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Abstract 

Denna uppsats är uppbyggd kring komparativa fallstudier av politiska och 

religiösa terrorgrupper för att undersöka deras effektivitet och framgång i att 

uppnå sina mål. Grupperna som valts ut att representera den politiska inriktningen 

är nordirländska IRA och kurdiska PKK, medan den religiösa sidan representeras 

av al-Qaida och Hamas. Hypotesen är att politiska terrorgrupper generellt är mer 

effektiva och når större framgång än religiösa terrorgrupper i det längre 

perspektivet. Vi har för ändamålet använt oss av kvalitativ textanalys av material 

som vi anser relevant för vår analys. Uppsatsen problematiserar vidare kring den 

svåruppnådda definitionen av terrorismen som begrepp för att ge en teoretisk 

grund. Vårt resultat är att de politiska grupperna har haft större framgång än de 

religiösa grupperna.  

 

Nyckelord: Terrorism, politisk terrorism, religiös terrorism, al-Qaida, IRA 
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1 Inledning 

Terrorismen har allt sedan attackerna den 11 september 2001 varit ett hett 

diskuterat ämne. Vilka är alla dessa terrorister? Varför begår de dessa handlingar? 

Vad ville de uppnå? Det är intressanta frågeställningar som många försökt besvara 

och sprida kunskap om. Intressant i sammanhanget kan då också vara frågan – har 

de lyckats?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att se hur effektiva och framgångsrika olika terrorgrupper, 

baserade på de två kategorierna politiska respektive religiösa terrorgrupper, varit 

för att uppnå sina mål och syften. Vår frågeställning blir således:  

 

Hur framgångsrika har politiska respektive religiösa terrorgrupper varit 

i att uppnå sina mål? 

 

Hypotesen är att politiska terrorgrupper generellt är mer effektiva och når större 

framgång än religiösa terrorgrupper i det längre perspektivet. Detta på grund av 

att politiskt inriktade terrorgrupper har en egen politisk agenda, vilket innebär att 

man i alla fall på någon nivå kan föra en dialog och resonera med dem om denna. 

Detta gäller i synnerhet om grupperna också har etablerat, eller etablerar, en 

politisk gren som i form av en politisk partibildning ställer upp i offentliga val. De 

religiösa grupperna har ofta en agenda som är mycket svårare att bemöta 

rationellt, eftersom de ser denna som ”av Gud given”. Utifrån det undersökta 

materialet hoppas vi kunna se att hypotesen överrensstämmer med verkligheten.  
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2 Metod och material 

För att undersöka vår frågeställning och testa vår hypotes har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ textanalys med komparativa fallstudier av fyra terrorgrupper. 

Detta har vi valt för att till skillnad från en kvantitativ metod går den kvalitativa 

textanalysen ”ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”. Med andra ord, 

vissa delar av texten anses viktigare än andra och de viktiga punkterna är dolda i 

textens mening och kan endast fås fram genom intensiv läsning (Esaiasson m.fl., 

2007, s 237). En textanalys kan i sig vara bristfällig när valet av texterna är det.  

Fokus kommer att ligga på de olika terrorgruppernas mål/syften. I vår 

operationalisering ämnar vi titta på vad gruppernas ursprung baseras på, vilka mål 

och syften som finns eller har funnits för att motivera deras existens, (dvs. deras 

ideologi) samt ge en bild av var grupperna befinner sig idag, för att där igenom få 

indikatorer på och mäta huruvida man lyckats uppnå hela eller delar av sina 

ursprungliga mål och syften. Vi valde kvalitativ metod eftersom studien då blir 

djupare men mindre omfattande; detta val gjordes för att begränsa antalet sidor 

och tiden det skulle ta att vara mer omfattande.  

Vi försöker hitta en korrelation mellan mål/syfte och effektivitet, hur det ena 

motiverat den andra och ligger till grund för framgång eller avsaknad av sådan. 

Det blir en orsaksmekanismen där det ligger en verkan mellan syfte/mål och 

effektivitet/framgång, vilket skulle kunna besvara frågan varför det beroende på 

mål/syfte leder till ett visst resultat antingen i positiva eller negativa termer. 

(Teorell & Svensson, 2007, s 64)  

2.1 Material 

Valet av material till denna studie har primärt varit vetenskapliga böcker, men 

även vetenskapliga artiklar, uttalanden från de olika terrorgrupperna, 

tidningsartiklar och internetbaserade källor förekommer.  

De vetenskapliga böcker som vi använt har dels varit kurslitteratur från denna 

specifika kurs och dels från andra; därmed anser vi att de är tillförlitliga då de 

anses relevanta nog att använda i undervisandet av studenter. Dessa böcker har 

dock delvis varit otillräckliga och har inte inkluderat vissa viktiga aspekter vilket 

gjort det nödvändigt att kompensera med ytterligare litteratur.  

När det gäller de empiriska böckerna med våra terrorgrupper som huvudämne, 

erkänner vi att vissa av dem har ansetts vara riktade, vilket vi är medvetna om och 

kommer att beakta i vår analys. Vissa av våra böcker kommer att ha en 

internetsida då vi använt oss av Google books för att få fram och vi har även tagit 
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användning av regeringshemsidor. Officiella regeringshemsidor kan vara riktade 

för att framställa sig själva i god dager; detta gäller även för terrorgruppsidor samt 

stödsidor. Uttalandena från terrorgrupper har primärt varit ledarna av sådana 

grupper och är inkorporerade i antingen böcker, artiklar eller hemsidor. Våra 

sekundära källor är tidningsartiklar som så väl som ovan är 

andrahandsinformation dvs. egna tolkningar görs. (Dulic, 2011, s 36-37)  

2.2 Val av fallstudier 

De terrorgrupper som vi valt ut som undersökningsobjekt är fördelade på två olika 

typer av terrorinriktning – politiska kontra religiösa terrorgrupper. De politiskt 

inriktade grupperna är Irish Republican Army (IRA) och Partiya Karkerên 

Kurdistan (PKK); de religiöst inriktade är al-Qaida och Hamas.  

Vid urvalet av terrorgrupper har vi använt oss av Europeiska unionens (EU:s), 

Storbritanniens och USA:s listor över terrorstämplade organisationer, samt EU:s 

särskilda lista över personer och enheter med anknytning till Usama Bin Ladin 

och al-Qaida.  

EU:s lista är ett väldig levande dokument som ständigt uppdateras, dit 

personer och grupper kan läggas till och plockas bort i relation till om de anses 

aktuella eller ej. Listan från januari 2011 listar endast Hamas och PKK av våra 

utvalda grupper.  

Storbritanniens lista, daterad till november 2011, tar upp al-Qaida, Hamas, 

PKK och Irish Republican Army. USA:s lista, daterad till september 2011, listar 

al-Qaida, Hamas och PKK, men inte IRA. Istället listas Continuity IRA och Real 

IRA, två utbrytargrupper ur dagens IRA.  

Vi vågar oss ändå på att välja ut dessa fyra grupper, då de alla fyra är allmänt 

välkända och omnämnda terrorgrupper, både i media och inom forskning. 

Anledningen till att exempelvis IRA inte omnämns på EU:s och USA:s listor är 

troligen att det IRA, Provisoriska IRA, som åsyftas inte längre för en väpnad 

kamp. Det har inte heller varit vårt krav att det måste vara nu aktiva grupper, utan 

snarare att det är grupper som varit aktiva i modern tid. Sannolikt är det IRA som 

omnämns i Storbritanniens lista inte syftandes till en uttalad grupp utan till alla de 

grupperingar som i någon utsträckning använder namnet IRA.  

Anledningen till att vi valt just politiska och religiösa terrorgrupper ligger i 

deras olikheter vilka i stora drag gör dem till varandras motsatser samtidigt som 

de delar karaktär och ansiktsdrag. Vi utgick ifrån MSSD (Most Similar System 

Design) och dess sätt att jämföra ideologi och framgång/effektivitet mellan 

terrorgrupper som delar liknande drag och karaktär för att neutralisera vissa 

skillnader och belysa andra för att möjliggöra en jämförelse. (Landman, 2008, s 

70).  

När det gäller det begränsade urvalet av terrorgrupper var vi tvungna att välja 

bort flera olika terrorgrupper av flera anledningar, bland annat för att de kunde 

anses vara både religiösa och politiska eller går in på andra kategorier. Vi sökte 

efter någorlunda renodlade terrorgrupper för den kategorin de anses vara i. Andra 
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anledningar till bortfallen är att de redan utvalda terrorgrupperna räckte till 

uppsatsen, som går ut på att ta reda på vilka terrorgrupper som är effektivast 

beroende på mål/syfte.   

2.3 Komparativ fallstudie 

I fallstudierna kommer vi att studera grupperna utifrån några olika variabler: (1) 

en kort historisk överblick, gruppens bakgrund och under vilka omständigheter 

den uppstod, (2) gruppernas ideologi och mål, för att få en bild av vad de vill 

uppnå och varför, samt (3) hur det gått för gruppen i dess kamp, vad som hänt och 

hur gruppens position ser ut idag. Detta för att sedan jämföra den politiska och 

religiösa gruppernas olika framgång.   
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3 Teori och centrala begrepp 

3.1 Terrorism – en definitionsfråga 

Terrorism som begrepp är ett väldigt omtvistat sådant. Det är och har varit svårt 

att finna någon konsensus kring en enskild definition. Många gånger kan de vara 

snarlika i det stora hela, men det finns allt som oftast nyanser och detaljer som 

skiljer sig åt.  

Förenta nationerna (FN) har exempelvis i flera omgångar försökt att nå fram 

till en definition som världssamfundet kan finna konsensus kring, vilket givetvis 

varit en omöjlighet med tanke på att olika stater har olika intressen och olika 

perspektiv. De akademiskt lärda på området har precis lika svårt att komma fram 

till en samstämig definition. Enkelt sagt kan man säga att där den ene ser en 

terrorist kan en annan se en frihetskämpe eller vad annan beteckning som helst.  

Likväl som olika nationer kan ha olika syn på en definition kan också olika 

departement, polis-, säkerhets- och underrättelseorganisationer under en och 

samma statsapparat ha olika definitioner med vitt skilda betoning, alla med det 

gemensamt att de speglar de särskilda prioriteringar och intressen som den 

specifika organisationen arbetar med eller emot. Detta faktum blir extra tydligt om 

man tar en titt på virrvarret av organisationer inom USA:s statsapparat. (Hoffman, 

1998, s 30-33).  

För att få en första grundläggande förståelse för begreppet gör vi en slagning i 

Svenska akademins ordlista över svenska språket, där ordet ”terrorism” leder 

vidare till ordet ”terror”, och sammantaget ger en omodern och dålig, rent av 

intetsägande tolkning av begreppet:  

 

Terr•or•ism [-is’m] s. –en 

verksamhet som begagnar terror 

Terr•or [tär’-] s. –n 

skräckvälde; skräckinjagande våldsmetoder använda i politiskt syfte 

 

I vårt försök att finna en definition för terrorismen att för denna uppsats utgå ifrån, 

har vi vidare valt att titta dels på officiella framställningar på internationell och 

nationell nivå, dels på definitioner gjorda av erkända forskare på området.  

Bland de officiella definitionerna har vi valt att ta i beaktande de som gjorts av 

FN, EU, Storbritannien och USA. FN är det internationella samfundet, EU det 
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europeiska ditot och bland nationalstaterna har Storbritannien och USA under det 

senaste decenniet haft framträdande positioner i kampen mot terrorismen. Det 

senare innebär förstås också att när man läser deras definitioner, får man samtidigt 

ta i beaktande att detta är nationer med ett direkt egenintresse i att jaga och 

bekämpa terrorister och terroristorganisationer. Detta kan ha inverkan på deras val 

av definitioner och möjligen skulle kunna ifrågasätta objektiviteten i desamma.  

FN har ända sedan 1937 och tiden för Nationernas Förbund försökt att nå en 

internationellt accepterad definition utan att riktigt lyckas (United Nations - 

Definitions of Terrorism). Den senaste i raden av förslag till definitioner torde 

vara den som framlades i en FN-rapport från december 2004 med temat Hot, 

utmaningar och förändringar vilken föreslår att:  

 

[…] varje handling [...] som är avsedd att orsaka dödsfall eller att 

allvarligt skada civila eller icke-stridande, när syftet med en sådan 

handling, genom sin karaktär eller sammanhang, är att skrämma en 

befolkning, eller att tvinga en regering eller en internationell 

organisation att göra eller avstå från att vidta någon åtgärd. [vår egen 

översättning] (United Nations, 2004, s 49)  

 

Ett första problem med denna definition är att det inte är en fastslagen 

konsensusdefinition för FN, utan endast ett förslag utifrån vars riktlinjer en FN-

definition skulle kunna utformas. Ett andra problem är att den är väldigt öppen för 

tolkning av vem eller vad som kan vara terrorism samt vilka motiv som skulle 

kunna föranleda ett terrorbrott. Samtidigt kan denna öppna tolkning vara en 

styrka, då man inte utesluter någon aktör eller några motiv.  

EU:s definition går att läsa i artikel 1 ur EU-rådets rambeslut från juni 2002 

om bekämpandet av terrorism (EU Council, 2002). Denna ligger för övrigt också 

till grund för Sveriges definition av terrorism, som framgår i Lagen om straff för 

terroristbrott (SFS 2003:148), vilken lyder som en direkt översättning av den 

definition som givits av EU:  

 

[…] om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig 

organisation och avsikten med gärningen är att:  

 

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 

eller  

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation 

att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, 

konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en 

mellanstatlig organisation.  

 

Till viss del kan samma kritik som sågs i FN-förslaget riktas mot denna definition. 

Det finns ingen tydlig bild av vem som kan bli offer för ett angrepp, då den 

öppnar upp för både civila och militära mål. Då kan man exempelvis fråga sig om 
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det är ett terrorbrott eller en krigshandling, beroende på angriparen, om måltavlan 

för dådet är militärt.  

USA:s definition av terrorism återfinns i deras kodifierade lagsamling United 

States Code under titel 22 för utrikesförbindelser och samröre:  

 

(1) termen ”internationell terrorism” betyder terrorism som involverar 

medborgare eller territorium från mer än ett land;  

(2) ordet ”terrorism” betyder överlagt, politiskt motiverat våld mot icke-

stridande mål av subnationella grupper eller hemliga agenter;  

(3) termen ”terroristgrupp” betyder varje grupp, eller den som har 

betydande undergrupper som praktiserar, internationell terrorism; [vår 

egen översättning] (United States Code, titel 22, kap 38, §2656f(d))  

 

Fokus för USA:s tolkning ligger på det internationella planet, vilket självklart kan 

ha sin förklaring i att den del av U.S. Code där den återfinns behandlar det 

amerikanska utrikesdepartementet och dess förehavanden. Definitionen gör att 

man tydligt glömmer bort exempelvis inhemsk terror. Ett paradexempel på det 

senare skulle ju kunna vara Oklahoma-bombaren Timothy McVeigh.  

Storbritanniens framställning av terrorismen står att finna i deras Terrorism 

Act från 2000:  

 

I denna lag betyder ”terrorism” användning av eller hot om handlingar 

där-  

[…] användningen eller hoten är utformad för att påverka regeringen 

[eller en internationell statlig organisation][sic!] eller att skrämma 

allmänheten eller en del av allmänheten, och användningen eller hoten 

görs i syfte att föra fram en politisk, religiös [, radikal][sic!] eller 

ideologisk agenda. [vår egen översättning] (UK Terrorism Act 2000)  

 

Britternas definition är bredare än amerikanernas, då man lämnar öppet för vem 

som kan begå terrorhandlingarna. Till skillnad från USA ges utrymme för 

inhemsk terror som försöker påverka regeringen, vilket givetvis kan kopplas till 

situationen på Nordirland. Vidare ser man också att allmänheten eller en del av 

denna kan vara målgruppen, snarare än en regering eller internationell statlig 

organisation. Slutligen erkänner man också fyra olika motivbilder som kan ge en 

bred variation av orsak till uppsåt.  

 

Vad säger då de akademiskt skolade terroristforskarna? Terroristforskaren Alex P. 

Schmid försökte sig redan 1984 på en akademisk konsensusdefinition efter att ha 

undersökt över hundra olika definitioner på över hundra sidor. En definition, som 

efter att ha varit på remiss hos en lång rad erkända forskare inom fältet för politisk 

terrorism kunde revideras och uppdateras fyra år senare till följande lydelse 

(Schmid & Jongman, 2005, s 2):  
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Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, 

employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for 

idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby - in contrast to 

assassination - the direct targets of violence are not the main targets. The 

immediate human victims of violence are generally chosen randomly 

(targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic 

targets) from a target population, and serve as message generators. 

Threat- and violence-based communication processes between terrorist 

(organization), (imperiled) victims, and main targets are used to 

manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of 

terror, a target of demands, or a target of attention, depending on 

whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought.  

[då texten redan är komplicerat skriven lämpar den sig inte för en rättvis 

översättning] (Schmid & Jongman, 2005, s 28)  

 

Schmids definition är väldigt bred. Det är priset man får betala för att försöka nå 

fram till någon typ av konsensus, vilket verkligen illustrerar svårigheten i att finna 

en bra definition. Inom denna tolkning skulle man mycket väl också kunna finna 

en bankrånare eller kanske en aggressiv djurrättsaktivist.  

Ofta citerade akademikern Bruce Hoffman föreslår i sin tur att terrorism är:  

 

 oundvikligen politisk i mål och motiv;  

 våldsam – eller, lika viktigt, hotar om våld;  

 konstruerad för att ha långtgående psykologiska konsekvenser 

bortom de omedelbara offren och målen;  

 bedrivs antingen av en organisation med en identifierbar 

befälsordning eller av konspiratoriska cellkonstruktioner (vars 

medlemmar inte bär enhetliga eller utmärkande tecken) eller av 

individer eller en liten samling individer direkt influerade, 

motiverade, eller inspirerade av ideologiska mål eller exempel på 

några existerande terroristorganisationer och/eller dess ledare; och  

 begås av en subnationell grupp eller icke-statlig enhet. [vår egen 

översättning] (Hoffman, 2006, s 40)  

 

Hoffmans definition begränsar terrorismen till att enbart handla om politiska mål, 

vilket oftast är sant, men hur ser man då exempelvis på den terror som bedrivs av 

religiösa motiv? Vidare tycks det som att Hoffman endast ser att terrorister är 

organiserade i sammanslutningar och att en ensam individ inte kan agera efter 

egen vilja och uppsåt.  

Kriminologen Grant Wardlaw kom 1982 med ett ytterligare perspektiv: ”[…] 

Terrorism är användandet, eller hot om användandet, av våld från en individ eller 

grupp, oavsett om de handlar för eller i motsättning till en etablerad auktoritet, 

när en sådan handling är utformad för att skapa extrema ångest- och/eller rädsla 

för en större målgrupp än de omedelbara offren med syfte att tvinga gruppen 
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till att ansluta sig till förövarnas politiska krav” [vår egen översättning]. 

(Wardlaw, 1989, s 16)  

Wardlaws definition fokuserar precis som Hoffman på politiska motiv, vilket 

gör den lite smal även om den i övrigt ter sig ganska klok. Möjligen kan det ha att 

göra med att den kom redan 1982 då exempelvis den religiösa terrorismen ännu 

inte fått sitt riktiga genomslag. 

Svenske terroristexperten Magnus Norell definierar terrorismen som: ”Det 

systematiska utnyttjandet av illegitimt våld av icke-statlig, sub-statlig, eller statlig 

aktör som använder ”klienter” [statsstödd terrorism, vår anm.], i syfte att uppnå 

vissa specifika mål där offren är medvetet utvalda s k ”icke-kombattanter” 

och/eller civila. Dessa mål kan vara politiska, sociala eller religiösa beroende på 

gruppen i fråga. Terrorismen blir internationell när dådet utförs utanför de 

gränser som definierar en specifik grupps/individs ursprungsland, eller när 

medborgare från samma ursprungsland utgör mål för terrorn och dådet utförs i 

ett tredje land.” (Norell, 2002, s 5)  

Det första man uppmärksammar i Norells definition, vilket i stort sett skiljer 

sig från de tidigare definitionerna, är avsaknaden av hotet om våld som en del av 

terrorn. Norell går direkt in på användningen av våld. Detta behöver givetvis inte 

vara enbart negativt, då hotet om våld inte nödvändigtvis behöver vara särskilt 

skräckingivande för mottagaren. Det positiva är att den i övrigt tar upp det mesta 

som krävs för en vida användbar definition.  

Efter noga övervägande och granskning av ovan nämnda definitioner har vi 

valt att använda oss av Storbritanniens definition av terrorism, då denna öppnar 

upp för så väl inhemsk, internationell och statligt förankrad terrorism. Man binder 

inte upp sig på att en regering eller internationell statlig organisation är de enda 

som kan bli måltavla för terrorbrott, utan visar på att det lika väl kan vara en 

civilbefolkning eller till och med en specifikt utpekad del av denna. Slutligen ser 

definitionen att motiven för terrorn kan komma ur ett brett urval av orsaker. Vi ser 

därför att denna mycket väl kan innefatta de grupper vi valt att studera och de 

motiv och ideologier som dessa står för.  

3.2 Olika typer av terrorism 

Efter att ha valt en definition om vad terrorism är för att fortsättningsvis utgå 

ifrån, får vi också konstatera att terrorismen kan brytas ned i olika typer av 

terrorism, baserat på de ursprungliga motiven. Då vi enligt tidigare redogörelse i 

denna uppsats kommer att titta på politiska kontra religiösa terrorgrupper, 

kommer vi här att kort titta på karaktäristika för dessa typer av terrorism.  

3.2.1 Politisk terrorism 

Politisk terror karaktäriseras egentligen av attribut som redan framgått ur många 

av de nyss diskuterade definitionerna av begreppet terrorism. Det vill säga: det 
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finns en egen, i hög grad, politisk agenda som man genom våld eller hot om våld 

vill påtvinga sin motpart att följa. Motparten är ofta uttalad och noga identifierad, 

men de direkta måltavlorna är inte sällan en oskyldig tredje part, som i sin 

offersituation sätter press på huvudmålet att ge efter för terroristernas vilja. Den 

politiska terrorn kan ytterligare delas upp i olika typer av subgrupper; höger- och 

vänsterorienterade, etno-nationalistiska/separatistiska, samt de mer omtvistade 

begreppen statsterrorism och statligt sponsrad terror, för att nämna de vanligaste 

indelningarna.  

Bland de grupper som sedan tidigare förevisats kommer att vara 

undersökningsobjekt för denna uppsats, kan de som valts ut bland de politiskt 

inriktade, dvs. IRA och PKK, båda inrymmas under den etno-nationalistiska/ 

separatistiska subgruppen, varvid det lämpar sig att också göra ett kort nedslag på 

denna grupps karaktäristika.  

Denna typ av terrorister vill skapa en oberoende stat för sin nationella eller 

etniska grupp. Genom terrorvåld försöker man dra internationell förståelse och 

uppmärksamhet till sin kamp, i vilken man ser sig själva som frihetskämpar mot 

en förtryckande auktoritet. (Parker, 2006, s 360-361) För att göra det enklare för 

både oss själva och läsaren kommer vi dock fortsättningsvis att använda 

samlingsbenämningen politisk terrorism.  

3.2.2 Religiös terrorism 

Religiös terror kännetecknas av att den har en andlig funktion snarare än en 

politisk. Den utförs som ett direkt gensvar på teologiska plikter och uppmaningar. 

Till skillnad från mer sekulära terrorister, ser religiösa terrorister ofta en bredare 

och diffusare fiendebild och avskräcks inte heller av att det kan vara politiskt 

kontraproduktivt att döda urskillningslöst. Slutligen försöker man inte rättfärdiga 

sitt handlande för någon annan än sig själva då man redan anser sig ha fått våldet 

sanktionerat av en högre makt. (Townshend, 2011, s 99)  
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4 Fallstudier 

4.1 Al-Qaida 

Det arabiska ordet Qaida betyder ”bas”, vilket kan betyda ett hem eller ett läger, 

eller den grund som ett hus vilar på. Det inledande al- är arabiskans bestämda 

artikel, så al-Qaida betyder ”basen”. Ordet kan dock även betyda en föreskrift, 

regel, princip, maxim, formel, metod, modell eller ett mönster.  

Betydelsen av ordet al-Qaida är alltså inte helt entydig, men dess innebörd i 

sammanhanget är nog snarast den senare raden av betydelser, det vill säga en 

metod, modell och taktik för att bedriva ”kampen”, snarare än betydelsen av en 

bas eller en hemvist. (Burke, 2003, s 7)  

I en intervju med journalisten Tayseer Alouni från Al Jazeera i oktober 2001 

berättar Usama bin Ladin att namnet ”al-Qaida” kom till av en slump. Det var den 

nu bortgångne Abu Ebeida El-Banashiri som inrättade träningsläger i 

Afghansistan för motståndsrörelsen Mujaheddin under kriget med Sovjet. Detta 

läger brukade man kalla al-Qaida, basen, vilket blivit ett namn som sedan levt 

vidare. (CNN World, 2002-02-05). Idag refererar ordet dock snarare till själva 

idén om al-Qaida, sättet att föra kampen, snarare än till en centraliserad 

organisation.  

4.1.1 Kort historik 

Efter det tio år långa kriget mot Sovjet bildade Usama bin Ladin al-Qaida 1989 

för att säkerställa kontakterna med veteranerna från kriget och för att kunna 

fortsätta den heliga kampen utanför Afghanistan. Detta var en kamp som skulle 

föra en islamisk revolution genom den arabiska världen för att bekämpa dess 

korrupta och hycklande regimer. (Burke, 2003, s 79-80)  

I augusti 1996 utfärdade Usama bin Ladin sin krigsförklaring mot USA för 

deras av honom påstådda ockupation av ”de två heliga platsernas land”, syftande 

på Mecka och Medina i Saudiarabien. Detta var till följd av den amerikanska 

närvaron i Saudiarabien som varit bestående allt sedan invasionen av Irak 1991. 

(Usama bin Ladin, 1996). Den 23 februari 1998 tillkännagav Usama bin Ladin 

formerandet av den Islamiska Världsfronten (World Islamic Front) och utfärdade 

på nytt ett heligt krig mot judar och korsfarare. I tillkännagivandet uttrycktes att 

det är en individuell plikt för varje muslim att döda amerikaner och deras allierade 

när och var helst det är möjligt, allt för att befria al-Aqsa-moskén och den heliga 
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moskén i Mecka från dess västerländska gisslantagning och för att driva ut den 

västerländska närvaron ur den muslimska världen. (World Islamic Front 

Statement, 1998)  

4.1.2 Ideologi och mål 

Al-Qaidas ideologi uttrycktes i deklarationen för den Islamiska Världsfronten för 

Jihad mot judar och korsfarare. Ideologin motiveras av, i prioritetsordning: (1) 

den amerikanska närvaron i Saudiarabien, (2) den amerikanska aggressionen mot 

det irakiska folket och (3) den judiska ockupationen av Jerusalem. Dessa brott 

betraktas som en amerikansk krigsförklaring mot Allah, hans budbärare och mot 

muslimerna. Situation ses som en kulminering på århundraden av muslimsk 

förnedring i händerna på icke-muslimer. Därför uppmanas alla muslimer till ett 

heligt krig mot den korsfarar-sionistiska alliansen, och påbjuder dödandet av 

amerikaner och deras allierade, civila så väl som militär personal, med alla till 

buds stående medel när helst tillfälle ges. (World Islamic Front Statement, 1998)  

Al-Qaida vill också attackera och störta regimer i den muslimska världen som 

inte inrättar Sharialagar som officiellt rättssystem. Man anser att de flesta 

muslimska regimer, inklusive den saudiska, har gjort allt för många kompromisser 

med västvärlden och att de därför också kan ses som legitima mål.  

Det yttersta målet är att utvidga den muslimska nationen, vilken skall styras 

under strikt islamisk Sharialag, för att slutligen återupprätta kalifatet och nå en 

enda islamisk stat. (Mannes, 2004, s 17)  

4.1.3 Hur har det gått? 

Med attackerna den 11 september 2001 presenterade al-Qaida sig på allvar för den 

bredare massan. Attackerna kan ses som ett försök att provocera fram ett krig med 

USA och dess allierade i västvärlden; man ville tvinga fram ett nytt västerländskt 

”korståg” och starta en civilisationernas sammandrabbning mellan islam och 

västvärlden. Ett nytt korståg skulle bara stärka bin Ladins bild av den 

förtryckande västvärlden och locka fler anhängare till kampen; något man får anse 

har uppfyllts.  

Framför allt efter Irakkriget 2003 har nya grenar och mer eller mindre löst till 

al-Qaida kopplade ”franchise”-grupper kommit att begå attentat i al-Qaidas namn. 

Detta visar på att den ursprungliga gruppen al-Qaida reducerats allt mer sedan 

2001 till förmån för idén om al-Qaida. Aktiviteter under ”varumärket” al-Qaida 

har kommit att ske i bl.a Algeriet, Irak, Jemen, Nordafrika, Saudiarabien och 

Somalia. (Lund, 2009, s 14-18)  

Usama bin Ladins död i maj 2011 måste kanske ses som en prestigeförlust, 

men för jihadisternas kamp bör det inte ha någon större betydelse då bin Ladin 

sedan länge mest fungerat som symbol och frontfigur och inte varit operationellt 

inblandad. Idén om al-Qaida är inte längre i behov av någon central styrning.  
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Möjligen kan man se den amerikanska förflyttningen av trupper från 

Saudiarabien till Qatar 2003 som en framgång i målet att få bort västerlänningarna 

från de ”två heliga platsernas land” (Lund, 2009, 25), men knappas i perspektivet 

att driva ut den västerländska närvaron ur den muslimska världen, då allt fler 

trupper anlänt till regionen under 2000-talet.  

Den amerikanska inblandningen i Irak och med det irakiska folket blev snarare 

större efter 2001, även om man i skrivande stund avslutat Irakkriget. Målet om 

Israels utplåning har inte heller införlivats och Jerusalem står fortsatt under 

israelisk kontroll.  

Om man kan se den dyra amerikanska krigsapparaten som framtvingats som 

ett medel för att krossa USA och dess ekonomi inifrån som ett mål, har man i alla 

fall lyckats orsaka stor skada.   

4.2 Hamas 

Hamas är en förkortning av Harakat al-Muqawma al-Islamiyya, vilket är arabiska 

för Islamiska motståndsrörelsen. Det arabiska ordet Hamas kan betyda fanatiker, 

mod eller styrka. (Mannes, 2004, s 113)  

4.2.1 Kort historik 

Sheikh Ahmed Yassin startade under 1970-talet upp en underground organisation 

som senare skulle komma att bli Hamas. Den 8 december 1987 krockade en israel 

i sin lastbil med en bil i flyktinglägret Jabalia, vilket orsakade fyra palestiniers 

död. Detta drog igång en våg av demonstrationer som mynnade ut i den första 

intifadan. Som ett gensvar skickade Hamas ut sin första kommuniké den 15 

december. Yassins år av förberedelser gjorde att Hamas snabbt tog en ledande roll 

i intifadean och inledde snart en våldskampanj mot israelisk militär och civila. År 

1991 bildades Hamas väpnade gren Izz al-Din al-Qassam-brigaderna. (Mannes, 

2004, s 114)  

4.2.2 Ideologi och mål 

Hamas är en palestinsk islamisk organisation vars högsta referensram är Islam och 

det överordnade målet är att befria Palestina. Det innebär att man vill utplåna 

Israel och istället ersätta det med en ny palestinsk stat som omfattar dagens Israel 

så väl som Gazaremsan och Västbanken. Genom jihad vill man förstöra den 

”Sionistiska enheten”, ett muslimskt tillmäle för staten Israel, vilket ger uttryck 

för fientlighet och en vägran att erkänna dess existens som stat. Hamas kan inte 

tänka sig att kompromissa med israelerna och motsätter sig fredsprocessen i 

Mellanöstern. (Mannes, 2004, s 113) Detta såvida freden inte återger palestinierna 
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deras rättigheter och garanterar dem oberoende och suveränitet över det egna 

landet. (Tamimi, 2011, s 281)  

För att lyckas med befrielsen av Palestina ser Hamas det som väsentligt med 

en palestinsk enighet i synnerhet och en arabisk regional och muslimsk enighet i 

allmänhet, för att ha styrkan att konfrontera Israel. (Tamimi, 2011, s 278-279)  

4.2.3 Hur har det gått? 

En israelisk utrymning av Gaza inleddes under 2004 då israelisk militär drogs 

tillbaka, följd av en utrymning av de judiska bosättningarna under 2005. En 

palestinsk framgång som Hamas tog stor ära ur. ”Alla Fatahs och självstyrets 

förhandlingar kunde inte få bort israelerna från Gaza, men det kunde vi!” 

(Furubrant, 2005, 28)  

I januari 2006 vann Hamas det palestinska valet och tog därmed över makten i 

Gaza som det folkvalda regeringspartiet. Motsättningarna och maktkampen med 

Fatah lät dock inte vänta på sig. 2007 drabbade de båda samman efter att 

konflikten hade varit groende under en längre tid, men intensifierats efter Hamas 

valseger. (Shaked, 2007-04-02) Motsättningarna och rivaliteten mellan Fatah och 

Hamas visar på att det inte är lätt att nå den palestinska enighet som Hamas ändå 

eftersträvat.  

I juli 2009 uttryckte Hamas ledare Khaled Meshaal att man var villig att 

samarbeta kring en lösning på den arabisk-israeliska konflikten och att man skulle 

respektera och acceptera en palestinsk stat utefter 1967 års gränser, förutsatt att 

palestinska flyktingar skulle få återvända och att östra Jerusalem får bli den 

palestinska statens huvudstad. (Solomon & Barnes-Dacey, 2009-07-31)  

Att man går ut med att man kan tänka sig att samarbeta och kompromissa 

kring en lösning på konflikten med Israel, om än med motkrav på etableringen av 

en palestinsk stat efter 1967 års gränser, tyder ändå på att man har mjuknat något i 

sin relation till Israel, i synen på fredsprocessen och i kompromissandet med 

Israel. Troligen kan detta ha att göra med att man tagit sig in på den politiska 

arenan. Där har man kanske dels förstått att man måste kompromissa för att 

komma framåt, och dels för första gången varit en legitim röst med inflytande på 

den politiska agendan, snarare än en grupp som stått utanför och som ingen velat 

prata med.  

Men Hamas övergripande mål, befrielsen av Palestina, förstörelsen av den 

Sionistiska enheten och en ny palestinsk statsbildning i nuvarande Israel, 

Gazaremsan och Västbanken, ligger långt borta.  

4.3 Irish Republican Army (IRA) 

Dagens IRA (egentligen förgreningen Provisoriska IRA (PIRA)) är idag den mest 

inflytelserika av flera olika fraktioner av det ursprungliga IRA som än idag är mer 

eller mindre aktiva i försöken att få bort det brittiska inflytandet från Irland.  
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4.3.1 Kort historik 

Efter fredsavtalet 1921, som innebar att hela Irland fick en status som 

självstyrande inom det brittiska samväldet, utträdde Nordirland nära på 

omedelbart ur den irländska fristaten och blev en del av Storbritannien vilket de 

hade rätt till enligt fredsavtalet. Ett inbördeskrig bröt ut men motståndarna till 

avtalet besegrades. Den irländska fristaten kvarstod till 1949 då republiken Irland 

bildades.  

Den katolska delen av folket ställdes inför kompromissen att endast en del av 

ön blev självständigt, medan den protestantiska delen av befolkningen som 

motsatte sig självstyre blev påtvingade något de inte ville ha av den brittiska 

regeringen. Nordirland skapades eftersom den relativt stora minoriteten 

protestanter vägrade att förenas med en katolsk stat. Den kontroversiella 

delningen kom att påverka utvecklingen och dagordningen i provinsen. Katoliker 

från både nord och syd vägrar att acceptera delningen och anser att den är en 

orättvis och konstgjord konstruktion som står i vägen för det irländska folkets rätt 

till självbestämmande. (Jakobsson, 1994, s 6 f)  

Provisoriska IRA bildades i december 1969 till följd av en splittring i två 

fraktioner av den Dublinbaserade republikanska rörelsen på grund av skilda 

värderingar; mer akut var dock frågan om man skulle starta en offensiv aktion 

över en stationering av brittisk militär på Nordirland i augusti året innan. 

(Shanahan, 2009, s 1)  

Ett halvt sekel efter den ofullbordade självständigheten flammade på 1970- 

talet motsättningarna åter upp i Nordirland (Kumm, 2002, s 139). 

Medborgarrörelsen som uppstod var ett svar på den statssanktionerade 

diskrimineringen gentemot katoliker, vilka endast ville åt grundläggande 

mänskliga rättigheter. De möttes istället med våld från den brittiska regeringen. 

Hundratals nationalister och en handfull lojalister fängslades utan rättegång vid 

olika räder.  

IRA hade samma mål som medborgarrättsrörelsen och svaret med våld mot 

demonstranter gjorde det klart att väpnad kamp var nödvändigt för att införa de 

reformer som krävdes av katoliker i de sex provinserna dvs. Nordirland. 

(Shanahan, 2009, s 15 f)   

4.3.2 Ideologi och mål 

IRA drog 1971 upp ett fempunktsprogram, vilket visade på deras mål och 

ställning, även om punkten 2 rörande Stormont
1
 inte längre gäller. Punkterna var 

att Storbritannien skulle:  

 

1. Upphöra med sin våldskampanj mot det irländska folket.  

                                                                                                                                                         

 
1
 Sätet för den tidigare provinsregeringen. Som sen avskaffades 6 veckor efter Bloody Sunday. 
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2. Avskaffa Stormont.  

3. Hålla fria val för att etablera ett regionalt parlament för provinsen 

Ulster som ett första steg mot en ny regering för de 32 länen.
2
  

4. Frisläppning av alla irländska politiska fångar, dömda eller ej, i 

England och på Irland.  

5. Ge kompensation till alla dem som fått lida som resultat av brittiskt 

våld. (Coogan, 1995, s 374 f)  

 

Som en talesman för IRA sa: ”Vi kräver de grundläggande rättigheterna som 

nation och nationellt självbestämmande”. (Shanahan, 2009, s 76) I korta drag vill 

katolikerna på Nordirland ta bort det brittiska inflytandet och bli en del av Irland.  

4.3.3 Hur har det gått? 

IRA utlöste en vapenvila den 31 augusti 1994 ”som ett bidrag till den 

demokartiska fredsprocessen” (Jakobsson Hatay, 1999, s 13 f).  

Även med Sinn Fein, IRA:s politiska gren, nådde en avsevärd framgång vad 

gäller röster och fredsdokument för medborgarrättsrörelsen, har uppmaningarna 

till IRA att avväpna sig själva misslyckats: ”The IRA will never give up the armed 

struggle until the Irish nation has achived its God-given destiny as united, 

independent and free.” (Shanahan, 2009, s 15). Den 10 april 1998 skrevs det så 

kallade Good Friday-avtalet (även kallat Belfastavtalet) under, vilket säkerställde 

mänskliga rättigheter, nya direktiv för polis och rättsskipning, samt etableringen 

av nya institutioner för styre och samverkan i Nordirland, inom Irland samt 

mellan Irland och Storbritannien (Department of Foreign Affairs and trade, 2012).  

En nedrustning av IRA genomfördes fram till 2005, då rapporter säger att en 

total avväpning genomförts (Nieminen, Chastelain & Sens, 2005-09-26).  

De enskilda rättigheterna för varje person i Nordirland har införlivats, 

Stormont försvann och fria val hölls. När det gäller frisläppningen av irländska 

politiska fångar i England och Irland har de inte frisläppts, men tack vare Good 

Friday-avtalet kan de som fängslats före 1998 släppas tidigare (Department of 

Foreign Affairs and Trade, 1998, s 30). Personer som tillhör en så kallad 

förbjuden organisation som IRA kan dock fängslas upp till 10 år (Parliament UK, 

2002-10-30). Kompensationen för dem som ”lidit” till följd av brittiskt våld 

utfärdades redan 1974 till anhöriga till offren av Bloody Sunday (BBC News, 

2011-12-18). Detta avtalades även i Good Friday-avtalet där försoning och stöd 

utlovades (Department of Foreign Affairs and Trade, 1998, s 2).   

                                                                                                                                                         

 
2
 Ulster är den nordligaste av Irlands fyra provinser och den som inhyser Nordirland som utgörs av 6 utav 

provinsens 9 län. De 32 länen syftar till hela den irländska ön. 
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Efter 1998 har mycket framgång nåtts gällande mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och samhällsrelationer och samarbetet på alla håll tycks förbättras 

(Department of Foreign Affairs and Trade, 2011-03-25).  

För att sammanfatta har de punkter IRA ville genomföra delvis införlivats men 

deras högsta ambition, att göra Nordirland till en officiell del av Irland, inte 

förverkligats.  

4.4 Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) 

Partiya Karkeren Kurdistan (PKK), översatt: det Kurdiska arbetarpartiet, är en 

kurdisk grupp baserad i Turkiet. Gruppen har bytt namn till KADEK och senare 

Kongra Gele Kurdistan (KGK), men har sedan april 2005 återgått till den tidigare 

benämningen PKK. (Marcus, 2007, s xii)  

4.4.1 Kort historik 

Gruppen skapades till följd av bildandet av den turkiska staten 1923, något som 

det kurdiska samhället gjorde uppror mot. Den turkiska staten slog ner upproret 

hårt och en serie lagar infördes för att utplåna den kurdiska identiteten och 

kulturen. Namnet på kurdiska städer ändrades till turkiska och namnet Kurdistan 

raderades från textböcker och fick inte användas i själva språket.  

Men det kurdiska sättet att leva fanns kvar i andra länder och gav kraft till ett 

liberalt tillvägagångssätt för att skapa civil och politisk rätt. 1960-talet kom med 

omvälvande förändringar tack vare en kupp utförd av militären mot den 

dåvarande turkiska premiärministern, som ansågs bli allt mer enväldig. Kuppen 

stöttades av den utbildade eliten som förde landet in i den mest liberala tid som 

den turkiska staten haft. Akademiker bjöds in för att skriva en ny konstitution som 

säkerställde en större frihet att skapa associationer, publicera, organisera 

handelsföreningar och strejka.  

Allt fler unga kurder skaffade sig en utbildning och 1961 skapades det 

Turkiska arbetarpartiet (TIP) som fick starkt stöd från kurderna vilka drogs till 

deras budskap om social och ekonomisk jämställdhet.  

Ett årtionde senare hade partiet dock inte gjort mycket och ett par kurdiska 

aktivister ville testa den liberala atmosfären. Staten agerade snabbt och stängde 

ner kulturella tidningar och kurdiska nyhetstidningar genom att anklaga 

redaktörerna för kommunism. (Marcus, 2007, s 18 f) I efterdyningarna av detta 

skapade Abdullah Ocalan och fyra vänner på hans universitet början till PKK. 

Organisationen började ta form 1975 och vid ett möte beslutade de tillsammans 

med femton andra att lämna universitetet för att fokusera på att skapa en 

marxistisk-leninistisk grupp som skulle slåss för att skapa en oberoende kurdisk 

stat; därmed skapades PKK. (Marcus, 2007, s 28)  
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4.4.2 Ideologi och mål 

PKK:s mål är att befria det kurdiska folket från kolonialismen och grunda en 

självständig kurdisk stat i sydöstra Turkiet.  

Den terrorstämplade gruppen är en marxistisk revolutionär organisation och 

anser sig vara en del av den marxistiska rörelsen, men sedan Sovjets fall har PKK 

mindre betonat klasskampen och lagt fokus på den kurdiska nationella kampen. 

PKK har även med hänvisningar till islams lära attackerat den israelisk-turkiska 

alliansen som en konspiration för att försvaga iranier och araber. (Mannes, 2004, s 

179)  

4.4.3 Hur har det gått? 

Efter att PKK-ledaren Abdullah Ocalan 1999 fängslades har organisationen 

upplevt ett bakslag då en vapenvila utfärdades samma år, en vapenvila som sedan 

bröts 2004 då PKK återupptog våldsamheter mot Turkiet och dess allierade. 

(People Daily, 2005-12-20). 2010 eskalerade våldet mellan regeringen och PKK 

under sommarmånaderna, då den militära kampen intensifierades efter att PKK 

bombat en marinbas; stridigheterna minskade dock till vintern utan någon formell 

fredsförhandling. (SIPRI Yearbook, 2011). Den senaste händelsen var den 11 

september 2011 då en båt kapades av en medlem ur PKK med en bomb. (Todays 

Zaman, 2011-09-11).  

Framgång har nåtts för de kurdiska rättigheterna i Turkiet men dessa 

förhandlades inte fram av PKK. Enligt den turkiska staten har PKK försämrat 

situationen i sydöstra Turkiet genom att öka de ekonomiska klyftorna inte bara för 

det kurdiska folket utan också för resten av Turkiet. (Republic of Turkey Ministry 

of Foreign Affairs, 2011) I juli 2011 intensifierade PKK sina attacker mot den 

turkiska staten och har sen dess dödat ca 40 soldater (The Guardian, 2011-08-23).  

Ocalan har i flera månader förhandlat med sina advokater och staten om att 

skapa ett avtal angående ett fredsråd dedikerat till att hantera den kurdiska frågan. 

Detta har varit framgångsrikt och Ocalan kunde fastslå: ”The Peace Council will 

neither be a state body nor merely a civilian one. This council will work for a 

solution and peace. The Peace Council should be established within a month.” 

Efter framgången i förhandlingarna drog Ocalan tillbaka ett tidigare uttalande att 

om förhandlingarna med den turkiska staten inte åstadkommit något vid slutet av 

månaden, skulle alla kurder söka sin rätt genom krig. (Today Zaman, 2011-07-08)  

PKK har tagit snart 30 år på sig att få tillräckligt med stöd och uppmärksamhet 

för att få igenom de mest grundläggande rättigheterna för kurderna i Turkiet och 

med Ocalan i fängelse och med stödet från flera partier kan ett fredsavtal vara 

nära. Om så sker har PKK lyckats med den delen men det kan lika väl gå åt andra 

hållet, då en splittring är nära mellan PKK:s ledare och skapare och övriga. 

Turkiets fortsatta omhändertagande av partimedlemmar och Turkiets 

premiärminister Recep Tayyip Erdogans attityd gentemot PKK gör att framtiden 

lutar åt detta håll. Det ligger dock även på den turkiska staten att se över möjliga 
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fredsåtgärder och ett erkännande av de kurdiska rättigheterna och att ett sådant 

erkännande inte behöver betyda att kurderna får en egen självstyrande stat.  
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5 Slutsats 

Slutatsen vi kan dra är att både de politiska och de religiösa grupperna varit delvis 

framgångsrika i att uppnå sina mål. Men ingen utav våra studerade grupper har 

varit ens i närheten av att uppnå sina överordnade mål.  

IRA har nått grundläggande rättigheterna för de irländska nordirländarna, som 

funnits i deras kravlista. Men allt detta skede inte som en direkt påverkan av 

IRA:s terrorkampanj, utan genom deras vapenvila och att de gav den 

demokratiska fredsprocessen en chans att lyckas. Deras kamp gav Nordirland 

internationell uppmärksamhet och sympati som möjliggjorde fredsförhandlingar.  

PKK har till skillnad från IRA inte uppnått någon större framgång alls för det 

kurdiska folket, utan har kanske till och med försvårat en positiv utveckling. Det 

var inte förrän deras ledare Ocalan blev tillfångatagen som någon 

fredsförhandling med framgång uppstod.  

Al-qaida har förvisso lyckats med att få till stånd ett globalt krig med USA 

och västvärlden. Men man har inte haft större framgång i att utplåna judar och 

korsfarare, eller få dem att lämna den muslimska världen.  

Hamas har fått ett politiskt inflytande i Gazaremsan, men den palestinska 

”enheten” är splittrad. Den israeliska tillbakadragningen från Gaza är förvisso en 

framgång, men det är kanske tveksamt om denna helt kan tillskrivas Hamas och 

deras insatser.  

Om vi skulle göra en bedömning av vilka grupper som varit mest 

framgångsrika får vi ställa oss till al-Qaida och IRA. När det kommer till om de 

politiska eller religiösa grupperna varit mest framgångsrika måste vi göra 

bedömningen att de politiska ändå haft en större framgång. I alla fall är vi 

övertygade om att så är i det längre perspektivet.  
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