 
det som skulle ha sagts i empiridelen.  
 
Avslutningsvis vill författaren konstatera att resan från problem till resultat har varit allt annat 
än enkel. Från början var det tänkt att författaren skulle applicera det analytiska ramverket på 
flera terrorismscenarier och utföra en jämförande studie. Ganska snabbt stod det dock klart att 
en jämförande studie (på denna begränsade nivå på 16000 ord) skulle kräva en ordkarg 
empirisk sammanställning. Författaren ville utföra en mer djupgående undersökning, för att 
både det undersökta fallet och det analytiska ramverket skulle få tillräckligt med 
analysutrymme. Sålunda avgränsades problemformuleringen och appliceringen av ramverket 
till ett fall.         
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3 Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska grunden för denna uppsats. Avsnittet inleds med breda definitioner och 
diskussioner kring begreppet terrorism. Detta följs av en förklarande teori till varför terrorism uppkommer samt 

en presentation av det analytiska ramverket. 
 
 

3.1 Att definiera terrorism  
 
Att definiera terrorism är inte lätt. Det existerar en mängd olika definitioner som både har 
gemensamma drag och är olika, mycket beroende på vem det är som har gjort dem och till 
vilket syfte. Det gamla och välkända talesättet den enes terrorist är den andres frihetskämpe 
fungerar som ett bra belysande exempel på definitionsproblematiken.  
 
De flesta definitioner har vanligtvis gemensamma komponenter, som bygger på insynen att 
terrorism är systematiskt användande eller hot om användande av fysiskt våld, riktat mot icke-
kombattanter men med en bredare agenda än skadandet av de omedelbara offren. Målet är att 
skapa rädsla hos den utsatta målgruppen för att så småningom kunna påverka den politiska 
och/eller sociala ordningen.15  
 
Det man med all säkerhet kan fastslå är att det inte existerar en universellt accepterad 
definition av begreppet, utan att de många definitionerna ofta bör kompletteras med varandra 
för att kunna leverera en omfångsrik definition av vad terrorism är för något.  
 
Nedan presenteras ett antal utvalda definitioner som är till för att underlätta förståelsen av 
begreppet:  

 
 Terrorism är olagligt användande av våld riktat mot personer eller egendom för att 

skrämma eller undertrycka en regering, den civila befolkningen eller andra aktörer 
i strävan efter politiska eller sociala ändamål.16 (FBI). 

 Det beräknade användandet av våld eller hot om våld för att inpränta rädsla vars 
syfte är att tvinga eller skrämma regeringar eller samhällen, i strävan efter 
politiska, religiösa eller ideologiska ändamål.17 (USA:s Försvarsdepartement). 

 Användande eller hot om användande av våldsamma aktioner mot personer eller 
egendom, med syftet att göra framsteg i de politiska, religiösa eller ideologiska 
strävandena.18 (Storbritanniens regering).  

 Terrorism utgör illegitimt användande av våld för att uppnå vissa politiska 
ändamål, där oskyldiga människor kommer till skada.19 (Walter Laqueur).  

 En våldsstrategi som är skapad till att främja önskade utfall genom att ingjuta 
skräck i allmänheten.20 (Walter Reich).  

 
                                                 
15 Dunn (1999)  
16 Federal Bureau of Investigation Counterterrorism Division 
17 USA:s Försvarsdepartement, i Whittaker (2003) s.3 
18 Storbritanniens regering, i Whittaker (2003) s.3 
19 Laqueur (2002) Walter Laqueur är författare till några av de mest grundläggande texterna om terrorism, och 
ett erkänt namn inom forskningsfältet.  
20 Whittaker (2003) s.3 Walter Reich är psykiater, professor inom Internationella Relationer och 
terrorismexpert.   
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 Användande eller hot om användande av våld med målet att skapa politisk 
förändring.21 (Brian Jenkins). 

 Begreppet terrorism används för närvarande för att beteckna andra aktörers 
användande av våld för att uppnå sådana mål som man själv inte håller med om, 
dvs. ”den enes terrorist är den andres frihetskämpe”.22 (Svante Karlsson).   

 Internationell terrorism är användande eller hot om användande av våld för 
politiska ändamål när (1) sådana aktioner har för avseende att påverka attityden 
och beteendet av en målgrupp större än de direkta offren, och (2) när dess följder 
överskrider nationella gränser.23 (Peter Sederberg).  

 
De tre första definitionerna speglar officiella, institutionella ställningstaganden. FBI 
understryker det olagliga användandet av våld samt strävandet efter politiska eller sociala 
ändamål. Denna definition implicerar på ett indirekt sätt att om det existerar olagligt 
användande av våld så existerar det också lagligt användande av våld. Det lagliga 
användandet av våld tillskrivs USA:s stat (FBI, CIA, Försvarsdepartementet) medan det 
olagliga våldsanvändandet tillskrivs aktörer som inte besitter den lagliga rättigheten att 
använda våld. Denna definition tycks fungera väl på USA:s territorium. Problem uppstår dock 
när terrorism ska definieras utanför USA:s gränser, exempelvis i det oroliga Irak. Då 
amerikansk lag inte gäller i Irak blir definitionen i stort sett irrelevant, eftersom vem kan då 
avgöra vad som är lagligt respektive olagligt användande av våld?    

Walter Laqueur tar i sin definition också upp det illegitima användandet av våld. 
Skillnaden mellan hans och FBI:s definition är att hans definition inte intar en institutionell 
ståndpunkt utan snarare en generell, vilket gör att det illegitima användandet av våld kan 
tillskrivas både terroristorganisationer och stater. I FBI:s definition är det däremot 
underförstått att det legitima användandet av våld tillskrivs staten. Svante Karlsson är också 
inne på samma spår som Laqueur. Även han bidrar med en bred definition enligt vilken inte 
bara terrorister utan även stater kan utföra våldshandlingar som kan klassas som terrorism.  
 
Storbritanniens definition av terrorism har stött på en hel del kritik. Kritiken går ut på att 
definitionen är alldeles för bred och att den kan leda till att regeringen begränsar eller till och 
med förnekar olika protestgruppers rättigheter.24 Psykiatrikern Reich tar i sin definition med 
den psykologiska aspekten, nämligen att terrorismens mål är att sätta skräck i allmänheten för 
att främja önskade utfall. Det är dock viktigt att tänka på att även hot om våld, eller vetskapen 
om att våld kan uppkomma varsomhelst och när som helst, kan vara nog för att sprida skräck 
bland allmänheten.     
 
Walter Laqueur sammanfattar på ett bra sätt den allmänna uppfattningen om vad samtida 
terrorism är för något:  

 
1. Terrorism är ett nytt, enastående fenomen.  
 
2. Terrorism är ett av de farligaste och viktigaste problemen som mänskligheten står inför.  
 

                                                 
21 Jenkins (2002) Brian Jenkins är en av världens ledande terrorismexperter.   
22 Karlsson (2004) s.92 Svante Karlsson är docent vid institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid 
Göteborgs universitet.  
23 Whittaker (2003) s.4 Peter Sederberg är specialist på global terrorism och verksam vid University of South 
Carolina i USA. 
24 Whittaker (2003) s.4  
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3. Terrorism är en reaktion på orättvisor; om det fanns politisk och social rättvisa skulle 
det inte existera någon terrorism.  

 
4. Det enda sättet att motarbeta terrorism är genom att reducera missnöjet och 

frustrationen som föregår den.  
 
5. Terrorister är religiösa fundamentalister som drivs av outhärdliga förhållanden. De är 

fattiga och deras motivation är djupt ideologisk.  
 
6. Terrorism kan inträffa varsomhelst.25  
 

Den generella uppfattningen att terrorism är ett nytt fenomen är fel.26 Man skulle kunna säga 
att terrorism hela tiden intar nya former, men att tro att ”användande eller hot om användande 
av våld för att uppnå vissa politiska och sociala mål” skulle vara en ny företeelse, innebär helt 
enkelt att man har missat kopplingen mellan dagens terrorism och terrorismen genom 
historien. För visst finns det kopplingar och gemensamma mönster. Ju mer kunskap man 
besitter om terrorismens historia och gamla fall desto större är chansen att man får en djupare 
förståelse för den samtida terrorismen.  

Terrorism är i många fall en extrem reaktion på orättvisor. Människor som befinner sig på 
livets avgrund och som känner att de har blivit berövade de mest grundläggande 
förutsättningarna för att kunna leva någorlunda drägliga liv, är förmodligen inte så svåra att 
motivera till att förena sig med terrorismens destruktiva väsen.  
 
Det är sant att religion under senare år har kommit att förknippas alltmer med terrorism. Det 
är dock inte religionen per se som uppmanar människor till att begå terrordåd, utan det är de 
terrordådsbenägna som i religionen söker efter ett slags berättigande och stöd för det de 
planerar att genomföra. Det är vidare inte riktigt sant att alla terrorister är fattiga och att de 
drivs av outhärdliga förhållanden. 1800-talets stora anarkister Michail Bakunin och Peter 
Kropotkin var exempelvis båda sprungna ur den ryska högadeln. De hade alla förutsättningar 
till bekymmersfria liv, men av någon anledning blev de istället en viktig del av den ryska 
revolutionära rörelsen.27 Nutida exempel på välutbildade och välbärgade terrorister är den 
egyptiske läkaren och al-Qa’idas andreman Ayman az-Zawahiri samt al-Qa’idas ledare 
Usama bin Ladin.     

 

3.1.2 Statsterrorism, nationell- och internationell terrorism 
 
Nedan ämnar författaren kortfattat belysa de tre huvudspåren vid klassificeringen av 
terrorism.   

 
Statsterrorism är våldsdåd som utförs av en viss stat. Aktionerna riktar sig oftast mot 
regimkritiker som verkar utomlands. Länder som Libyen, Iran och Irak under Saddam 
Hussein har ofta beskyllts för att utöva statsterrorism mot politiska motståndare. Aktionerna 
har i stort sett samma form som ”reguljära” terroraktioner (bilbomber, prickskyttar, etc.) och 
våldsverkarna tar sällan eller aldrig hänsyn till eventuella civila offer.28   

 
                                                 
25 Laqueur (2001) s.5 
26 Björn Kumms Terrorismens historia ger exempelvis en bra översikt över terrorismens långvariga existens.  
27 Kumm (2002) s.49-54 
28 Arvidsson (2006)  
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Nationell terrorism uppstår när ett land präglas av politiska eller sociala missförhållanden. 
Våldshandlingarna riktas mot den egna staten, dess institutioner och mot representanter för 
den rådande ordningen. Nationell terrorism är vanligt förekommande i många länder. 
Exempel på kända nationella terroristorganisationer är baskiska ETA, nordirländska IRA, 
kroatiska Ustaša och kurdiska PKK.29  
 
Internationell terrorism utförs av grupper som attackerar mål utanför det egna hemlandets 
gränser. Målen är väldigt varierande och kan vara ambassader, byggnader, flygplan, båtar, 
diplomatpersonal etc. Medlemmarna är oftast utspridda över hela världen men är i kontakt 
med organisationens ledning. Internationell terrorism har ofta utövats av nationella 
organisationer med syftet att skapa internationell uppmärksamhet. Exempel på internationella 
terroristorganisationer är al-Qa’ida och JRA.30   
 

3.1.3 Terrorist, gerilla och frihetskämpe  
 
Ibland uppstår det svårigheter med att skilja terrorister, gerillarörelser och frihetskämpar åt, 
mycket på grund av att frihetskämpe och även gerilla i viss mån är positivt laddade ord, 
medan terrorist omges av i högsta grad negativa konnotationer. Om man till exempel frågar 
en palestinier vilket epitet han skulle sätta på en palestinsk självmordsbombare som bär 
ansvaret för ett dussintals civilas död, är sannolikheten stor att han skulle svara 
”frihetskämpe”. Självmordsbombaren är i hans ögon en hjälte som gör motstånd mot det 
militärt överlägsna Israel. Om frågan däremot skulle ställas till en israel skulle denne med stor 
sannolikhet klassificera självmordsbombaren som en ”terrorist”.  

 
David J. Whittaker gör följande distinktion mellan de tre: 
 

 Terroristens målgrupp är ofta civila.  
 En gerilla31 slår oftast till mot militär personal och anläggningar.  
 En frihetskämpe genomför en kampanj med syftet att befria sitt folk från en 

diktatorisk regim eller en ockupationsmakt.32 
 
Tjetjenska terrorister som spränger bomber i exempelvis Moskva betraktas som inget annat än 
kriminella, oavsett vilka motiv de har. Terroristen ser inga begränsningar vid tillämpningen av 
metoder som han tror kommer leda honom närmare det slutgiltiga målet. De mot vilka han har 
begått dådet har inget som helst överseende med hans motivationer, utan om han tillfångatas 
ställs han direkt inför rätta med risken att få det strängaste straffet. En gerilla å andra sidan 
bedriver ett ”folkets krig” och hänger sig åt en rättmätig kamp. En gerilla slår till mot vad 
man uppfattar som legitima militära mål, som exempelvis Fidel Castro och Che Guevara 
gjorde. En gerilla är ofta beundrad och romantiserad. Med frihetskämpar avses folkliga ledare 
som är hängivna den oundvikliga befrielsekampen, såsom Indiens Gandhi, Sydafrikas Nelson 
Mandela och Kenyas Jomo Kenyatta. Syftet är att mobilisera hela den undertryckta nationen i 

                                                 
29 Ibid. 
30 Arvidsson (2006), Japanese Red Army bildades I Japan under 1960-talet. Organisationen förespråkar våldsam 
världsrevolution och attackerna har riktats främst mot japanska och amerikanska mål världen över.  
31 Lyth (2006), Gerillakrigföring går ut på att beröva motståndaren kontrollen över ett visst område genom att i 
mindre förband utföra sabotage och väpnade attacker. Denna sorts krigföring är den militärt sätt underlägsnes 
metod att försvaga fienden på.     
32 Whittaker (2004) s.4  
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kampen mot ockupationsmakten och för självständighet. Frihetskämparna kan vara 
förespråkare av både våldsamma och icke-våldsamma metoder.33   
 
Det som skiljer en terrorist från de andra två är inte omfattningen av våldsanvändandet, utan 
valet av målgrupp och sättet man genomför sina aktioner på. Om en gerilla eller en 
frihetskämpe använder våld mot oskyldiga civila är det högst troligt att de kommer att klassas 
som terrorister, vilket innebär att gränsen mellan dessa tre ibland kan vara väldigt suddig. Det 
kan hända att exempelvis en gerilla avsiktligt skadar oskyldiga civila då det känns som om 
man inte rör sig framåt i kampen mot regimen. De Tamilska tigrarna, som slåss på Sri Lanka 
för självständighet, betraktas oftare som terrorister än som en frihetskämpande gerilla på 
grund av att de förstör byar och mördar ledande politiker. Tjetjenska rebeller som i sin kamp 
för självständighet ockuperar en skola blir genast klassade som terrorister, men när de i 
Tjetjenien framgångsrikt saboterar en rysk militärbas uppfattas de som modiga patrioter av 
sina landsmän.34   
 
Det är uppenbart att det existerar många tankar kring hur terrorism borde definieras, men de 
presenterade definitionerna har ändå vissa grundläggande mönster. En av anledningarna till 
definitionsproblematiken är att det abstrakta innehållet hos begreppet är negativt laddat och 
känsloupprörande, vilket skapar svårigheter och kontroverser i framställningen av objektiva 
definitioner. Det är ett i högsta grad känslomässigt laddat begrepp, i synnerhet för människor 
som har förlorat någon anhörig i ett terrordåd. De bryr sig sällan om att förstå terroristernas 
bakomliggande motiv, alla de där ”därför” som väntar på att besvaras bakom de där ”varför”. 
Och vem kan klandra dem? 

Det är dock forskningsvärldens uppgift att fortsätta söka i definitionsdjungeln för att 
vidareutveckla förståelsen för detta svåröverskådliga problem.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Ibid. 
34 Whittaker (2004) s.4-5 
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3.2 Varför uppstår terrorism? 
 

Fokus i denna del ligger på att förklara varför terrorism uppkommer. Först presenteras Martha Crenshaw’s 
teori som behandlar uppkomst av terrorism som ett resultat av att aktörer gör strategiska val.35 Därefter 

presenteras det analytiska ramverket.   
 

3.2.1 Terrorism som strategiskt val 
 
Terrorism är ett uttryck för logiska val och politisk strategi, enligt Martha Crenshaw. 
Crenshaw menar att terrorism kan följa logiska processer som kan upptäckas och förklaras. 
Terrorism uppkommer på grund av politiska och strategiska orsaker, då en organisation 
frivilligt väljer att använda våld i förverkligandet av sina mål. Terrorism uppvisar en kollektiv 
rationalitet då det är oftast radikala, politiska organisationer som betraktas som huvudaktörer i 
ett terroristdrama. Gruppen besitter gemensamma värderingar och väljer medvetet terrorism 
som metod, jämte andra, mer moderata tillvägagångssätt. Effektivitet är den primära faktorn 
för valet av metod. Terrorism väljs alltså vanligtvis då organisationen anser att det är den mest 
effektiva metoden i kampen mot fienden.36    
 

3.2.2 Förutsättningar för uppkomst av terrorism 
 

Det primära man måste göra är att bestämma när en extremistisk organisation finner terrorism 
användbart. Crenshaw menar att extremister använder terrorism antingen när de a) är ute efter 
en radikal förändring i det låsta läget, eller b) när de vill försvara de privilegier som de 
uppfattar hotas. Tillgripande av terrorism förutsätter att gruppens missnöje med regeringen är 
extremt stort och deras krav går ofta ut på att den politiska eliten måste ersättas. Man kan 
ställa sig frågan varför terrorism är attraktivt för vissa regeringsmotståndare medan det är 
oattraktivt för andra?37 

Brukare av terrorism hävdar ofta att de inte hade något annat val än att tillgripa terrorism, 
och det är dessutom sant att terrorism förekommer då tillämpningen av andra metoder har 
misslyckats. I 1800-talets Ryssland demonstrerade exempelvis motståndarna till tsaren sitt 
missnöje genom icke-våldsamma aktioner vars misslyckande så småningom gav upphov till 
terrorism. I Palestina-Israel konflikten föddes terrorism på grund av misslyckat arabiskt 
försök att föra konventionellt krig med Israel. De ”icke-statliga” brukarna av terrorism, det 
vill säga grupper i opposition till regimen, är begränsade vad gäller valmöjligheter då de 
saknar massornas stöd och då de möter en överlägsen fiende. Terrorism blir alltså den sista 
utvägen i deras kamp. Man kan också säga att terrorism är resultatet av en viss 
inlärningsprocess. I början av kampen är det troligt att en grupp använder sig av mer moderata 
protestmetoder, men när man upptäcker att man inte rör sig framåt i sin kamp blir terrorism 
genast ett attraktivt alternativ. Terrorister lär dessutom av andra terroristers erfarenheter, vilka 
förmedlas till dem genom massmedier och informella kontaktnät.38 
 
Crenshaw menar att terrorism oftast tillgrips av den part som saknar konventionell 
militärmakt. Det är uppenbart att detta är den svaga parten i konflikten, men mer intressant är 

                                                 
35 Martha Crenshaw är professor vid Wesleyan University i Connecticut, USA, och internationellt erkänd 
terrorismexpert. 
36 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.8 

37 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.10-11 
38 Ibid.  
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orsaken till dess svaghet. Varför misslyckas terroristiska organisationer med att mobilisera 
tillräckligt många anhängare för att ändra eller störta regeringens politik? 
En möjlighet är att majoriteten av befolkningen inte har samma extremideologiska 
samhällsbild eller världsbild som motståndmännen har, vilket gör motståndmännens 
organisation relativt oattraktiv. Skillnaden kan ligga i den politiska uppfattningen, om man 
exempelvis föredrar socialism eller kapitalism. En majoritet västtyskar ansåg att Röda armé 
fraktionens löften om framtida samhällsordning var överdrivet vaga, om inte motbjudande. 
Andra extremistiska organisationer, som ETA i Spanien eller IRA i Nordirland, tilltalar i 
synnerhet etniska, religiösa eller andra minoriteter. I sådana fall existerar det oftast tillräckligt 
med potentiella anhängare, men det antalet är begränsat. Även om den terroristiska 
organisationen skulle lyckas mobilisera stora delar av den egna minoriteten är de siffrorna 
oftast otillräckliga i kampen mot en överlägsen fiende.39          

En annan möjlighet är att organisationens medlemmar är ovilliga eller oförmögna att 
lägga ner den tid som krävs för att organisera ett massuppror. Aktivister kanske saknar 
kunskap och tålamod, eller så förväntar de sig inte att folket ska stödja deras kamp. Crenshaw 
konstaterar att det inte spelar någon roll hur omfattande det allmänna missnöjet är, folket reser 
sig inte spontant utan det krävs alltid en organiserad mobilisering. För att organisera en lyckad 
icke-våldsam kampanj krävs det tid, kunskap, resurser, och tålamod från aktivisterna. Den 
sista faktorn kan ofta vålla till problem då aktivister ofta vill ha omedelbara belöningar. I 
strävan efter dessa sållar man rationellt bort de tidskrävande, moderata metoderna, och 
tillgriper terrorism.40  
 
En extremistisk organisation behöver inte enbart sträva efter att förändra det rådande politiska 
läget, utan terrorism kan också uppstå när man uppfattar att den egna gruppens värderingar 
hotas. Man är alltså inte ute efter att förändra utan att försvara. Terrorism kan vara en 
reaktion på en plötslig försvagning av en oliktänkande organisations makt. Man är rädd att 
framstå som svag vilket kan leda till att man bestämmer sig för att göra en 
styrkedemonstration. IRA använde terrorism för att kompensera för vad som kunde uppfattas 
som en försvagning, även om man riskerade att stöta bort den allmänna opinionen: under 
1970-talet när IRA förhandlade med den brittiska regeringen utförde man samtidigt ett antal 
terrordåd då man inte ville att allmänheten skulle tro att förhandlingar innebar förlust av 
styrka.41  

Högerextremistiska organisationer använder våld då de uppfattar att lägesbalansen är på 
väg att ändras till vänsterns fördel. I Italien, i slutet av 1960-talet, genomförde exempelvis 
extremhögern ett antal terrordåd i tätbebyggda områden, vilket resulterade i stor skadegörelse 
och många civila offer. Man tillgrep terrorism för att skydda sitt ideologiska ställningstagande 
genom att försöka förhindra den italienska regeringen och väljarkåren från att förflytta sig 
vänsterut på den politiska skalan.42       

 

3.2.3 Terrorismens kostnader och nyttor 
 

En organisation, eller en falang av en organisation, kan tillgripa terrorism då man inte 
förväntar sig att andra metoder ska fungera eller är för tidskrävande. Organisationen tänker då 
igenom vilka mål och valmöjligheter man har och gör en kostnads-nyttoanalys. Den rationella 

                                                 
39 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.10-11 
40 Ibid.  
41 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.12-16 
42 Ibid.  
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analysen är inte helt olik den som en befälhavare gör innan en militärinsats eller den som en 
affärsman gör när han planerar sin nästa investering.43 
 
 

3.2.3.1 Terrorismens kostnader 
 
Terrorismens kostnader är höga. När den används som en inhemsk strategi, får man onekligen 
räkna med att regeringens reaktion kommer att vara vedergällande. Organisationen kan dock 
tro att regeringens agerande inte kommer att utgöra ett seriöst hot, vilket resulterar i att man 
ändå genomför den planerade aktionen. Denna kostnad, eller den sannolika risken att 
regeringen ska slå tillbaka, kan man minimera genom att exempelvis bygga ett säkert 
underjordiskt nätverk. Sendero Luminoso (Den lysande stigen)44 tillbringade tio år på att 
skapa en hemlig organisationsstruktur innan man 1980 bestämde sig för att inleda en 
våldskampanj. Extremister kan också tänka långsiktigt. Om de uppoffringar man gör nu 
lyckas inspirera framtida aktioner är de inte förgäves.45  

En annan potentiell kostnad kan vara att man förlorar den allmänna opinionens stöd. 
Terroristiska aktioner tenderar nämligen förr eller senare att drabba oskyldiga civila, oavsett 
hur välplanerade de är. Okontrollerat våld kan uppfattas som överdrivet och orättfärdigt, och 
driva medborgare till att alliera sig med regeringen. Om regeringen genomför omfattande 
repressalier mot motståndmännen, kan detta skapa rädsla bland befolkningen som väljer att 
distansera sig ännu mer från upprorsmakarna. Denna potentiella kostnad, att den allmänna 
opinionen alieneras, är förmodligen lägst i etniskt delade samhällen, där offren identifieras 
som fiender och där minoriteten uppfattar majoritetens regering som illegal. Terrorister 
försöker kompensera för denna kostnad genom att hävda att de saknar valmöjligheter när det 
gäller att besvara regeringens våldsamheter, vilket är anledningen till att de tillgriper 
terrorism.46 
 

3.2.3.2 Terrorismens nyttor 
 
Terrorism är en oerhört effektiv metod när det gäller att föra upp sakfrågor på dagordningen, 
förutsatt att orsakerna bakom terroraktionerna är välartikulerade. Regeringen kan avfärda men 
inte ignorera terroristernas krav, vilket gör att sakfrågan blir permanent så länge som en 
terroristisk organisation fortsätter att vara verksam. 1974 var exempelvis den palestinska 
terrororganisationen Svarta september villig att offra sin bas i Khartoum, stöta bort den 
sudanesiska regeringen, och skapa kluvenhet i den arabiska världen genom att inta 
Saudiarabiens ambassad och mörda amerikanska och belgiska diplomater. Innan aktionens 
genomförande hade organisationen förmodligen vägt kostnaderna mot nyttorna, och nyttorna 
hade vägt tyngre. Uppoffringarna var värda besväret eftersom man fick ut sitt budskap till 
världen, vilket löd ”ta oss på allvar”.47  
Terrorism kan användas med syftet att skapa revolutionära förhållanden. Den kan öppna upp 
möjligheten för massrevolt genom att underminera regeringens maktbefogenhet och 
demoralisera den offentliga statsadministrationen, det vill säga domstolar, polisväsendet och 

                                                 
43 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.16 
44 NE Sendero Luminoso (2006), Den lysande stigen är en peruansk maoistisk gerillarörelse som uppstod i 
början av 1970-talet.  
45 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.16-17 
46 Ibid.  
47 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.17-18 
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militären. Terrorism sprider osäkerhet, vilket skapar en svår miljö för de politiska 
makthavarna att regera i. Terroristorganisationen hoppas att detta ska leda till en minskning 
av regeringens möjligheter att tvångskontrollera landet, och därmed istället öppna upp 
möjligheten för medborgare att ansluta sig till oppositionen. Genom att förnedra regeringen 
uppvisar organisationen styrka, och moralen och entusiasmen bland sympatisörerna 
upprätthålls. Den första vågen ryska revolutionärer hävdade att målet med terrorism var att 
matta ut fienden, att göra makthavarnas position ohållbar genom att leverera i första hand ett 
moraliskt, ej fysikt, slag. Terroristerna strävade efter att paralysera regeringen genom att då 
och då demonstrera sin närvaro.48  

Terrorism kan inspirera till motstånd. Terrorism visar att en regim kan utmanas och att 
illegal opposition är möjlig. Den fungerar som en utlösare av massrevolt, snarare än som ett 
substitut. Allt det tråkiga och tidskrävande organisationsarbete som erfordras för att 
mobilisera människor kan undvikas. Terrorism utgör en genväg till revolution och 
förändring.49        
 
Avslutningsvis konstaterar Crenshaw att valet av terrorism innebär att man måste beräkna den 
rätta tidpunkten att slå till, och det borde dessutom existera ett underliggande, någorlunda 
stort folkligt stöd för ett uppror. Vidare så beror uppkomsten av terrorism på relationen mellan 
regeringen och motståndarna. Radikalerna väljer terrorism när de vill genomföra omedelbara 
aktioner. De tänker att enbart våld kan bygga organisationer och mobilisera stöd, och 
accepterar därmed riskerna med att utmana regeringen på detta provokativa sätt. Utmanare 
som tror att en stark organisation kommer före våldsamma aktioner, att uppror utan stora 
folkmassors stöd är missriktade, och att en för tidig konflikt med regeringen endast kan sluta i 
en katastrof, föredrar mer gradvisa strategier. De föredrar hellre metoder som 
gerillakrigföring, eftersom terrorism kan äventyra de eventuella vinningar man har eller 
utesluta eventuella, framtida kompromisser med regeringen.50 

Motståndsorganisationer har ett antal valmöjligheter som bestäms av den rådande 
situationen och gruppens målsättningar och resurser. Innan man tillgriper terrorism tar man 
med i beräkningarna balansen som råder mellan den egna gruppen och makthavarna, en 
balans som beror på motståndarnas förmåga att vinna allmänhetens stöd. Förespråkare av 
terrorism är medvetna om att det kan vara väldigt svårt att få ett brett folkligt stöd för 
användande av terrorism, vilket är något som de tar hänsyn till när de beräknar de troliga 
resultaten av aktivt handlande eller passivitet. De kan ha fel vad gäller alternativen de har att 
tillgå, eller missberäkna konsekvenserna av deras aktioner, men deras beslut baseras på 
logiska processer. Terroristiska organisationer lär sig från sina och andras misstag, vilket 
skapar en strategisk kontinuitet och utveckling mot effektivare och mer sofistikerade metoder. 
Framtida val av terroristiska metoder bestäms av konsekvenserna av nutida aktioner.51          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.18-19 
49 Ibid.  
50 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.19-20 
51 Ibid. 
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3.2.4 Det analytiska ramverket  
 

Det analytiska ramverket är framställt av författaren efter ingående studier av ämnet terrorism. Referenser 
anges där det teoretiska resonemanget hämtar stöd från andra teoribildningar.  Nedan följer en beskrivning 

kring hur det analytiska ramverket är uppbyggt och hur det ska tillämpas på det aktuella fallet.  
 

Analysverktygets terrorismutlösande faktorer är indelade i följande tre kategorier: 
 

 Situationella faktorer 
 Permanenta faktorer  
 Direkt utlösande faktorer  

 
 
Situationella faktorer52 – är grundläggande för att terrorism ska kunna uppstå.  

 
Förekomst av gynnsam omgivning är den första faktorn. Med det menas att den geografiska 
terrängen ska kunna möjliggöra uppkomst av terrorism. Städer och tätbefolkade områden är 
exempel på gynnsam omgivning för terroristiska organisationer att operera i, då det kan vara 
svårt att övervaka stora massor av människor som är i ständig rörelse. Sådan miljö gör det lätt 
för terrorister att exempelvis placera en väska med sprängmedel inne i en storstads 
tunnelbana.    

Den geografiska omgivningen ska kunna erbjuda effektiv förflyttning för 
terroristgrupperna, i synnerhet efter utförda aktioner. Städer gör detta då man efter en 
genomförd aktion ganska lätt kan smälta in i den bullrande folkmassan och bli en i mängden. 
För prickskyttar är exempelvis ett storstadsområde med många höghus en utmärkt miljö. Efter 
utfört attentat kan man förflytta sig snabbt och smidigt innan någon har hunnit lista ut varifrån 
skottet har kommit. 

Glesbefolkade, bergiga områden utgör också gynnsam omgivning för terrorister när det 
handlar om att gömma sig efter begångna dåd.  

 
För att terrorister ska kunna organisera sig, planera, och utföra aktioner, krävs det att gruppen 
har tillgång till resurser. Med resurser menas element som bidrar till att en terroristisk 
organisation kan existera och vara verksam. Ekonomiska resurser, vapen, transportmedel, och 
teknologisk utrustning såsom mobiltelefoner och datorer, är exempel på viktiga tillgångar för 
en organisations verksamhet.  

 
Den sista situationella faktorn utgörs av möjligheten att rekrytera medlemmar. För att en 
terroristisk organisation ska kunna uppstå krävs det att det existerar ett någorlunda stort 
folkligt stöd för ett uppror. Ju fler medlemmar som är beredda att utföra terroristiska aktioner 
i strävan efter förverkligandet av gruppens mål en organisation har, desto starkare är den. 
Denna faktor är tydligt närvarande i områden som präglas av fattigdom, social 
marginalisering, och bristen på framtidsperspektiv bland befolkningen. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Se Crenshaw, i Whittaker (2003)   
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Permanenta faktorer – karakteriseras av att de enbart kan upplösas om den ena sidan 
avsäger sig de kraven man har i konflikten, och blir därmed den förlorande parten. Det är 
dock viktigt att notera att terroristiska organisationer kan (efter att de har uppnått de initiala 
målen) ge uttryck för nya krav, vilket skulle rättfärdiga organisationens fortsatta existens och 
verksamhet. En terroristisk organisation liknar nämligen många gånger vilken annan 
organisation som helst; man vill fortsätta existera och expandera. Terrorism blir med tiden 
terroristernas yrke, det enda yrket de kan. Organisationens upplösning skulle för dem innebära 
direkt arbetslöshet, och en tillvaro präglad av ovisshet och osäkerhet. Därför kan en 
terroristisk organisation fortsätta att existera och verka trots att den har uppnått sina mål.53  

 
Långvarig väpnad konflikt är den första permanenta faktorn. Terrorism uppkommer ofta då 
man har misslyckats med konventionell krigföring. Den pågående väpnade konflikten är 
oftast av asymmetriskt slag, det vill säga den ena sidan är klart militärt starkare än den andra. 
Ju längre konflikten pågår och den svaga parten känner att den inte kan rå på den överlägsna 
motståndaren, desto större är risken att den svaga parten kommer att ta till terrorism.  

 
Ockupation är en annan permanent faktor som kan orsaka terrorism. Terrorism blir i detta fall 
en metod motståndmännen tillgriper för att driva ut den oftast militärt starkare ockupanten.  

 
En grupp kan tillgripa terrorism i strävan efter autonomi. Det är viktigt att notera att man inte 
behöver vara ockuperad i traditionell mening för att sträva efter autonomi, utan man kan 
exempelvis vilja bilda en egen stat inom en redan existerande stat. Detta kan oftast tillskrivas 
etniska minoriteter som utgör majoriteten inom ett visst område, som exempelvis den 
baskiska terroristorganisationen ETA i Spanien.   

 
Diplomatiskt dödläge, i kombination med massornas frustration över den ineffektiva 
fredsprocessen, är många gånger anledningen bakom terrorism. Israel-Palestina konflikten är 
ett utmärkt exempel där det råder diplomatiskt dödläge. Parterna har kunnat förhandla med 
varandra, från och till, och det har funnits perioder med vapenstillestånd, men konflikten per 
se har aldrig kunnat lösas med diplomatiska medel. När så är fallet, och när inte heller 
framtiden verkar ljusare, blir terrorism ett alternativ i strävan efter omedelbara resultat.   

 
Direkt utlösande faktorer – är närvarande i den rådande situationen och fungerar som 
direkta utlösare av terrorism.  

 
Fattigdom definieras av nationalencyklopedin som levnadsstandard som är oacceptabelt låg.54 
Den oacceptabla levnadsstandarden behöver inte enbart skapas av bristen på materiella 
resurser, utan också av icke-existerande möjligheter till självförverkligande. Avsaknad av 
självförverkligande möjligheter kan bero på att man saknar materiella resurser eller är socialt 
marginaliserad på grund av etnicitet, religion, hudfärg eller annat. Vanligtvis är det som så att 
de som saknar materiella resurser också är de som är socialt marginaliserade. En människa 
som lever i avsaknad av både materiella tillgångar (exempelvis pengar) och framtidsvisioner 
(exempelvis utbildning), är relativt lätt att demoralisera och rekrytera till terroristisk 
verksamhet.  

 
Ideologisk extremism kan vara en direkt utlösande faktor av terrorism. Extremister 
kännetecknas av att de söker enspåriga men också totala lösningar på problemen, och ofta är 
det ett begränsat antal problem man koncentrerar sig på. En grupp som innehar en 
                                                 
53 Se Galtung (1967), samt Post, M, Jerrold, i Reich [red.] (1998)  
54 Petersson (2006)   
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radikalideologisk ståndpunkt som skiljer sig från den rådande regeringens kan ta till terrorism 
för att sprida sin samhällsvision. Gruppen är otålig och vill ha direkta resultat, varför man 
avvisar parlamentariskt deltagande. Grupper som använder terrorism för att sprida sin 
ideologi innehar vanligtvis extrempolitiska värderingar som inte finner stöd i den breda 
allmänheten. Vänster- och högerextremism är de former som det oftast talas om. Det är viktigt 
att notera att extremism, utifrån ett historiskt perspektiv, är ett relativt begrepp. Det är ganska 
vanligt att något som har uppfattats som extremism vid en tidpunkt har blivit mer accepterat 
vid en annan.55    

 
Religiös extremism skiljer sig från den ideologiska extremismen såtillvida att det är det 
religiösa budskapet som är centralt. Den egna samhälls- eller världsvisionen är den enda man 
accepterar, och man är beredd att göra det som krävs för att förverkliga den. Man drar sig inte 
för att använda terrorism i kampen mot oliktänkande. Den ordningen man vill få fram bygger 
oftast på misstydda extremtolkningar av religiösa texter. Gruppen anser sig ha förstått guds 
budskap och åtar sig den viktiga uppgiften att sprida den. Inställningen är kompromisslös och 
den egna religionen är den rätta. Självmordsbombare är vanligt förekommande bland religiösa 
extremister. De är inte rädda för döden, då de är övertygade om ett underbart liv efter detta i 
himmelen. Noterbart är att den religiösa extremismen har en klar uppfattning om hur det 
politiska statsskicket ska se ut, vilket innebär att den vid sidan om den egna religionen 
samtidigt ger uttryck för en politisk ideologi.56   

 
Exempel på specifika händelser, eller aktioner från motståndarens sida som kan föregå 
terrorism, kan vara provocerande politiska uttalanden från makthavares sida, eller plötsliga 
tillslag mot misstänkta terroristnästen. Ariel Sharons kontroversiella besök av tempelområdet 
i Jerusalem i september 2000 anses ha utgjort upptakten till en spontan palestinsk resning, den 
andra intifadan. Resningen var oerhört våldsam och palestinierna introducerade ett nytt vapen, 
självmordsbombarna. De slog till i många israeliska städer och orsakade stor materiell och 
civil förödelse.57  

En regerings tillslag mot ett misstänkt terroristnäste kan orsaka omedelbar vedergällning 
från den terroristiska organisationens sida. Gruppen anser sig ha mottagit ett direkt slag och 
känner sig tvungen att reagera. Man vill visa att regeringens framgång egentligen inte ändrar 
någonting i det rådande förhållandet, och man vill dessutom göra en styrkedemonstration med 
förhoppningen att både den inhemska och internationella opinionen ska förstå att man menar 
allvar.    
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 NE Extremism (2006)  
56 Se Laqueur (2001), Whittaker (2004), Kumm (2002), samt Jervas (2003)  
57 Se Crenshaw, i Whittaker (2003), samt Kumm (2002)   
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Syftet med det analytiska ramverket är att det ska appliceras på det i kapitel fyra presenterade 
terrorismscenariot. Ramverket ska tillämpas på den aktuella empirin med förhoppningen att 
bringa klarhet till varför terrorism uppstår i det undersökta fallet. Författaren ämnar studera 
förekomsten av de tre kategoriernas olika faktorer i fallet IRA, för att undersöka vilka 
orsaksfaktorer det existerar bakom uppkomsten av terrorism i det aktuella fallet.  
 
I och med presentationen av det analytiska ramverket har det första syftet uppnåtts.    
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4 Empiri 
 

I detta kapitel presenteras terrorismscenariot och dess konflikthistorik.  
 

4.1 Val och diskussion kring terrorismscenariot 
 
Ett terrorismscenario är en konflikt mellan två eller fler parter där terrorism utövas med syftet 
att föra fram en politisk agenda. Fokus läggs på förekomsten av terrorism i konflikten, istället 
för på konflikten i sin helhet. Genom att studera scenariot får man en förståelse för den 
kontext i vilken terroristgruppen verkar. För att få en ingående förståelse för varför terrorism 
uppkommer studeras dock själva gruppen som utövar terrorism.58  
 
Terrorismscenariot som studeras i denna uppsats utgörs av den nordirländska konflikten 
mellan protestanter och katoliker. Terroristgruppen som undersöks är Irländska republikanska 
armén.  
 

4.1.2 Utgångspunkt för behandling av terrorismscenariot 
 
Den 28 juli 2005 meddelade IRA:s ledning i ett officiellt meddelande att organisationen 
avslutar den väpnade kampen och IRA:s enheter beordrades att lämna in sina vapen. 
Måndagen den 26 september samma år förklarade Independent International Commission on 
Decommissioning (IICD) att IRA hade slutfört avväpningen.59 Det kan alltså konstateras att 
IRA:s väpnade, intensiva kamp, samt tillämpning av terrorism, är officiellt avslutad. 
Författarens utgångspunkt i denna uppsats är dock annan. Konflikten behandlas inte som 
avslutad, utan som att den har inträtt i ett latent stadium. Det är sant att det intensiva, 
manifesta IRA-våldet som präglade konflikten under 70-, 80-, och 90-talet i form av 
uppseendeväckande terrordåd inte längre är närvarande i konflikten. Det betyder dock inte 
nödvändigtvis att det manifesta våldet har fått en permanent upplösning, utan endast att det 
har intagit en latent form. Faktum är att spänningarna och hatet mellan protestanter och 
katoliker kvarstår, vilket innebär att den latenta konflikten kvarstår, vilket i sin tur innebär att 
risken för att konflikten återigen ska inta en manifest form och gestalta sig genom nya 
terrordåd kvarstår. Utgångspunkten är att IRA, som har existerat i över 80 år, inte har upplösts 
och slutat att existera i och med det officiella förkunnandet. Likt konflikten har organisationen 
och dess medlemmar inträtt i ett latent stadium. Författaren ämnar uppvisa stöd för den 
presenterade utgångspunkten i efterföljande avsnitt.              

Terrorismscenariot är alltså uppdelat i två delar; en manifest del som sträcker sig från 
1969 till undertecknandet av fredsavtalet 1998 samt en latent del, som har präglat konflikten 
efter 1998 fram till idag.   

Det empiriska fallet väljs därför att författaren anser att konflikten i högsta grad 
fortfarande är närvarande. Sålunda utgör det aktuella fallet ett relevant och intressant 
undersökningsobjekt.  
 
 
 

                                                 
58 Författarens definition och resonemang. 
59 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden (2006)  
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4.2 Terrorismscenariot Nordirland och IRA 
 

4.2.1 Konflikthistorik 
 
Irland införlivades med Storbritannien år 1535. Alltsedan dess har det existerat ett starkt 
irländskt motstånd mot den engelska överhögheten.60 I och med införlivandet med 
Storbritannien drabbades den irländska befolkningen hårt av olika skattebördor. Vidare var 
protestanternas förtryck av katolikerna omfattande, vilket bidrog till stor upprorsrisk. I början 
av 1600-talet utvandrade ledande familjer från Ulster till katolska länder. Detta lämnade 
utrymme för bosättning av främst skotska presbyterianer vilket cementerade Ulsters starka 
inslag av protestantism. Det irländska godsägarskiktet angliserades. Landsbygden i väster 
förblev dock irisk. Irland omvandlades sakta till ett land med stora gods och allt färre fria 
bönder.61   
 
År 1641 inleddes ett irländskt uppror. Irländarna var dock splittrade och upproret slogs brutalt 
ned 1649-50, varefter det totalt upphörde 1653. Den engelska kolonisationen intensifierades, 
och under 1660-talet hade protestanterna total kontroll över den lokala administrationen. Den 
katolske kungen Jacob den II fick stöd hos Irlands katoliker, men efter nederlaget vid Boyne 
1690 mot den nederländske erövraren Vilhelm III av Oranien kunde protestanterna utropa 
total seger. Därefter uteslöts katolikerna från Irlands parlament.62  

I början av 1600-talet hade katolikerna ägt cirka 90% av Irlands jord. De stora 
landkonfiskationerna under detta århundrade ledde dock till att de hundra år senare endast 
ägde 14%. På 1770-talet var siffran 5%. År 1700 utgjorde katolikerna 3/4 av Irlands 
befolkning som vid den tidpunkten var cirka 2,8 miljoner. Landet dominerades helt av de 
cirka 5000 anglikansk-protestantiska jordägarna varav många inte ens var bosatta på Irland. 
Under slutet på 1700-talet, och under inflytande av den amerikanska revolutionen, växte 
återigen det irländska motståndet. De irländska nationalisterna lyckades förmå den brittiska 
överhögheten att gå med på vissa eftergifter; bland annat underlättades det för katolikerna att 
skaffa jord, det irländska parlamentet fick en starkare ställning, och vissa ämbeten gjordes 
tillhängliga för katoliker. Vissa nybildade radikala irländska klubbar krävde jämlikhet mellan 
de religiösa grupperna. De fick militärt stöd av Frankrike, men det uppror som utbröt 1798 
slogs brutalt ned av britterna. År 1801 upplöstes det irländska parlamentet och öarna 
förenades till Förenade Storbritannien och Irland.63      
 
Historien har präglats av många sammandrabbningar mellan protestanter och katoliker. 
Oroligheterna har oftast startats av katoliker som har opponerat sig emot Storbritanniens 
förtryck och orättvisa behandling, och därefter slagits ned av den överlägsne kolonisatören. På 
1870-talet organiserades irländska bönder i Irish National Land League av en protestant ur 
överklassen. De katolska böndernas ledare hette Charles Stewart Parnell och kom från en 
engelsk godsägarsläkt. Uppbackad av bönderna lyckades Parnell förmå Storbritanniens 
liberale premiärminister William Gladstone att driva igenom jordreformer som efter många 
års kamp äntligen gav irländska bönder egen jord.64  

Parnells mål med kampen var irländskt självbestämmande, Home Rule. Han syftade dock 
aldrig till full politisk självständighet för Irland. I Nordirland vägrade protestanterna vid 1800-
                                                 
60 Häggman (1978) s.81 
61 Harrison (2006) 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Kumm (2002) s.135 
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talets slut att ingå i en republik som skulle styras av katolska irländare. Idag, hundra år senare, 
kvarstår samma problematik.65      
 

4.2.2 Påskupproret – irländska republikens födelse och delning 
 
I april 1916 startade 1600 irländska nationalister ett berömt men inte så framgångsrikt uppror 
mot den brittiska överheten. Demonstranterna intog centrala delar av Dublin. Efter en veckas 
stridigheter, vilka krävde 450 dödsoffer och 2600 sårade, kapitulerade upprorsledarna. 15 
ledare avrättades vilket ledde till att det allmänna kravet på självständighet växte.66  
 
Sinn Féin67, det nationalistiska partiet som sedan bildandet 1905 utgjort ett passivt motstånd 
mot britterna, radikaliserades efter påskupproret. Vid valen som hölls i december 1918 fick 
partiet 73 mandat och de protestantiska unionisterna 26 (samtliga i Nordirland). De nyvalda 
parlamentsledamöterna beslutade på initiativ av Sinn Féins grundare Arthur Griffith att inte 
bege sig till London. Istället satte man upp ett eget parlament i Dublin där man övertog 
administrationen från britterna och inrättade egna domstolar. Den 21 januari 1919 grundades 
således Dáil Éireann, det irländska parlamentet. Till parlamentets president utsågs en av 
ledarna vid påskupproret, Eamon de Valera. Finansministern Michael Collins påbörjade 
genast uppbyggnaden av IRA som skulle ansvara för beskyddandet av den nya staten.68        
 
1919 bröt nya oroligheter ut. IRA, under ledning av Michael Collins, utkämpade ett 
framgångsrikt gerillakrig mot de brittiska styrkorna. IRA inledde anfall mot poliskaserner och 
militära depåer som fanns stationerade över hela Irland. Den brittiska armén lyckades trots 
numerär överlägsenhet inte besegra IRA.69 IRA:s framgångar resulterade i en fredskonferens i 
London 1921, där Collins undertecknade ett avtal med den brittiska regeringen angående 
Irlands status. Irland, under namnet Irländska fristaten, fick ställning som brittisk dominion70 
medan Nordirland tillsvidare skulle styras av britterna. Collins lyckades med knapp majoritet 
driva igenom avtalet i det irländska parlamentet, varefter han utsågs till Irlands förste 
premiärminister. Eamon de Valera och andra högt uppsatta motståndsmän opponerade sig 
starkt mot avtalet och Irlands delning. Efter att avtalet undertecknats bröt ett kortvarigt 
inbördeskrig ut, och Michael Collins dödades av sina egna kamrater inom IRA.71  

1937 antog den irländska fristaten en ny författning. Landet bytte namn till Éire och blev 
republik. Året därpå undertecknades ett avtal som gav Irland full kontroll över sitt territorium. 
Sedan 1949 är landets officiella namn Republic of Ireland.72  
 

4.2.3 Kronologisk översikt av våldet i Nordirland efter 1921 
 

 1920-21, Självständighetskrig och delning – de 26 södra grevskapen blir Irländska 
fristaten medan de sex nordöstra grevskapen bildar Nordirland och förblir en del av 
Storbritannien.73  

                                                 
65 Kumm (2002) s.136 
66 Nilsson (2006)  
67 Namnet betyder “Vi själva”. 
68 Nilsson (2006)  
69 Kumm (2002) s.138 
70 Statsbildning inom Brittiska samväldet med i praktiken nästan helt självständigt styre.   
71 NE Michael Collins (2006) 
72 NE Irland (2006)  
73 PBS Frontline, A, (1998)  
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 12 augusti 1969, Kravallerna i Bogside, Derry74 - Varje år utför den protestantiska 
befolkningen demonstrationer till minnet av slaget vid Boyne år 1690, då den 
nederländske erövraren Vilhelm den III av Oranien besegrade den katolske kungen 
Jakob II. Demonstranterna tillhör Oranjeorden vilket syftar på Vilhelm den III:s 
hemtrakter. Genom demonstrationen vill Ulsters protestanter hedra sina förfäders 
historiska seger över Nordirlands katoliker.75  
Denna dag bröt kravaller ut och över 1000 polismän kallades in för att tygla 
folkmassan. Kravallerna i Bogside markerar det ögonblicket då oroligheterna i 
Nordirland ändrade form. Efter 1921 hade konflikten i huvudsak handlat om att 
förtryckta och diskriminerade katoliker inte berördes av de medborgerliga 
rättigheterna. Efter Bogside kom konflikten istället att handla om religiösa och 
nationella identiteter. Några dagar efter kravallernas utbrott anlände brittiska 
arméstyrkor för att försöka upprätthålla ordningen. Denna dag utgör startdatumet för 
vad som förenklat kallas terrorismen i Nordirland.76 

 28 december 1969, Provisoriska IRA (PIRA) bildas – Händelserna i Derry och de 
följande två årens ständiga sammandrabbningar mellan Nordirlands protestanter och 
katoliker var anledning nog för IRA att återigen inleda en väpnad kamp. Katolikerna 
konstaterade att IRA var de enda som var redo att försvara dem mot protestantiska 
övergrepp. Regeringen i London tycktes nämligen stå på protestanternas sida. Ledaren 
för ”officiella IRA”, Cathal Goulding, hade under 1960-talet inkorporerat marxistiska 
idéer i den dittills ytterst nationalistiska rörelsens filosofi. Marx hade förutspått att 
Irland skulle lyckas vinna sin frihet den dagen då fattiga irländska bönder gick 
samman med sin engelska motsvarighet i kampen mot den gemensamme kapitalistiske 
fienden. Det verkade dock som om Marx kraftigt hade underskattat religionens makt.77  
Provisoriska IRA, ”the Provisionals”, hade en mer radikal inställning. Organisationen 
ville återförena Nordirland med republiken Irland och drog sig inte för att tillgripa 
våld. PIRA ville gå till direkt militär aktion, även mot regeringen i Dublin som man 
ansåg fortfarande lyda under Storbritannien. En av IRA:s ledare, Sean McStiofain, 
organiserade och byggde upp den fraktion som kallas Provisoriska IRA.78    

 9 augusti 1971,  internering utfärdas – Interneringsbeslutet innebar att en person 
kunde fängslas utan rättegång. Detta beslut från den brittiska regeringen skapade 
våldsamheter och politisk oro.79  

 30 januari 1972, Bloody Sunday i Derry – Under en demonstration mot en internering 
av 350 katoliker som misstänktes ha koppling till IRA, skjuts 13 katoliker till döds av 
brittiska fallskärmsjägare. Soldaterna som sköt frikändes med motiveringen att de 
dödade demonstranterna var terrorister som hade kopplingar till IRA. Flera år efter 
incidenten medger den brittiska regeringen att demonstranterna var oskyldiga och 
1999 startas en ny utredning.80    

 24 mars 1972 – Som ett resultat av ”Bloody Sunday” avskaffar den brittiska 
regeringen det nordirländska parlamentet och inför direkt styre från London.81  

                                                 
74 Kumm (2002) s.133, Katolikerna kallar staden för Derry, medan den av sin protestantiska majoritet kallas för 
Londonderry. På detta vis markerar protestanterna sin samhörighet med Storbritannien och sitt protestantiska 
arv. Att författaren väljer att kalla staden Derry får inte uppfattas som att författaren tar ställning i konflikten. 
75 Kumm (2002) s.132 
76 PBS Frontline, A, (1998)  
77 Kumm (2002) s.135 
78 Kumm (2002) s.134-135 
79 PBS Frontline, A, (1998) 
80 Ibid.  
81 Ibid.  
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 21 juli 1972 – IRA detonerar 26 sprängladdningar i Belfast. 9 människor dör och 130 
skadas.82 

 15 maj 1974 – Sinn Féin legaliseras efter att partiet varit förbjudet sedan 1956.83   
 1974-75 – Ett vapenstillestånd förhandlas fram mellan PIRA och den brittiska 

säkerhetstjänsten.84 
 27 augusti 1979, Mordet på Lord Mountbatten – Lord Mountbatten, drottning 

Elisabeth II:s släkting, dödas på sin båt av en bomb planterad av IRA.85 
 5 maj 1981, Bobby Sands hungerstrejkar sig till döds – Den nordirländske 

parlamentsledamotens och IRA-aktivistens död orsakar kravaller i Nordirland och 
över 100 000 människor i Irland deltar på hans begravning. Ytterligare nio IRA-
medlemmar dör av hungerstrejk.86 

 1984, Brighton, England – PIRA försöker genom ett bombdåd mörda premiärminister 
Margaret Thatcher men misslyckas.87   

 15 november 1985, Anglo-Irländska överenskommelsen – Avtalet undertecknas av 
premiärminister Margaret Thatcher och Irlands regeringschef Garret Fitzgerald. En 
konferens sätts upp för att diskutera politiska frågor, säkerhet, och främjande av 
ömsesidigt samarbete.88   

 8 maj 1987 – Åtta IRA-medlemmar dödas av brittiska ”Special Air Services”.89  
 
 1 november 1987 – Det uppdagas att Lybien under en längre tid har försett IRA med 

vapen.90 
 6 mars 1988 – Tre obeväpnade IRA-medlemmar skjuts till döds av Special Air 

Services i Gibraltar. Dessa förklarade att de fruktade en eventuell bombattack från 
IRA-medlemmarna.91 

 19 mars 1988 – Två brittiska soldater som av misstag kör in i ett begravningståg dras 
ut ur sin bil, misshandlas av folkmassan och skjuts till döds av IRA. Händelsen filmas 
och visas runt om i världen.92 

 7 februari 1991, Downing Street, London – PIRA försöker med en granatkastarattack 
mörda Storbritanniens premiärminister John Major men misslyckas.93 

 24 april 1993 – En IRA-bomb innehållande ett ton gödningsmedel exploderar vid 
Natwest Tower i London. En människa dödas och 30 skadas. Skadorna uppgår till 1 
miljard dollar. 

 23 oktober 1993 – IRA detonerar en bomb i en fiskaffär i Belfast. 10 människor dödas 
och 57 skadas.94 

 15 december 1993 – Downing Street avtalet undertecknas mellan Irlands 
premiärminister Albert Reynolds och Storbritanniens premiärminister John Major. 
Avtalet syftar till att skapa samarbete mellan protestanter och katoliker i Nordirland.95 

                                                 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Nilsson och Karlsson (2006) 
88 PBS Frontline, A, (1998) 
89 Ibid. 
90 Ibid.  
91 Ibid.  
92 Ibid.  
93 Ibid.  
94 Ibid.  
95 Ibid. 
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 31 augusti 1994 – IRA utropar vapenvila i ett försök att stödja den demokratiska 
processen.96 

 Februari 1996 – IRA utropar slut på vapenvilan och detonerar en bomb i Canary 
Wharf området i London. Två människor dödas och över hundra skadas.97 

 15 september 1997 – Ännu en vapenvila etableras med IRA. För första gången sedan 
Irlands delning möts representanter för den Irländska republiken, Nordirlands 
protestanter och Sinn Féin (IRA:s politiska gren) för formella förhandlingar.98  

 13 oktober 1997 – Storbritanniens premiärminister Tony Blair samtalar med Sinn 
Féins delegation och skakar hand med partiledarna Gerry Adams och Martin Guinness 
i östra Belfast. Den protestantiska majoriteten känner sig kränkt och hänvisar till 
IRA:s våldsamma historia och deras ovilja att lägga ifrån sig vapnen.99  

 5 december 1997 – En katolsk man mördas i närheten av Belfast, vilket är det första 
mordet sedan vapenvilan inleddes. Protestantiska lojalister misstänks ligga bakom.100 

 26 januari 1998 – Efter att totalt 2 protestanter och 8 katoliker (en utav de är Gerry 
Adams syskonbarn) mördats lämnar de protestantiska representanterna 
fredsförhandlingarna. Man gör detta hellre än att uteslutas från förhandlingarna efter 
att den protestantiska terrorgruppen ”Ulster Freedom Fighters” erkänt sig ligga bakom 
några av morden.101   

 20 februari 1998 – Irlands och Storbritanniens regering utesluter Sinn Féin från 
fredsförhandlingar efter att två mord tidigare samma månad kunde kopplas till IRA.102 

 10 april 1998 – Efter månader av fredsförhandlingar, mord och våld, undertecknas 
”The Good Friday Agreement”. Fredsavtalet är historiskt och godkänns av de flesta av 
Nordirlands partier. I maj samma år hålls en folkomröstning där 71% av 
nordirländarna godkänner avtalet.103 

 15 augusti 1998 – 29 människor dödas och över 200 skadas när en bomb exploderar i 
staden Omagh. Dådet skylls på ”det verkliga IRA”, en utbrytargrupp från IRA. 
Terrordådet är det värsta i Nordirlands våldsamma historia och väcker stor avsky, inte 
minst bland den katolska befolkningen.104 

 September 1998 – Nordirlands regeringschef David Trimble vill utesluta Sinn Féin 
från den nordirländska församlingen eftersom IRA ännu inte hade börjat avväpna. 
Sinn Féins chefsförhandlare Martin McGuinness menar att partiet måste vara en del av 
den verkställande makten i Nordirland innan IRA kan ge upp sina vapen.105 

 18 december 1998 – Första steget i avväpningsprocessen tas då den protestantiska 
terrororganisationen ”Loyalist Volunteer Force” lämnar in en del av sina vapen.106   

 2 april 1999 – IRA har fortfarande inte lämnat in sina vapen.107 
 Juli 1999 – Implementeringen av fredsavtalet stöter på allvarliga bakslag. 

Protestantiska politiker vägrar dela makten med Sinn Féin i en protestant-katolsk 
koalition enligt ”The Good Friday Agreement”, eftersom IRA vägrar att avväpnas. 
Sinn Féin utesluter att IRA skulle avväpnas till i maj 2000, datumet som är satt som 

                                                 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid.  
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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deadline för att både IRA och pro-brittiska paramilitära grupperingar ska lämna in sina 
vapen.108      

 
Mellan 1969 och 2001 beräknas 3523 personer ha dödats i konflikten. Av dessa har 1522 varit 
katoliker och 1286 protestanter. 715 personer har varit icke-bosatta i Nordirland. IRA bär 
ansvaret för cirka 1800 mord av den totala summan dödsoffer.109 Intressant att nämna är att 
det existerar ett tiotal aktiva paramilitära grupperingar på bägge sidor.110   
 

4.2.4 Konflikten idag 
 
De segdragna fredsförhandlingarna utsattes för en ny kris hösten 2002 då IRA anklagades för 
spioneri i den brittiska regeringens kansli i Belfast. Demokratiska Unionistpartiet (DUP) 
lämnade regeringen i protest och Ulsters Unionistparti (UUP) hotade att göra detsamma om 
inte Sinn Féin uteslöts från provinsregeringen. Regeringen i London återtog på obestämd tid 
kontroll över provinsen från och med den 15 oktober. Valet till provinsparlamentet som skulle 
ha hållits i maj 2003 sköts upp flera gånger. I valet som hölls i november 2003 fick hårdföra 
DUP 30 mandat och Sinn Féin 24, vilket innebar att det skulle bli mycket svårt att nå en 
uppgörelse om en ny provinsregering. Hösten 2004 hölls nya samtal men utan att någon 
uppgörelse nåddes. I december lovade IRA att ge upp sina vapen en gång för alla. Samma 
månad intensifierades spänningarna då IRA anklagades för att ligga bakom ett bankrån i 
Belfast där bytet blev över 26 miljoner pund. I februari 2005 tog IRA tillbaka sitt löfte om 
avväpning. I slutet av maj samma år kom rapporter om att IRA rekryterade och utbildade nya 
medlemmar samt smugglade vapen till Nordirland. Enligt en rapport från den kommission 
som övervakar att de protestantiska och katolska paramilitära grupperna upprätthåller 
vapenvilan, var både republikanska (däribland IRA) och protestantiska grupper involverade i 
grov kriminalitet. I samma rapport konstaterades det att de protestantiska grupperna orsakade 
mer våld än de katolska.111  

Den 28 juli 2005 meddelade IRA i ett officiellt meddelande att man lägger ner den 
väpnade kampen. I september samma år bröt våldsamma kravaller ut i Belfast mellan 
Oranienordens medlemmar och polis. Bakom oroligheterna låg protestanternas missnöje över 
fredsprocessen; de ansåg att regeringen i London tog mer hänsyn till katolikerna. I september 
2005 meddelade IICD att avväpningen av IRA var slutförd. Enligt samma rapport har dock 
IRA inte upplösts utan fortsätter att beblanda sig med kriminell verksamhet. Enligt ett förslag 
från den brittiska och irländska regeringen som introducerades i april 2006, får Nordirlands 
parlament 6 veckor på sig att utse en förste minister och en biträdande minister. Ministrarna 
ska utses från de två största partierna på respektive sida, det vill säga DUP och Sinn Féin. 
Framgång i förhandlingarna krävs före den 24 november 2006. I april 2006 greps dock fyra 
personer med IRA-anknytning för att ha planerat ett större terrordåd. Polisen beslagtog 
material som kunde användas i en eventuell bilbomb.112 
 
 

                                                 
108 Ibid. 
109 Sutton, (2006) 
110 T.ex. hos katolska republikaner: IRA, Irish National Liberation Army (INLA), Catholic Reaction Force 
(CRF). T.ex. hos protestantiska lojalister: Ulster Defence Association (UDA), Ulster Volunteer Force (UVF), 
Loyalist Volunteer Force (LVF).  Källa: Sutton, (2006) 
http://cain.ulst.ac.uk/sutton/tables/Organisation_Responsible.html     
111 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden (2006)  
112 Ibid. 
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Spänningarna och hatet mellan protestanter och katoliker är alltså i högsta grad fortfarande 
närvarande. Det begås regelbundna våldsdåd och mord på basis av religiös tillhörighet.113 
Konflikten är långtifrån löst, den har bara – som det konstateras i empirikapitlets inledning – 
intagit en mer latent form.       
 
 
 

                                                 
113 Conflict Archive on Internet, A, (2006)  
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5 Analys 
 

Detta kapitel inleds med en definition av terrorismen i fallet IRA. Crenshaw’s teori, samt det analytiska 
ramverket över terrorismutlösande faktorer appliceras på fallet.  

 

5.1 Att definiera IRA-terrorism 
 
Terrorismen som förknippas med IRA kan definieras som nationell eller etnisk terrorism. 
Organisationens återuppståndelse i slutet av 1960-talet är direkt förknippat med de politiska 
och sociala missförhållandena som rådde i landet då, och som fortfarande präglar det 
nordirländska samhället. IRA bildades för att skydda irländska katoliker mot den militärt 
starkare Storbritannien, och många terrordåd har begåtts i den egna nationens och etniska 
gruppens namn. Organisationens terrorattacker har riktats mot den egna staten och mot dem 
som har uppfattats som representanter för den rådande ordningen, det vill säga nordirländska 
protestanter uppbackade av Storbritannien. Sålunda har många av IRA:s terrordåd begåtts 
också i Storbritanniens hjärta, London.  

Skydd av den egna nationens och etniska gruppens rättigheter, samt verkande för 
främjande av katolikers ställning i det nordirländska samhället, är viktiga orsaksfaktorer till 
IRA:s verksamhet. Sålunda kan terrorismen som utövas av IRA definieras som nationell eller 
etnisk terrorism.          
 
5.2 IRA som strategisk aktör – applicering av Crenshaw’s teori114 
 
Fokus i appliceringen av Martha Crenshaw’s teori ligger på starten av den manifesta 
konflikten 1969. Syftet är att åskådliggöra den logiska tankeprocessen som föregick IRA:s 
tillgripande av terrorism.  
 
Enligt Crenshaw är terrorism ett uttryck för logiska val och politisk strategi. IRA har alltså 
medvetet tagit till terrorism då organisationen frivilligt har valt att ta till våld för att kunna 
förverkliga sina mål. En kollektiv rationalitet har präglat gruppens verksamhet alltsedan dess 
bildande. Detta påvisas bland annat genom IRA:s ”gröna bok”, där organisationen presenterar 
sin doktrin och som varje nyrekryt måste studera.115 

Det är viktigt för IRA att agera som en enhet. Detta uppvisar en stark ståndpunkt och en 
permanent beslutsamhet att kämpa för sin sak. Den primära faktorn för valet av terrorism är 
effektivitet. IRA valde alltså att tillgripa terrorism eftersom organisationen ansåg att det var 
den mest effektiva metoden i kampen mot den överlägsne fienden. I efterhand går det dock att 
diskutera hur pass effektiv IRA:s långa terrorkampanj egentligen har varit. Vad gäller 
organisationens långsiktiga mål, att etablera en demokratisk, socialistisk republik på ön, kan 
det konstateras att det inte har uppnåtts och att inte mycket pekar på att det någonsin kommer 
att uppnås. Inte heller det kortsiktiga målet, att driva bort alla lojalister från ön, har uppnåtts. 
Det är å andra sidan sant att katoliker har fått ta del av de medborgerliga och mänskliga 
rättigheterna i det nordirländska samhället. Den katolska minoriteten har det bättre ställt idag 
än för 30-40 år sedan. Kan denna förbättring tillskrivas IRA:s effektiva tillämpning av 
                                                 
114 Författarens kommentar: appliceringen av teorin genererar en grund (vad gäller förklaring till uppkomst av 
terrorism) för det andra syftet att stå på, men utgör ej ett syfte i sig. Poängen är att den ska komplettera 
appliceringen av det analytiska ramverket samt ge en bredare förståelse för uppkomst av terrorism i det 
undersökta fallet.   
115 PBS Frontline, C, (1998)  
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terrorism, eller är det som så att demokratin förr eller senare tvunget också skulle nå 
Nordirland? Troligtvis är det en blandning av de båda; demokratin, medborgerliga och 
mänskliga rättigheter inberäknat, skulle så småningom få fäste i Nordirland, det skulle dock 
förmodligen ha tagit längre tid om inte IRA klart och tydligt via blodiga terrordåd hade visat 
att organisationen menade allvar.        
 

5.2.1 IRA tillgriper terrorism  
 
Att IRA tog till terrorism i slutet av 1960-talet beror på att gruppen var ute efter en radikal 
förändring i det låsta läget. Missnöjet bland den katolska befolkningen var extremt stort och 
PIRA menade till och med att regeringen i Dublin borde störtas då den fortfarande ansågs 
lyda under Storbritannien. Missnöjet med den politiska eliten var tydlig, och terrorism 
utgjorde an attraktiv metod för att försöka ändra på den rådande situationen.   

IRA hävdar ofta att de inte hade något annat val än att tillgripa terrorism i kampen mot 
Storbritannien och de protestantiska lojalisterna. Det är sant att terrorism vanligtvis brukar 
förekomma då tillämpningen av andra metoder har misslyckats, och om man tittar på den 
blodiga historien kan man konstatera att irländska katolikers kamp väldigt ofta har präglats av 
misslyckanden. Otaliga väpnade uppror från irländska bönder under 1700- och 1800-talen har 
resulterat i rena blodbad. Många icke-våldsamma aktioner har slagits ned på brutala sätt. En 
av de mest kända är Bloody Sunday, där brittiska fallskärmsjägare dödade 13 katoliker som 
deltog i en fredlig demonstration. IRA har alltså varit begränsade när det kommer till 
valmöjligheter. Organisationens fiende har alltid varit överlägsen, och terrorism har blivit den 
sista utvägen i deras kamp.           

Det kan sägas att terrorism är ett resultat av en viss inlärningsprocess. I början av kampen 
utgörs motståndet av andra, mer moderata, protestmetoder. När man dock upptäcker att 
kampen inte går framåt, blir terrorism genast en attraktiv metod. Terrorister lär dessutom av 
varandra. IRA har under längre tid samarbetat och utbytt kunskap med exempelvis baskiska 
ETA.116  
 
Terrorism är en metod som oftast tillgrips av den part i konflikten som saknar konventionell 
militärmakt. Det står klart att IRA har varit den svaga parten i konflikten; men vad har varit 
orsaken till organisationens svaghet? Med andra ord; varför har IRA misslyckats med att 
mobilisera tillräckligt många anhängare för att kunna föra ett konventionellt krig? 

Trots att IRA har sina rötter i den katolska arbetarklassen, och trots att organisationen 
alltid har haft ett relativt stort (om ofta indirekt) stöd bland den katolska befolkningen, har 
organisationen aldrig utgjorts av mer än ett tusental aktiva medlemmar. En anledning till detta 
kan tänkas vara att många katoliker känner igen sig i IRA:s mål med kampen, och på ett 
indirekt sätt kan tänka sig att stödja IRA:s tillämpning av terrorism, men ändå inte känner sig 
dragna till att själva begå terrordåd. Många katoliker delar förmodligen IRA:s vision om en 
enad ö fri från lojalister, men är alltså inte beredda att använda terrorism för att uppnå detta. 
Det skulle kunna sägas att det inte är IRA:s samhällsbild som avskräcker de flesta, utan 
organisationens tillämpade metod för att uppnå den önskade samhällsbilden. Även om IRA 
skulle lyckas med att mobilisera stora delar av den katolska befolkningen i Nordirland, skulle 
det ändå vara otillräckligt i kampen mot en övermäktig fiende.     

För att organisera ett massuppror krävs det kunskap, resurser, och framförallt, tålamod. 
IRA ville förmodligen ha omedelbara förändringar, varför terrorism utgjorde en attraktiv 

                                                 
116 Euskadi ta Askatasuna (Baskerlandet och friheten). 
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metod. I strävan efter omedelbara resultat sovrade IRA rationellt bort de tidskrävande, mer 
moderata tillvägagångssätten.    

IRA har inte enbart använt terrorism till att förändra det rådande förhållandet, utan också 
för att försvara sin ställning. Under 1970-talet använde IRA terrorism för att kompensera för 
det som kunde uppfattas som en försvagning av organisations ställning, då man under tiden 
som man förhandlade med den brittiska regeringen samtidigt genomförde flera 
uppseendeväckande terrordåd.117    
 

5.2.2 Kostnads-nyttoanalys av IRA:s tillämpning av terrorism 
 
Innan IRA tillgrep terrorism som metod, tänkte organisationen förmodligen igenom syftet 
som skulle uppnås samt vilka andra valmöjligheter som fanns till hands. En kostnads-
nyttoanalys genomfördes innan det beslutades att terrorism skulle vara den mest effektiva och 
resultatgivande metoden i deras kamp.  
 
Kostnaderna med att använda terrorism är oftast höga. IRA:s terrordåd har nästan alltid mötts 
av skarp vedergällning. Organisationens aktiviteter har lett till massarresteringar av IRA-
medlemmar, av vilka många har mist livet i fängelset.118 Delar av den katolska befolkningen 
som misstänktes vara potentiella IRA-medlemmar drabbades också hårt. Under 
interneringsperioden i början av 1970-talet protesterade katolikerna mot fängslandet av 350 
katoliker som hade arresterats på vaga grunder. Demonstrationen gick till historien som 
Bloody Sunday, och gav ytterligare bränsle till våldsspiralen där alla var förlorare.119 Istället 
för att ändra på det rådande förhållandet och göra situationen bättre, bringade alltså IRA:s 
tillämpning av terrorism ännu mer lidande till de delar av den katolska befolkningen som inte 
hade något med organisationen att göra. På grund av IRA misstänktes alla katoliker för att 
vara potentiella terrorister. IRA tycktes dock vara beredda på att ta denna kostnad, varför de 
svarade med nya terrordåd.  

  IRA har genom några av sina blodiga terroraktioner lyckats förlora den irländska 
opinionens stöd. Detta är en kostnad som IRA räknade med. Risken att alienera den egna 
befolkningen var dock ändå värt att tas med tanke på det långsiktiga målet. Att den brittiska 
regeringen genomförde omfattande bestraffningar av IRA-medlemmar gjorde att den katolska 
befolkningen distanserade sig ännu mer från organisationen med rädsla över vad som 
eventuellt kunde hända dem själva. Denna kostnad, att den egna befolkningen alieneras, är 
trots allt relativt låg i etniskt delade samhällen som det nordirländska, där offren oftast 
identifieras som fiender. Det finns dock gränser för vad den egna befolkningen kan tolerera 
vad gäller terrorism. Terrordådet i Omagh i augusti 1998 upprörde många katoliker, vilket 
förmodligen ledde till att den egna befolkningen alienerades ännu mer.120      
 
IRA:s tillämpning av terrorism har dock även haft sina nyttor. Organisationen har lyckats med 
att föra upp den politiska kampen och diverse sakfrågor högt upp på dagordningen. Det har 
alltid stått klart vilken agenda som IRA har med sin verksamhet; med andra ord, orsakerna 
bakom tillämpningen av terrorism har varit välartikulerade. I början av 1970-talet var det 
omedelbara målet att uppnå direkta resultat vad gällde katolikers medborgerliga ställning i det 
nordirländska samhället. Drömmen om ett enat Irland överskuggades dock aldrig, och trots 
gradvisa förbättringar vad gällde katolikers rättigheter fortsatte IRA att utöva terrorism. 
                                                 
117 Se 4.2.3 Kronologisk översikt av våldet i Nordirland efter 1921, s.27 
118 Ibid. 
119 Se 4.2.3 Kronologisk översikt av våldet i Nordirland efter 1921, s.26 
120 Se 4.2.3 Kronologisk översikt av våldet i Nordirland efter 1921, s.28 
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Faktum är att Nordirland-frågan har varit högt uppe på de brittiska premiärministrarnas 
dagordning, från Margaret Thatcher till Tony Blair, och det är föga troligt att den hade varit 
det om IRA hade valt ett mer moderat tillvägagångssätt. Den brittiska regeringen har kunnat 
avfärda IRA:s krav, men aldrig negligera dem, vilket har gjort att organisationens agenda har 
varit permanent så länge man har fortsatt att vara verksam.    

IRA:s kamp har riktats mot den protestantdominerande statsförvaltningen, exempelvis 
polisväsendet. Tillämpningen av terrorism har spridit stor osäkerhet i den nordirländska 
statsadministrationen, vilket har skapat en besvärlig miljö för makthavarna att regera i. Så 
småningom har detta förmodligen förmått makthavarna att börja tänka i andra banor och göra 
det lättare för katoliker att bli en del av styret. En annan nytta med att begå terrordåd, i 
synnerhet sådana terrordåd som orsakade stor skada, var att moralen och entusiasmen hos 
medlemmarna upprätthölls och att de kände att kampen fyllde ett syfte. Dessutom hoppades 
IRA-aktivisterna att deras uppoffringar skulle inspirera framtida aktioner, vilket innebar att 
kampen hade ett långsiktigt, och därför viktigt, prägel.          
 
Sammanfattningsvis: för att terrorism ska uppkomma måste det först och främst existera ett 
underliggande, någorlunda stort stöd för uppror bland den förtryckta befolkningen. Detta 
innebär inte att befolkningen nödvändigtvis vill visa sitt missnöje genom terrorism, utan för 
att en extremistisk grupp ska ta till terrorism krävs det att missnöjet bland den egna 
befolkningen är relativt djupt förankrat. Vidare måste tidpunkten att slå till vara den rätta. 
Händelserna i Derry i augusti 1969 utgjorde ett utmärkt tillfälle för IRA att några månader 
senare inleda vad som skulle komma att bli en trettioårig terrorkampanj. Organisationen 
räknade med att våld skulle mobilisera stöd, om än begränsat, och godtog därmed riskerna 
med att tillgripa terrorism. Valet av terrorism föregicks dock av en logisk process.       
 
Figur 2: IRA:s logiska tankeprocess  
 
 

Långsiktig: etablerande av enad, Demokratisk Socialistisk Republik  
   
IRA:s målsättning   
 
  Kortsiktig: driva ut brittiska lojalister 
 
Tillvägagångssätt: väpnad kamp  
 
 
 
 
Resurser: begränsade 
 
 
 
 
Asymmetrisk balans mellan gruppen och makthavarna: makthavarna är militärt överlägsna  
 
 
 
 
Tillämpad metod: terrorism 
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IRA:s två huvudmålsättningar utgjordes av dels det långsiktiga; att etablera en Demokratisk 
Socialistisk Republik, dels det kortsiktiga; att helt enkelt göra Nordirland fritt från brittiska 
lojalister. Det kortsiktiga målet kom sedan att utgöra den primära orsaken bakom IRA:s 
trettioåriga terrorkampanj, medan det långsiktiga målet blev av sekundär betydelse och gavs 
väldigt lite uppmärksamhet.  

IRA visste att väpnad kamp var det enda sättet som de radikala målsättningarna kunde 
uppnås på; britterna skulle knappast självmant bestämma sig för att lämna över all kontroll av 
Nordirland till katolikerna. 

Organisationen hade att röra sig med begränsade resurser, vad gällde pengar, vapen och 
aktiva medlemmar. Det fanns troligtvis misstankar om att det skulle bli svårt att förankra den 
radikala agendan, vars syfte skulle uppnås genom väpnad kamp, hos hela den katolska 
befolkningen. Trots en stor förbittring över det brittiska styret var det alltså föga troligt att en 
militär massmobilisering skulle vara genomförbar. Den väpnade kampens karaktär var 
tvungen att ha en annan form.  

Situationen underlättades heller inte av den asymmetri som rådde mellan IRA och 
makthavarna. IRA:s militära underlägsenhet, som utgjordes av bristen på de ovannämnda 
resurserna, utgjorde ett allvarligt problem och lämnade ytterst få valmöjligheter till väpnad 
kamp: gerillakrigföring eller terrorism. I ett gerillakrig utgörs måltavlorna oftast av militär 
personal och anläggningar. Det är uppenbart att terrorismens måltavlor, som oftast är civila, är 
mer attraktiva. En regerings och allmänhets toleransnivå är mycket lägre vad gäller väpnat 
våld riktat mot civila, och chansen är större att gruppens krav tas på allvar.  

Summan av den logiska tankeprocessen blev alltså att högst effektivitet skulle uppnås 
genom tillämpning av terrorism.    
 

5.3 Applicering av det analytiska ramverket  
 
Fokus i appliceringen av det analytiska ramverket ligger på både den manifesta och latenta 
delen av konflikten.121 Syftet är att undersöka förekomsten av terrorismutlösande faktorer.  
 
Situationella faktorer 
 
Gynnsam omgivning 
Den första situationella faktorn för att terrorism ska kunna uppstå är förekomst av gynnsam 
omgivning, eller annorlunda uttryckt, förekomst av gynnsam geografisk terräng.122 Den 
gynnsamma omgivningen i fallet IRA utgörs av både glesbyggd och tätbefolkade städer. 
Vissa av IRA:s vapenförråd anses vara gömda inne i den angränsande republiken Irland. Detta 
är en strategi som har valts av IRA:s ledning därför att Irlands landyta är ungefär tre gånger 
större än Nordirlands, och det är lättare att hitta säkra gömställen söder om den nordirländska 
gränsen. Dessutom är den polisiära och militära närvaron mycket mindre i Irland.123 
Visserligen består omgivningen av glesbebyggda områden som kan tjäna som temporära 
gömställen och hemliga vapenförråd åt IRA-aktivister. Själva terrordåden begås dock i städer 
och tätbefolkade områden, inte på glesbygden. Därför utgörs den gynnsamma terrängen för 
IRA i första hand av tätbefolkade områden. 

Det existerar gott om städer och tätbefolkade områden, inte enbart i Nordirland utan också 
i resten av Storbritannien, vilket, som ovan nämnt, skapar en gynnsam omgivning för IRA att 

                                                 
121 Se 4.1.2 Utgångspunkt för behandling av terrorismscenariot, s. 23 
122 Se bilaga för översikt av Nordirlands geografi.  
123 PBS Frontline, B, (1998)  



Växjö universitet ANALYS Zulmir Bečević   
Institutionen för samhällsvetenskap  Magisteruppsats i statsvetenskap   

 36

operera i. Urbana miljöer utgör attraktiva scenarier för organisationen att verka i på grund av 
sin folkdensitet. Målet med en terroristattack är oftast att vålla största möjliga skada, mänsklig 
eller ekonomisk, helst bådadera om möjligt. Tätbefolkade områden är utmärkta arenor för 
detta. Det är relativt enkelt för terrorister att smälta in i stora folkmassor, och ganska 
obemärkt plantera en bomb. Ju omfattande explosionen är (i form av mänskliga förluster och 
ekonomisk skada) desto bättre. Terrordådet får på grund av sin omfattning stor 
uppmärksamhet, och organisationen uppvisar en fast ståndpunkt.      

Den största delen av befolkningen i Nordirland är koncentrerad i och kring huvudstaden 
Belfast (482 700 invånare). Andra större befolkningscentra finns i Ballymena, Coleraine, 
Craigavon, Derry, Dungannon, Lisburn, Newry och Omagh.124 Nästan hälften av alla 
konfliktrelaterade dödsfall (cirka 1540125) har inträffat i Belfast. Derry är en annan stad som 
har drabbats hårt av våldsamheter och terrordåd. Siffran för konfliktrelaterade dödsfall i Derry 
uppskattas uppgå till 227.126 Storbritannien (London i synnerhet) har genom åren drabbats av 
uppskattningsvis 125 konfliktrelaterade dödsfall.127 Konkreta exempel på IRA-begångna 
terroraktioner i tätbefolkade områden är: explosionen vid Natwest Tower i London i april 
1993 där en människa dödades och 30 skadades. Skadorna uppgick till 1 miljard dollar. 
Explosionen av en bomb i en fiskaffär i Belfast 1993 där 10 människor dödades och 57 
skadades; explosionen i Canary Wharf-området i februari 1996 i London där två människor 
dödades och över hundra skadades; explosionen i Omagh i augusti 1998 där 29 människor 
dödades och över 200 skadades.128    
 
Tillgång till resurser 
Den viktigaste resursaspekten för en terrororganisation, även så IRA, är ekonomisk. Tillgång 
till pengar utgör plattformen för organisationens verksamhet. IRA har genom åren anskaffat 
resurser antingen genom olovliga bidrag från den irländska diasporan, eller genom 
organisationens kriminella verksamhet som mestadels har varit koncentrerad till ön.129 Senast 
i december 2004 anklagades IRA för att ha rånat en bank i Belfast där bytet blev över 26 
miljoner pund.130 Den andra viktigaste resursen för att IRA ska kunna bedriva sin kamp är 
vapen. Huvudkällorna för IRA:s vapenanskaffning har varit USA och Libyen. Det största 
vapensmugglingsnätverket i USA kontrollerades av irländaren George Harrison, som försåg 
IRA med vapen både innan och efter 1969. I början av 1980-talet slogs hans nätverk i spillror 
av FBI.131 Större delen av IRA:s kvarvarande vapenarsenal tros bestå av libyska bidrag som 
smugglades till landet under mitten av 1980-talet. I början av 1990-talet bestämde sig dock 
Libyens statsöverhuvud Muammar al-Qadhdhafi att bryta kontakten med IRA. Efter att den 
amerikanska förbindelsen slagits i spillror, och efter att Libyen avslutat sitt militära stöd för 
IRA, är det inte så förvånande att organisationen alltmer har förlitat sig på kriminella 
aktiviteter i form av bankrån och attacker av militära vapenförläggningar för anskaffning av 
vapen.132 

IRA har alltid kompletterat det importerade materialet med tillverkning av eget. Fördelen 
med detta är att organisationen inte enbart behöver förlita sig på utländska leverantörer, utan 

                                                 
124 Conflict Archive on Internet, B, (2006), Se även bilaga, karta 3 
125 Sutton (2006) http://cain.ulst.ac.uk/sutton/tables/Location.html Notera att siffran gäller för alla begångna 
våldsdåd med döden som utfall, ej nödvändigtvis enbart terrordåd som har begåtts av IRA. Siffran visar dock att 
nästan hälften av alla konfliktrelaterade mord är koncentrerade till landets största stad.  
126 Ibid. 
127 Ibid.  
128 Se 4.2.3 Kronologisk översikt av våldet i Nordirland efter 1921, s.27-28 
129 Bell (2000) s.261 
130 Se 4.2.4 Konflikten idag, s.29 
131 PBS Frontline, B, (1998)  
132 Ibid. 
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vapen som exempelvis hembyggda granatkastare kan tillverkas av skickliga mekaniker knutna 
till gruppen. Den nordirländska polisen har exempelvis vid några tillfällen avslöjat verkstäder 
för produktion av moderna långdistans detonatorer. IRA-medlemmar har med åren blivit 
skickliga på att tillverka sprängladdningar av ämnen som nitrobensen och gödningsmedel. 
Dessa sprängladdningar har antingen använts i större bomber för att spränga byggnader eller i 
mindre anordningar ämnade i kampen mot Nordirlands säkerhetspolis. ”Mark 17” räknas vara 
en av IRA:s mest destruktiva vapen hittills. Det är en granatkastare som kan skjuta iväg en 
sprängladdning som väger 11 kilogram så långt som 300 meter. Det var en sådan 
granatkastare som PIRA använde i attacken mot John Major 1991.133    

En terrororganisation som har tillgång till ekonomiska medel och vapen har med all 
säkerhet också tillgång till andra, mer lagliga, resurser. Det är nämligen mycket lättare att 
införskaffa exempelvis mobiltelefoner, datorer och transportmedel, än att införskaffa 
krigsmaterial.  
 
Möjlighet att rekrytera medlemmar 
IRA fick ett kraftigt uppsving i och med våldsamheterna i Derry 1969. De förtryckta 
katolikerna ansåg att regeringen i London stod på protestanternas sida, och de hade för länge 
sedan tappat tron på den nordirländska poliskåren som till största delen bestod av 
protestanter.134 IRA fick ett bredare rekryteringsunderlag och organisationen växte. 
Rekryterna har under årtiondena nästan uteslutande kommit från arbetarklassen. Orsakerna för 
att ansluta sig till IRA har alltid varierat, men alla rekryter delar en gemensam dröm; 
nämligen den om ett Nordirland fritt från brittiska lojalister. Så länge missämjan mellan 
protestanter och katoliker fortsätter gestalta sig i grova våldsdåd behöver IRA inte vara 
oroliga för att dra till sig nya medlemmar. Det är uppenbart att färre människor dras till IRA 
idag än under konfliktens värsta år. Trots det, och trots alla oskyldiga liv organisationen har 
fått på sitt samvete genom årtionden av begångna terrordåd, tycks drömmen om ett 
Nordirland fritt från storbrittisk påverkan leva kvar.135 

Katolikerna har alltid ansett sig vara diskriminerade, vilket ur ett historiskt perspektiv 
bland annat gestaltats genom kampanjen för medborgerliga rättigheter 1964-1972. 
Diskriminering var bland annat närvarande i valprocessen, i anställningen till den privata och 
offentliga sektorn, och tillgången till bostäder.136 Nordirland har alltid haft en högre andel 
arbetslösa katoliker. Så är fallet även idag.137 Denna sociala marginalisering av katoliker har 
varit ett användbart verktyg för IRA vad gäller rekrytering av nya medlemmar. 

Dagens IRA (inklusive de olika falangerna138) uppskattas bestå av cirka 600 hårdnackade 
medlemmar och ett hundratal givna anhängare i de katolska områdena. De flesta av 
medlemmarna befinner sig i Nordirland. Det finns även ett mindre antal medlemmar i 
republiken Irland, och ett antal mindre terroristnätverk i Storbritannien. Själva 
organisationskärnan som fattar de operationella besluten uppskattas bestå av 40 personer.139  
 
 
 
 
 

                                                 
133 Ibid. 
134 Se 4.2.3 Kronologisk översikt av våldet i Nordirland efter 1921, s.26 
135 Bell (2000) s.88-94  
136 Conflict Archive on Internet, C, (2006) 
137 Conflict Archive on Internet, D, (2006) 
138 Dissident IRA, Det verkliga IRA, Provisoriska IRA och Continuity IRA  
139 Whittaker (2003) s.118 
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Permanenta faktorer 
 
Långvarig väpnad konflikt 
Det är uppenbart att konflikten i Nordirland har djupa historiska rötter. Det är dessutom 
uppenbart att väpnat våld har varit ett ständigt återkommande inslag i konflikten.140 
Konflikten kan alltså beskrivas som långvarig och väpnad. Vidare kan konflikten beskrivas 
som asymmetrisk, det vill säga att den ena sidan alltid har varit starkare vad gäller den 
militära kapaciteten. Varje irländskt uppror har relativt enkelt kunnat slås ned av brittiska 
trupper. Efter många år av misslyckade försök att skapa en irländsk republik fri från 
Storbritannien bildades 1919 IRA. Organisationen inledde ett framgångsrikt gerillakrig mot 
britterna vilket ledde till att Sydirland fick dominionställning i det brittiska väldet.          

Sedan IRA:s uppvaknande i slutet av 1960-talet har organisationen gjort sig skyldig till 
många blodiga terrordåd. En av orsakerna till gruppens tillgripande av terrorism är att 
konflikten alltid har haft en väpnad och våldsam prägel. I konfliktens våldsamma struktur har 
det rått asymmetri; katolikerna har alltid varit militärt underlägsna protestanterna som har 
stötts av Storbritannien. Då en fredlig lösning på konflikten har uteblivit, och då traditionell 
krigföring uteslutits, har terrorism tett sig som ett naturligt alternativ till fortsättningen på 
frihetskampen.     
 
Ockupation 
Nationalencyklopedins definition av ockupation lyder: att utan (laglig) rätt bemäktiga sig 
(hus eller område) genom att slå sig ner i och använda (detta) med hjälp av militärmakt eller 
på fredlig väg.141 Sett utifrån ovanstående definition, skulle det kunna sägas att ockupation 
inte är en förekommande faktor i terrorismscenariot. Protestanterna som idag bebor och utgör 
en majoritet av Nordirlands befolkning har bott där under århundraden. De är nordirländska 
medborgare och innehar laglig rätt att leva i landet. De kan alltså inte ses som ockupanter i 
traditionell mening. Det skulle kunna sägas att ockupation var en närvarande faktor för 500 år 
sedan, när britterna började göra sig hemmastadda på ön, men inte idag. Begreppet 
ockupation implicerar på ett indirekt sätt att konflikten består av en sida som har kontroll över 
och förtrycker en annan. Det skulle kunna argumenteras att detta har, ur ett historiskt 
perspektiv, under århundraden varit sant. Situationen idag är dock mycket mer jämställd 
mellan protestanter och katoliker, vad gäller medborgerliga och mänskliga rättigheter. 

Sett utifrån ett aktörsperspektiv (IRA) skulle det dock kunna sägas att ockupation är en 
förekommande faktor. Den brittiska armén är närvarande och IRA:s uppfattning är att hela ön 
rättmätigt borde tillhöra irländska katoliker. Eftersom så inte är fallet, befinner sig alltså 
Nordirland under ockupation. Utifrån IRA:s perspektiv är alltså ockupation en förekommande 
faktor bakom uppkomsten av terrorism, och eftersom det analytiska ramverket appliceras på 
den aktör som tillgriper terrorism, grundar sig förekomsten av faktorn på aktörens perspektiv. 
Sålunda är ockupation en orsaksfaktor bakom IRA:s tillgripande av terrorism.   
 
Strävan efter autonomi  
Den permanenta faktorn ockupation, sett utifrån ett aktörsperspektiv, är alltså förekommande 
i konflikten. IRA:s målsättning utgörs dock inte av en strävan efter autonomi från traditionell 
ockupation142,  utan snarare strävan efter autonomi för Nordirlands katolska befolkning från 
alla former av protestantisk, eller brittisk-lojalistisk, närvaro och påverkan. Med andra ord går 
IRA:s politiska doktrin ut på att organisationen besitter legal och moralisk rätt att utöva våld 
för att tvinga britterna att lämna ön. Strävan efter autonomi är alltså en förekommande faktor. 
                                                 
140 Se Empiri, s. 23-30 
141 NE Ockupation (2006)  
142 Se definition, ovanstående fotnot 
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Dock ej från traditionell ockupation, utan från en aktörsdefinierad ockupation som gestaltas 
genom brittisk närvaro och påverkan. 
 
Diplomatiskt dödläge 
Konflikten har aldrig kunnat lösas via fredliga medel. Nästan 500 år av våldsamheter är ett 
tydligt bevis på detta.143 Politikernas oförmåga att hitta ett permanent fredligt slut på det 
protestantisk-katolska problemet har givit upphov till IRA:s terrorkampanj. Åtskilliga 
förhandlingar har ägt rum, och resulterat i tillfällig ordning som bäst. Hatet mellan 
protestanter och katoliker har dock aldrig kunnat utplånas, vilket innebär att själva underlaget 
för konflikten aldrig har kunnat utplånas. Eftersom konflikten inte verkar kunna lösas på 
fredlig väg anser IRA sig besitta rätten att använda terrorism som metod i sin kamp. Att 
organisationen inte har begått några spektakulära terrordåd på ett antal år, och att gruppen 
officiellt har lämnat in sina vapen, innebär nödvändigtvis inte att det har uppkommit en 
öppning i det diplomatiska dödläget.  

Det nordirländska parlamentet är fryst sedan oktober 2002, och provinsen styrs tills vidare 
från London. Frånvaro av fredliga lösningar och interaktioner mellan de två grupperna 
innebär närvaro av instabilitet, spänningar, och eventuellt, nya terrordåd.144  
 
Direkt utlösande faktorer 
 
Fattigdom 
Enligt en studie gjord 2003 är fattigdomen i Nordirland högre än både i Irland och 
Storbritannien.145 Fattiga hushåll definieras i studien som sådana som saknar minst tre 
grundläggande förnödenheter och har en genomsnittlig veckoinkomst på cirka 2100 kronor. 
Till ”grundläggande förnödenheter” för vuxna räknas bland annat möjligheten till 
pensionssparande på cirka 100 kronor per månad och att årligen ha möjlighet till en veckas 
semester med familjen. Med ”grundläggande förnödenheter” för barn avses bland annat tre 
måltider per dag och förfogande över en varm och vattentät jacka. Enligt dessa mått räknades 
29,6% av alla hushåll i Nordirland som fattiga, och ytterligare 12,1% låg väldigt nära 
fattigdomsgränsen. Uttryckt i siffror är 185 000 hushåll i Nordirland fattiga. Dessa hushåll 
består av över en miljon människor, och 150 000 av dessa är barn.146  

36% av dem som definierar sig själva som katoliker lever i fattigdom, jämfört med 25% 
protestanter. Historiskt sett har protestantiska arbetare alltid haft tillgång till bättre 
arbetsförhållanden och högre löner, medan katolikerna har varit utestängda från en rad 
arbeten. Sinn Féins väljargrupp utgörs mestadels av missgynnade katolska hushåll, där 43% 
av hushållen som stödjer partiet beskiver sig själva som fattiga.147    
 
Ideologisk extremism 
IRA:s långsiktiga mål är att etablera en demokratisk, socialistisk republik på ön.148 Det kan 
sålunda sägas att organisationen har ett ideologiskt element i sin vision av den fria irländska 
republiken. Målet med kampen och tillgripandet av terrorism kan dock inte sägas bero på 
ideologisk extremism. IRA har inte tillgripit terrorism för att i första hand sprida politiskt-
radikala idéer, utan för att skapa ett Nordirland fritt från brittisk överhöghet.  
 

                                                 
143 Se Empiri, s.23-30 
144 Se 4.2.4 Konflikten idag, s.29 
145 NIAPN (2006), Bare Necessities studien genomfördes 2003 med syftet att mäta fattigdom i Nordirland.  
146 Ibid. 
147 James (2003)  
148 PBS Frontline, C, (1998)  
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Religiös extremism 
Religion utgör en klar skiljelinje mellan protestanter och katoliker i Nordirland. Enligt en 
folkräkning från 2001 är 80% av människorna medlemmar i en av de största kristna 
samfunden.149 I Storbritannien ligger siffran för medlemmar av kristna samfund på 56%. Över 
50% av människorna i Nordirland är regelbundna kyrkobesökare jämfört med 15% i 
Storbritannien. Dessutom är det så att kyrkobesökarna i Storbritannien blir äldre, medan 
kyrkobesökarna i Nordirland blir yngre.150 

Religion är alltså en viktig faktor för Nordirlands befolkning, både protestanter och 
katoliker. Vidare har religionen alltid varit en viktig faktor i själva konflikten mellan de två 
grupperna, då konflikten i huvudsak har handlat om vilken grupp som ska styra Nordirland. 
Religiös extremism som det definieras i det analytiska ramverket är dock inte närvarande i 
konflikten. IRA:s medlemmar har alltid varit katoliker, men det vore fel att säga att 
organisationen har tillgripit terrorism för att sprida sitt religiösa budskap. Kampen har snarare 
handlat om förtryckta katolikers medborgerliga rättigheter och viljan att förena landet med 
Irland. Mycket tyder på att religionen kommer att fortsätta att utgöra en motsättning mellan 
protestanter och katoliker, då den unga befolkningen, via respektive kyrkosamfund, tidigt 
socialiseras in i den egna gruppen. Denna socialisering innebär samtidigt avskärmning från 
den andra gruppen.   
 
Specifika händelser, eller aktioner från motståndarens sida 
Den nordirländska konflikten är full av specifika händelser och aktioner från brittiskt håll som 
har fått IRA att svara med terrorism. Till exempel: 

 Kravallerna i Derry i augusti 1969 gav IRA en direkt orsak att inleda en väpnad 
kamp.   

 Som svar på ”Bloody Sunday” i januari 1972 där 13 katoliker sköts till döds av 
brittiska fallskärmsjägare, detonerade IRA i juli samma år 26 sprängladdningar i 
Belfast. Terrordådet resulterade i 9 döda och 130 skadade.  

 Under 1970-talet låg IRA i fredsförhandlingar med den brittiska regeringen. 
Samtidigt utförde organisationen ett antal terrordåd då den inte ville att 
allmänheten skulle tro att fredsförhandlingar medförde förlust av styrka.151 

 I augusti 1998, bara månader efter undertecknandet av ”The Good Friday 
Agreement”, exploderade en bomb i staden Omagh. ”Det verkliga IRA”, en 
utbrytargrupp från IRA, tog på sig dådet som resulterade i att 29 människor 
dödades och över 200 skadades. Budskapet var att IRA fortfarande skulle tas på 
allvar trots det breda allmänna stödet för det undertecknade fredsavtalet.152 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
149 Conflict Archive on Internet, E, (2006) De största kristna samfunden i Nordirland är det katolska, det 
presbyterianska, och det anglikanska Church of Ireland.     
150 Ibid. 
151 Crenshaw, i Reich [red.] (1998) s.12-16  
152 Se Empiri, 4.2.3 Kronologisk översikt av våldet i Nordirland efter 1921, s.28 
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6 Slutsatser och Slutdiskussion 
 
Efter den genomförda analysen kan det konstateras att de tre situationella faktorerna, gynnsam 
omgivning, tillgång till resurser och möjlighet att rekrytera medlemmar är förekommande i 
det undersökta terrorismscenariot.  

Detsamma gäller för de permanenta faktorerna långvarig väpnad konflikt, ockupation, 
strävan efter autonomi och diplomatiskt dödläge.  

De direkt utlösande faktorerna ideologisk extremism och religiös extremism är inte 
förekommande i terrorismscenariot. Fattigdom och specifika händelser är däremot 
förekommande.  
 
 
 
En sammanställning av den genomförda undersökningen görs i tabellen på nästa sida.  
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Det som behöver understrykas är att den permanenta faktorn ockupation inte är 
förekommande i traditionell mening153, utan i en aktörsdefinierad form. Denna form gestaltas 
genom britternas närvaro och påverkan över det territorium som inte anses tillhöra dem. Det 
kan vidare frågas vilka faktorer som är av störst betydelse för uppkomst av terrorism i det 
undersökta scenariot? 

Även om varje faktor är viktig på sitt sätt vill författaren lyfta fram det diplomatiska 
dödläget och fattigdomen. Politikernas ständigt återkommande oförmåga att hitta gemensam 
grund att stå på öppnar upp för våldförespråkare på bägge sidor. I frånvaron av den politiska 
dialogen framträder den väpnade dialogen, och när våldsspiralen en gång satts i rörelse blir 
den ytterst svår att bryta. Århundraden av våldsamma sammandrabbningar vittnar tydligt om 
detta. Makthavarna måste ge befolkningen en tro på att diplomatiskt samarbete är möjligt. Om 
inte detta görs inom en snar framtid finns det risk för att terrorism återigen kan bli ett sätt för 
IRA och andra extrema grupper att föra fram sin talan på.  

Som det konstateras i den genomgångna analysen är fattigdom ett utbrett och allvarligt 
socialt problem i det nordirländska samhället. Människor utan framtidsperspektiv och 
materiella tillgångar utgör en utmärkt rekryteringsgrund för terrororganisationer. För många 
unga har medlemskapet i IRA gett (och fortfarande ger) ett syfte i den mörka tillvaron. 
Rekryterna känner att de hänger sig åt ett viktigt mål, hur avlägset det än må tycks vara. 
Genom att vara en del av organisationen får de en känsla av värde och en chans att förverkliga 
sig själva, även om självförverkligandet sker genom terrordåd och kriminell verksamhet.  

 
Det första syftet uppnåddes i och med presentationen av det analytiska ramverket i 
teorikapitlet.  
I och med appliceringen av det analytiska ramverket på terrorismscenariot, och 
genomförandet av undersökningen av orsaksfaktorerna bakom uppkomsten av terrorism i det 
aktuella fallet, har även det andra syftet uppnåtts.  
 

*** 
 
Det analytiska ramverket, vars skapande utgjorde forskningsarbetets första syfte, är inte ett 
definitivt teoretiskt verktyg. Det utgör dock en bra grund för analys av uppkomsten av 
terrorism. I eventuella framtida undersökningar kan verktyget mycket väl modifieras och 
vässas ytterligare i sökandet efter förklaringar till uppkomst av terrorism. Ramverket är skapat 
för att kunna appliceras på terrorismscenarier i allmänhet. I framtiden vore det intressant att 
föra projektet längs en mer empiriskt orienterad fortsättning, där det analytiska ramverket 
skulle kunna appliceras på ett antal valda terrorismscenarier i en jämförande studie. Resultatet 
från den studien skulle troligtvis bidra till att ge bredare förståelse för terrorismens 
uppkomstorsaker.  

Nyttan med det analytiska ramverket ligger i att faktorer som utlöser eller bidrar till 
utlösandet av terrorism åskådliggörs, åtminstone till en viss del. Det är det initiala steget i 
hanteringen av problemet. Sedan börjar det riktigt svåra, nämligen att praktiskt försöka dämpa 
de faktorer som utlöser terrorism. Resonemanget gäller på ett allmänt plan, men varje 
terrorismscenario kräver, på grund av sin specifika komplexitet, enskild dedikation och 
undersökning.  
 
Det måste förstås att den genomförda undersökningen endast belyser terrorismens uppkomst i 
fallet IRA, och ej terrorismens uppkomst i allmänhet. Även om man utifrån studien skulle 

                                                 
153 Se resonemanget under Ockupation och Strävan efter autonomi, s.38-39 



Växjö universitet SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION Zulmir Bečević   
Institutionen för samhällsvetenskap  Magisteruppsats i statsvetenskap   

 44

kunna antyda vilka uppkomstorsaker som kan förekomma i andra fall, behöver ramverket 
appliceras på dessa för att relevanta slutsatser skulle kunna dras. 
 
Vad gäller terrorismen i Nordirland är framtiden oviss. Idag är situationen betydligt lugnare 
än under den trettioåriga terrorkampanjen. Det djupt rotade hatet mellan protestanter och 
katoliker kvarstår dock, och tycks växa och få näring i frånvaron av politiskt samarbete. Den 
latenta konflikten är närvarande under ytan. I det fortsatta dödläget som präglas av instabilitet 
och spänningar riskerar konflikten att inta en manifest form, och återigen ge upphov till 
terrorism.  
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Bilaga Fakta om Nordirland 
 
Yta: 13 575 kvadratkilometer  
Invånarantal: 1,7 miljoner (2004) 
Huvudstad: Belfast (277 000 invånare)  
Religion: protestanter 53,1%, katoliker 43,8%, övriga 3,1% (2001)  
Språk: engelska 
Landform: I huvudsak utgörs Nordirland av gröna berg och en ojämn kustlinje.  
 
Karta 1, Nordirland 
 

 
 
 
 

Källa: http://www.ireland-map.co.uk/physical-map-of-northern-ireland.htm [19/5 2006 16:20] 
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Karta 2, kommunindelning  
 

 
Källa: http://cain.ulst.ac.uk/images/maps/map3.htm [19/5 2006 16:21] 

 
Karta 3, viktigare städer och byar  
 

 
Källa: http://cain.ulst.ac.uk/images/maps/map8.htm [19/5 2006 16:23] 
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Karta 4, befolkningsfördelning protestanter och katoliker154 
 

 
Källa: http://cain.ulst.ac.uk/images/maps/map10.htm [19/5 2006 16:25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
154 Kartan baseras på siffror från 1991 års folkräkning.  


