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Abstract 
Ireland had, by the year of 1998, been an island of war and conflict to some 
extent for almost 1000 years. The northeast part of the island, called Northern 
Ireland, had been under British domination for over 25 years when “the 
Troubles” ended by the year of 1998. This essay aims towards explaining 
how the first generation after “the Troubles” has been shaped in terms of 
political and religious beliefs and attitudes in the society of Belfast. 
Furthermore, this study seeks to understand the complex nature of the peace 
agreement and the political consociational power-sharing system that 
permeates Belfast and it’s people. By conduct interviews with six, picked 
young persons from Belfast, this essay will, in a qualitative and theoretical 
way, explain what, and even more so, why the prevailing attitudes exists, and 
which influences they are derived from. By a socialisation and Marxist 
theory, these articulated attitudes will be explained, compared and analysed 
on a deep level. 

Keywords: Northern Ireland, the Troubles, Catholicism, Protestantism, 
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Förord 

Jag vill tacka alla intervjudeltagare som möjliggjort denna kandidatuppsats 
för mig. För era uteslutande öppenhjärtiga intervjuer och de minnen, 
erfarenheter och attityder som ni delat med er av är jag er evigt tacksamma. 
Vidare vill jag tacka alla de personer som av förklarliga skäl aldrig kommer 
bli ihågkomna vid namn. Alla de personer som gjort min, nära ett år långa, 
vistelse i Belfast och Nordirland till en intressant resa, både på ett akademiskt 
och socialt plan. Så gott som samtliga diskussioner på pubar, trottoarer, i 
lägenheter och i bankomatköer, som startat med att diskutera ett felaktigt 
domslut i gårdagens fotbollsmatch eller morgondagens förväntade nederbörd, 
har mynnat ut i ett fokus på den politik som alltid tycks vara närvarande och 
levande i Nordirland, oavsett kön, klass eller geografiskt ursprung.  
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_______________________________________________________ 

1. Inledning 
 
I följande kapitel kommer det presenteras en kortare sammanfattning av de historiska 
händelser som anses vara relevanta att ha vetskap om för att kunna förstå och analysera 
själva kärnan i uppsatsens senare delar, det vill säga empirin och analysen. Vidare mynnar 
detta introduktionskapitel ut i en kortfattad summering av mitt teoretiska förankrande samt 
vilka problemformuleringar och frågeställningar som ämnas besvaras av min studie med 
hjälp av mitt valda syfte, som även det presenteras i detta avsnitt.  

________________________________________________________ 

 
1.1 Bakgrund till konflikten 
 
I över 900 år hade det irländska folket varit i en kolonial kamp mot det brittiska imperiet, år 
1921 nådde dock det krig som kom att benämnas som ”det irländska frihetskriget” ett slut, 
detta efter att den Irländska Republikanska Armén, IRA står som segrare. Stora delar av 
Irland blir då självständigt från Storbritannien, men inte hela ön. Storbritannien behåller den 
del av den nordöstra irländska ön som vi ända sedan dess lärt känna, och idag benämner, som 
Nordirland. 
Motsättningen som 
delningen innebär 
leder till ett 
inbördeskrig då ön 
blir splittrad i 
uppfattningen om 
huruvida man bör 
acceptera delningen 
eller inte. Den 
irländska regeringen 
tillsammans med dem 
som vill ha en enad ö 
av uteslutande katolsk 
prägel, utan 
protestantiska, 
brittiska sympatisörer 
ser inte positivt på 
splittringen och en 
konflikt uppstår. 
Denna kamp går de brittiska sympatisörer som accepterar delningen och existensen av 
Nordirland segrande ur. Denna utgång är något som får fatala konsekvenser då många 

Figur 1. Karta över Irland 
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katoliker, helt utan undantag och kompromisser - bland dessa, främst aktivister inom den 
Irländska Republikanska Armén (IRA)- vägrar ge upp kampen om ett enat Irland. (svt.se) 
 
1.2 Klimatet och livsvillkoren i Nordirland och Belfast idag 

Även att det sedan 1998 officiellt rått fred och vapenvila i Nordirland förändras inte attityder 
över en natt. Kvarlevorna av den våldsamma historien, som många gånger selektivt minns 
från respektive sidas anhängare, är ett stort hinder för att gå vidare. Detta är ett välkänt faktum 
från en rad liknande konflikter som den i Nordirland genom historien. Anlaget som de 
protestantiska unionisterna och de katolska nationalisterna har för att selektivt minnas, men 
också många gånger mer fatalt, hylla och återskapa till sin egen historia, frambringar en 
identitet och en känsla av ett fortsatt tillhörande av en motsatt, snarare än en gemensam sida. 
(Harrington och Mitchell 1999:122) 

Den politiska verkligheten i Nordirland är inte uteslutande den som beskrivs genom ett 
undertecknat och upprätthållet fredsavtal från 1998. Fredsavtalet har sina gränser vilka den 
enligt en del forskare har nått. Folk har till viss mån börjat inse att det krävs mer än bara en 
regering som samarbetar i ett konsocialisationistiskt* politiskt system för att överkomma de 
djupa polemiska motsättningar som sedan så länge har varit ett frekvent inslag i Nordirland. 
Tilläggas bör också att även om avtalet är undertecknat så finns det en utbredd skepsis mot 
den hållning som avtalets riktlinjer stipulerar, både från unionisters och nationalisters håll. 
(Wagner 2007:4) 

1.3 Teoretisk förankring 

Jag använder mig huvudsakligen av två teoretiska perspektiv då jag sammanväver mitt 
resultat och mina slutsatser i mitt teoriprövande: För min första teori, den marxistiska teorin, 
använder jag mig av Marx, Marginalism and Modern Sociology tillsammans med Marxism 
and Social Science och Karl Marx's Social and Political Thought. Denna litteratur och teori 
kompletteras av en teori kallad socialisationsteori. Mitt material i denna teori är 
huvudsakligen hämtat ur Anders Westholms forskning i ämnet The Perceptual Pathway: 
Tracing the Mechanisms of Political Value Transfer Across Generations. Mitt material inom 
denna teori är även kompletterat av Roberta Sigels verk ”Political Learning in Adulthood :  A 
Sourcebook of Theory and Research . Dessa två studier inom socialisationsteorin är författade 
med fokus på politisk psykologi snarare än traditionell statsvetenskaplig teori, vilket tjänar 
min ambition i ämnet utmärkt, något som tydliggörs ytterligare i avsnittet för teori.                           

1.4 Problemformulering 

Komplexiteten och den långt tillbakagående infekterade situation som rått i Nordirland fick 
ett tillsynes väldigt hastigt slut, åtminstone på det officiella politiska planet, år 1998. 
Nordirland hade då varit en nästintill ständigt pågående krigszon i nästan 40 år. De historiska 
sår och motsättningar som präglat människors erfarenheter, attityder och medvetande har 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Det politiska system som sedan år 1998 då ”the Good Friday Agreement” undertecknades har styrt Nordirlands 
parlament.!
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möjligtvis inte givits samma förutsättningar att läka lika effektivt och snabbt som de politiska 
partiernas motsättningar, vilka tillsynes överkoms inom loppet av några månader år 1998. De 
politiska partierna, som med delad makt i det nordirländska parlamentet, representerar samma 
människor som för 15 år sedan krigade mot varandra på öppna gator har mjuknat 
revolutionsartat i sina värderingar. Frågan är dock om dessa attityder avspeglas och nedstiger 
även till individerna utanför parlamentets lokaler.  

Den generation som växer upp i Belfast idag är den första generation på många decennier som 
fått åtnjuta vapenvila och officiell fred. Frågan är om det med föräldrar, mor och far-föräldrar, 
släktingar och grannar som äger rika erfarenheter av en tid då deras hemstäder var krigszoner 
går att se på den tillvaro man växt upp i som en tillvaro av uteslutande fred och utan 
motsättningar. Är dessa antipatiska attityder och motsättningar borta bara för att ett fredsavtal 
har undertecknats och på ett politiskt och militärt plan till stor del upprätthållits? Är det så att 
värderingarna som rådde under ”the Troubles”* går i arv och att den fred som utåt sett nu 
råder i Nordirland bara är en fred på ett politiskt och officiellt plan, men där attityder och 
avsky från invånarna fortfarande är lika närvarande som för 15 år sedan? 

Mitt problem som jag i vetenskapliga termer ämnar studera blir, med bakgrund av 
ovanstående, att söka nå en insikt och förståelse om hur den första generationen i fredstid i 
Nordirland ser på sig själva och sina medmänniskor av motsatt religiös och kulturell 
bakgrund. Med denna, förhoppningsvis, erhållna förståelse i åtanke ska jag sedan söka 
redogöra för vilka tänkbara förklaringar och anledningar som ligger till grund för attityderna 
som råder. Hur, och till vilken grad har Nordirlands nutidshistoria och de generationer som 
upplevt den, präglat nutida ungdomars attityder och ställningstaganden? Vad som ämnar te 
sig intresseväckande är hur dessa kontemporära attityder är formade i ett statsvetenskapligt 
perspektiv, men också kombinerat med en del sociopolitiska aspekter.  

En självklar, och i någon mån inneboende problemformulering som följer min studie är även 
givetvis vilka faktorer som kan motverka denna eventuella socialisation. Det vill säga; om 
mönster hittas där vissa ungdomar ter sig vara mindre benägna att påverkas av sina föräldrar 
under sin uppväxt, vad är då anledningen till detta? Möjligtvis kan i vilken skola man har gått 
i, om man har haft ambitionen och möjligheten att vidareutbilda sig, alternativt om andra 
uppväxt- och miljöaspekter tas i beaktning för att finna svar på varför attityder har formats. 

1.5 Syfte 

Mitt syfte med denna kandidatuppsats är att undersöka hur den generation som har vuxit upp 
efter den konflikt som kom att kallas ”the Troubles” ser på de människor i Belfast med 
motsatt kulturell och religiös bakgrund. Hur är de kontemporära ungdomarnas (20-25 år) 
inställning till konflikten. Är deras attityder att den unika makt-delning och det politiska 
partition-system som råder i Nordirland lyckats etablera en hållbar situation eller bara ”pausat 
kriget”, utan att möjliggöra för några framtidsutsikter om vidare demokratisk och fredlig 
utveckling.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Benämningen på den konflikt som ägde rum i Nordirland och främst Belfast mellan 1969 – 1998.!
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Förutom att söka uppnå en ingående kunskap om dessa ovan nämnda beskrivna attityder 
innehåller även mitt syfte en strävan efter att penetrera orsakerna till varför dessa attityder 
existerar och varifrån de härrör. Jag ämnar nå resultat som förklarar vilka olika aspekter och 
grunder som har mynnat ut i dessa attityder och vilka samband det eventuellt finns mellan de 
olika personernas skapade attityder och deras samhälleliga situation under uppväxten.  

Mitt syfte är därför i allra högsta grad ett förklarande syfte och till en viss mån även ett 
förståelseinriktat syfte. Jag ämnar inte beskriva i normativa termer hur jag anser att dessa 
attityder borde vara, eller enkom redogöra i beskrivande termer för hur dessa attityder är. Jag 
vill undersöka och nå kunskap om, inte bara hur dessa attityder ter sig utan även varför dessa 
attityder är formade på det sätt som de är. Det är därför jag även anser det vara ett 
förståelseinriktat syfte till viss grad. 

1.6 Frågeställning 

Med hänsyn till min ovan redogjorda problemformulering och mitt utformade syfte har 
följande frågeställning författats kring vilken jag ämnar styra min studie i förhoppning om att 
nå klarhet och en fördjupad kunskap inom ämnet. 

• Vilka är unga nordirländares i Belfast attityder till, politik och samhället i 
allmänhet, och folk från motsatt religiös/kulturell bakgrund i synnerhet? 
 

• Vilka olika inflytelserika faktorer är dessa attityder sprungna ur? 

Med dessa frågor som övergripande och centrala utgångspunkter hoppas jag erhålla en god 
grund för ingående kunskap och därmed anse mig, med hjälp av teori och övrig litteratur, 
kunna urskönja klara och tydliga tendenser över de rådande attityder som denna studie ämnar 
undersöka.  

1.7 Avgränsningar 
 
En naturlig avgränsning med hänvisning till de tidsmässiga och resursmässiga direktiv och 
förutsättningar jag blivit given, är antalet intervjudeltagare i studien, detta främst som en följd 
av min tidskrävande valda metod för empirisk datainsamling. Denna avgränsning är 
nödvändig då den möjliggör studiens syfte i att på ett djupare och mer ingående plan söka 
förklara intervjuobjektens attityder.  

Vidare är studiens fokus avgränsat till motsättningar mellan protestanter och katoliker i 
Nordirland. Ett bredare potentiellt fokus hade annars kunnat vara att behandla konflikten även 
i ljuset av dess geografiska utsträckning över hela ön Irland. Avgränsningen att bara intressera 
mig för konflikten och personer som härrör från Belfast och Nordirland tedde sig emellertid 
naturlig eftersom det till största del är där ”the Troubles” utspelade sig. Nämnas bör dock att 
forskningen vilar på en grund av förståelse även för konfliktens helhetliga natur, även om 
detta inte behandlas särdeles ingående i resultatdelen. 
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Avgränsning vad gäller teorier går att summera på två nivåer. Först en avgränsning på ett 
övergripande plan där jag inte skulle tillåtas behandla fler än två teorier till antalet. Därför föll 
valet på den marxistiska teorin vad gäller klassisk statsvetenskaplig teori och 
socialisationsteori vad gäller det mer psykologiska och beteendevetenskapliga planet. Vidare i 
mer detaljerad nivå återfinns ytterligare en avgränsning vad gäller den marxistiska teorin. 
Marxismen är komplex och väldigt svårdefinierad genom att bara använda sig av termen 
marxism, därför är det av stor vikt för mig att här definiera vad jag menar med marxistisk 
teori. Det är inte främst bara de traditionella politiska och ekonomiska aspekterna av teorin 
som belyses här, vad jag istället riktar stort fokus på är en inriktning av marxism som kan 
kallas marxistisk sociologi. Det är således inte endast min strävan att applicera marxismen för 
att förklara ekonomiska strukturer på en statlig och politisk nivå eller att nyttja teorin som ett 
exempel på motvikt eller alternativ till ett kapitalistiskt nationellt eller globalt system med 
marknadsekonomi. Min strävan är istället att utforska hur förhållandet ser ut mellan 
ekonomiska och sociala uppväxtförhållanden och om det finns en korrelation mellan dessa 
uppväxtförhållanden och samhälleliga samt politiska attityder.  
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________________________________________________________ 

2. Metod 
 
De ovan beskrivna frågeställningarna, samt syftet för min undersökning styr valet av den 
vetenskapliga inriktning som uppsatsen äger. Detta val av metod redogörs för i följande 
kapitel. Vad som behandlas i detta metodkapitel är tillvägagångssätt för insamling av 
studiens empiriska data, den etiska aspekten och hänsynstagandet i min forskning, vilket 
urval som har gjorts och anledningarna till dessa, samt ett redogörande för studiens validitet. 

________________________________________________________ 

2.1 Insamling av empirisk data 

Vad gäller insamling av empirisk data talas det vanligtvis om två olika typer av källor, 
primära och sekundära. Distinktionen mellan primära och sekundära källor är enligt Patel och 
Davidson (2003:64) avståndet från informationslämnaren, i det här fallet intervjuobjekten.  

Min empiriska data i intervjuform är av naturliga skäl uteslutande insamlad med hjälp av 
primärkällor. Detta eftersom det av olika anledningar inte hade varit att föredra ett nyttjande 
av sekundära källor då det är de intervjuade personernas egna attityder i fråga som ger näring 
åt min studie. Den mest signifikativa fördelen med denna metod är enligt Esaiasson 
(2012:283) att primärkällor i regel är mer tillförlitliga än sekundärkällor  

Jag använder mig av ett empiriskt fältarbete i det att jag genomför djupintervjuer med sex 
olika intervjuobjekt från varierande socialt klassmässiga och religiösa bakgrunder. Dessa 
fältstudier och intervjuer bearbetas sedan med den kvalitativa metoden i mina intervjuer 
istället för den kvantitativa (Trost 2010:27). Detta för att vad jag är ute efter är en detaljrik 
undersökning som på djupet behandlar rådande attityder. För detta passar den kvalitativa 
metoden bäst med sin förmåga att många gånger utvinna mer detaljerad information än den 
kvantitativa som hade varit bättre för mer grundläggande, men till antalet mer utförliga 
tendenser och attityder. Den kvantitativa metoden har givetvis sina fördelar men jag känner 
att jag kommer få svårt att få svar på vad jag syftar till att undersöka med just den kvantitativa 
metoden då jag finner dess tillkortakommanden för stora. 

Den metod jag har valt för insamling av data är ett mellanting mellan två välkända 
intervjumetoder. Dessa två metoder kallas frågeundersökningar respektive 
samtalsintervjuundersökningar. Den förstnämnda innebär ett tillvägagångsätt för att samla in 
data som går ut på att man ställer samma frågor till samtliga intervjuobjekt och ger dessa 
möjligheten att besvara via ett antal, i förväg, bestämda svarsalternativ. Detta 
tillvägagångssätt vad gäller intervjusituationen kan också beskrivas som att man använder sig 
av standardiserade frågor. Förutbestämda frågor nyttjas förvisso även vid en situation då man 
använder sig utav samtalsintervjuundersökningar, men då med den tydliga distinktionen att 
man inte har de standardiserade frågorna. I detta fall kan man därför variera sig i sin 
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ordningsföljd, formulering och ibland även i sitt helhetliga innehåll, dessa frågor kan kallas 
för att inneha en lägre form av standardisering (Esaiasson 2012:228). Efter att ha vägt fördelar 
mot nackdelar dessa båda datainsamlingsmetoder emellan kom jag fram till att ett mellanting 
mellan dessa båda metoder bör vara det klart mest fruktbara för min studies syfte. Denna 
mellanväg går ut på att man ställer frågor av mer öppen karaktär där inga fasta svarsalternativ 
erbjuds intervjuobjekten. Intervjuobjektet får här chansen att fritt utveckla och beskriva sina 
resonemang som svar till mina frågor (Ibid:229). Detta för att ge dem chansen att ingående 
beskriva sina attityder och förhållningar till de frågor jag ställer. Jag erbjuder även 
intervjudeltagaren en möjlighet att, efter det att intervjun är formellt avslutad och alla mina 
frågor är besvarade, tillägga några eventuella utläggningar som kan tänkas bilda en än klarare 
och mer ingående bild av deras attityder.  

Istället för att fråga: ”Vad utav föräldrars inflytande, skolkamrater, miljö eller utbildning 
skulle du anse äga störst inflytande” frågar jag mer öppet ”Är det någon eller något som du 
anser har påverkat dina värderingar?”. På grund av denna typ av frågeställning leder jag mina 
intervjuobjekt till mer öppna och fria svar, något som under hela min forskande period är 
essentiellt då det är just deras övergripande attityder snarare än svar på konkreta frågor jag 
ämnar få klarhet i. 

Problematiken med min valda metod för insamlande av data är att denna kan vara svårare att 
genomföra för mig själv som intervjuare. Detta eftersom både jag och intervjuobjekten 
lämnas i friare tyglar under själva intervjun än vad som hade varit fallet om jag hade valt att 
använda mig utav kvantitativa intervjuer med standardiserade frågor eller 
enkätundersökningar. Krav ställs därför på mig att vara strukturerad, noggrann och mån om 
att styra dessa intervjuer i någorlunda likartad riktning så att mitt resultat från dessa blir 
tillförlitligt och ägandes en så pass hög vetenskaplig grad som möjligt.  

Intervjuerna är strukturerade och organiserade i syfte att vara den dominerande delen av min 
forskning. Vad som dock tilläggas bör är att jag som en del i min research har haft åtskilliga 
intervjuer av mer inofficiell karaktär i sex månaders tid före det att jag startade mitt 
uppsatsskrivande. Dessa intervjuer och ingående samtal, kompletterat med en form av 
trendspaning, har ägt rum i diverse olika kontexter med människor i de mest skilda åldrar från 
olika bakgrunder både socialt och geografiskt. Dessa intervjuer och iakttagelser gav mig en 
habil grund att stå på i form av en nyanserad och helhetsmässig förståelse av klimatet i 
Belfast inför det att jag började skriva denna kandidatuppsats. 

Min övertygelse är att studien kommer visa sig vara statsvetenskapligt intressant och relevant, 
men framförallt också möjligt genomförbar även med kommande generationer i framtiden. 
Mitt tillvägagångssätt att ställa mer generella och öppna frågor i en intervjusituation som inte 
är fullt strukturerad gör att dessa undersökta attityder kommer gå att undersöka på ett liknande 
sätt även i framtiden. Detta till skillnad från om man hade använt sig av mer strukturerade 
intervjusituationer eller exempelvis enkätundersökningar om mer generella och smala 
frågeställningar i mitt insamlande av data (Patel och Davidsson 2008:14).  
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Politiska sakfrågor och rådande förhållande i en för stor detaljerad utsträckning bör således 
lämnas utanför studien eftersom dessa löper stor risk att förändras och svaren samt attityderna 
kring dessa vetenskapligt irrelevanta i framtiden. 

2.2 Urval 

Djupintervjuer med sex olika personer från Nordirland mellan 22 och 25 genomförs, tre 
personer av katolsk bakgrund och tre personer av protestantisk bakgrund. Vad som även har 
varit väsentligt för mig i mitt urval är att skapa en mix av socioekonomisk bakgrund då denna 
forskning anknyts till stor del till den marxistiska teorin. Personerna är oberoende utvalda och 
tillfrågade av en fjärde part (en utomstående bekants bekant, icke härstammande från 
Nordirland), detta för att inte riskera någon möjlighet för subjektivt urval av intervju-objekt, 
vilket hade varit en risk om jag själv, alternativt en tredje part från Nordirland hade sökt upp 
och tillfrågat intervjuobjekten. 

Roberta Sigel (1989:42) talar om en åldersenhet som en sammansättning av personer som är 
födda inom samma tidsperiod, denna tidsperiod och därmed då ålder på personer inom 
gruppen bör enligt Sigel vara obestämd men kontinuerlig. I hennes fall i studien Political 
Learning in Adulthood: A Sourcebook of Theory and Research rekommenderar hon detta 
tidsspann att vara tämligen smalt och inte differentiera på mer än 10 år. Min åldersgrupp av 
medverkande i studien är utvalda just enligt denna modell: obestämd med samtidigt 
kontinuerlig, men med ett ännu strängare krav på en smal differens än det Sigel förespråkar. 
Detta resulterade i att åldersskillnaden mellan min yngsta intervjudeltagare och min äldsta 
endast är tre år.  

Vad gäller könssammansättningen är samtliga av studiens intervjudeltagare män. Detta är 
givetvis inte optimalt men en nödtvungen avgränsning att göra med hänvisning till antalet 
deltagare i studien. Även om jag helst hade sett en könsneutral representation så föll 
prioriteringen på ett urval där inga differenser mellan könen skulle bli en faktor att ta i 
beaktning, snarare än att ha en kvinna och två män eller vice versa. Detta skulle visserligen 
öka mångfalden, men den vetenskapliga tillförlitligheten skulle inte vara tillräckligt stark för 
att kunna dra slutsatser om köns inverkan med bara en representant från ett visst kön. Vad 
som alltså bör tas i beaktning är att det då även finns fördelar med att ha en sammansättning 
intervjudeltagare av samma kön. Detta då denna aspekt ej behövs tas hänsyn till, vilket rent 
vetenskapligt ter sig mer rimligt än att ha en ojämn könsfördelning. På samma sätt bör man 
också bära i åtanke att då intervjuobjekten till antalet är begränsat, ges varje individ ett stort 
mått av representation också för varje samhällsklass. 

2.3 Forskningsetiskt resonemang 

Esaiasson (2012:343) skriver att det innebär forskningsetiska överväganden att utsätta 
människor för olika behandlingar. Esaiasson talar främst om behandlingar av mer 
experimentell natur, men även i min studie känner jag att det fanns en del avvägande som var 
vitala för mig att göra.  
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Av respekt för de deltagande i mina intervjusituationer har jag valt att inte namnge någon av 
dem. Tre utav de sex personerna accepterade att bli namngivna medan således tre inte ville 
ställa upp med sina identiteter. Därför valde jag för konsekvensens skull att inte namnge 
någon utav intervjuobjekten med deras verkliga identiteter. Detta kändes som ett naturligt 
avvägande för mig att göra i min strävan efter att nå så öppenhjärtiga och ärliga svar och 
diskussioner som möjligt. I delen då intervjuerna sedan analyseras har intervjuobjekten blivit 
givna fiktiva namn. 

Vidare var min initiala tanke att göra intervjuerna i två grupper med de tre av protestantisk 
bakgrund i den ena gruppen och tre katoliker i den andra gruppen. När jag funderade vidare 
kring denna struktur växte emellertid en allt tydligare bild fram om att detta lätt kunde leda till 
ett tämligen uppenbart problem. Jag spådde farhågor med att vissa argument och åsikter lätt 
kunde kvävas av rädsla, respekt eller blygsamhet. Trots att jag hade för avsikt att göra 
intervjuerna med uteslutande protestanter i den ena gruppen och uteslutande katoliker i den 
andra gruppen är det ett faktum att intervjuobjekten eventuellt kommer från vilt skilda sociala 
bakgrunder, uppväxter, formade av vilt skilda erfarenheter av ”the Troubles” och äger därför 
eventuellt komplett skilda referensramar och kanske även attityder. Denna dynamik var något 
jag ville ta fasta på vilket innebar att jag inte var redo att ta någon risk att låta dessa skilda 
erfarenheter och attityder hämmas eller kvävas. Slutsatsen av dessa överväganden blev därför 
helt sonika att genomföra djupintervjuerna separat och enskilt, en och en. Detta var även en 
vital del för att försöka säkerhetsställa att det inte skulle finnas någon risk för en beroende 
faktor som kunde tänkas påverka min empiri. Om man tar i beaktning de tre 
obereondeaspekterna som återges i Metodpraktikan ser vi att den enda risken som därmed 
fanns kvar var att intervjuobjekten skulle anse sig vara påverkade av mig, det vill säga 
intervjuaren, som en yttre omständighet. De två första potentiella riskerna för en tendentiös 
eller beroendepräglad empiri elimineras av att det just är primärkällor som nyttjas, samt att 
dessa även per definition bekräftar sin egen attityd eftersom det är just deras egen (Ibid:283). 

2.4 Validitet och reliabilitet 

(Halkier, 2010:105) beskriver att för all forskning, oavsett område eller vetenskapligt 
angreppssätt, är begreppen validitet och reliabilitet essentiella. Validitet är vad som 
tillgodoser att det som presenteras i studien har en förankring även i verkligheten Merriam 
(2009:213). Vidare menar Merriam (Ibid:220) att reliabilitet är vad som uppnås då 
insamlandet av datan är tillförlitligt och oproblematiskt att följa för läsaren.  
 
Huvudsakligen bör det anses att validiteten i min forskning vilar på mina valda teorier. Detta 
eftersom det är med hjälp utav dessa som jag prövat, analyserat och tolkat min insamlade 
empiriska data. 
 
En del av mina teoretiska begrepp återfinns tämligen frekvent i studien och därför har flertalet 
av mina operationaliseringar tett sig naturliga. För att exempelvis kunna mäta begreppet 
socioekonomisk klassbakgrund på mitt empiriska material har jag lutat mig mot en 
självidentifikation från intervjudeltagaren. Den operationella indikatorn blir således då vad 
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personen i fråga själv anser sig härröra från. Begreppsvaliditeten vilar alltså på ett eget 
upplevt identifierande kring vilket jag fann en rådande konsensus. Social klass är ett komplext 
ämne där inga precisa definitioner kan uttalas. Om jag inte funnit en rådande konsensus 
mellan intervjudeltagarnas anledning till klassmässig identifikation hade en alternativ metod 
för att möjliggöra klassificering behövts prövas, alternativt hade denna faktor tvingats frångås 
helt. 

Begreppen politiska övertygelser och samhälleliga attityder mäter sympatier och åsikter på ett 
brett plan som sträcker sig vidare än till bara partipolitiska och officiella sakfrågor och 
agendor, dessa sympatier och åsikter kan både vara uttalade eller ej artikulerade. 

Indikatorn för begreppet identifikation är en allmän bild av känslan för nationell och kulturell 
tillhörighet, det vill säga en eventuellt applicerbar etikett som upplevs av intervjuobjektet.  

Begreppet sociala relationer stipulerar umgänge och kontakt vars grad av frekvens mäts. 
Dessa kan således handla om vilka kontexter som helst och är inte definierade till något 
särskilt område som utövande av idrott eller andra föreningsaktiviteter. 

Den teoretiska termen politiskt engagemang och intresse behandlar indikatorer för utnyttjande 
av demokratiska rättigheter och skyldigheter samt aktivitet i partipolitisk verksamhet och 
ansedda kunskaper för aktualiteter i den politiska vardagen. 

Demokratisk och politisk hållbarhet är operationaliserat som vapenvila samt upprätthållna 
och tillgodosedda möjligheter för medborgarna att utöva exempelvis röstande och politiska 
ställningstagande, oberoende av vilka åsikter eller sympatier som kan tänkas uttalas. 

Då min studie huvudsakligen ämnar undersöka en tämligen komplicerad faktor, nämligen 
ingående attityder återfinns en betydande risk för ett validitetsproblem. Detta hade varit en 
mindre risk om enkätundersökningar med konkretiserade frågor hade använts som empirisk 
data. 

Risken för brister i reliabiliteten vad gäller sammanställningen och tolkandet av den 
insamlade empirin undveks på ett effektivt sätt genom att de genomförda intervjuerna 
spelades in och transkriberades senare (Gillham, 2010:93). Ett tänkbart alternativ som 
bedömdes kunna öka risken för bristande reliabilitet hade varit att ta anteckningar från 
intervjusituationerna där vissa delar hade kunnat falla bort eller missuppfattas vid 
tolkningstillfället.  

Av etiska skäl är studiens deltagare ej namngivna, vilket kan innebära svårigheter för en 
framtida forskare att undersöka just denna studies individers attityder. Men bär i åtanke att 
deltagarna inte är representerade eller väsentliga i studien som individer utan som av en fjärde 
part utvalda representanter för Belfast, ett faktum som alltså gör det möjligt för framtida 
forskning alternativt reliabilitetstest av studien.  

Slutligen bör nämnas att jag efter noggrant övervägande valde att översätta mina intervjuer 
från engelska till svenska. Detta för att citaten utger än så pass extensiv del av min empiri att 
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jag inte ville riskera att gå miste om en löpande lingvistisk konsekvens och därmed tappa 
stringens i uppsatsens språk. Om det enkom hade återfunnits ett fåtal citat presenterade hade 
utgången möjligtvis övervägts på ett annorlunda sätt. 

2.5 Tidigare forskning 

Att finna forskning och underlag som ger en extensiv inblick i mitt valda problem var inte 
problematiskt överhuvudtaget då forskningen som finns inom ämnet är väldigt rik, med 
mängder av litteratur publicerad. Det faktum att litteraturen inte bara är skriven av 
författare/forskare ifrån Nordirland utan att det även existerar litteratur skriven av författare 
med linser på sig från ”objektiva” perspektiv utifrån visade sig väldigt viktigt när det gällde 
att försöka skaffa sig en objektiv bild av det komplexa område jag ämnar forska i. Denna 
aktsamhet var något jag var väldigt noggrann med att bibehålla under hela min källkritiska 
granskning och mitt urval av litteratur och annat forskningsmaterial. 

Det finns framträdande forskare i just detta specifika ämne, nordirländsk politik, som 
beskriver både fördelar och nackdelar med just det partitionella politiska system som det som 
inrättats i Nordirland i allmänhet och Belfast i synnerhet. Dessa teoretiserar kring varför, och 
ger utarbetade rapporter om vad som gått fel/vad som går att göra annorlunda och vilka 
alternativa tillvägagångssätt som skulle kunna tänkas vara möjliga. Just dessa forskningar 
kände jag var viktiga att använda mig av för att nå en övergripande förståelse och 
ingångspunkt till de tankesätt och attityder som intervjuobjekten skulle uttrycka.  

En studie som framförallt kan vara intressant att ta del av som komplement till min studie är 
Jean Whytes studie Young citizens in changing times som explicit berör just de aspekter som 
jag ämnar finna svar på. Det kommer därför vara intressant för mig att i analysen jämföra 
huruvida mitt resultat skiljer sig flagrant alternativt i stor utsträckning överensstämmer med 
de slutsatser som drogs från den studien som gjordes år 1998. 

2.6 Källkritik 

Som ovan nämnt rådde det aldrig någon brist på källor för mig inom detta ämne, men detta är 
inte alltid endast av godo. Ett problem som lätt kan uppstå när man har så pass många källor 
att välja mellan är att man även kan stöta på mindre tillförlitliga sådana. Min initiala tanke för 
att slippa riskerna med att använda mig av tendensiösa eller mindre objektiva källor var att 
inte använda mig av litteratur och forskningsrapporter som var producerade av 
författare/vetenskapsmän som själva är uppvuxna på Nordirland, och därmed högst troligen 
präglade av konflikten. Givetvis var jag medveten om att denna dogmatiska hållning även 
hade sina nackdelar då jag därför säkerligen skulle gå miste om en hel del användbar och 
intressant litteratur för mitt ämne. Jag beslutade mig därför för att fråga professorer, 
bibliotekarier och studenter på det politiskt/religiöst oberoende, tillika inom politik och 
statsvetenskap högt rankade Queen´s University. Enhälliga svar förde mitt fokus mot två 
författare vid namn John McGarry och Brendan O’Leary. Dessa är politiska vetenskapsmän 
från Nordirland och vars kända verk Consociational Theory: McGarry and O'Leary and the 
Northern Ireland Conflict är högt respekterat. Min princip och förhandstanke om att utesluta 
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rapporter från forskare uppvuxna i konflikten övergavs därför delvis och detta med stor fördel 
då just denna rapport gav stor näring åt mina studier, framförallt inom det unika fredsavtal 
som slutits i Nordirland där många olika aspekter, fördelar samt kritiska resonemang förs. 

Vad gäller den komplexa bakgrunden och historien till konflikten eftersträvade jag däremot 
att hålla mig mestadels till utomstående produktioner och publikationer. Inom detta område 
ville jag inte helt och hållet luta mig mot några rapporter skrivna/producerade av 
nordirländska källor då risken för subjektivitet och selektiv historieskrivning med en vinklad 
agenda av mig bedömdes vara tämligen stor. Som Esaiasson (2012:285) med medförfattare 
belyser i Metodpraktikan är faran med detta det så kallade tendensproblemet: 

”Tendensbedömningar gäller inte i första hand berättelsen i sig – såvida det inte är en 
uppenbart tendentiös framställning – utan berättaren”. - Esaiasson 2012:285 

Exempel som tas upp på källor som kan tänkas ha en tendentiös hållning är politiska partier, 
fackföreningar och arbetsgivarföreningar. (Ibid:285) Vad som är synnerligen vitalt att bära i 
åtanke när man som jag, forskar inom just detta område, Nordirland, är att det inte bara är 
politiska partier, fackföreningar och liknande som kan äga ett intresse av att berätta en vinklad 
sanning. De flesta organisationer och även civilpersoner kan som ett arv av historien tänkas 
äga ett intresse av att subjektivt beskriva historiska händelser och nutida aktualiteter.  

För just de grundläggande historiska faktainsamlingarna använde jag mig av ovanstående 
anledningar främst av en produktion signerad Sveriges Television (svt.se). Jag bedömde 
denna som en högt tillförlitlig källa av diverse olika anledningar: SVT verkar från Sverige, 
vars stat inte till någon markant utsträckning har en historia av ett politiskt ställningstagande 
eller någon specifikt uttalad agenda i konflikten i fråga (till skillnad från åtskilliga andra 
konflikter). Sveriges Television är den ansvariga utgivaren och producenten för serien 
Världens konflikter där ett avsnitt handlar enkom om just konflikten som jag belyser. Sveriges 
Television är ett företag inom Public Service, som inte, tillskillnad från privata medieaktörer, 
skall tillåtas äga någon politisk agenda eller utomstående intressen utöver att förmedla 
objektiva rapporter.  

Enligt SVT är man ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst vars uppdrag är att 
garantera medborgarna ett utbud som präglas av demokratiska och humanistiska värden. Vad 
som framförallt av mig ansågs som en väldigt viktig faktor och anledning till att jag i relativt 
stor utsträckning använde mig av en SVT-producerad källa när det gäller bakgrunden till 
konflikten var att företaget enligt sig själva ”bedrivs självständigt i förhållande till politiska, 
kommersiella och andra intressen i samhället”, samt att man ständigt skall bedriva en opartisk 
och saklig framställning av Sverige, och i det här fallet, omvärlden. (svt.se)  
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Givetvis bör man med eftertryck poängtera att även en producent på SVT kan potentiellt 
verka med en agenda som styr över det som sänds, på samma sätt som vilket annat 
produktionsbolag som helst. Att lita på att en SVT-dokumentär är oberoende enkom för att 
den är producerad av SVT kan uppfattas som aningen okritiskt. Därför är jag alltså noga med 
att poängtera att jag har gjort bedömningen av produktionen i fråga med omfattande 
ställningstaganden och inte enbart med producentens självuttryckta objektivitet som faktor att 
luta mig emot. 

Uteslutande är dock, som ovan nämnt, inte så fallet att jag använt mig av utom-nordirländska 
författare i min research och i mina källor till bakgrunden. Detta vore aningen naivt och 
framförallt att inte ta vara på en väldigt rik och intressant källa till välskriven och ingående 
forskning och litteratur inom ämnet. Med detta dock inte sagt att jag inte under hela processen 
varit noggrann med min källkritik och efterforskning om författarna i frågas bakgrund och 
eventuella agenda. Vissa författares verk har, trots att de vid en första anblick tett sig vara 
potentiellt fruktbara, fått stryka på foten som en följd av författarnas tendens till partiska 
ställningstagande i det förflutna.  
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________________________________________________________ 

3. Teori 
 
I detta kapitel redogörs det mer ingående för mina teoretiska referensramar. De två 
huvudsakliga teoretiska inriktningarna presenteras för att sedan bekanta läsaren med mer 
detaljrikrikedom kring de teoretiska aspekternas diverse egenskaper. Detta kapitel 
presenterar således den grund för vilken uppsatsens analys och empiriska data sedan 
återknyts till. 

________________________________________________________  

3.1 Karl Marx – Marxistisk sociologisk teori 

Marxismen som teori anses av många ha spelat ut sin roll, det anses från vissa håll att den 
marxistiska teorin har haft inflytande över en lång tid men att den nu inte längre är väsentlig 
inom statsvetenskapliga studier (Gamble 1999:1) skriver emellertid i sin bok Marxism and 
Social Science att det finns en intellektuell kärna inom marxismen som är värd att behålla och 
även vidareutveckla. Han hävdar att marxismen även fortsättningsvis ställer frågor och lyfter 
upp väsentliga argument om ursprung, karaktär och sociala system även i den moderna 
världen (Ibid:4). En av marxismens största styrkor, och vad som gör den relevant för mig i 
denna forskning, är att den söker fullständiga och universella förklaringar på problem. Den 
beskrivs som att inte ta hänsyn till eller behandla irrelevanta skillnader, och strävar ständigt 
efter att behandla en stor och allmängiltig bild av ett problem (Ibid:6). 

Den marxistiska teorin hävdar att de attityder som individer skapar är ett uttryck för den 
sociala ställning man äger i samhället, att förhållandet till produktion och ägandemedel är ett 
centralt begrepp i samhället, historien och i sociala relationer. Relationerna till produktion och 
ägande är fundamentet i all historia då dessa förhållanden styr och skapar all form av 
medvetenhet, allt ifrån religion och filosofi till etik och moral. Det är enligt Marx förhållandet 
mellan de ägande och de producerande som totalt ligger till grund för den sociala 
konstruktionen. Dessa förhållanden mellan ägande och producenter skapar de grunder i 
samhället som senare utvecklas till vad vi kan förstå och förklara som sociala relationer och 
därmed även ställningstagande och attityder inuti själva samhället. Dessa förhållanden mellan 
ägare och producenter kan mer modernt kallas för sociala klasser. Enligt Marx måste man för 
att förstå sig på relationer och attityder i ett samhälle studera dessa i ljuset av ett klassamhälle. 
Vidare existerar det enligt Marx även i dessa klasser ideologister och tänkare som på ett 
signifikant sätt uttrycker ett systematiskt ställningstagande som går att härleda till diverse 
klass. Marx pekar även tydligt på motsättningar mellan de ideologier och attityder som 
existerar i de olika klasserna (Jessop och Wheatly 1999:2). Detta är något som kommer att 
vara en central teoretisk utgångspunkt i min strävan efter att belysa, och eventuellt finna 
skillnader samt eventuella motsättningar i, attityder uttryckta från representanter från olika 
samhälleliga sociala klasser.  
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3.2 Socialisationsteori 

Forskning och förklaringar till varför personer identifierar sig på olika sätt när det kommer till 
attityder och uppfattningar om samhället är kallad politisk socialisation. Socialisation pekar 
på att exempelvis uppväxt, familj och umgänge spelar en betydligt viktigare roll än den 
traditionella utbildning som skolan förser personer med. Politiska erfarenheter och 
ställningstaganden man upplever, exempelvis vanor hos föräldrarna att rösta eller inte, har 
visat sig vara väldigt inflytelserika faktorer när det kommer till vilka samhälleliga attityder 
som barnen skapar. Forskning inom området har även genom åren visat att personer är 
benägna att identifiera sig och utveckla de attityder och ställningstagande som är rådande i 
den sociala klass man tillhör (Tansey 2004:104). Därför är socialisationsteorin inte bara 
intressant i sig själv utan även i det att den på många sätt tangerar, och går att återkoppla till 
min första teori, nämligen den marxistiska teorin. 

Hur politiska värderingar och attityder överlåts från en generation till en annan beskrivs 
huvudsakligen och allmänt som en tvåstegsprocess: För det första skapar barnen sig en 
uppfattning om sina föräldrars värderingar och ståndpunkter genom att betrakta eller även 
interagera med sina föräldrar. I nästa skede skapar de sig sedan en egen subjektiv värdering 
och ett ställningstagande utifrån denna mer objektiva uppfattning. Anders Westholm har 
genomfört en studie i ämnet politisk socialisation, som undersöker sambandet mellan 
föräldrars politiska värderingar och deras barns dito. Westholms studie visar på att steg 1 i 
denna process, den objektiva uppfattningen som barnet skapar sig via att förstå sig på sina 
föräldrar och dess agerande genom betraktelse, har en större betydelse än den faktor som kan 
kallas för att barnet persvaderas eller övertygas på ett mer subjektivt plan. Detta för att själva 
betraktelsen äger en större variationsbredd. (Westholm 1999:525) Via något som benämns 
som en perceptuell bana demonstreras två väsentliga faktorer:  

1. Att inflytande över attityder skapas genom den ovan nämnda tvåstegsprocessen som 
innehåller en objektiv uppfattning via betraktande, samt en mer subjektiv värdering 
och ett ställningstagande som man gör utifrån denna uppfattning.  
 

2. Att inflytande över barn som skapar lika formade övertygelser som deras föräldrar 
framkallas genom föräldrars inflytande snarare än genom att barnen och föräldrarna 
äger liknande erfarenheter.  

Med detta klargjort skall man dock ta i beaktande att övertygelse inte är det enda tänkbara 
scenariot, som en följd av observation kan även motsatsen uppkomma, nämligen att man 
förväntar sig att någonting skall formas och att attityderna som bildas kan liknas vid en 
självuppfyllande profetia. Med detta menas att vi då istället för att låta vår bild av 
inflytelserika personer forma våra attityder kan vi låta våra attityder forma vår omgivning och 
hur vi ser på den. (Ibid:529) 
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Roberta Sigel är en annan forskare som intresserat sig för hur politiska attityder växer fram 
och vad som formar dem, framförallt talar hon om distinkta skillnader mellan olika 
generationer som har olika erfarenheter. Hon menar att under tidsperioder då drastisk 
förändring upplevs är det väldigt sannolikt att den generation som upplever förändringarna i 
en viss ålder (i det här fallet, 10-15-åringar vid tiden då ”the Troubles” slutade) kommer äga 
vilt skilda erfarenheter från vad den tidigare generationen gjorde då de var i samma ålder. 
Viktiga faktorer som bör tas i beaktning enligt Sigels studie är då förändringar av social, 
politisk och ekonomisk natur genomgås i ett samhälle. Att en viss generation skall formas mer 
signifikant är även ytterligare troligt om dessa förändringar genomgås hastigt och drastiskt 
 (Sigel 1989:43). Detta är alltså en väldigt viktig insikt och studie för mig att luta mig mot då 
det Nordirland, och den generation som jag ämnar genomföra min forskning kring, i väldigt 
hög grad kan ses som ett paradexempel vad gäller just dessa förändringar som Sigel lyfter 
fram. Dessa förändringar blir även mer relevanta då dessa i Nordirland, via det senaste 
fredsavtalet som fortfarande råder, genomgicks otroligt snabbt. Ett faktum som alltså är 
ytterligare signifikant när det kommer till att forma en generation och dess attityder enligt 
Sigel.                    
 
Sigel påvisar även att det är mer troligt att man är medveten om sin unika särställning i termer 
av tillhörande av en specifik generation om man genomlevt drastiska förändringar på ett 
politiskt, ekonomiskt eller socialt plan. Historisk förändring av ovanstående slag är en central 
punkt i huruvida, och till vilken grad man kan vara medveten och uttrycka sin tillhörighet och 
sin ståndpunkt i den generation man tillhör. Den generation som upplever drastiska 
förändringar i sin omgivning (i det här fallet mer konkret i det politiska klimatet) kan vara 
formade när det kommer till världsåskådning, av sin omgivning på ett väldigt annorlunda sätt 
och till en helt annan grad än vad en generation som själva är aktörer och viktiga element i 
politiska händelser är formade av sin omgivning. Det är inte nödvändigtvis så att samma 
faktorer påverkar en generations världsåskådning som en annan generations (Ibid:44). Här är 
det väldigt relevant att belysa den roll som tidigare generationer har spelat i Nordirlands 
politiska historia och utveckling. Den generation som är central i min studie har föräldrar som 
växte upp under ”the Troubles” och som själva var en del av konflikten och dess utveckling, 
vare sig det skedde mer eller mindre aktivt och medvetet. Den generation från vilken mina 
intervjuobjekt är hämtade är däremot till största delen uppvuxna och formade under en period 
då ”the Troubles” officiellt var över och det har rått fred på Nordirland. Därför är dessa 
personer som min forskning är baserad på medlemmar i en generation som inte var varit 
tillnärmelsevis lika delaktiga i att ändra den politiska historien och klimatet på Nordirland 
som den generation vars deras föräldrar är hämtade ur har varit. Det är alltså troligt, enligt 
Sigel, att den generation som är objekt för min forskning, är formade av andra faktorer och till 
en annan grad än vad föregående generation har varit, huruvida de är medvetna om att så är 
fallet eller inte. 

Förutom Sigel och Westholms studier som är de som bör ses som fundamentet för 
socialisationsteorin hämtas även kompletterande teoretisk näring från Edward Greenbergs 
studie Political Socialization samt Cara Flanagans bok Early Socialisation: Sociability and 
Attachment. 
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3.3 Jämförande de båda valda teorierna emellan 

Med hjälp av dessa båda ovanstående teorier kombinerade och ställda mot varandra ämnar jag 
alltså söka få klarhet i varför personerna i studien äger det attitydmässiga förhållningssätt man 
gör. När jag analyserar och teoretiserar kring min empiri ska jag söka klarhet i vilka aspekter 
som lämpligast bör tas i beaktning, och vilka faktorer det är som är mest relevanta, vad gäller 
dessa attityders skapande. Genom att pröva båda dessa teorier både enskilt och parallellt på 
mina empiriska resultat kommer jag förhoppningsvis nå en vetenskapligt trovärdig och 
tillfredsställande slutsats om hur dessa tendenser förhåller sig till varandra.   

Förutom att teorierna givetvis i vissa fall kommer att appliceras enskilt kommer strävan hela 
tiden vara att söka se och bearbeta dessa båda som komplementära. De samband som 
marxismen hittar sin huvudsakliga näring i, det vill säga socioekonomiska klasskillnader, 
kommer alltså även bearbetas i ljuset av i vilken mån socialisationen möjligtvis ter sig till 
olika grader vara benägen att minska eller öka. Undersökas kommer alltså göras om det finns 
ett korrelation mellan graden av föräldrars inverkan på sina barn och den klassmässiga 
samhällsställning man äger.  

 

Fråga Marxistisk sociologi Socialisationsteori 

Vad formar en politisk 
övertygelse och en attityd till 
samhälleliga och politiska 
ställningstaganden? 

Klassmässsiga bakgrunders 
uppväxtförhållande skapar 
och formar en bild av 
verkligheten med hänsyn till 
från vilken social 
samhällsklass du är uppväxt 
i. 

Till stor del dina föräldrars 
ställningstagande och 
attityder. Ju mer aktiva och 
initierade de är, desto större 
chans löper barnet att inta 
samma mått av 
intresse/aktivitet. 

 
Figur 2. Jämförelse mellan marxistisk sociologi och socialisationsteori 
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________________________________________________________ 

4. Empiri 
 
I nedanstående presenterade avsnitt återfinns min forsknings resultat och analys. I denna del 
kommer således uppsatsens empiriska data med intervjucitat, egna reflektioner och 
teoriåterknytningar att kopplas samman. Detta för att nå fram till slutsatserna om uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Föregår dessa analyser gör emellertid en fördjupning om Nordirlands 
historia som anses nödvändig för läsaren att ta del av innan den empiriska datan redovisas. Min 
disposition följer till stora delar mönstret för en systematisk eller tematisk disposition. Med detta 
menas att mitt resultat är presenterat i enlighet för ett mönster av mina frågeställningar och 
framförallt presenterat i en tydlig ordning på ett liknande sätt som mina intervjuers upplägg följde. 

________________________________________________________ 

4.1 Från ”the Troubles” till fredsavtalet 
 
Från år 1969 kommer den oroliga tid, fylld av våldsamma sammandrabbningar som kom att 
kallas ”the Troubles” att räknas. Under 1970-talet skördas åtskilliga människoliv av den 
brittiska armén som är stationerad på de nordirländska gatorna. Militärens närvaro leder inte 
till fred utan snarare till en mer fraktionsfylld situation, full av motsättningar, och det är inte 
bara katolska aktivister som skjuts ihjäl av militären utan även civila. Den Republikanska 
Irländska Armén (IRA)* dödar år 1971 den första brittiska soldaten i Nordirland. Den 
våldsamma situationen eskalerar snarare än vad den verkar avta då cirka 2000 personer 
spärras in som en följd av oroligheterna och striderna. Cirka 1900 av de 2000 fängslade 
personerna är katoliker, vilket gör att IRA får ett bredare publikt stöd av den katolska 
befolkningen än vad som varit fallet tidigare. I och med stödet kan IRA växa sig starkare 
snarare än vad de försvagas, vilket var militärens och polisens ambition med arresteringarna. 
(svt.se) 
 
4.1.1 Bloody Sunday, upptrappning och försök till fred 
 
År 1972 inträffar under en katolsk medborgarrättsmarsch en av de mest signifikativa och 
kända sammandrabbningarna mellan den brittiska militären och de katolska 
medborgarrättsaktivisterna som ”the Troubles” fick uppleva. 14 civila katoliker skjuts ihjäl av 
brittisk militär i området Bogside i staden Derry, där en medborgarrättsmarsch urartar då 
militären öppnar eld. Hur händelserna startar är omtvistat, vad som står klart är dock att 
tragedin och incidenten kom att benämnas som ”the Bloody Sunday”, den blodiga söndagen. 
(Ibid) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Irish Republican Army, den mest kända paramilitäriska organisationen som opererade under ”the Troubles” för 
katoliker/republikaner.!
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Efter ”the Bloody Sunday” år 1972 får den nordirländska konflikten ses hållas ansvarig för 
ungefär 300 personers död varje år. Men vid sidan om den många gånger hårda krigföringen 
på gatorna förekom det i slutet av 70-talet även politiska förhandlingar och samtal av mer 
fredlig karaktär mellan den irländska och den brittiska regeringen. Båda sidor är fast beslutna 
om att komma till rätta med den alltmer slutna terroristorganisationen IRA och 1985 träffas 
ett avtal som innebär att den irländska regeringen åtnjuter inflytande i form av att erhålla en 
roll som rådgivare till den brittiska regeringen vad gäller konflikten. (Ibid) 
 
I början av 90-talet stod det dock ganska klart att vapenvilorna som utlystes endast gick att se 
som temporära, samt att ingen av sidorna i detta läge var speciellt benägna att kompromissa i 
någon större utsträckning. Därför var de olika förhandlingarna och försöken till uppnådda 
fredsavtal i början av 90-talet att se som tämligen hopplösa och utan några ljusare 
framtidsutsikter. (Hennessey 2001:74) 

Vad som främst följde ur denna tids förhandlingar och motsättningar var en ändring av den 
irländska republikens konstitution, där det fastlås att för att en suverän och enad irländsk 
republik skulle framträda krävs det att majoriteten av befolkningen i Nordirland formellt 
valde att bli en del av denna förenade irländska republiken. (Ibid:98) 

År 1997 utlyser IRA, på nytt, vapenvila och för första gången någonsin får IRA:s politiska 
falang, Sinn Féin, vara med vid förhandlingsbordet och diskutera potentiella lösningar och 
eventuella fredsavtal till konflikten. (svt.se) 
 
4.1.2 Fredsavtalet och delad makt 
 
Fredagen den 10 april 1998 slöts ett fredsavtal mellan de två rivaliserande grupperna på 
Nordirland. Avtalet kom att kallas ”the Good Friday Agreement” (GFA). Avtalet är baserat på 
den konsocialisationism som den holländska statsvetaren Arend Lijphart hade utvecklat under 
60-, 70- och 80-talet. (McGarry och O’Leary 2006:46) Nordirland hade ett år efter 
fredsavtalet, år 1999, styrts från Storbritannien i över 25 år, men efter att både en protestantisk 
och en katolsk utvecklare av fredsavtalet rönt stor uppskattning även internationellt verkade 
fredsavtalet få positiva konsekvenser även i praktiken. Detta gjorde att Nordirland för första 
gången kunde stoltsera med en egen regering, där både protestantiska sympatisörer till 
Storbritannien (lojalister eller unionister) och katolska sympatisörer till Republiken Irland 
(nationalister eller republikaner) delade på makten. Den fredliga och stabila utvecklingen 
ledde till att den brittiska militären år 2005 till stor utsträckning lämnar Nordirland. (svt.se) 

Konsocialisationism är en politisk teori som i stort går ut på att man delar makt. Teorin är 
skapad och utvecklad främst av Arend Lijphart och är en av de mest inflytelserika politiska 
teorierna inom komparativ statsvetenskap. Teorin går i huvudsak ut på att splittrade och 
segregerade områden - vare sig det är regioner eller stater - som är segregerade av exempelvis 
religion, etnicitet, språk eller kulturella faktorer historiskt sett, är styrda genom en form av 
demokrati som går ut på att man delar makten mellan politiska representanter från båda sidor 
av konflikten. Denna typ av politiskt system kan antingen te sig i form av demokratisk natur 
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men den kan även utvecklas till ett auktoritärt dito. För att detta politiska system ska betraktas 
som demokratiskt krävs emellertid att man tar fyra grundprinciper i beaktning som samtliga 
måste uppfyllas: (McGarry och O’Leary 2006:44) 

1. Exekutivt maktdelande. Båda/Samtliga sidor av konflikten äger ett exekutivt 
inflytande i en representativ regering. 

2. Autonomi/Själv-regerande. Båda/Samtliga sidor åtnjuter någon form av autonomt 
styre, särskilt i frågor som rör kulturella spörsmål. 

3. Proportionalitet. Båda/Samtliga sidor är proportionerligt representerade i allmänna, 
huvudsakliga institutioner och har proportionerlig tillgång till allmänna medel och 
tillgångar, men är tillika även ansvariga för dess utgifter. 

4. Veto-rätt. Båda/Samtliga sidor äger en veto-rätt som man har möjlighet att nyttja till 
fullo, för att motverka ändringar som anses påverka viktiga intressen negativt, om man 
så önskar. (Ibid:44) 

Fredsavtalet som undertecknades 1998 blev mycket mer omfattande och konstruktivt än vad 
många experter på förhand hade förutspått och förväntat sig. Avtalet tar hänsyn till och 
beskriver oerhört detaljerat hur den framtida delade regeringen i Nordirland bör förhålla sig, 
både till Republiken Irland och till Storbritannien. Skillnaden mellan tidigare avtal som alla 
misslyckats och detta avtal, och vad som hittills gjort det så framgångsrikt vad gäller att skapa 
stabilitet i regionen är att det var så pass detaljrikt. Avtalets innehåll lämnade inte några 
utrymmen för någondera sida att tolka riktlinjerna på ett sätt som de själva ville. Detta 
utrymme för godtycklighet och vinklade tolkningar som hade varit fallet vid tidigare försök 
att sluta fred var nu inte längre ett hot. Därför kunde man nu hoppas på att detta fredsavtals 
följder inte skulle resultera i ännu ett i raden av misslyckanden och förhoppningar till fred 
som smärtsamt skulle krossas bara en kort tid efter framarbetade och undertecknade avtal. 
(Harrington och Mitchell 1999:103) 

Vad som är viktigt att poängtera är dock att fredsavtalet ingalunda är helt okomplicerat och av 
alla ansett som en lämplig eller hållbar väg att gå. Problemet, och den många gånger 
kontroversiella naturen, som lyfts fram med denna typ av politiska lösning är att den av 
många anses vara oförenlig med en långsiktigt hållbar demokratisk stabilitet. Den har 
beskrivits som en ”parodi på äkta demokrati” och att det konsocialisationistiska 
maktdelningssystemet motverkar en fredlig utveckling och segregerar de historiska och 
existerande motsättningarna snarare än vad den gör tvärtom. (McGarry och O’Leary 2006:46) 
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4.2 Intervjuer 

Här nedan följer en översikt över studiens samtliga sex deltagare vad gäller ålder, religiös 
bakgrund, socioekonomisk bakgrund (baserad på egen upplevd identitet), födelse och 
uppväxtort, nuvarande ort, sysselsättning, typ av grundskole- samt eventuell 
universitetsutbildning och slutligen har även fiktiva namn givits studiens deltagare i syfte att 
öka läsarvänligheten. 

4.2.1 Sammanställning av intervjudeltagarna  

    !

 

 

”James”:  
Ålder: 25 år 
Religiös bakgrund: Katolsk 
Socioekonomisk bakgrund: Lägre medelklass 
Födelse och uppväxtort: Bandbridge 
Bor idag: Belfast 
Sysselsättning: Datatekniker 
Universitet: Utbildad datatekniker 
Typ av grundskola: Katolsk/Delvis integrerad!

”John” 
Ålder: 24 år 
Religiös bakgrund: Katolsk  
Socioekonomisk bakgrund: Övre medelklass 
Födelse och uppväxtort: Utanför Belfast  
Bor idag: Belfast 
Sysselsättning: Arbetar som juristlärling  
Universitet: Snart färdigutbildad jurist 
Typ av grundskola: Katolsk på alla nivåer!

”Simon”:  
Ålder: 25 år 
Religiös bakgrund: Protestantisk 
Socioekonomisk bakgrund: Övre medelklass 
Födelse och uppväxtort: Belfast samt Omagh 
Bor idag: Belfast 
Sysselsättning: Deltidsarbetare i videobutik 
Universitet: Nej 
Typ av grundskola: Protestantisk på alla nivåer 

”Allan”: 
Ålder: 23 år 
Religiös bakgrund: Protestantisk 
Socioekonomisk bakgrund: Medelklassbakgrund 
Födelse och uppväxtort: Newcastle (Nordirland) 
Bor idag: Belfast 
Sysselsättning: Studerande 
Vidareutbildning på Universitet: Pågående 
Typ av grundskola: Uteslutande protestantisk 
!

”Michael”:  
Ålder: 24 år 
Religiös bakgrund: Katolsk 
Socioekonomisk bakgrund: Arbetarklass 
Födelse och uppväxtort: Derry 
Bor idag: Belfast 
Sysselsättning: Arbetslös 
Universitet: Nej 
Typ av grundskola: Katolsk/Delvis integrerad!

”Richard”:  
Ålder: 22 år 
Religiös bakgrund: Protestantisk 
Socioekonomisk bakgrund: Arbetarklass 
Födelse och uppväxtort: Holywood 
Bor idag: Belfast 
Sysselsättning: Arbetslös/Studerande 
Universitet: Fristående kurser 
Typ av grundskola: Delvis integrerad!



! 22!

4.2.2 Socioekonomisk och klassmässig bakgrund 

Här nedan följer ett redogörande för vilken självupplevd socioekonomisk och samhällelig 
klassbakgrund respektive intervjudeltagare anses sig härröra ifrån. Som vi ser i denna 
sammanställning blir det direkt tydligt hur en mix av socialt klassmässiga bakgrunder 
representeras vid sidan om den förutbestämda uppdelade representationen av religiös 
bakgrund. 

”John”: 

”Jag kommer från en övre medelklassbakgrund, båda mina föräldrar har arbetat men min mamma 
arbetar inte längre, inte på grund av arbetslöshet utan på grund av att det inte behövs då min pappa 
tjänade en ansenlig summa pengar under den ekonomiska boomen. Jag känner inte att vi någonsin 
har haft några problem med pengar.” 

”Simon”: 

”Jag kommer från Belfast och senare också Omagh från en medelklassbakgrund, förmodligen även 
den övre medelklassen skulle jag säga.” 

”James”: 

”Jag kommer från en katolsk lägre medelklassbakgrund och växte upp utanför Banbridge, 
Seapatrick.” 

”Allan”: 

”Jag skulle säga att jag kommer från en medelklassbakgrund, varken högre eller lägre, någonstans 
ganska mittemellan arbetarklass och överklass. Jag är uppväxt i Newcastle, County Down.” 

”Michael”: 

”Jag kommer från en arbetarklassbakgrund i Derry, Nordirland.” 

”Richard”: 

”Jag kommer från en arbetarklassmiljö i Holywood några mil utanför Belfast. Jag gick visserligen i 
en skola som möjligtvis betraktas som medelklass men min familj och min uppväxt är präglad av 
arbetarklass.” 
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4.2.3 Politisk, nationell och religiös identifikation 

I detta avsnitt behandlas vad personerna i undersökningen identifierar sig själva som. Många 
gånger kan en frågeställning likt denna te sig tämligen självklar och okomplicerad att besvara. 
I fallet Nordirland och Belfast är detta emellertid ingalunda fallet. Som det förklaras här 
nedan, men även i appendixet (bilaga I), finns det en rad olika etiketter och termer som 
konnoterar olika grader av politiska ställningstagande. Därför behandlas härnedan förutom 
själva intervjusvaren, ingående analyser av vad dessa svar innebär i praktiken. 

”Jag är från Nordirland men jag anser mig själv vara Irländare”. -”John”, katolik, övre medelklass. 
 
Trots att ”John”, utan att tveka, är snabb på att distansera sig från begreppet nordirländare 
eller britt så bör man ta i beaktning att då han identifierar sig själv som irländare distanserar 
han sig även från en mer kontroversiell identitet som hade kunnat vara katolik, nationalist 
eller republikan. 

Även från ”Simon”, den person från samma socioekonomiska bakgrund som ”John”, men 
från den protestantiska sidan blir det ett tydligt men väldigt återhållsamt och till karaktären 
diplomatiskt svar. Han identifierar sig som nordirländare men inte som brittisk, protestant, 
unionist eller lojalist vilket hade varit mer politiskt laddat: 

”Jag ser mig själv som nordirländare snarare än irländare, vilket innebär ett protestantiskt 
ställningstagande, detta för att realistiskt sett så är Nordirland en separat stat, och oavsett om du 
håller med om det så politiskt sett så är det ett separat land. Jag ser mig inte som brittisk för jag 
tycker att det är en korkad term. Jag sätter ingen etikett på mig själv och jag ser mig själv politiskt sett 
varken som protestant eller katolik. Etiketter i Nordirland är väldigt svårt att hantera för på vilket sätt 
du väljer att beskriva dig säger så mycket om dig själv. -”Simon”, protestant, övre medelklass. 
 
Vad gäller ”James”, med en katolsk medelklassbakgrund syns även här en typ av 
kompromissande vad gäller identifikation, även om han tydligt gör gällande att han inte ser på 
sig som nordirländare. Beaktas bör även att termen ”katolik” bör betraktas som ett mer 
politiskt och framförallt kulturellt ställningstagande än vad ”irländare” hade inneburit. 

”Jag ser på mig själv som en katolik som bor i Nordirland snarare än vad jag ser på mig själv som en 
nordirländare.” -”James”, katolik, lägre medelklass. 
 
På samma sätt som ovanstående citat gör gällande att ”James” identifierar sig själv som 
”katolik” anar man från hans protestantiska motsvarighet, ”Allan”, ett något hårdare präglat 
politiskt ställningstagande då han uttryckligen identifierar sig själv som ”brittisk”. Detta är att 
se i kontrast till hur ”Simon” från den protestantiska högre samhällsklassen, gör gällande att 
han aldrig skulle komma sig för att kalla sig själv för brittisk även om han såg sig själv som 
nordirländare: 
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”Jag skulle nog inte skrika ut till människor vad jag är för jag bryr mig personligen inte huruvida 
någon är protestant eller katolik, det bekommer mig inte överhuvudtaget, men om någon frågar mig 
om jag är protestant så skulle jag tala om det för dem. Om någon frågade mig om jag är irländare 
eller nordirländare skulle jag säga nordirländare eller brittisk.” -”Allan”, protestant, medelklass 
 
Här nedan ser vi för första gången ett tydligt ställningstagande som är långt mer politiskt 
laddat och kontroversiellt än vad det är att exempelvis identifiera sig som irländare, katolik 
eller ens nationalist. ”republikanism” som term för identifikation är sett som en ytterst hårdför 
politisk hållning där sympatier för IRA är en konnotation som är omöjlig att förbise: 

”Jag har alltid sett på mig själv som republikan snarare än som nordirländare och det har aldrig 
förändrats,” -”Michael”, katolik, arbetarklass 
 
Detta ovanstående ställningstagande som ”republikan” är det mest kontroversiella och 
politiskt laddad som vi finner av samtliga sex personers ansedda självidentifikation. Den sista 
personen gör visserligen klart att han är brittisk eller nordirländsk, vilket är ett tydligt 
ställningstagande, men bara genom att identifiera sig som brittisk är alla gånger inte per 
definition förknippat med mer hårdföra sympatier för exempelvis paramilitäriska 
grupperingar. Dock är ju detta ställningstagande som ”brittisk” som tidigare nämnt att 
betrakta som ett tydligare ställningstagande än vad bara ”nordirländsk” eller ”protestant” är: 

”Jag skulle säga att jag är brittisk eller nordirländsk snarare än protestant eller katolik.” – 
”Richard”, protestant, arbetarklass 
 
För att summera finner vi här en hel del relevanta paralleller som är värda att återknyta till 
den marxistiska teorin där social klassmässig bakgrund, om än subtilt, tycks spela en mer 
betydande roll än religiös och politisk bakgrund. Exempelvis finner vi att de två personerna 
som båda är av protestantisk bakgrund men av skild socialt klassmässig bakgrund skiljer sig 
vilt från varandra vad gäller självidentifikation. Medan ”Simon”, som härrör från en övre 
protestantisk medelklass gör klart att han alltså aldrig skulle berätta för någon, eller ens 
försöka förklara att han är brittisk (trots att han bland annat äger ett brittiskt pass) så är 
”Allan” som härrör från en lägre protestantisk medelklassbakgrund, väldigt noga med att 
poängtera att han utan att tveka berättar och förklarar att han inte bara är nordirländsk utan 
även brittisk. Även ”Richard” från den protestantiska arbetarklassen avger ett svar som lyser 
lojalistisk självidentifikation då han klargör att han antingen är brittisk eller nordirländare. 
”irländare” existerar således inte som attityd heller i hans huvud. 

Vad gäller intervjusvaren som personerna från en katolsk bakgrund förmedlar går det även 
här att urskönja, om än på ett mer hårfint plan, en stigande identifikationsgrad av nationalism 
och till och med republikanism ju lägre ned i samhällsklasserna vi rör oss. Då ”John” från en 
övre medelklass och ”James” från en lägre medelklass kort klargör att de ser sig som irländare 
snarare än nordirländare, vilket anses vara ett mindre kontroversiellt och normalt 
identifierande från en katolik, poängterar ”Michael” från arbetarklassen med stort eftertryck 
att han är republikan. En ståndpunkt vilken alltså är väldigt hårdför och som många gånger 
uppfattas som kontroversiell. 
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4.2.4 Politiskt engagemang och intresse 

Som underrubriken gör gällande blickar vi i detta avsnitt närmare på till vilken grad och i 
vilka former det existerar ett politiskt engagemang och intresse hos de tillfrågade. Fritt får de 
redogöra för vilket mått av politiskt intresse de anser sig ha, hur pass insatta de är i de 
politiska aktualiteterna på ett generellt plan och i vilka uttryck detta intresse eventuellt ter sig. 

Den första personen som uttalar sig är ”John”, representanten från den högre katolska 
medelklassen och både hans röst och det han artikulerar får honom att verka osäker och inte 
helt trygg för första gången under intervjun: 

”Många tror säkert att jag inte bryr mig, men det är bara det att jag inte känner mig trygg i att tala 
om politik, för sanningen är att det fortfarande är väldigt färskt. Tio år är inte en lång tid och du vet 
aldrig vem du pratar med och vad för erfarenheter de har. I West Belfast exempelvis tror jag att folk, 
vare sig det vill det eller inte, blir uppmuntrade till att supporta och stötta republikanska rörelser, och 
i de lägre samhällsklasserna tenderar det att vara ett mer utbrett stöd för sådana grupper. Det är mer 
troligt att om du kommer ifrån West Belfast från en arbetarklassbakgrund, att du då har föräldrar som 
har påverkats mer av ”the Troubles”. Om så inte är fallet har säkert dina vänner det och då är det 
förståeligt om det framtvingar ett mer aktivt stöd för IRA och liknande organisationer. Jag vet många 
personer som bor i områden som är nedgångna och där det ser slitet ut, där folk är väldigt plikttrogna 
och fortfarande stöttar IRA, så det verkar verkligen finnas ett samband mellan mindre välbärgade 
områden och support av paramilitära grupper.” – ”John”, katolik, övre medelklass. 
 
Det är intressant att se på denna ovanstående utläggning från ”John”, framförallt vad gäller 
West Belfast och korrelationen mellan detta socialt missgynnade område och mer hårdfört 
och radikalt politiskt ställningstagande. Marx talade nämligen om just fenomen och områden 
som avskärmar sig från det centrala styret där det råder en form av egen agenda. Han menade 
att det var just dessa områden, där segregation och lägre social status var ett faktum, som var 
benägna att hitta alternativa sätt för samhället att styras. Marx talade om att dessa områden 
kunde förbise och skapa ett alternativ till kapitalismen (Jessopp och Wheatley 1999:5) och det 
är intressant att se på ett liknande sätt hur dessa områden tycks skapa ett alternativ och vägra 
att underkasta sig de mer fredliga och mindre sekterianska normer och attityder som 
samhällsklimatet i Nordirland och Belfast tycks förflytta sig närmre och närmre mot. Det 
tycks i den marxistiska teorin återkommande gå att finna ett misstycke mot centraliserat styre 
och orättvisor. Liknelsen mellan de lokalt styrda områdena som Marx talade om och såg 
positivt på i Frankrike (Ibid:5) och liknande områden i Belfast, blir än mer träffande när man 
tar i beaktning att Belfast till väldigt hög grad med sitt unika politiska system, där endast två 
partier i realiteten har möjlighet att bestämma, måste ses som ett centralt styrt område. Kanske 
är det därför inte någon överraskning att de attityderna som påstås prägla de fattiga områdena 
i West Belfast och East Belfast* snarare tycks gå i mer sekteriansk och polemisk riktning än 
vad som ses göras på central politisk nivå i parlamentet. Att dessa liknande mindre 
samhällena inne i Belfast växer sig starkare och enas tillsammans i en mer hårdför politisk 
agenda kan dock omöjligt ses som positivt, om man eftersträvar att bibehålla och skapa 
ytterligare fred med mer accepterande normer hos invånarna som följd.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Ett!stort!område!dominerat!av!protestanter!som!äger!en!stor!social!och!ekonomisk!utslagning!
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Ett liknande resonemang hittas även hos ”Simon”, den protestantiska klassmässiga 
motsvarande personen, åtminstone vad gäller grad av intresse och engagemang. Man är 
medveten om vad som pågår och lägger fram argument som underbygger att man har god koll 
på, och förståelse för de politiska aktualiteterna, men utan att engagera sig. Nedanstående text 
hintar dessutom om att personen i fråga är aningen less på politiken i Nordirland, även att han 
är intresserad av politik i stort: 

”Jag är väldigt intresserad av politik men politiken i Nordirland är väldigt speciell, det är ett mycket 
splittrat system. För mig är det enda väsentliga fred och om folk kan se till så att så är fallet är jag 
nöjd. Om det är fred så spelar inte utbildnings- eller andra politiska frågor någon roll, freden måste 
alltid komma primärt och prioriteras. När folk säger att politikerna är ex-IRA eller ex-UVF*-
medlemmar bryr jag mig inte speciellt mycket till skillnad från många andra. Jag accepterar det så 
länge de kan samarbeta och upprätthålla fred. Jag är därför inte jätteintresserad av politiken i 
Nordirland, jag är medveten om vad som pågår, jag håller mig uppdaterad och jag läser nyheter och 
vet hur den fungerar, men jag är mer intresserad av brittisk politik och europeisk/amerikansk politik.” 
– ”Simon”, protestant, övre medelklass. 
 
Samma tendens finns även hos ”James” från den lägre medelklassen på den katolska sidan. 
Ett intresse och en tämligen stor ingående kunskap finns om politik men det har svalnat i takt 
med att det politiska klimatet i Nordirland har blivit allt vänligare och stabilare. Det politiska 
intresset var mycket starkare, och engagemanget större när det var mer spänning i 
parlamentet. Vad gäller vardagliga inrikespolitiska sakfrågor är intresset ett helt annat: 

”Jag har förlorat en hel del intresse av politik på sistone men jag ser det inte som en dålig sak. För ett 
par år sedan var jag väldigt intresserad och uppdaterad om politiken och allt som pågick med 
fredsprocessen där det var väldigt mycket konfrontation mellan de två stora partierna. Nu, i takt med 
att tiden går verkar det mer som att politik handlar om strikt vardagliga politiska frågor till skillnad 
från politiska ideal och ideologier. Jag skulle verkligen påstå att mitt politiska intresse har stagnerat, 
men bara av den anledning att jag är mindre intresserad av politiska frågor som rör ekonomi, 
utbildning och sjukvård. Jag har inte tillnärmelsevis lika stort intresse av den politiken som jag hade 
innan då det handlade om faktiskt politisk ideologi och teori.”  
 
 ”För 10-15 år sedan skulle Nordirland beskrivits som det mest politiskt medvetna landet i Europa, 
alla hade en åsikt och röstantalet var massivt, nuförtiden sjunker röstantalet allt mer. För 10-15 år 
sedan röstade alla för att de var rädda att den andra sidan skulle komma in och få mer inflytande och 
kontrollera saker och förändra saker som verkligen skulle ha förändrat kulturen och den politiska 
identiteten. Mitt minskade intresse kan därför härledas till att jag känner mig mer trygg i landet nu 
och att jag inte känner att jag måste gå ut och rösta för att ett unionistiskt parti inte ska göra några 
förändringar som kommer påverka mitt liv, det tycker jag är bra och så anser jag att det borde vara.” 
– ”James”, katolik, lägre medelklass. 
 
Även om jag förstår att det bristande intresset är en konsekvens av en, i grunden, positiv 
utveckling så ser jag en fara i dessa negativa och likgiltiga attityder till det politiska 
engagemanget, framförallt om man som här ovan ser att personen beskriver att det minskade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Ulster Defence Association, en av de två största paramilitäriska organisationerna som opererade för 
protestanter/lojalister.!
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politiska intresset är en följd av fredsprocessen. Jean Whyte (1998:603) skrev i sin studie 
Young citizens in changing times: Catholics and Protestants in Northern Ireland, att det 
framförallt är viktigt, i strävan efter en hållbar situation med fred i Nordirland, att de 
uppväxande generationerna och de unga i Nordirland engagerar sig och deltar aktivt politiskt.  

En liknande grad av intresse går även att se hos ”Allan”, den protestantiska representanten 
från den lägre medelklassen. Någorlunda initierad i vad som händer utan att för den sakens 
skull äga ett särskilt stort intresse eller engagemang i inrikespolitiken. Vad vi däremot kan se 
här som skiljer sig en aning från de ovanstående tre utläggningarna är ett tydligt 
ställningstagande, i linje med samma persons genomgående attityd om att han ser det som 
naturligt att sympatisera med en protestantisk och lojalistisk politisk linje utan att närmare gå 
in på specifika anledningar för detta. Detta är extra anmärkningsvärt i ljuset av att frågan är 
helt öppet och objektivt ställd, utan ens förväntan på att erhålla ett ställningstagande i termer 
av partipolitik från min sida som intervjuare: 

”Jag är inte involverad i något politiskt parti och jag har faktiskt aldrig röstat, men jag skulle säga att 
jag läser tidningen varje dag och jag följer politiken såklart, nu följer jag självklart vad som pågår 
och vad som händer mellan Sinn Féin och DUP. Jag följer alla de relationerna men jag skulle inte 
riktigt säga att jag är en hängiven supporter av DUP. Men om jag var tvungen att säga vilket parti jag 
supportar skulle jag säga DUP, och det skulle förmodligen gå att spåra till att jag blev uppfostrad till 
det.” – ”Allan”, protestant, medelklass 
 
När vi nu går ned på de två representanterna från arbetarklassen finner vi intressanta 
indikatorer i resonemangen och utläggningarna som är väl värda att återknyta med båda mina 
valda teoretiska perspektiv för denna forskning. Först redogörs nu här nedan för dessa bådas 
intresse och engagemang för politik vilken skiljer sig drastiskt från de fyra intervjuobjekten 
med ursprung från högre sociala ställningar i samhället. Vi ser ett stort mått av intresse och 
även engagemang från både den katolska och protestantiska representanten från 
arbetarklassen, där både medlemskap i ett politiskt parti, tydliga ideologier och också tydligt 
förklarade orsaker om varifrån detta engagemang kommer blir påtagligt. Alla de fyra 
intervjusvaren ovan tenderar att andas en tämligen avslagen och oengagerad hållning till 
politiken i Belfast, när vi däremot här nedan ser följande utläggningar är det ett helt annat 
engagemang. Värt att poängtera är också den emfas och energi som hördes i rösten hos de 
svarande: 

”Jag är politiskt intresserad och aktiv i ett politiskt parti. Partiet är sett som ett parti som 
sympatiserar väldigt mycket med nationalism för partiet supportar inga band med Storbritannien 
överhuvudtaget. Jag tror att mitt intresse för politik och mina värderingar, förutom från mina 
föräldrars inflytande, kommer som en följd av att här i Nordirland är politiken alltid närvarande och 
alltid mitt framför ögonen på dig. Om du vandrar runt och lever i Belfast till exempel så ser du politik 
överallt och hela tiden.”  
 
”Mina övertygelser och attityder kommer också definitivt ifrån att du hela tiden stöter på orättvisor, 
exempelvis på arbetsmarknaden där jobben i Nordirland tillhör de redan rika och du kan aldrig ta dig 
in om du inte har pengar. Framförallt känner jag att det fortfarande är så att för att få ett jobb måste 
du anamma en protestantisk hållning och attityd, även om du är katolik. Nuförtiden accepterar de 
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visserligen katoliker i högt uppsatta positioner men bara om du har en protestantisk och väst-brittisk 
attityd. Du måste exempelvis spela golf eller säga hur mycket du uppskattar och firar drottningens 
födelsedag, katoliker säljer ut sig själva och sina riktiga identiteter och värderingar. Jag tycker inte 
det är värt att sälja ut mig själv och den jag är för att få ett välbetalt jobb men de enda katolikerna 
som kan få bra jobb här är de som säljer ut sig.” – ”Michael”, katolik, arbetarklass 

Även om ”Richard” från den protestantiska sidan inte är lika tydlig med sitt ideologiska 
ställningstagande så hörs samma energi och lust i rösten från bandupptagningen och måttet av 
intresse som beskrivs går inte att ta miste på: 

”Jag är intresserad av politik, jag har studerat politik och jag har alltid varit intresserad av politik 
och jag arbetar även inom ett politiskt parti nu. Mitt intresse kommer nog från att min pappa alltid 
varit väldigt intresserad av politik och historia och hemma har min familj alltid kollat på nyheterna 
varje kväll så du har alltid till en viss grad varit medveten om vad som händer.” – ”Richard”, 
protestant, arbetarklass 
 
Vi ser alltså ett tydligt ökat politiskt intresse ju längre ned på den sociala klass-stegen vi rör 
oss. Detta är en tydlig tendens som blir som allra tydligast när man studerar de två sista 
utläggningarna från de två representanterna från arbetarklassen där det politiska intresset, 
medvetandet och ställningstagandet är väldig närvarande. Återigen kan vi göra oss påminda 
om att marxismen är sprungen ur idén om att Marx accepterade och ansåg att konflikter och 
indelningar mellan klasser är ett faktum i samhället, och hela hans teori hämtar sin näring 
utifrån denna ståndpunkt (Jessopp och Wheatley 1999:5). Detta innebär alltså att marxismen 
har för avsikt att förklara såväl skillnader i politisk aktivitet, utbildning, intressen som 
uppväxtförhållanden med socioekonomiska faktorer som grund. Märk då väl hur det här lyser 
igenom en tendens som gör gällande att ju lägre samhällsklass någon härrör ifrån desto större 
tenderar det politiska engagemanget att vara enligt intervjusvaren. Även om detta inte 
uteslutande behöver vara en universell sanning och tendens finns det exempel över tidigare 
forskningar som antyder att liknande mönster finns att ta del av: Exempelvis tar  Edward 
Greenberg (2009:12) i sin bok Political Socialization upp stöd för liknande underlag där han 
belyser Amerika under Vietnam-kriget med dess medborgarrättsrörelsers framväxt. Han pekar 
på att de med lägre ställning i samhället inte var alls lika benägna att acceptera det politiska 
klimat och den ordning som rådde i landet vid tiden. Vidare hävdar han att de som var 
förtryckta eller levde under fattiga omständigheter till en hög grad gav uttryck åt ett missnöje 
och en vilja att förändra det politiska klimatet. Bristen på en optimistisk framtidstro, fattiga 
förhållanden i familjen, de orättvisor och den rasism som vid tiden existerade i USA ses som 
en stor faktor till att många unga människor började engagera sig politiskt. Detta engagemang 
sträckte sig inte bara till politiskt ideologiska övertygelser utan även mot en strävan efter att 
med handfasta organiserade aktioner vilja förändra det politiska systemet i sig självt.          
 
En annan parallell som bör lyftas fram här är då Roberta Sigel (1989:44) hävdar att den 
generation som själva är aktörer och fundamentalt instrumentella i politiska drastiska 
förändringar äger en benägenhet att formas väldigt annorlunda och till andra grader än en 
generation som inte varit lika betydande och involverad i uttrycksfulla omställningar i 
samhället. Detta leder tänkbart till att föräldrarna som var en stor del av en drastisk 
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samhällsförändring och en väldigt signifikativ del av skapandet av samhällsordningen i och 
med ”the Troubles” och det klimat som då rådde, möjligtvis ägde en högre grad av politiskt 
intresse men också är benägna, medvetet eller ej, att överföra detta intresset även till sina 
barn. 
 
Lägg vidare märke till hur båda de personerna som är mest aktiva, engagerade och 
intresserade av politik av de tillfrågade båda pekar mot sina föräldrars inflytande som en 
faktor för deras intresse. I ovanstående frågeställning lyfter de upp faktumet om sina 
föräldrars politiska intresse även att frågan inte ställdes med någon direkt tangering alls av 
detta område. Westholms (1999:531) forskningsrapport visar tydliga indikationer som därför 
här är av stor tillämpning. Hans studie visar nämligen att barnens attityder och åsikter 
sammanfaller med deras föräldrars i olika grad vad gäller olika sakfrågor och politiska 
ämnesområden. Westholm undersöker fem olika frågor varav de två som är mest relevanta för 
min studie (Partitillhörighet och vänster-höger ideologi) är de två som återfinns i särställning i 
topp, det vill säga de två ämnesområden där likheten mellan barnens och föräldrarnas attityder 
och ställningstagande är som högst. 

Vidare lyfter Westholm (Ibid:535) i sin studie fram intressant belägg för att i de fall där 
ungdomarna inte hade någon särskild uppfattning om sakfrågan var de också i stor 
utsträckning mindre benägna att kunna redogöra för sina föräldrars åsikt i frågan. Bland de 
ungdomar som hade ett ställningstagande i sakfrågan var det ett mycket högre antal som 
kunde redogöra även för sina föräldrars attityder i ämnet. Detta menar Westholm kan betyda 
två saker: antingen att de ungdomar som har en åsikt i frågan är mer nyfikna och benägna att 
ta reda på vad deras föräldrars uppfattning i samma fråga är, alternativt kan man hitta 
förklaringen i andra änden, nämligen att barnens vetskap om föräldrarnas åsikt stimulerar dem 
till att även skapa en egen åsikt.  

Alltså ser vi tendenser i intervjusvaren som på ett naturligt sätt går att förklara med hjälp av 
mina två huvudteoretiska spår när analysen utvecklas komplementärt av de båda teorierna 
samtidigt: Nämligen skillnader i politisk aktivitet från olika klassmässiga förhållanden men 
också att föräldrarnas inflytande över barnen tycks vara väldigt betydelsefullt om än inte 
medvetet alla gånger. Tendenserna hämtar ytterligare näring i att det förmodligen går att se på 
de båda framlyfta teorierna som gåendes hand i hand: Föräldrarna som härstammar från en 
arbetarklassbakgrund är enligt tendenserna mer benägna att utveckla ett större politiskt 
intresse och engagemang i Nordirland och deras barn är mer benägna att utveckla ett politiskt 
intresse och engagemang om deras föräldrar är politiskt intresserade. Alltså verkar det som att 
i detta fall, Nordirland, äger en person som växer upp under lägre samhällsklassiga 
förutsättningar en fallenhet från dubbla håll att utveckla ett politiskt intresse och engagemang. 
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4.2.5 Sociala relationer av politisk och religiöst integrerad karaktär 

I denna del av analysen riktas fokus kring hur pass frekventa, och till vilken karaktär, 
intervjudeltagarna anser sig ha sociala relationer med personer från motsatt politisk och 
religiös bakgrund. Dessa relationer kan variera till allt ifrån idrottsutövande till resor eller 
allmänt umgänge. 

Något som är värt att poängtera omgående på ett generiskt plan är att ”John” som kommer 
från en katolsk övre medelklassbakgrund påpekar att samtliga av hans protestantiska vänner, 
det vill säga de från motsatt religiös bakgrund, var från samma sociala klassmässiga bakgrund 
som han själv:  

”Jag träffade och mötte många protestantiska vänner, särskilt under min tid på universitetet, men jag 
måste vara noga med att påpeka att de flesta av dem var av samma sociala bakgrund som mig. De 
kom alla från en tämligen trygg och välbärgad uppväxt med föräldrar som inte direkt var involverade 
i några paramilitära grupper under ”the Troubles”. Det hade därför inte extremt starka åsikter till 
skillnad från någon som kom från områden som var mer drastiskt påverkade.” – ”John”, katolik, övre 
medelklass. 
 
Detta resonemang är något som tangeras i hög grad när ”Richard” från både en motsatt 
religiös och socioekonomisk bakgrund som honom, nämligen en protestantisk 
arbetarklassbakgrund, förklarar sin åsikt när han säger att det faktum att hans skola befolkades 
till största del av elever från medelklassen enligt honom var en betydande faktor till att 
klimatet i hans skola var integrerat och inte speciellt hårdför attitydmässigt: 

”Jag har en hel del vänner från Holywood av katolsk bakgrund, men ingen av dem är egentligen 
nationalist och framförallt aldrig republikan. Detta tror jag framförallt beror på att det är ett 
tämligen välbärgat område.” – ”Richard”, protestant, arbetarklass. 
 
Just skolgången som en återkommande betydande faktor är något som återfinns i majoriteten 
av svaren som behandlas under denna punkt. Det som är slående är just, som ”Simon” från en 
protestantisk övre medelklass understryker, att bristen på katoliker i hans umgängeskrets inte 
var ett medvetet val utan något som skedde naturligt på grund av en bristande, eller icke-
befintlig religiös integrering under skolgången. Skillnaden mellan att han i princip uteslutande 
umgicks med protestanter under sina skolår men idag, ett par år senare beskriver att han 
förmodligen har fler vänner som han regelbundet umgås med av motsatt religiös bakgrund än 
av samma protestantiska bakgrund som han själv går inte att finna annat än signifikativ: 

”Tills det att jag var 16-17 år hade jag väldigt liten kontakt och socialt umgänge med några katoliker, 
inte medvetet utan på grund av att jag gick i en protestantisk skola och mina vänner var protestanter. 
När vi spelar fotboll, vilket jag gör med många katolska vänner, ser vi inte varandra som katoliker 
eller protestanter och faktum är att nuförtiden umgås jag förmodligen mer med katoliker än vad jag 
gör med protestanter.” – ”Simon”, protestant, övre medelklass. 
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Ett väldigt snarlikt mönster återfinns i svaret från ”Allan” från den protestantiska lägre 
medelklassen som även han pekar mot en bristande integrering i skolan som anledning till att 
majoriteten av hans vänner då var protestanter, något som han nu hävdar har förändrats och 
det lyser igenom i hans svar att det aldrig var av aktivt avståndstagande som han inte umgicks 
med katolska vänner till någon större utsträckning tidigare: 

”Jag skulle säga att jag umgås tämligen mycket med katolska vänner. När jag däremot gick i skolan 
och det var uppdelat var ju de flesta av mina vänner protestanter. Men nu skulle jag säga att det är 
integrerat och blandat och jag skulle inte undvika att vara vän med någon bara för att de är 
katoliker.” – ”Allan”, protestant, medelklass 
 
Det är inte alltid helt friktionsfritt eller fritt från komplexitet bara för att man umgås. En 
aningen mer återhållsam positiv anda går att utläsa ur ”James” från den lägre medelklassen 
med katolskt påbrå. Han låter visserligen meddela utan att tveka att han har många 
protestantiska vänner men inleder dock sin utläggning när jag frågor honom med att klargöra 
att de aldrig pratar om politik om det går att undvika: 

”Jag har protestantiska vänner men vi diskuterar inte politik, för man vill inte uppröra någon om det 
är möjligt att undvika. Om någon frågar om min åsikt så delger jag dem den givetvis men annars finns 
det ingen anledning att tala om det för de skulle inte hålla med mig ändå.” – ”James”, katolik, lägre 
medelklass. 
 
Den enda person som presenterar ett tydligt avståndstagande och avsaknande av integrerat 
umgänge till en hög grad är ”Michael” från den katolska arbetarklassen. Även här lyfts skolan 
fram som en preventiv faktor till ett integrerat umgänge, men i detta fall är det inte bara en 
avsaknad och ett objektivt konstaterande som presenteras utan en aktiv polemisk attityd gör 
sig gällande och ett klargörande om att han bara träffade folk från en motsatt religiös 
bakgrund för att han tvingades till det, men att han efteråt aldrig träffat någon av dessa igen. 
Att bära i åtanke just i denna persons attityd är den bakgrund han senare presenterar vad gäller 
sina föräldrars hårdföra inställning och att de även var involverade i, och sympatiserade med 
den paramilitära organisationen IRA, samt att han själv anser att hans föräldrar hade stort 
inflytande över de åsikter han format. Alltså når vi även här en insiktsfull analys genom att 
använda de båda teoretiska perspektiven komplementärt: 

”När jag efter grundskolans första skede började i integrerad skola såg du visserligen protestanter 
hela tiden och du träffar dem varje dag men du är egentligen inte vän med dem i någon aspekt 
överhuvudtaget. Efter att jag slutade den skolan har jag aldrig pratat eller umgåtts med någon av de 
protestanter som gick i min klass. Det kanske såg ut som, och utifrån kanske folk trodde, att vi var 
vänner för att vi umgicks med dem i skolan och att vi åkte på skolutflykter tillsammans men du är 
verkligen inte vän med dem, alla håller sig för sig själva och umgås bara med dem från samma 
religiösa bakgrund som dig själv. Detta mönster fortsatte även efteråt,” – ”Michael”, katolik, 
arbetarklass 
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Återigen är det viktigt att poängtera att trots att frågan är ställd helt utan svarsalternativ 
återfinns en tydlig frekvens i uppfattningen från intervjuobjekten om att samhälleliga klasser 
och segregationsfaktumet äger ett stort inflytande, att så anses vara fallet understryks 
dessutom av personer från olika klassmässiga bakgrunder. Både intervjusvar från deltagarna 
från den övre medelklassen och arbetarklassen talar om att man har erfarenhet och en tro om 
att sociala klasser har en stor inverkan i hur pass starka ens politiska övertygelser och attityder 
är.  

Ett slående statistiskt fakta som är relevant för att styrka dessa tendenser, och som också är 
högst applicerbara för att understödja det marxistiska teoretiska resonemanget, är fakta över 
de våld- och dödsoffer som ägt rum under konflikten i Nordirland. Dessa finns presenterade i 
Political Issues in Ireland Today där författarna Collins och Cradden (2004:36) redogör för 
att majoriteten av dödandet under ”the Troubles” med en tydlig tendens setts utspelas i urbana 
arbetarklass-miljöer, vilka dessutom är mer benägna att vara antingen lojalist eller unionist-
präglade områden. Över 40 % av dödsfallen som är härledda till politiskt våld har ägt rum i 
Belfast, och Belfasts invånare utgör 20 % av Nordirlands totala befolkningsmängd. Intressant 
fakta som gör korrelationen mellan sociala klasser och politiska attityder väl värd att belysa är 
att över 75 % av dödsoffer som en följd av sekterianskt* våld har utspelat sig i nord- eller 
västra Belfast, områden med höga grader av social och ekonomisk utsatthet. 

 

Figur 3. Karta över segregerat Belfast 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Polemiska åsikter eller våld utfört med hänvisning till religion.!
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Marx menar att alla andra aspekter som kan tänkas ha inflytande över de sociala relationerna 
(och därmed även över attityderna eftersom dessa är en biprodukt av dessa relationer) bara är 
en modifikation av den grundläggande relevansen i frågan, det vill säga skillnaden mellan 
personer med olika ekonomiska äganden. Marx menar att de ekonomiska förhållandena 
förklarar alla bestämmande faktorer av mänskligt handlande (Jessop och Wheatley 1999:5).  
 
Om vi köper dessa resonemang betyder detta alltså rimligen att trots att vi ser tydliga 
korrelationer mellan den skolgång man har erfarit och vilka attityder och klimat som rådde i 
skolan beroende på om det var en skola av mer välbärgad natur eller inte i allra högsta grad är 
relevant och en fråga om sociala klassindelningar. Därför bör man vara medveten om att inte 
bara söka förklaringen i attityderna i att olika individer har gått i olika skolor utan även 
anledningen bakom till varför attityderna i dessa skolor är olika. Detta resonemang är tydligt 
underbyggt bland annat av ”Richard” från den protestantiska arbetarklassen som alltså är 
förvissad om att hans skolgång, som trots att han själv anser sig härröra från arbetarklassen, 
var präglad av en trygg medelklasstillvaro. En faktor som enligt honom betydde mindre 
motsättningar trots att det existerade en integrerad uppsättning av både katoliker och 
protestanter i skolan. 
 
4.2.6 Ett pausat ”the Troubles” eller en hållbar, fredlig och demokratisk 
vidareutveckling 
 
I följande stycke presenteras utläggningar på en väldigt essentiell frågeställning för att nå en 
djupare kunskap om vad intervjuobjektens attityd till det samhälleliga klimatet är i Belfast 
och Nordirland, nämligen den om hur de ser på framtidsutsikterna för det politiska systemet 
och freden i regionen. Därför kommer det att presenteras tämligen rikt med citat-utdrag från 
svaren kring just denna fråga. 

Här, hos den första personen, ”John”, växer en känsla fram om att han är väldigt väl insatt i 
det politiska systemet och följer dess aktuella händelser trots att han själv tidigare uttryckt att 
han inte är speciellt intresserad till någon högre grad: 

”Ibland känner jag att det politiska systemet här är så löjligt och det känns som en skolgård med ett 
givande och tagande för sakens skull de senaste sju eller åtta åren. Om unionisterna får en sak så 
måste republikanerna och nationalisterna få en annan sak. Över de senaste åren tror jag att de två 
största partierna har förlorat en massa stöd för att folk tycker att de har blivit mer mjuka. Förut sågs 
DUP och Sinn Féin som två hårda partier med brett stöd hos unionister respektive republikaner, men 
nu om du jämför stödet och partierna med för sju, åtta år sedan är det oigenkännligt.”  

”För mig är målet att leda Nordirland på ett effektivt, vinstdrivande och industriellt sätt, och om det 
inte blir några nya bakslag i förhandlingarna mellan DUP och Sinn Féin så kanske vi snart kan vara 
ansvariga över vår egen ekonomi och ta hand om vår egen statskassa. Om vi gemensamt kan få ha 
hand om vår egen budget tror jag att det skulle lösa en hel del spänningar ytterligare och att vi då kan 
komma bort från den sandlådenivå som ofta råder nu.” 

”Jag tror att den absolut största majoriteten nu accepterar att allt vi vill ha är fred, det är så mycket 
bättre med fred. Nu ser vi arbetstillfällen komma från Kina, från London, från överallt.  Företag vill 
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använda Nordirland som en bas för att det är billigare än övriga Storbritannien, och detta hade inte 
varit fallet om det fortfarande hade varit terroristhot här. Det är bara till vår egen fördel att 
fredsprocessen fortsätter men det finns alltid ett hot om att det bara krävs en skottlossning eller en 
bomb för att rasera allt igen. Olyckligtvis finns det en minoritet på båda sidor, framförallt från den 
republikanska sidan på sistone, som är villiga att rasera alla framsteg som gjorts de senaste 15 åren 
bara för en bombs skull eller för deras värderingar.” 

”Missuppfatta mig inte, jag skulle älska ett enat Irland, oavsett alla de ekonomiska försämringarna 
det skulle innebära för Nordirland med tanke på Republiken Irlands ekonomiska svårigheter med 
Euron och allt. Jag är dock medveten om att det kommer ta lång tid och jag tror inte att våld kommer 
att hjälpa det minsta.” – ”John”, katolik, övre medelklass. 
 
En vidare analys av ovanstående utläggning är att det återigen syns en väldigt återhållsam och 
diplomatisk syn på motsättningarna från hans sida. En linje som jag finner har genomsyrat 
denna persons samtliga svar under intervjun. Det faktum att han känner att han tvingas 
förklara sig och understryka att hans hopp är ett enat Irland och att han alltså kände att detta 
inte uttryckts tillräckligt tydligt någon gång tidigare under hela intervjun redogör med all 
önskvärd tydlighet att han inte äger, eller åtminstone inte uttrycker några kontroversiella 
värderingar. Vidare kan man känna att hans välbeställda uppväxt och framförallt hans 
vidarestudier speglas i hans uttalanden och fokus i hans resonemang. Han lyfter upp faktorer 
som att Nordirland behöver vara effektiva, vinstdrivande och industriella samt att 
arbetstillfällen behöver kommer utifrån för att nå en hållbar och ytterligare utveckling av 
regionen. Att ”John” talar om upplevelsen att partierna har blivit mjukare och att det är 
förklaringen till att de förlorat mycket stöd får mig att känna en pessimism då tendenser 
säkerligen kan komma att uppstå där nya partier spelar på denna ovilja och partier med 
aggressiv och fientlig hållning kan komma att vinna stort stöd, inte minst i mindre välbärgade 
områden där man har stor möjlighet att fiska så kallade ”missnöjesröster”. Detta är ett långt 
ifrån tidigare okänt mönster som bland annat sågs igen då Sverigedemokraterna tog sig in i 
den svenska riksdagen.  

Vidare understryks hans tämligen objektiva syn på tillvaron då han poängterar att det under de 
senaste åren snarare varit republikanernas agerande, alltså rörelser från hans egen katolska 
sida, som har varit mer hot mot freden än vad lojalisterna har. Detta tyder på ett stort politiskt 
medvetande och framförallt på en långt ifrån dogmatiskt och inskränkt hållning.  

Även ”Simon, personen från den högre medelklassen med protestantisk bakgrund fortsätter 
med tämligen diplomatiska resonemang som tydligt redogör att han har ett brett fokus över 
den helhetliga bilden snarare än en snäv, ideologisk eller dogmatisk syn på den politiska 
tillvaron: 

”Jag tror att Power-sharing är nödvändigt till en viss grad för tillfället, det är fortfarande många 
människor här som är uppvuxna under den värsta perioden av ”the Troubles” och har starka åsikter 
om den andra sidan. Vi är mindre än 15 år efter fred och det är fortfarande problem, därför är det 
nödvändigt att ha säkerhet och delad makt. Båda sidor känner sig skyddade och känner att de har en 
jämställd möjlighet att påverka. Om exempelvis en fullständig demokrati skulle hålla folkomröstning 
och Sinn Féin skulle åka ur regeringen skulle det förmodligen få väldigt oönskade konsekvenser då 
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republikanerna skulle tvingas genomgå fyra år utan att ha något att säga till om. Vilka lagar skulle då 
stiftas och vad skulle det få för inverkan på arbetarklass-områden? Det skulle förmodligen leda till 
mer våld, så jag tycket att power-sharing fungerar och att det är en nödvändighet.” 

”Jag är förhoppningsfull inför framtid, min pappa är 65 år och när han växte upp gick det inte att 
umgås integrerat överhuvudtaget, men nuförtiden bryr sig folk egentligen inte, eller åtminstone inte i 
lika hög grad längre. 20 ytterligare år av fred skulle innebära att sekterianismen och dess åsikter 
fortsätter att tyna bort, vilket de kommer att göra via integrerade äktenskap, integrerade fotbollslag, 
integrerade projekt i närområdena etc. Min generation är den första fredliga generationen, om du ens 
kan säga det, för ”the Omagh Bomb”, den värsta incidenten om man ser till antalet dödsoffer hände 
1998, när jag var elva år gammal, så vi är den första generationen som verkligen har haft fred. Jag 
tror att om du frågar mina barn om 20 år så kommer de ha en annan attityd än mig. Jag tror att vi 
behöver komma bort mer ifrån vårt förflutna och försöka glömma, för jag är säker på att många 
attityder kommer från föräldrar och om nästa generations barn kommer ha föräldrar i ett integrerat 
äktenskap kommer deras barn bli mycket mindre hatfulla. Ju mer vi glömmer och ju mer de fientliga 
attityderna tynar bort, desto större chans är det för Nordirland att kunna ha ett fullkomligt 
demokratiskt system. Jag tror det kommer ta 20 år till, men om saker fortsätter på denna inslagna väg 
så finns det hopp om ett demokratiskt system. Det tog bara fem år att skapa en regering tillsammans, 
det är det snabbaste som några sidor någonsin i ett inbördeskrig har kommit överens, så det finns 
hopp.“ – ”Simon”, protestant, övre medelklass. 
 
Som ovan nämnt alltså; återigen är en diplomatisk hållning väldigt tydlig, framförallt i det att 
han på ett väldigt neutralt sätt talar om oönskade konsekvenser om republikanerna inte skulle 
ha något att säga till om. Det går inte att uttolka någon som helst önskan om att så skulle vara 
fallet även om historien visar att majoriteten av Belfasts protestantiska bakgrund har kämpat i 
decennier för just att så ska vara och förbli fallet. Vidare märker vi även i detta svar, precis 
som hos ”John” från samma klassmässiga bakgrund men från motsatt religion, att hans åsikter 
och kunskaper inom området är väl underbyggda av fakta och en väl strukturerad dynamik 
vad gäller det komplexa i politiken. Även han återgav ju att sitt intresse för den inhemska 
politiken var svalt, men trots detta återfinns alltså en rik och ingående argumentation för sin 
åsikt. 

I nedanstående intervjusvar ser vi för första gången en mer dystopisk framtidsutsikt, och vad 
som är slående här är hur pass engagerad personen i fråga blir. Denna person, ”James” från 
den katolska lägre medelklassen verkade inte särskilt intresserad av politik enligt egen utsago 
tidigare under intervjun men här talar han med en oerhörd frenesi med långa utläggningar. 
Också han är väldigt initierad och uttalar inte bara korta, koncisa ståndpunkter utan långa 
utläggningar fyllda av fakta, värderingar och problematiseringar. Redan här växer en tydlig 
bild upp av hur oerhört närvarande politiken är i Belfast hos intervjudeltagarna. De tre som 
enligt sig själva anser sig vara nästintill helt ointresserad av den inhemska politiken har alla 
rika kunskaper om systemet, vad det innebär och även egna ståndpunkter i frågan. De två 
första visade som sagt på en neutral hållning med vissa tendenser av optimism inför 
framtiden, nedanstående utdrag från ”James” intervjusvar vittnar om en helt annan 
uppfattning: 
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”Det politiska systemet i Nordirland med power-sharing är verkligen inte hållbart enligt mig, vad 
detta system består av är att du har två små läger. För att vara en medlem av parlamentet måste du 
redogöra för vilken bakgrund du har, om du är katolik eller protestant. Folk säger att för att kunna 
kontrollera framtiden måste du kunna kontrollera ditt förflutna, men alla dessa medlemmar av 
parlamentet har två olika förflutet och kommer aldrig acceptera eller komma överens om vad det 
förflutna verkligen är och därför kan du aldrig bygga en framtid kring det. Varenda enstaka gång som 
det är minsta lilla spörsmål om den minsta av saker har du en grupp som säger en sak medan den 
andra är av motsatt åsikt.” 

”Det fungerar helt enkelt inte, i Belfast idag är det mer fredsmurar än någonsin och det är mer 
sekterianism än någonsin. Det kanske ser lugnt ut för att folk inte slåss på gatorna längre men hur 
skulle de någonsin kunna göra det när de är hållna isär utan möjlighet att sammandrabba? Hur kan vi 
någonsin utvecklas och nå hållbarhet om vi är hållna isär hela tiden? Du kan aldrig ta ned murarna 
när du har två partier i parlamentet som håller två olika linjer och ståndpunkter i varenda fråga hela 
tiden.” 

”Även fast IRA till stora delar har lagt ned sina vapen och inte agerar lika kraftfullt och aggressivt 
längre på en daglig basis så finns de utspridda, framförallt i de områden av Belfast som är präglade 
av fattigdom, arbetslöshet och låga framtidsutsikter för de unga. Detta leder till att de exempelvis 
säljer droger till unga som därmed blir än mer utslagna och vilseledda. ”The Troubles” startade för 
att folk inte hade några jobb att gå till och för att folk inte hade några pengar, och framförallt var det 
en grupp av människor som inte hade några pengar och det är fortfarande en utpräglad fattigdom i 
West Belfast* exempelvis.” – ”James”, katolik, lägre medelklass. 
 
Som vi märker ovan lyfts segregationen upp som ett tydligt argument mot att preventivt verka 
för vidare fredlig utveckling. Dessutom lyfts den mer negativa aspekten som redogjordes för i 
bakgrunden av uppsatsen upp vad gäller det rådande fredsavtalet. Att fredsavtalet istället för 
att hållbart sträva efter en vidare utveckling, bara ha pausat kriget och skapat en ”falsk” 
demokrati med två partier som, visserligen enas, men utan att i praktiken åstadkomma 
speciellt mycket. 

Även om nedanstående argument, från ”Allan” från en lägre medelklass med protestantisk 
bakgrund är, om än försiktigt, så ändå mer positiv än vad föregående persons uttalande gjorde 
gällande, så hittar vi även är en något mer negativ framtidsutsikt än vad som var fallet i de två 
förstas resonemang. Slående är, som vi ska se här nedan, också att tre av fyra utav dessa 
ovanstående utläggningar med eftertryck talar om segregationen i Belfast som en stor faktor, 
utan att detta nämnts eller hintats om i frågeställningen som de ämnade besvara: 

”Jag skulle säga att det kommer att vara en extremt långsam process, det kommer inte att hända inom 
den närmsta framtiden utan det kommer ta åtskilliga år för det att inträffa, men för tillfället är det en 
stor framgång att de två partierna som var av komplett motsatt uppfattning nu samarbetar och 
försöker få regeringen att fungera på ett lämpligt sätt. Men jag kan inte se hur det kan bli fullt 
demokratiskt och hursomhelst så kommer det ta en lång, lång tid för oss att bli ett helt demokratisk 
system.” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*!Ett!stort!område!dominerat!av!katoliker!(med!undantag!av!Shankill!Road!och!Sandy!Road)!som!äger!en!
stor!social!och!ekonomisk!utslagning.!
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”När barn växer upp har de absolut inga vänner från den andra sidan och jag hade absolut inga 
vänner överhuvudtaget som var av katolsk bakgrund, så varför skulle barn förändra sina attityder när 
de lär sig under sin uppväxt att det är så det ska vara? Exempelvis; alla fredsmurar är fortfarande 
uppe så det är inte som om ”the Troubles” slutade, att alla fredsmurar togs ned och att alla blev 
förenade. Det är absolut inte på det viset, men det är inget våld, eller det är våld men mindre våld och 
det är inga IRA, UVA eller UDF eller något sådant.”. 

”Södra Belfast är så integrerat och mixat, det är förmodligen det enda området i Belfast som är det. 
Om du som utlänning skulle komma till Falls Road och flytta in i ett hus där så skulle det vara ytterst 
troligt att ditt hus skulle bli vandaliserat och att folk skulle skrika åt dig på grund av att du då skulle 
invadera på deras territorium. Om en protestantisk familj skulle flytta in där skulle de som redan bor 
där aldrig gå med på det och de skulle aldrig acceptera det för protestanter bor inte i det området.” – 
”Allan”, protestant, medelklass 
 
Det är inte bara det faktum att fredsmurarna fortfarande är uppe som är slående i dagens 
Belfast, ett faktum som alltså tre av ovanstående fyra personer i någon form pekar på. Det 
byggs nämligen även nya fredsmurar med jämna mellanrum även till dags dato, snart 15 år 
efter ”the Good Friday Agreement”. Även att det funnits försök och initiativ till att sudda ut 
segregation och indelning av bostadsområden med religiös/politisk bakgrund som motiv 
redogjordes det i en artikel från 2006 att inte mindre än 94 % av hushållen av 
hyresrättskaraktär i det nordirländska samhället är strikt präglade och utformade med hänsyn 
till, och i enlighet med religiösa och sekterianska modeller och gränsdragningar. 
Bostadsfrågan var hela tiden essentiell under ”the Troubles” i Nordirland. Mellan åren 1971 
och 1973 förflyttades sextiotusen människor, de flesta i Belfast, för att på så sätt skapa 
uteslutande protestantiska respektive katolska områden som än idag är ett stående inslag i 
vardagen. Även efter fredsavtalen och den deklarerade vapenvilan så byggs nya fredsmurar i 
syfte att separera rivaliserande bostadsområden från varandra (guardian.co.uk). 

När vi nu rör oss ned mot de två sista redogjorda intervjusvaren under denna punkt skådas en 
något avvikande hållning från ovanstående presenterade exempel. I synnerhet en lång 
utläggning från ”Michael” med rötterna i arbetarklassen från den katolska religionen talar 
väldigt tydligt om kulturen som ett inslag att ta i beaktning vad gäller framtidsutsikterna: 

”Jag ser definitivt en stor risk och en fara med att man kanske glömmer bort vem man är och sin 
identitet nu när saker och ting är mer neutrala men jag anser inte att det är en faktor för politik utan 
mer än kulturell sak. Tillexempel att man lär ut till folket om irländska idrotter och det irländska 
språket om det är den vägen man vill gå. Men för tillfället finns det dock inga arbetstillfällen om man 
pratar irländska och därför kanske inte folk uppmuntras att utbildas i ämnena. Om dessa faktorer 
glöms bort så finns en risk att man glömmer bort vem man är och vilka ens familj var. Det finns 
definitivt en risk för att dessa värderingar och identiteter genomsyrar varenda aspekt av ditt liv och då 
kan vi hamna tillbaka i ”the Troubles” men det är en risk jag anser att du måste ta.” 
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”Systemet som det ser ut nu är inte skapat för ett normalt samhälle för det tillåter praktiskt taget bara 
två partier, ett parti vardera från diverse religiösa bakgrund som ska samarbeta och det är definitivt 
inte normalt. Systemet fungerar dock för oss och det är verkligen inte en vanlig situation här, det är 
den enda lösningen som kan fungera och jag vet att de talade om en rad olika andra system som 
kanske skulle ha kunnat fungera här men detta är det enda systemet som fungerar. Jag kan inte se en 
utveckling eller hållbar lösning inom en överskådlig framtid.” – ”Michael”, katolik, arbetarklass 
 
Att politiken och kulturen, som ju i mångt och mycket är sprungen ur den religiösa 
identifikationen, i Nordirland ständigt tycks gå hand i hand och spela en stor roll är tydligt 
både här i resultatdelen men även i bakgrunden som presenteras till konflikten. Det tycks vara 
tudelat i frågan om hur pass benägen man är att behålla den kultur man härstammar ifrån och 
även här tycks tendenser kunna urskönjas där de från en lägre samhällsklass tenderar att vara 
måna att till en högre grad bejaka och behålla sin kulturella identitet. Exempelvis talar 
”Michael”, som kommer från en arbetarklasspräglad miljö om kulturen som en viktig faktor 
att behålla då han annars fruktar att man skulle glömma bort sitt ursprung.  

Detta resonemang och denna attityd blir även väsentlig att ta i beaktning rent 
forskningsmässigt för mig då Cara Flanagan (1999:2) beskriver i sin bok Early Socialisation: 
Sociability and Attachment om hur kulturen är ett bärande fundament när det kommer till 
vilka attityder vi formar och skapar i vår syn på samhället och vår omgivning. I kontrast till 
denna vikt som ”Michael” lägger på att bejaka och bevara sitt kulturella arv kan man tydligt 
se hur person ”Simon”, från en övre medelklassbakgrund poängterar att det inte bara är 
önskvärt utan nödvändigt att komma bort från det förflutna och arvet man identifierar sig 
med. Vad man bör vara noga med här är att bära med sig att katolikerna och 
nationalister/republikaner tycks äga mer symboliska och historiska uttrycksformer för sin 
kultur än vad protestanter generellt bejakar. Tänkvärt är här till vilken grad man kan anse att 
kulturen är en enskild faktor fristående från de tidigare belysta faktorerna; social klassmässig 
bakgrund och föräldrars inverkan. Högst sannolikt är det kanske så att kulturen går att härleda 
som ett arv till någon, om inte båda av dessa faktorer. Om så anses vara fallet är kulturen 
alltså inte i så stor utsträckning en motfaktor till mina två teoriprövade koncept utan snarare 
än biprodukt till de faktorer som dessa belyser. 

När vi tar en närmare titt på resonemanget som ”Richard”, personen från den protestantiska 
arbetarklassbakgrunden redogör för finner vi en mer strikt politisk hållning och argumentation 
kring själva avtalet. Även fortsättningsvis lyser visserligen en skepsis mot en hållbar och 
vidare utveckling igenom men i detta resonemang tas inga, till karaktären perifera aspekter 
upp som rör exempelvis segregation eller kultur som vi sett prov på ovan. Fokus ligger istället 
här på det politiska systemets utformning och vad det innebär i mer strikta politiska aspekter: 

”Jag tycker att det finns en hel del saker från ”the Good Friday Agreement” som definitivt är 
daterade. Jag tycker exempelvis inte att du längre ska behöva tvingas redogöra för om du är 
nationalist eller unionist. När man tvingas att göra det vidmakthålls hela indelningen och 
segregationen och framförallt den mentaliteten. Jag tycker det finns många nackdelar med att man 
har ett system där de två största partierna DUP och Sinn Féin tillsammans kan förbise alla andra. 
Okej, det är jättebra att de kan samarbeta nuförtiden men det är inte sann konsocialisationism för det 
är egentligen inte en riktig koalition och jag tror att folk nu börjar bli ganska irriterade och upprörda 
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över att de två partierna ensamma bestämmer allting. Om de två partierna vill komma överens om 
någonting borde de vara bara upp till dem och inte som nu, upp till alla andra. Jag tror och hoppas 
att folk kanske kan förenas och försöka skapa en starkare opposition som på allvar kan utmana dessa 
partier men jag är inte riktigt säker.” 

”Jag vet inte om jag kan säga att jag är positiv vad gäller framtidsutsikterna här men jag kan 
definitivt säga att jag inte är orolig längre i alla fall, det finns ingen riktig orsak att oroa sig. Jag 
tycker dock att stabiliteten som vi ser nu är en följd av och tack vare det systemet vi har och så länge 
DUP och Sinn Féin stannar väldigt starka kommer stabiliteten upprätthållas men då är det ju inte ett 
demokratiskt system men jag antar at det är okej, det är inte som det brukade vara åtminstone. Det är 
verkligen inte perfekt, men det är bättre än det var.” – ”Richard”, protestant, arbetarklass 
 
En tydlig tendens i denna fråga, som får anses vara tämligen central i frågan om attityder till 
politiken och samhället, är att de två första personerna, som är av en högre medelklass, är 
trots vissa klargörande om problematik och komplikationer, övergripande positiva i sin 
inställning och förhoppning om framtiden. Vi ser en positiv attityd och en beskrivning om 
detta system som en nödvändighet när vi granskar svaren från dessa två personer. Men ju 
längre ned på den sociala samhälleliga trappan vi studerar attityderna för framtidsutsikter 
desto mer dystopiska tendenser finner vi. Vi urskönjer tydligt här en skepsis till det rådande 
fredsavtalet och på vilket sätt som Nordirlands politiska system är utformat.  

Enligt marxismen är det de sociala relationerna som skapats av den ekonomiska strukturen 
som grundlägger människans rationella handlande och ställningstagande. Vidare anses det att 
det är förhållandena i samhället som ger uttryck åt det moraliska ställningstagandet man 
skapar (Clarke 1982:59). Det privata ägandet utgör inte, enligt den marxistiska teorin, 
förutsättningarna för de sociala relationer som här tas i beaktning utan det privata ägandet är i 
sig självt en form av sociala relationer. Den ekonomiska situation som en person är i 
besittning av ses av marxismen, till skillnad från vissa andra teorier som bara studerar 
ekonomi som ett ting, som ett värde som stipulerar en ställning i samhället. Därför är det som 
bör tas i beaktning och belysas istället det värde som människan erhåller genom detta ting 
(Ibid:61). Från detta värde växer sedan olika positioner med olika maktfulla ställningar fram i 
samhället. Pengarna i sig är ingenting som äger en makt i samhället men den sociala 
relationen som skapas utifrån detta dolda värde är det väsentliga i samhället. De olika klasser 
som växer fram är logiska följder av olika ekonomiska ställningar i samhället (Ibid:69). Detta 
betyder därför då även, om vi tänker på Marx slutsats om att det går att härleda distinktioner 
om ställningstagande och attityder i de olika klasserna som jag tidigare nämnt, att det även 
logiskt växer fram olika och från varandra motsatta uppfattningar och attityder i samhället 
(Jessopp och Wheatly 1999:2). Med hjälp av detta får vi alltså en tänkbar, framställd 
förklaring till varför det existerar en tydlig korrelation mellan samhällelig klasstillhörighet 
och olika mått av positiv syn på framtidens utveckling i Nordirland.              Rimligen kan även detta 
härledas antingen till att systemet i Nordirland sedan ”the Good Friday Agreement” gynnar de 
mer högre sociala positionerna och att den verklighet som de olika klasserna upplever är 
skilda ifrån varandra. Den alternativa förklaringen till detta är att attityderna och 
framtidsutsikterna är olika präglade beroende på vilken klass man härrör ifrån men att man 
upplever samma verklighet och tolkar den annorlunda. 
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4.2.7 Influenser över politiska och samhälleliga attityder 

 
Under denna punkt behandlas de svar som ger oss information om vilka faktorer som varit 
inflytelserika och essentiella när det kommer till att skapa och utveckla de samhälleliga och 
politiska attityder som är rådande hos intervjudeltagarna. 

Även om det från samtliga intervjudeltagare tangeras och lyfts fram en rad olika aspekter och 
faktorer som ansågs vara mer eller mindre inflytelserika kan man tydligt urskönja en röd tråd i 
form av föräldrarna som inflytelserika faktorer. Detta var en tendens som sågs återges av så 
gott som samtliga personer. 

”Jag måste säga att mina föräldrar påverkade mig, de var inte väldigt strikta, men vi gick alltid till 
kyrkan upp till mitten av tonåren då vi fick bestämma själva, men framförallt var det en katolsk prägel 
på uppfostran vad det gäller att vara gästvänliga och givmilda. Jag säger utan tvekan att min prägel 
härstammar från min familj till störst del.” 

”Jag vill inte säga att mitt umgänge eller området jag växte upp i präglade min attityd, men en del 
andra saker gjorde det: till exempel mina föräldrars uppväxt; Båda mina föräldrar kommer från 
Belfast och har upplevt hela ”the Troubles”. Min pappa gick på en skola som är belägen väldigt nära 
Shankill Road som inte ligger långt ifrån Falls Road. En gränsyta med väldigt nedgångna och fattiga 
hushåll från båda sidor och några av de historier han har berättat för mig om skjutningar och 
misshandlar på platser där de innan ”the Troubles” brukade kunna vandra omkring. När ”the 
Troubles” sedan startade kunde de inte längre vistas där. Allt det har definitivt påverkat mig, men det 
är bara från en sida av konflikten. Han berättade aldrig något på ett hatfullt sätt, men historierna 
handlade ändå bara om protestantiska människor och protestantiska barn som provocerade och 
skrämde honom. Dessa historier fick mig givetvis i tron om att det fanns väldigt många lojalister och 
protestanter som var väldigt föraktningsfulla mot katoliker utan någon annan anledning än den att de 
bar en katolsk skoluniform. – ”John”, katolik, övre medelklass. 
 
Här anar man direkt en attityd och uppväxt präglad av starkt ställningstagande mot lojalister 
och protestanter, men sedan fortsätter han utan verka nämnvärt eftertänksam när han istället 
på ett naturligt sätt säger: 

”På samma sätt vet jag nu att det förmodligen även pågick liknande saker från båda sidor. Detta har 
jag förstått genom att studera på universitetet, studera politik och läsa tidningar. Men jag skulle helt 
utan tvekan säga att jag stöttar den nationalistiska sidan men jag ser mig ändå som att jag tillhör 
något mittenläger, mycket tack vare på det sätt som mina föräldrar har uppfostrat mig och förklarat 
komplicerade saker för mig på ett nyanserat sätt.” – ”John”, katolik, övre medelklass. 
 
Vad som blir tydligt här är den värderingen han lägger i sitt politiska ställningstagande. Han 
är tacksam och ser positivt på det ”mittenläger” han anser sig tillhöra, detta är en attityd som 
med eftertryck gör sig gällande även i ”Simons” självidentifikation från samma sociopolitiska 
bakgrund men från andra religiösa sidan. Begrepp som ”mittenläger”, ”nyanserat” och ”tack 
vare” som är uttryckta ovan kan i högsta grad jämföras med de som återfinns här nedan då 
den klassmässiga geliken från den protestantiska sidan talar om en ”sund inställning”, en ”en 
mindre aggressiv inställning” och ”självständighet”: 
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”Det är mycket på grund av mina föräldrars sätt att uppfostra mig som jag fick en väldigt sund och 
mindre aggressiv inställning mot katoliker eftersom jag fick forma mina egna värderingar. De var 
alltid väldigt måna om att låta mig vara som jag själv ville, så de hade verkligen en stor inverkan på 
hur jag blev och har varit.” 

”Båda mina föräldrar var väldigt skeptiska till ”the Troubles”, min pappa var väldigt anti-IRA, mer 
på grund av vad de gjorde vad gäller alla dödsoffer snarare än ideologiskt. Det var aldrig något hat 
eller skitsnack om katoliker eller någonting sådant utan snarare mer förakt mot paramilitär 
verksamhet generellt sett. Det hade garanterat ett inflytande på mig, och den ambivalenta hållning 
som jag har haft mot mina protestantiska vänner kan säkert gå att härleda till mina föräldrars 
värderingar.” – ”Simon”, protestant, övre medelklass. 
 
När vi förpassar oss ned ett steg på den sociala samhällsstegen och ser på hur de två 
personerna som själva identifierar sig som att härröra från en lägre eller neutral 
medelklassbakgrund snarare än en högre dito märker vi direkt en något mindre accepterande 
attityd mot den andra sidan. Även om det inte är på ett särdeles radikalt sätt så är det inte en 
tydlig neutral prägel, och framförallt inte samma positiva beskrivande ord kring 
ställningstaganden som lyser igenom. Det är inte heller enkom de artikulerade orden som är i 
avsaknad av positivism utan även tonläget är märkbart mer dämpat och nedtonat i jämförelse 
med de två första personernas redogörelse över denna punkt. Med en påtaglig lågmäldhet 
förklarar ”James” som representerar den katolska lägre medelklassen om hur han kände sig 
tvingad att forma offensiva attityder mot sina protestantiska skolkamrater då han började sin 
skolgång i en religiöst integrerad skola: 

”Jag har påverkats både av mina föräldrar och av mina vänner. Jag gick i en katolsk skola när jag 
var barn men jag anser inte att det påverkade mig. När jag sedan blev äldre gick jag inte i en katolsk 
skola utan i en integrerad skola och vi var bara ett fåtal katoliker i min klass så vi kände att vi var i 
underläge och stod emot alla andra. Detta underläge och känslan av att du var motståndare till resten 
av dina skolkamrater gjorde att man identifierade sig väldigt aggressivt och intensivt som katolik ett 
tag.” – ”James”, katolik, lägre medelklass. 
 
Han är här noga med att poängtera att den aggressiva och mer intensiva identifiering skapades 
som en följd av att han som katolik var i underläge i sin skola snarare än att hans föräldrar 
uppmanade honom. Detta är även något som lyser igenom än starkare då han beskriver att 
denna mer hårdföra positionering endast varade under den begränsade tid som han gick i den 
skola där han var i underläge. Skolgången ansågs förvisso ha ett inflytande på hans polemiska 
ställningstagande men märk väl hur det ej nödvändigtvis anses vara undervisningen som 
sådan utan den bristfälliga integreringen där han fann sig i numerärt underläge som enligt 
honom tvingade fram en offensiv hållning. Den sociopolitiska jämliken från den 
protestantiska sidan, ”Allan”, har svårt att identifiera någon specifik enskild faktor som mer 
inflytelserik än någon annan. Det är därför svårt att dra några paralleller dessa emellan men 
vad som står klart är däremot att det varken är ett radikalt, aggressivt ställningstagande eller 
ett uttalat accepterande sådant som lyser igenom: 
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”Det är svårt att säga vem eller vad som har influerat mig, min mamma har inga jättestarka 
övertygelser och jag har aldrig känt att det har förväntats av mig att jag ska ha några övertygelser, 
det har alltid varit upp till mig själv.” – ”Allan”, protestant, medelklass 
 
Hos båda de personerna som säger sig komma från en lägre social klass går det att dra 
paralleller mellan de bådas generellt tydliga ställningstagande som något som kommit 
naturligt och logiskt från deras uppväxter. En tydlig prägel har satt sig från att den tämligen 
tydligt uttalade ställning som genomsyrat deras uppväxt, vare sig det är från hemmet eller den 
religiöst präglade skolgången: 

”Jag tror att alla häromkring är påverkade av någonting eller någon, jag skulle säga att jag i stort 
har följt samma övertygelser som min familj och mina vänner. Jag skulle säga att primärt är det min 
familj som har påverkat mig för de är väldigt republikanska, i den utsträckning att de även var med i 
IRA, och det är en väldigt stor republikansk övertygelse som går igenom hela min familj och den har 
blivit inpräntad i mig redan från början om jag ska vara ärlig. Men något som har förändrats är att 
mina övertygelser om vad som är en lämplig väg framåt skiljer sig mycket från min familjs, i stort är 
de desamma men det finns områden där vi skiljer oss mycket. Tillexempel är min pappa inte speciellt 
nöjd med fredsprocessen, han bara accepterar den, medan jag tycker att det är den rätta vägen framåt 
och jag uppmuntrar den.” – ”Michael”, katolik, arbetarklass 
 
Även hos ”Richard”, den protestantiska representanten från en lägre social klass står ett 
tydligt ställningstagande klart att se. Han uttrycker däremot skolgången som inflytelserik på 
ett mer generellt och svepande sätt, där ingen specifik faktor anges som förklaring till hans 
protestantiska identifiering. Istället lyser en mindre kontemplerande och värderande sida 
igenom där han helt sonika finner det naturligt att identifiera sig som protestant: 

”När man växer upp som protestant växer man upp i sådana mönster. Jag har associerat mig med den 
protestantiska sidan och om man, som jag, har gått i en helt protestantisk skola så sympatiserar man 
automatiskt med en viss politisk sida.” – ”Richard”, protestant, arbetarklass 
 
En intressant aspekt att belysa är att trots det faktum att mina frågor ställdes helt öppet och 
utan några givna svarsalternativ eller ens indikationer om eventuella förväntade svar från min 
sida lyfte så gott som samtliga intervjudeltagare upp sina föräldrar som mer eller mindre 
inflytelserika faktorer i deras politiska ställningstagande och samhälleliga attityder. Antingen 
om de mer aktivt har påverkat dem eller som i vissa fall påverkat dem i det att de har låtit sina 
barn skapa sina egna attityder. Westholms (1999:532) beskriver i sin studie att de flesta 
ungdomar tenderar att se just ett sådant nära samband mellan sina egna attityder och sina 
föräldrars dito som här blir tydligt. I Westholms studie presenteras det även belägg för att 
avvikande eller motsatta åsikter och attityder från ens föräldrar väldigt sällan beror på 
medvetna och självvalda ställningstagande av trotsande natur. Även om vissa exempel av 
detta kan förekomma så poängteras det att dessa fall är extremt sällsynta. Som vi ser stämmer 
dessa resultat stämmer väl in på de attityder och uppfattningar som genomsyrar samtliga 
intervjuobjekts svar i min studie. Vad som är slående här är även att tendensen för trotsande 
och självvalda motsatta ställningstagande förmodligen är än mindre vanligt förekommande i 
Nordirland än vad de är i Sverige, landet för Westholms studie.  
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Undersökningar som var gjorda inom området innan Westholm presenterade sin studie visade 
att på vilket sätt som föräldrars attityder överförs på sina barn kommer från två huvudsakliga 
områden. Antingen härstammar dessa överföringar från till vilken grad det finns ett politiskt 
intresse och engagemang hos föräldrarna, alternativt från vilken relation barnen har till sina 
föräldrar generellt (Ibid:539). Resultatet från Westholms studie påvisar med tydlighet att det 
är mer vanligt att föräldrars övertygelser överförs till sina barn som en följd av till vilken grad 
det finns ett politiskt intresse snarare än föräldrarnas generella relation till barnen (Ibid:541). 
Dessa resultat är av stor tillämpning just här i min studie då det lyser igenom ett stort politiskt 
engagemang eller åtminstone en medvetenhet från föräldrarnas sida enligt intervjudeltagarna. 
Detta är föga överraskande eftersom de är uppväxta och präglade av en tid och ett politiskt 
klimat som berörde samtliga individer på de flesta plan vid tiden. Att samtliga intervjuobjekt 
på ett eller annat sätt lyfter upp sina föräldrar som inflytelserika får därför anses av tämligen 
stor relevans. Om vi vidare återknyter till Roberta Sigels (1989:43) resonemang är det här av 
relevans att belysa vikten av de drastiska förändringar som båda generationerna har 
genomgått i Belfast. Föräldrarna som fick se starten på ”the Troubles” med allt vad det 
innebar, och intervjuobjektens upplevda förändring från ”the Troubles” till post-fredsavtalet.  

Vid sidan av föräldrarnas inflytande och inverkan över sina barns attityder och 
ställningstagande var en annan tydlig tendens att skolgången lyftes fram som en uttalad 
faktor. Här var det dock inte lika enhetligt då samtliga inte refererade till den som 
inflytelserik. Trots att samtliga personer hade erfarenhet från skolgång i mer eller mindre 
religiöst inriktade skolor så avviker svaren lite från varandra. Detta dels beroende på att allas 
erfarenheter inte var likvärdiga i termer av till vilken grad den religiösa faktorn genomsyrade 
utbildningen, men också på grund av skiftande intryck och påverkan från den religiösa 
faktorn. Även vänner och umgängeskretsar behandlas frekvent i majoriteten av 
utläggningarna men här blir gränsen svår att dra i många utav fallen om vad som är 
distinktion mellan kamrater och skolgång. Märkbart är hursomhelst att just föräldrarnas 
påverkan tycks vara den mest genomgående applicerbara faktorn i termer av inflytande. 
Nedan följer emellertid några exempel över då personerna utvecklar sin syn på bland annat 
skolans inflytande: 

”Jag gick i en katolsk skola men jag skulle inte säga att det hade speciellt mycket inflytande över mig 
och mina åsikter för även om det var en katolsk skola så blev vi inte undervisade speciellt partiskt, det 
var faktiskt till och med vissa exempel där jag tyckte att lärarna gick ganska hårt åt republikanism och 
dess historia, handlingar som IRA genomfört exempelvis.” – ”John”, katolik, övre medelklass. 
 
Ovan presenterade citat är det enda exempel som står att finna där skolgången till och med till 
viss grad kan anses vara inflytelserik i motsatt riktning. Det ska dock tas i beaktning att 
personen här ovan endast beskriver undervisningen snarare än klasskamraterna eller hur 
själva miljön präglade honom. Om vi istället tittar på nedanstående exempel från ”Simon” 
som härrör från en protestantisk övre medelklass-bakgrund ser vi hur skolkamraterna snarare 
än skolans struktur och utbildning beskrivs: 
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”Jag gick i protestantiska skolor men jag var ofta oense med mina vänner vad gällde många punkter 
och jag kände aldrig att jag höll med om deras ståndpunkter emot katoliker. Jag var aldrig i linje med 
deras fientliga och aggressiva åsikter mot katoliker som var väldigt vanliga bland mina men jag tyckte 
inte att man skulle tänka eller tycka som de gjorde.” – ”Simon”, protestant, övre medelklass. 
 
Samma mönster i termer av hur skolans protestantiska prägel gjorde sig gällande ses även hos 
”Richard”, som kommer från en protestantisk arbetarklass. Här är det dock tydligt att han, till 
skillnad från representanten från samma religiösa bakgrund men med högre social 
klassmässig bakgrund, ser det som otänkbart att gå i polemik med sina skolkamraters åsikter, 
något som ”Simon” från en högre klassbakgrund alltså ansåg sig göra med frekvens:  

”Jag är uppfostrad i en protestantisk miljö, i en protestantisk skola med majoriteten av mina vänner 
från en protestantisk bakgrund. Jag hade en del katolska vänner men jag hade också många vänner 
som var protestanter. Jag skulle aldrig kunna förändras och exempelvis rösta på Sinn Féin för det 
skulle helt enkelt gå helt emot min inställning. Jag tänkte aldrig medvetet att jag skulle ta ett 
ställningstagande för den ena sidan eller den andra men det skedde bara naturligt att så blev fallet för 
det är så du är uppfostrad.” – ”Richard”, protestant, arbetarklass 
 
Samma antagande över en mer naturlig och uppenbar religiös prägel från skolgången gör sig 
tydlig när ”Michael” från en katolsk arbetarklass-bakgrund beskriver att det ständigt fanns 
katolska inslag i skolan som påverkade honom: 

”Jag antar att efter att ha gått i en katolsk grundskola till en början, där det utövades katolicism, där 
både lärarna och rektorn var präster, fanns det alltid ett mått av katolicism som rann igenom även i 
utbildningen. Vi hade även i skolan ett ständigt inslag av att besöka mässorna i kyrkan så givetvis 
påverkade det mig.” – ”Michael”, katolik, arbetarklass 
 
Ett återkommande mönster förutom föräldrars inflytande och skolgångens faktor var under 
intervjuerna att de fyra intervjudeltagare som har någon erfarenhet av universitet lyfte upp 
just sin erfarenhet av universitetet som en viktig faktor för att överbrygga hat och fördomar 
mot den andra sidan. Kanske inte främst själva skolgången och undervisningen som sådan 
men det faktum att deras erfarenhet av universitetet var första gången för två utav de fyra med 
erfarenhet av vidareutbildning då de befann sig i ett integrerat klassrum. Man bör givetvis ta i 
beaktning att vidareutbildning många gånger kan vara en klassfråga. De mer välbeställda 
barnen har eventuellt i större utsträckning möjlighet att vidareutbilda sig och alltså därmed, 
om denna studies tendenser stämmer, erhålla en mindre fientlig inställning till den andra 
sidan. Om vi köper dessa premisser blir då den marxistiska studien högst applicerbar även 
inom ramen för detta resonemang. 

Här nedan ser vi en del olika erfarenheter presenterade angående vidareutbildning på 
universitet. Det är slående att den brist på integrering i grundskolan som flertalet ansåg bidrog 
till fientliga inställningar här möter sin motsats som får positiva konsekvenser vad gäller en 
mer accepterande attityd och ett rikare socialt integrerat umgänge, som ”John” från den 
katolska övre medelklassen återger: 
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”Det är ingen tvekan om att möjligheten jag hade att vidareutbilda mig på Queens’ University gjorde 
att jag fick en vidare syn på tillvaron. Jag träffade många personer på seminarier, föreläsningar och 
även mer i sociala sammanhang som var protestanter. Jag bodde till och med tillsammans med ett par 
protestanter och åkte på semester med dem, men jag måste understryka att de flesta av mina vänner 
var och är katoliker.” – ”John”, katolik, övre medelklass. 
 
Även om han understryker att majoriteten av hans umgängeskrets fortfarande består av vänner 
från en katolsk bakgrund ser vi exempel på positiva aspekter som genomsyrar hans erfarenhet 
från universitetet, något som även ”James”, den katolska representanten från en lägre social 
medelklass är tydlig med att bedyra när han återger sina erfarenheter av samma universitet:  

”Universitetet har verkligen hjälpt mig att få perspektiv på saker och ting, jag ser perspektiv och 
andra människors attityder och åsikter. men jag håller fortfarande inte med om dem, men nu är 
åtminstone min åsikt mer underbyggd även om det fortfarande är samma åsikt.” – ”James”, katolik, 
lägre medelklass. 
 
En möjlig än mer tydlig indikator på vilken integrerad natur som upplevs på universitetet till 
skillnad från många religiöst präglade grundskolor är när ”Allan”, representanten från en 
protestantisk lägre medelklass redogör för att han inte ens i många fall känner till vilken 
religiös bakgrund folk har, än mindre upplever en skillnad emellan dem: 

”När jag började på universitetet i Belfast märkte jag att det inte finns någon uppdelning 
överhuvudtaget. Här pratar ingen någonsin huruvida man är protestant eller katolik. Jag skulle inte 
ens kunna veta eller säga vad de flesta av mina vänner från universitetet tillhör för religiös 
bakgrund.” – ”Allan”, protestant, medelklass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 46!

________________________________________________________ 

5. Diskussion 
I denna avslutande del av min forskning presenteras de slutsatser som jag nått fram till under 
min studie. Först kommer de två frågeställningar som presenterades tidigare i uppsatsen att 
besvaras och sedan kommer en avslutande diskussion kring reflektioner som uppkommit 
under forskningens gång presenteras. Efter detta avrundas diskussionskapitlet med förslag på 
framtida forskning inom ämnesområdet. 

________________________________________________________ 

5.1 Svar på frågeställningar 

Att se och nyttja båda studiens teoretiska perspektiv som komplementära är ett väldigt 
fruktbart förhållningssätt enligt mig. Det står klart att klimatet och attityderna i Nordirland 
fortfarande på sina håll är långt ifrån helt fria från motsättningar och detta går med fördel att 
förklara både med hjälp av den segregation som marxismen förklarar ingående och med hjälp 
av socialisationen som klargör varifrån attityder ärvs. 

5.1.1 Vilka är unga nordirländares i Belfast attityder till, politik och samhället i 
allmänhet, och folk från motsatt religiös/kulturell bakgrund i synnerhet? 

Attityderna kring den komplicerade politiska situationen i Nordirland och till de personerna 
av motsatt religiös och kulturell bakgrund förefaller te sig annorlunda beroende på vilken 
uppväxt och vilken bakgrund i sociopolitiska termer man härrör från. En aspekt som bottnar 
väl i den marxistiska teorin. 
 
Det första som är slående, framförallt för mig som studiens författare, som kommer från 
Sverige, är den oerhörda medvetenhet som genomsyrar intervjuobjekten. Uteslutande visas 
det prov på ingående kunskaper inom ämnet Nordirländsk politik. Även de personer som 
anser sig själva ha ett lågt intresse för politik resonerar med väl underbyggda argument och 
väl utvecklade åsikter och är tillsynes väl informerade och uppdaterade om den politiska 
situationen och aktualiteterna i landet. Detta var något jag delvis förväntade mig med tanke på 
den situation som rått i regionen under en lång tid men det var ändå ett stort uppvaknande 
jämfört med den politiska medvetenheten i Sverige. 
 
Vad gäller attityderna för den politiska och demokratiska utvecklingen i området råder det 
skilda meningar kring huruvida dessa är positiva eller av mer dystopisk natur. En del åsikter 
gör gällande att det rådande fredsavtalet bara är ett pausat krig, som inte möjliggör någon 
utveckling mot en fullödig demokrati. Andra åsikter talar om att det är en så pass kort tid 
sedan fredsavtalet undertecknats och ser positivt på de framsteg som hittills nåtts sedan 1998. 
Även här ter sig en marxistisk förklaringsmodell som väl funktionell och applicerbar. 
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Vad gäller attityderna till personer från motsatt kulturell och religiös bakgrund är det även här 
relativt splittrat, och det går att skåda en rät linje mellan vilka det är som är positiva och 
förhoppningsfulla inför framtiden i Nordirland och vilka det är som har en mindre polemisk 
inställning till de från motsatt bakgrund. Det tenderar att vara en korrelation mellan högre 
social ställning i samhället och mer accepterande attityder både till samhället i stort och till 
personer från motsatta bakgrunder. Denna mix illustreras tydligast av att både sunda och 
nyanserade helhetsbilder finns återgivna av vissa intervjudeltagare kombinerat med andras 
mer dogmatiska attityder som vittnar om en brist på acceptans och i vissa fall till och med 
fortsatta sympatier för paramilitära grupperingar och dess agendor. Här har även det 
marxistiska teoriperspektivet en hel del att erbjuda men även socialisationen lyser tydligt 
igenom som kombinerande förklaringsmodell, detta eftersom graden av inflytande från 
föräldrarna varierar även om det tycks vara en nästintill ständigt återkommande faktor. 
 
5.1.2 Varifrån är dessa attityder främst sprungna ur? 

Att se på denna frågeställning med socialisations-teoretiska linser på sig känns väldigt rimligt. 
Det råder inget tvivel om att personerna i studien har varit benägna att ta efter sina föräldrar 
både vad gäller grad av politiskt intresse och även vilka attityder man explicit formar. 
Föräldrarna till personerna i studien har attityder som skapats under den tid då de växte upp 
under ”the Troubles”, där de själva var en stor del av själva samhällsomvälvningen. Studien 
tycks visa tendenser till att barn från de lägre samhällsklasserna tenderar att ta till sig av sina 
föräldrars inflytande i större utsträckning, alternativt att dessa åsikter är mer signifikativa. 
Detta förmodligen för att dessa samhällsklasser i området för studien är en större del av det 
politiska engagemanget och den politiska verksamheten. Därför ska man vara noga med att 
understryka att attityderna förvisso till stor del verkar vara sprungna från ungdomarnas 
föräldrar men för att härleda dessa attityder till ett större perspektiv bör man också betänka 
varifrån och varför föräldrarnas attityder uppkom och fortfarande möjligtvis existerar. 
 
Vidare vittnar en hel del utläggningar om en tämligen institutionaliserad syn på tillvaron. En 
tillvaro där attityderna tycks vara sprungna ur flertalet influenser och bottnar i en religiöst 
segregerad uppväxt. En segregerad uppväxt vilken har lett till inställningar och attityder som 
till vis mån kan ses som förutbestämda, där både föräldrar, skolgång och umgänge har spelat 
stor roll i skapande av attityder.  

En indikation som vuxit sig stark genom studien är även det faktum att skolsystemet är 
väldigt segregerat och det gör det svårare att träffa några av motsatt bakgrund och därmed 
eliminera fördomar och hatfulla attityder. Om grundskolorna är uteslutande protestantiska 
respektive katolska är det ett tydligt faktum att personerna uteslutande bara umgås med 
personer från samma religiösa bakgrund ända tills de når 17-årsåldern eller börjar på 
universitet. Alltså är systemet för skolgången en stor influens som komplement till föräldrars 
ärftliga åsikter till ungdomarnas attityder i Nordirland. 
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5.2 Avslutande diskussion 

Vad jag finner väldigt viktigt att belysa och poängtera och som kanske ofta glöms bort är att 
den huvudsakliga bakgrunden till det politiska klimatet i Nordirland är en konflikt som har 
rötterna över 900 år tillbaka i tiden, det handlar således inte enkom om att ”the Troubles” 
ägde rum mellan 1969 och 1998.  

En klar tendens och attityd som lös igenom hela studiens resultat är det att integrerade skolor 
skulle vara en effektiv och trolig hållbar metod för en mer accepterande och mindre polemisk 
attityd. Detta är en slutsats som styrks av det faktum att de som har erfarenheter av det 
religiöst integrerade universitetet talar om sina erfarenheter som berikande i aspekten av 
tolerans och förståelse. Vidare påvisas dess motsats genom en naturlig identifiering som 
protestant respektive katolik som en självklarhet hos vissa som gått i en icke-integrerad skola. 
Kring dessa fall där man helt utan kontemplation identifierar sig som något och distanserar 
sig från andra medmänniskor med olik religiös bakgrund lyser den optimistiska framtidstron 
enligt mig med sin frånvaro.  

Att det politiska engagemanget är stort och medvetenheten utbredd oavsett samhällsklass och 
eget ansett intresse för politik ser jag som positivt och fortsatt nödvändigt för en vidare 
utveckling mot en fredlig och ytterligare demokratisk framtid i Nordirland. Därför tycker jag 
mig se en fara i den attityd och avtagande engagemang som skönjs i vissa av studiens 
resonemang. Jag delar inte den optimism vad gäller en politisk likgiltighet som vi ser spår av 
på sina håll i utläggningarna utan ser den snarare som en stor fara för att ett oroligare klimat 
kan få fotfäste än en gång i det nordirländska parlamentet och samhället. Jag tror att det kan 
bädda för politiker och ex-troublesmedlemmar som styr landet istället för ungdomar som 
intresserar sig för politik och som vuxit upp med mer nyanserade värderingar. 
 
5.3 Förslag till framtida forskning 

En tydlig bild som växte fram för mig, och som finns frekvent redogjord för i studiens 
resultatdel är hur pass stor preventiv inverkan mot ett fortsatt polemiskt klimat ointegrerade 
skolor äger i dagens Belfast. Detta känns som ytterst väsentligt och intressant att belysa vidare 
och även försöka undersöka hur pass stora möjligheter en utveckling till mer integrerade 
skolor har. Kanske är det så att problemet är djupare rotat än så med alla segregerade 
bostadsområden och att skolorna bara är en bieffekt av dessa, men klart står att detta område 
verkar besitta fullt av näring för eventuell framtida forskning. 
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Bilaga I: Appendix 
 
East Belfast, Ett stort område dominerat av protestanter som äger en stor social och 
ekonomisk utslagning. 
Falls Road: Den mest kända och av våld och sekterianism hårdast präglade republikanska 
vägen som ligger i västra Belfast. 
IRA: Irish Republican Army, den mest kända paramilitäriska organisationen som opererade 
under ”the Troubles” för katoliker/republikaner. 
Konsociationalism: Det politiska system som sedan år 1998 då ”the Good Friday 
Agreement” undertecknades har styrt Nordirlands parlament. 
Lojalist: En person som anser att Nordirland bör fortsätta vara en del av Storbritannien och 
under brittisk kontroll. 
Nationalist: En person innehavandes av en politisk åsikt om att Nordirland bör upphöra och 
att hela ön Irland bör vara förenad. Ofta med distinktionen om att inte vara lika aggressiv som 
en republikan. 
Republikan: En person innehavandes av en hårdför politisk åsikt om att Nordirland bör 
upphöra och att hela ön Irland bör vara förenad. 
Sekterianskt: Polemiska åsikter eller våld utfört med hänvisning till religion. 
Shankill Road: Den mest kända och av våld och sekterianism hårdast präglade lojalistiska 
vägen som ligger i västra Belfast. 
Sinn Féin: Ursprungligen IRA:s politiska gruppering som nu delar makten i det 
nordirländksa parlamentet med UDP. 
The Troubles: Benämningen på den konflikt som ägde rum i Nordirland och främst Belfast 
mellan 1969 – 1998. 
Unionist: En person som anser att Nordirland bör fortsätta vara en del av Storbritannien och 
under brittisk kontroll. 
UDP: Ulster Democratic Party, det lojalistiska partiet som delar makten i det nordirländska 
parlamentet med Sinn Féin. 
UVF: Ulster Volontary Force, en av de två största paramilitäriska organisationerna som 
opererade för protestanter/lojalister. 
West Belfast, Ett stort område dominerat av katoliker (Med undantag av Shankill Road och 
Sandy Road) som äger en stor social och ekonomisk utslagning. 
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Bilaga II: Intervjufrågor 
 
Från vilken social samhällelig klassbakgrund skulle du säga att du härrör ifrån? 
 
Känner du att du har varit självständig när det kommer till att forma dina politiska 
övertygelser och samhälleliga attityder eller känner du att någon eller något i synnerhet har 
format dem?  
 
Vad identifierar du dig som? 
 
I vilken utsträckning äger du sociala relationer med människor från motsatt religiös bakgrund 
och i vilka sammanhang är detta i sådana fall mest troligt att inträffa? 
 
Hur pass stort är ditt mått av politiskt engagemang och intresse? 
 
Ser du det politiska konsocialisationella makt-delade systemet i Nordirland som en paus av 
”the Troubles” eller ser du några möjligheter till en hållbar fredlig och demokratisk 
utveckling mot en fullödig demokrati? 
 
!
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