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Abstract 

      The puzzle is long lasting conflicts. The conflict in Northern Ireland lasted from 

1968 until 2007. Although there appeared to be a religious conflict between 

Catholics and Protestants it was a much more complex situation. My hypothesis is 

that Northern Ireland had a structural inequality that hindered the peace process.  

My aim is to test the Copenhagen school theory of social security with Northern 

Ireland as a case study. To analyse social security I use five indicators: employment, 

education, housing, income and discrimination. The five different indicators show 

the same result. Northern Ireland was a very unequal society between 1921 and 

1998. As society became more egalitarian the peace process could continue and led 

to peace in 2007. During the period 1998-2007 I find that Northern Ireland is more 

equal than ever before. The Copenhagen school theory works in this case, although 

the theory may be developed to suit the case even better. 

 

Keywords: Long lasting conflicts, Northern Ireland, Copenhagen school, societal    
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1  Problem, syfte och frågeställning 

Problemområdet för denna uppsats är långvariga konflikter utan synbara lösningar. Valet föll 

på en konflikt i Västeuropa då det är möjligt att få fram material från samtliga parter i en 

demokratisk stat med yttrandefrihet. Att en konflikt kan pågå i nära fyrtio år i ett demokratiskt 

västeuropeiskt land gör fallet Nordirland särskilt intressant samt att det väcker nyfikenhet att 

studera fallet närmare. Ämnets relevans är stort då det ständigt finns konflikter i världen och 

några av dem fortsätter år efter år utan någon lösning i sikte. Uppsatsen studerar konflikten 

under åren 1968-2007 men det går inte att förbise vad som hänt under tidigare perioder för att 

förstå konfliktens komplexitet. 

 

Åtskilliga fredsförsök har gjorts utan framgång. En varaktig fred skapades 2007 som 

fortfarande hålls åtta år senare. Jag vill studera vad som utmärker 2007 jämfört med tidigare 

år och vad som gjorde freden möjlig 2007.  

 

Mitt angreppssätt är att Nordirlandskonflikten främst var en social säkerhetskonflikt. Socialt 

är i detta avseende ojämlikhet mellan två grupper i samhället där inte alla medborgare har 

samma möjligheter trots att de bor i samma land. Sociala motsättningar finns i de flesta stater 

men det unika med Nordirland är att det är två grupper som står emot varandra och att det inte 

finns några andra grupperingar av vikt.  

 

Benämningen katoliker och protestanter är namnet på de två grupperna men det betyder inte 

att det enbart är en religiös konflikt. Katolikerna kallas även nationalister eller republikaner 

och protestanterna kallas unionister. Min uppfattning är att på Nordirland bestod konflikten av 

flera konfliktområden. Det är både en religiös, social, legitimitets, makt och historisk konflikt 

vilket försvårar konfliktens lösning. Att pröva samtliga konfliktområden ryms inte inom 

denna uppsats. 

 

Hypotesen som jag vill arbeta med är att det sociala säkerhetshotet omöjliggjorde en 

fredslösning. Först när de sociala villkoren var mer jämställda mellan katoliker och 

protestanter kunde fredsarbetet inledas på ett konstruktivt sätt. Ett säkerhetshot uppstår när en 
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part i en stat inte känner sig säker i förhållandet till sina grannar/landsmän och att detta hot 

påverkar livet på så sätt att medborgaren inte kan leva det liv medborgaren önskar. På 

Nordirland kunde varken protestanter eller katoliker leva det liv de önskade på grund av de 

ständiga attentaten som drabbade båda grupperingarna. 

 

Syftet med denna undersökning är att pröva om Nordirlandskonflikten i första hand var en 

social säkerhetskonflikt. Frågeställningen är: 

 

Hur kan det förklaras att fred uppstod 2007 i Nordirlandskonflikten? 

 

Har utjämning av sociala levnadsvillkor för medborgare på Nordirland gett nödvändiga 

förutsättningar för hållbar fred 2007? 
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2  Bakgrund 

2.1 Fakta om Nordirland 

Storbritannien började kolonisera Irland redan på 1500-talet genom att låta protestanter 

bosätta sig på öns norra del. Allt sedan dess har de katolska irländarna önskat sig att hela ön 

Irland blir en självständig stat, fri från Storbritannien. 

 

Nordirland skapas 1921 genom en sammanslutning av sex grevskap i norra delen av ön 

Irland. Anledningen till att Nordirland inte ingick i övriga Irland var att protestanterna vid 

detta tillfälle utgjorde 66,5 % av befolkningen och skulle komma i minoritet i ett samman-

slaget Irland (Nationalencyklopedin, 2015-1). 

 

De återstående grevskapen på ön Irland blir 1921 den Irländska fristaten. Nordirland bildar 

tillsammans med England, Skottland och Wales det Förenade Kungariket Storbritannien och 

Nordirland. Nordirland är den minsta delen av Förenade Kungariket med 6 % av ytan. 

Invånarantalet 2014 är 1,8 miljoner vilket motsvarar 3 % av invånarna i Förenade Kungariket 

(Nisra, 2015), (Nationalencyklopedin, 2015-2). 

 

Parlamentet Stormont styrde Nordirland 1921-1972. Parlamentet i Westminster, London tar 

över styret av Nordirland efter svårigheter med självstyret 1972. Flertalet försök görs under 

åren för att återupprätta självstyret utan framgång. Efter valet den 8 maj 2007 får Nordirland 

ett folkvalt parlament med parlamentsledamöter från olika partier med såväl katoliker som 

protestanter representerade i parlamentet (Niassembly, 2015). 

 

2015 utgör protestanterna 53 % av befolkningen på Nordirland en minskning med 13,5 % på 

drygt nittio år (Nationalencyklopedin, 2015-1). 
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2.2 Bakgrund och fakta om konflikten, säkerhetshot och 

terrorism 

Konflikten handlar ytterst om territoriets framtid. Katolikerna önskar att Nordirland 

återförenas med Irland och att hela ön blir en självständig stat. Protestanterna önskar en 

fortsatt union med Storbritannien. Både katoliker och protestanter har använt mycket våld 

under konflikten. Kompromissviljan till att samarbeta har varit mer eller mindre obefintlig. 

Allmänheten har drabbats av sprängningar, attentat och kidnappningar. 3 568 människor har 

dött och minst 50 000 skadats till följd av konflikten (CAIN 1, 2015), (BBC 1, 2015), (The 

Guardian, 2010). 

 

Nordirlandskonflikten blev redan 1968 en militär konflikt med stora inslag av terrorism. 

Terrorism är oftast en icke-statlig aktörs hot mot en suverän stat (Hough, 2013:64). Stater kan 

utföra terrorhandlingar vilket Storbritannien gjort på Nordirland. Terrorism har ingen enhetlig 

definition men det ingår att skapa rädsla och att få samhället att reagera (Peoples & Vaughan-

Williams, 2015: 140-141). 

 

Icke-statliga aktörer som hotar säkerheten är huvudsakligen nationalister, religiösa grupper 

eller ideologiska grupper. Nationalister är grupperingar som har anspråk på ett visst 

territoriellt område. Nationalister behöver supporters som stödjer deras verksamhet inte minst 

ekonomiskt. IRA (Irländska Republikanska Armén) har till stor del finansierats av amerikaner 

med irländska rötter (Hough, 2013:74). Troligtvis ser amerikaner med irländsk bakgrund IRA 

som en frihetsrörelse snarare än som en terroristorganisation. Amerikanska IRA-supporters är 

barn och barnbarn till de katoliker som flydde till USA efter att ha upplevt Storbritanniens 

diskriminering under 1920-talet. 

 

IRAs organisation utvecklades från en strikt militär struktur till att i mitten av 1970-talet 

omgrupperas till olika celler som arbetade oberoende av varandra. Medlemmarna agerade allt 

oftare utanför sina hemområden för att försvåra för den brittiska militären (Neumann, 

2009:29-30). IRA hade tidigare den synen att inte heller Irlands tjugosex grevskap är fria 

förrän de är återförenade med Nordirlands sex grevskap och hela ön Irland utgör en 

självständig stat (Neumann, 2009:33). 
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”IRA var inte orsaken till våldet, IRA var en produkt av det. Det låter ungefär som klichéer nu 

men IRA skapades ur vissa politiska och sociala förhållanden. Orättvisan var kärnan som 

ledde till våld. Det enda sättet man kan ta itu med våldet är att ta itu med orsakerna till 

orättvisor, diskriminering, ojämlikhet och den egna statens egenskaper” 

 

Detta citat i min översättning kommer från en intervju med IRA-medlemmen Denis 

Donaldsons i november 2005 (Donaldson, 2005). 

 

Citatet visar att när inget annat fungerar vid missnöje med samhället återstår endast våldet. 

Det är en viktig insikt för att förstå IRA och dess våldsverkan under konflikten. Definitionen 

av terrorism som något oönskat försvåras av citatet ”En persons terrorist är en annans 

frihetskämpe” (Hough, 2013:65) (egen översättning). IRA fick motivation att upphöra med de 

militära aktionerna när de gavs inflytande och politisk makt i parlamentet.  

 

Storbritannien har under flera decennier sett IRA som en terroristisk organisation och vidtagit 

de åtgärder en stat tar till för att bekämpa terrorism. Militära aktioner har använts för att 

stoppa terrorismen och staten har på så sätt agerat med samma metoder som terroristerna. 

Storbritanniens ensidiga perspektiv på konflikten, att stoppa terrorismen, försvårade dess 

lösning. När Storbritannien breddar sin syn på konflikten inte minst med hjälp av de olika 

medlarna kan fredsförhandlingar påbörjas.  

 

I långdragna konflikter tenderar den ursprungliga parten att splittras i flera mindre 

grupperingar vilket försvårar vem staten ska förhandla med, det hände på Nordirland (Hough, 

2013:87). Att förhandlingarna inte var fruktbara initialt kan förstås av Lederach och Deutsch 

forskning. John Paul Lederach forskning visar att först när alla involverade och påverkade av 

en konflikt får sina behov och intressen legitimerade kan fredsförhandlingar påbörjas 

(Lederach, 1996:14). Detta uppfylldes inte under Nordirlandskonflikten första trettio år. 

 

Karl Deutsch forskning på 1950-talet beskrev säkerhetszoner i världen där eventuella 

konflikter stater emellan löstes på icke militära sätt. I sådana säkerhetszoner är gemensamma 

värderingar viktiga (Sheehan, 2005: 25-26). Det är troligt att den nordirländska befolkningen 

inte hade gemensamma värderingar vilket studier av kyrkans roll i konflikten påvisat. 
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John D Brewer, Gareth I Higgins och Francis Teeney har studerat kyrkans roll i konflikten. 

De ser kyrkan som både problemet och lösningen till konflikten. Det är trots allt samma 

kristendom, samma Jesus med sitt kärleksbudskap och ändå pågår konflikten så länge. I 

forskningen framträder två stereotyper av dels biskopen som talar om fred men inte agerar 

och dels om pastorn som ser problemen på Nordirland som ”Vatikansponsrad terrorism”. 

Studierna visar att när katoliker och protestanter möts under fredliga former kan de 

tillsammans sprida kristendomens fredsbudskap, vilket de kom att göra under konfliktens sista 

år (Brewer et al, 2011:2). 

2.3 Tidigare forskning i ämnet Nordirlandskonflikten 

Det finns inga eviga frågor enligt Ludvig Beckman. Det innebär att alla problem ska kopplas 

till tidsandan. Även om det är samma ämne som diskuteras så påverkas omvärlden av 

innebörden i ämnet (Beckman, 2005:17).  De forskare som beskrev Nordirlandskonflikten 

under pågående konflikt hade sin tids perspektiv. Mitt perspektiv är på en avslutad konflikt.  

Nordirlandskonflikten är och har varit ett populärt fall att studera vilket tyder på fallets 

komplexitet. Jag ämnar ge konflikten en ny infallsvinkel som inte varit föremål för tidigare 

studier. Tidigare studier utgår från olika aktörsperspektiv där staten, samhället, en grupp eller 

en individs agerande står bakom olika handlingar vilka leder till förändringar i samhället.  

Aktörsperspektivet staten ser på Irland och Storbritanniens roll i konflikten. Vilket agerande 

kunde ha förhindrat konflikten eller i varje fall kortat dess förlopp? Försvårande omständlig-

heter är Storbritanniens imperialism och Irlands bakgrund som koloni. Militärt har 

Storbritannien haft ett övertag över hela regionen. 

Den samhälleliga nivån tar upp de klassklyftor som fanns i det nordirländska samhället. Ett 

samhälle med stora klyftor ger upphov till motsättningar. Denna forskning tangerar min 

uppsats men har mestadels inriktat sig mot socialförsäkringar och sociala skyddsnät i 

samhället. 

Studier över aktören grupp visar att etniciteten påverkade individens möjligheter och att 

utbildningssystemet var olika för olika grupperingar i samhället. Det finns även studier över 

Medborgarrättsrörelser vilka formades ur olika grupperingar i samhället. 
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Aktörsnivån individen diskuterar ledares personligheter. Viktiga aktörer på individnivå är dels 

de politiska ledarna och dels gruppledarna exempelvis IRAs ledare och ledare för 

Ulsterpartiet. Betydelsefulla personer är även de olika medlarna i konflikten. Många medlare 

har passerat under denna utdragna konflikt och flera studier finns över dessa personers 

arbeten. Kyrkliga ledare har bidragit till försoning. De två Nobelpristagarna John Hume och 

David Trimble arbetade fram Långfredagsavtalet 1998. Drottning Elizabeths agerande har 

hyllats. Åtskilliga studier beskriver den enskilda människans otrygga värld inte minst med att 

växa upp i en miljö med pågående stridigheter under hela ens barndom. 

Min studie fokuserar på de strukturella förutsättningarna som finns i bakgrunden till 

aktörernas agerande. De relevanta slutsatser vilka framkommit i tidigare studier ifrågasätts 

inte av mig utan min ambition är att undersöka huruvida den sociala ojämlikheten var orsaken 

till att freden drog ut på tiden. 
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3  Metod och Material 

Baskien, Katalonien och Skottland är exempel på frigörelserörelser i Västeuropa under de 

senaste åren där målet har varit att skapa en ny egen stat. Det unika med 

Nordirlandskonflikten är att det inte finns någon stark önskan om att bilda en egen stat. 

Nordirland saknar identiteten ”folket” istället finns två starka grupperingarna med olika viljor. 

Detta faktum bidrar till mitt val att enbart studera fallet Nordirland i brist på liknande 

jämförande fall. 

 

Det är en kvalitativ fallstudie med granskningsobjektet Nordirland. Fallet Nordirland är 

centralt vilket medför att en teorianvändande metod väljs för att förklara fallet. Mest lika 

metoden används som innebär att om teorin inte fungerar på ett kritiska fall är teorin dålig. 

(Teorell & Svensson, 2007:154) Det kritiska innebär att om Nordirlandskonflikten är en 

social säkerhetskonflikt bör teorin om en social säkerhetskonflikt kunna användas för att 

stärka befintlig teori. Undersökningens centrala del är att mäta de sociala motsättningarna.  

 

Jämförbar statistik återfinns inte under hela perioden på ett systematiskt sätt. När de två 

grupperingarna katoliker och protestanter ställs mot varandra används material från samma 

källa och tidpunkt. Det är även aktuellt att jämföra Nordirland i relation till England, 

Skottland och Wales trots att de två grupperingarna inte är särredovisade. I några fall är det 

relevant att relatera Nordirlands mätvärden till Republiken Irlands mätvärden.  

 

Då det är en teoriprövande uppsats kommer teorin att beskrivas utförligt så att den kan prövas 

i sina olika delar. Teorins styrkor och svagheter belyses. Det empiriska materialet är dels de 

sociala mätvärdena och dels material som hjälper till att analysera de sociala mätvärdena. 

 

Tanken var ursprungligen att studien skulle baseras på ett omfattande statistiskt material. 

Perioden 1920-1990 har ett bristfälligt statistiskt material så till vida att det material som går 

att få fram inte ser likadant ut under hela perioden. När samhällsförändringar beaktas kan 

detta ses som naturligt, ett samhälle förändrar sitt fokus över tid. 
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Från mitten av 1990-talet finns en detaljerad och strukturerad statistik från den nordirländska 

statistikenhet knuten till det nordirländska parlamentet. EU statistik rapporterar på nationsnivå 

och då Storbritannien blev medlem först 1973 finns inte alla historiska siffror tillgängliga. 

Storbritanniens offentliga statistikenhet har säregna uppgifter där vissa tidsperioder har 

mycket detaljerad statistik över en företeelse som senare år helt saknas. Några år redovisas 

siffror för England, Wales och Skottland separat för att andra år redovisas gemensamt. I 

regional statistik är England uppdelat i olika regioner men Skottland, Wales och Nordirland 

rapporteras genomgående med en total. Statistik från FN, OECD, Världsbanken och ILO har 

tagits fram men dessa organisationer saknar en uppdelning mellan Nordirland och andra delar 

av Förenade Kungariket i dess historiska material.  

 

Det återstår att via böcker, tidningsartiklar, forskningsartiklar och officiella publikationer 

finna information över hur de sociala mätvärdena såg ut fram till 1990. Från och med 1990-

talet kommer Nordirlands siffror att delas upp på protestanter och katoliker där det är möjligt. 

 

Ursprungligen var en viktig del i undersökningen att jämföra händelser med hur dessa 

beskrivs dels i London baserade tidningar och dels i irländska tidningar och inte minst av de 

nordirländska tidningarna. Lunds Universitet tillhandahåller inte utländska dagstidningar och 

stadsbiblioteket har enbart utländska dagstidningar tre till fyra månader tillbaka i tiden. 

Angreppssättet blir därför att via svenska dagstidningar se vad omvärlden rapporterat. Den 

svenska tidningen anger ofta den utländska tidningens namn som källa till informationen. 

 

På Nordirland tillsattes ett flertal kommittéer från 1920-talet och framåt som hade till uppgift 

att dokumentera nuläget för olika företeelser i landet vilka används i denna uppsats. De 

återkommande folkräkningarna Census bidrar med både statistik och analys. 

 

3.1 Avgränsningar 

En långvarig konflikt innebär en stor mängd material och mycket fakta. Det finns många 

sociala områden men jag väljer att avgränsa materialet för att se om det finns belägg för en 

social ojämlikhet snarare än att fånga upp alla de områden där eventuella sociala ojämlikheter 

kan förekomma. De valda områdena är områden som de flesta medborgare kommer i kontakt 
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med. Slutligen studeras diskriminering och hatbrott. Ett samhälle där det förekommer 

diskriminering och hatbrott är inte ett jämställt och säkert samhälle.  

 

3.2  Självkritik 

En risk med statistiskt material och generaliseringar är att de slutsatser som materialet visar 

inte nödvändigtvis representerar majoritetens egenskaper utan kan härröra sig från 

minoritetens mycket avvikande utfall. Anta att i ett bostadsområde bor 90 % katoliker och 10 

% protestanter och att arbetslösheten är 10 % för bostadsområdet. Matematiskt skulle det 

kunna vara protestanter som stod för all arbetslöshet (protestanter 0,10*100 % arbetslösa=10 

% arbetslösa och katoliker 0,90*0 % arbetslösa=0 % arbetslösa). Felaktiga slutsatser 

minimeras då analyser görs utifrån dels statistik och dels från andra beskrivande källor som 

dagstidningar och forskningsartiklar. 

 

Denna undersökning har ett brett material och sannolikheten av att dra felaktiga slutsatser blir 

lägre med ett brett material från olika oberoende källor. Kraftiga avvikelser i materialet 

kommer särskilt att kommenteras och analyseras för att höja validiteten i iakttagna slutsatser. 

Uppsatsens ambition är inte att ge några exakta siffror till svar utan snarare att ge en tendens 

och riktning över de sociala mätvärdenas utveckling över tiden. 
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4  Teorival 

Det behövs en teori där sociala motsättningar ses som ett säkerhetshot. Köpenhamnsskolan är 

en säkerhetsteori vars tanke är att det finns andra aktörer än staten som kan vara hotade i en 

säkerhetskonflikt samtidigt som det finns fler hot än militära hot. I Nordirlandsfallet är 

aktörsnivån gruppen och hotet socialt även om hot sker med delvis militära medel. 

 

Köpenhamnsskolans teori lämpar sig då den relaterar till grupper i samhället. Enligt min 

bedömning är det inte individen utan gruppen som är central i konflikten. De två grupperna är 

katoliker och protestanter. Andra säkerhetsteorier är inte lika relevanta för detta fall då de 

fokuserar mer på individnivån.  

 

Teorin ska användas för att kunna pröva hypotesen om att så länge som det fanns stora sociala 

motsättningar med ett socialt säkerhetshot mellan katoliker och protestanter var freden 

omöjlig. Teorin Köpenhamnsskolan prövas och om teorin fungerar ska det visa sig att det 

behövdes en bakomliggande struktur med social jämlikhet för att aktörernas ansträngningar 

skulle kunna ge utdelning vilket leder till fred. 

4.1 Köpenhamnsskolans teorier samt kritik av dessa 

De tre forskarna Barry Buzan, Ole Weaver och Jaap de Wilde har alla bidragit med olika delar 

till Köpenhamnsskolans teorier. De är noga med att påpeka att det inte är individens säkerhet 

som ska beaktas, då det medför ett alltför brett spektra av säkerhetsområden (Peoples & 

Vaughan-Williams, 2015: 98-99). Enligt mig en mycket rimlig uppfattning för om alla 

individers säkerhetshot beaktades fick staten åtskilliga säkerhetsproblem och inte tid att agera. 

Buzans kartläggning visar att sedan 1980-talet har militära säkerhetshot minskat samtidigt 

som andra säkerhetshot har blivit synliga och även ökat i faktiskt antal (Buzan, 1991: 369).  
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Speech Act 

 

När ett område blir ett säkerhetshot föranleds detta av en Speech Act. Det kan illustreras med 

att när ett barn döps säger prästen barnets namn och sedan heter barnet detta namn. Speech 

Act härleds från John Austins bok How to do things with Words från 1962 som uttrycker att 

när vi säger något blir det samtidigt en handling. Inom Köpenhamnsskolan är det Ole Waever 

som lyfter fram Speech Act (Peoples & Vaughan-Williams, 2015:95). 

 

En Speech Act utförs av en person som representerar någon auktoritet och som folket har 

förtroende för och lyssnar till. I talet belyses ett område kallat referensobjekt vilket är det 

objekt som måste skyddas. Referensobjektet ska vara ett existentiellt hot. 

 

Säkerhetisering  

 

När något behandlas som ett säkerhetsfall rättfärdigas politiska krafter att ta hand om hotet, 

vilket betyder att hotet blir lika viktigt som om det varit ett militärt hot (Peoples & Vaughan-

Williams, 2015:93-94). Staten avgör vilka hot som är säkerhetshot men hoten kan vara riktade 

inte enbart mot staten utan mot grupper inom staten. Att något blivit ett säkerhetshot ger 

möjlighet till att vanliga normer och regler åsidosätts i syfte att åtgärda hotet. Behovet att 

bredda säkerhetsbegreppet motiverar Buzan med att breddningen ger nya frågor hög politisk 

prioritet (Sheeman, 2005:47). 

 

Socialt säkerhetshot 

 

Säkerhetiseringsteorin delar in säkerheten i fem sektorer, säkerhetshoten kan vara: militära, 

miljörelaterade, ekonomiska, sociala eller politiska hot. Den sociala sektorn omfattar en 

hållbar utveckling av språk, kultur, religion, vanor och nationell identitet (Buzan, 1991:19, 

122).  

 

Det sociala hotet skiljer sig från det nationella hotet. Buzan ser en motsättning i att staten 

håller tillbaka minoriteter för att få en homogen kultur som stärker nationen samtidigt som när 

staten gör detta finns risk för att staten splittras och inte längre finns kvar (Buzan, 1991:123). 

 

När en individ känner osäkerhet kan individen organisera sig för att få ökad säkerhet, det kan 

vara i direkta försvarsorganisationer som på Nordirland med IRA (Buzan, 1991:51). 
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Nationens säkerhet är inte summan av individernas säkerhet utan det kommer alltid att finnas 

motsättningar mellan individen och staten. Staten och samhället behöver inte passa varandra 

och därför kan både individer och sociala grupper hota staten precis som tvärtom. Staten blir 

inte längre meningsfylld (Buzan, 1991:364). Detta är tydligt på Nordirland där statens syn på 

hur Nordirland ska vara inte stämmer med de två gruppernas syn på samhället. 

 

Enligt Buzan kan det sociala säkerhetshotet upplevas via antingen grannsämjan eller som hot 

från den internationella världsmedborgaren (Buzan, 1991:369). I Nordirland är det grann-

sämjan, den andra befolkningsgruppen som utgör det primära säkerhetshotet, katoliker hotas 

av protestanter och det omvända för protestanterna. 

 

Styrkan i ett säkerhetshot kan ses utifrån sex aspekter: om hotet är specifikt, nära i tid, nära i 

rum, har hög sannolikhet, har hög konsekvens samt är historiskt påverkat (Buzan, 1991:140). 

Det sociala säkerhetshotet på Nordirland är med dessa kriterier ett starkt säkerhetshot. 

Attentaten har varit sannolika och haft stora konsekvenser. Konflikten är historisk och 

parterna är nära varandra geografiskt. 

 

Bill McSweeneys från Dublin är en av Köpenhamnsskolans främsta kritiker. Kritik riktas mot 

modellen att sociala faktorer är konstanta men i verkligheten är det sociala rörligt och 

intersubjektivt. Han anser även att staten och de olika säkerhetsområdena inte räcker till för 

att förstå 1990-talets många säkerhetsproblem. Staters gränser är enligt honom ett 

säkerhetsområde (Sheehan, 2005: 85-86).  För mig blir det särskilt intressant att pröva 

Köpenhamnsskolans teorier mot Nordirlandskonflikten när en av teorins främsta kritiker 

kommer från regionen och riktar mest kritik mot det sociala säkerhetshotet. 

 

Martin Shaw kritiserar att Waevers modell om samhället innehåller fokus på nationell 

identitet. Michael Sheenan påpekar att när en social grupp känner sig hotad kan gruppen 

förstärka och främja sin kultur. I kontakter mellan olika grannkulturer kan den svagare parten 

känna social underlägsenhet (Sheehan, 2005:85,88).  Det brittisk-irländska avtalet från 1985 

innebar att både majoriteten och minoriteten skyddas då dessa i framtiden kan komma att byta 

plats. 

 

Stephen Walt menar att när stater har flera parallella säkerhetshot tappar staten fokus på vad 

som verkligen är viktigt. Richard Wyn Jones anser att breddningen från enbart militära hot 



 

 14 

där hotet var stat mot stat till nya säkerhetshot som inte alls är stat mot stat inte fungerar 

(Sheehan, 2005:62). 

 

Johan Erikssons kritik ifrågasätter att först finns säkerhetiseringen som kan lyfta fram vilket 

område som helst som utsatt för ett säkerhetshot samtidigt som säkerhetiseringsteorin har fem 

fasta säkerhetssektorer. Eriksson ser även behov av empiriska studier av säkerhetisering 

(Eriksson, 2001:61-63).  

 

Jef Huysmans kritik riktar sig mot att Köpenhamnsskolan är västerländsk i sitt synsätt. 

Köpenhamnsskolan teorier kommer ur kalla krigets slut och passar in på Europa. Teorierna 

utvecklas ur europeisk empiri till skillnad från andra forskare där teorier utvecklas skilda från 

empirin (Huysmans, 1998:482-486). 

 

En generell nackdel med säkerhetiseringsteorin är att många hot kan angripas precis som 

militära hot när de snarare behöver helt andra lösningar. Många av de nya säkerhetshoten 

skiljer sig även från militära hot då militära hot ofta är direkta när andra hot är mer långsiktiga 

exempelvis miljöhot. 

 

Det sociala säkerhetshotet kritiseras utifrån otydlighet mot andra säkerhetshot som politiska 

och ekonomiska säkerhetshot. Gränserna mellan områdena är otydliga och i många fall 

påverkar de varandra. Ett säkerhetshot har tidigare varit ett hot mot människans överlevnad 

men verkar på senare tid vara hot mot även miljö och natur. Gränsdragningen mellan ett 

socialt säkerhetshot och materiella önskningar är svår att förstå.  

 

När Köpenhamnsskolan publicerade sina teorier väckte dessa stor uppmärksamhet. Teorierna 

bemöttes med synpunkter och kritik. Buzan och Waever tog båda till sig kritiken vilket 

resulterade i en publikation kring regional säkerhet utgiven 2003. Säkerhetshot finns mot 

såväl individen, staten som internationellt. I de tidigare publikationerna låg fokus på 

mellannivån staten. I Buzans arbeten från 2003 talas om statens säkerhet relaterad till 

samhällelig säkerhet och inom samhället är det den kollektiva säkerheten som är central 

(Sheehan, 2005: 51). 

 

Den samhälleliga säkerheten passar väl in på Nordirland där de samhälleliga kollektiven är 

katoliker och protestanter. Staten är viktig men sociala grupper kan också vara utsatta för 



 

 15 

säkerhetshot. Individer tillhör olika grupper, olika kollektiv samtidigt, du kan vara både 

katolik, kvinna och nordirländare. Individen kan i en av sina grupptillhörigheter utsättas för 

hot men inte i de andra grupperna. 

 

Waewer argumenterar för att en stat kan vara socialt säker men dess invånare kan i vissa 

grupperingar känna social osäkerhet (Sheehan, 2005:84). Storbritannien bör anses vara en 

säker stat jämfört med många andra stater i världen men trots detta kände nordirländarna ett 

socialt säkerhetshot. 
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5 Operationalisering  

Operationaliseringen är länken mellan teorin och det empiriska materialet. 

Operationaliseringen visar vad som ingår och inte ingår i begreppet (Teorell & Svensson, 

2007: 39). Operationalisering definieras som ett försök att göra begrepp och kategorier som 

ska undersökas mätbara (Beckman, 2005:24).  

 

Länken mellan teori och empiri är i denna uppsats att med hjälp av mätvärden från fem 

sociala områden mäta hur jämlika dessa områden är för Nordirlands invånare. Jag har inte 

funnit några vedertagna sociala mätvärden som ska användas när Köpenhamnsskolans teorier 

tillämpas. Fem sociala områden används för statistikinsamling. Områdena är valda utifrån att 

de berör de flesta invånarna. Sociala mätvärden hämtas inom områdena: arbetslöshet och 

sysselsättning, utbildning och skolor, inkomst, bostad samt diskriminering och hatbrott. Det är 

snarare trender och riktning som avgör hur jämlikt samhället är än faktiska procentsiffror. Det 

finns ingen färdig formel som kan användas för att mäta social ojämlikhet utan flera variabler 

måste vägas in för att få en bild av situationen.  

 

Definitionen över vad en konflikt är visade sig vara svår. Det verkar finnas lika många 

definitioner som det finns konflikter. Gemensamt är dock att en konflikt uppstår när två eller 

flera parter har olika åsikter. Väpnade konflikter avser konflikter där minst 25 personer dör 

under ett kalenderår på slagfältet (Röda korset, 2015). Om Belfast gator är ett slagfält är upp 

till andra att bedöma.  

 

Fred innebär i Nordirlandskonflikten att det finns ett avtal mellan de två parterna och att de 

blodiga konflikternas regelbundenhet upphör. Ett vedertaget sätt att definiera krig är när minst 

1 000 civila dödats under oroligheterna. Den definitioner indikerar att Nordirlandskonflikten 

var ett krig eftersom 3 568 personer dödats under konfliktåren 1969-2007. Därtill skadades 

minst 50 000 personer. (CAIN 1, 2015), (BBC 1, 2015), (The Guardian, 2010). 
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6 Analys - Teorin prövas mot det empiriska 

materialet 

6.1 Tidsintervall för teoriprövning 

Teorin prövas genom att det empiriska materialet ställs mot teorin. De fem områdena med 

sociala mätvärden delas upp i tre tidsintervaller. Den första perioden avser tiden från 

Nordirlands bildande i början av 1920-talet fram till starten av konflikten vilket var 

1968/1969. Den andra perioden avser perioden från 1968/1969 fram till Långfredagsavtalet 

1998 som innebar ett avtal för kommande fred. Den sista perioden är perioden från 1998 till 

freden 2007 och i något fall även åren därefter. Valet av dessa tre perioder är knutna till 

teorin. De sociala mätvärdena mäts före säkerhetiseringen, under konflikten med 

säkerhetisering och slutligen efter konfliktens slut till desäkerhetiseringen.  

6.2 Arbetslöshet och sysselsättning 

När Nordirland blir en egen region 1921 fortsatte många institutioner och myndigheter precis 

som förut. Tjänstemännen från tidigare organisationer ingick i en ny organisation men de 

fortsatte att arbeta på samma sätt som de tidigare gjort. Katolikerna märkte att de hade svårt 

att få offentliga tjänster. Gallaghers studie från 1951 visar att katolikerna innehar offentliga 

tjänster som ungefär motsvarar deras andel av befolkningen vid denna tidpunkt. Hans fortsatta 

forskning under 1950-talet visar att när tjänsterna bryts ner i olika yrken finner han att av 

arbetartjänsterna är 40 % katoliker men av tjänstemännen är enbart 11,8 % katoliker 

(Gallagher, 1957:208). 

 

Bucklands historiska studier av den politiska administrationen på Nordirland fastställer att 

såväl 1927 som 1959 bemannar katolikerna 6 % av de politiskt administrativa tjänsterna 
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(Buckland, 1979:20). Domstolsväsendet är ett område som påverkar samhället och endast 9 % 

av chefstjänsterna var bemannade av katoliker 1969 (Corrigan, 1969:28). 

 

I Storbritannien och på Nordirland görs regelbundna censusundersökningar vilka kan liknas 

vid Sveriges folk- och bostadsräkningar. I censusundersökningen får varje hushåll svara på 

frågor kring antal boende i hushållet, ålder, yrke, familjesammansättning med mera. I 

censusundersökningen 1971 svarade 31,4 % av befolkningen att de var katoliker men endast 

11 % av de högre tjänsterna inom offentlig förvaltning var bemannade av katoliker (Census, 

1971). 

 

Både ditt skolbetyg och din adress visade vilken gruppering du tillhörde då såväl skolor som 

bostadsområden var segregerade. Det förekom även listor på vilka namn som var katolska och 

vilka som var protestantiska. I det katolska området Derry inträffade stora företag-

nedläggningar under 1960-talet. En utbåtsskola, en flottbas och järnvägslinjer lades ner. Det 

är mot denna bakgrund Nordirlandskonflikten startar i staden Derry 1968. 

 

Inom privata näringslivet missgynnades katoliker av att dels vara lågutbildade och dels av att 

de bodde i regioner där tillväxten var låg. Katolikerna arbetade främst inom industrin och 

protestanter mer i andra sektorer. 1970-talet innebär en kris för den traditionella industrin i 

stora delar av västvärlden med stor arbetslöshet till följd. David J. Smith och Gerard 

Chambers studie visar att katoliker hade 2,5 gånger högre risk att vara arbetslösa än vad 

protestanterna hade under perioden 1971-1985 (Smith et al, 1991). Sinn Fein konstaterar 1995 

att trots arbete med en icke diskriminerad arbetsmarknad har katoliker 2,2 gånger högre risk 

att vara arbetslösa än vad protestanterna har (Sinn Fein 2, 1995). Flera faktorer missgynnade 

katolikerna snarare än direkt diskriminering.  
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Arbetslöshet i % för åldersgruppen 25-74 år, 1984-2014 

 
 

Illustration 1 – Arbetslöshet i åldersgruppen 25-74 år, åren 1984-2014 Källa: Eurostat, 

Unemployment rates, seasonally adjusted data 

 

Åren 2000-2008 har både Irland och Förenade Kungariket låg arbetslöshet runt 4 %. Ur ett 

arbetslöshetsperspektiv är det ett knappt decennium med en god arbetsmarknad. 

 

Sean MacBride, irländare, nobelpristagare och en av grundarna bakom Amnesty International 

presenterade i november 1984 MacBrides Principles. Det var nio principer för en rättvis 

arbetsmarknad. MacBrides förhoppning var att Nordirland skulle arbeta efter dessa principer 

för att få en icke diskriminerad arbetsmarknad. Principerna framhåller att minoritetsgrupper 

ska öka på arbetsmarknaden, lediga offentliga tjänster ska utannonseras, arbetsgivare ska ha 

icke diskrimineringsplaner med mera (Irish National Caucus Inc, 2015). Trots att MacBride 

inte fick något genomslag med sina principer 1984 så finns en stor del av dessa tankar i den 

nya konstitutionen från 1998. 
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Illustration 2 – Alla arbetslösa 16-74 år i samtliga distrikt, År 2001 och 2011 

Källa: Nisra, Census 2011 

 

Åren 2001 och 2011 finns statistik för arbetslöshet i olika Nordirländska distrikt. År 2001 är 

efter Långfredagsavtalet men före fredsavtalet. På Nordirland definieras arbetsför ålder 

mellan 16-74 år. Finanskrisen har i många länder påverkat arbetslösheten men på Nordirland 

håller sig arbetslöshetsnivån på 5,5 % under 2000-talet första decennium. Visserligen finns 

det skillnader mellan olika distrikt men inte på ett anmärkningsvärt sätt. Av de trettiosex 

distrikten ökade arbetslösheten i sjutton och sjönk i nitton distrikt. Förändringarna är små. I de 

fem distrikt där arbetslösheten ökade var ökningen mellan 2-5 % (Nisra, Census 2011). 

6.3 Utbildning och skolor 

Skolsystemet är mycket segregerat och katoliker och protestanter har egna skolor. Innehållet i 

undervisningen skiljer sig åt. Skolresultatet är märkbart sämre i de katolska skolorna vilket 

försvårar för eleverna att studera vidare i högre utbildning. Med tiden presterar katolska 

ungdomar allt bättre i skolan. Universiteten har 2006 fler universitetsstudenter med katolsk än 

med protestantisk bakgrund. Universiteten har ingen religiös tillhörighet (Nisra, 2015). 

 

I 2009 års PISA rapport har Nordirlands elever lika bra resultat i ämnena matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap som eleverna i England och Skottland (PISA-rapport, 2009). 

 

2011 

2001 
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De nordirländska eleverna har högst snittbetyg av alla elever i Förenade Kungariket avseende 

GCSE-examen och A-level examen. GCSE nivå är en ämnesexamen för ungdomar i åldern 

14-16 år och A-level är nivån under universitetsnivån (Nisra. 2015). 

 

Grammarschools är traditionella offentligt ägda skolor som tar emot elever utifrån 

antagningsprov. Tabellen visar antagningen läsåret 2013/2014 fördelat efter elevernas 

bostadsområde.  

 

 

 

 

Illustration 3- Andel elever i respektive bostadsområde som studerar vid grammarschool 

2013/2014. Källa: Statistics and Research Branch, Department of Education, Number of 

Educational Establishments in Northern Ireland by new District Councils. 

 

I katolska Derry har nästan hälften av eleverna börjat studera vid en grammarschool. Detta 

visar att även elever från katolska områden klarar sig väl vid antagningen till dessa skolor. 

Det blir allt vanligare med integrerade grundskolor istället för uppdelningen i protestantiska 

och katolska skolor. På tjugo år har antalet integrerade skolor knappt tredubblats från tio 

skolor 1990 till tjugoåtta skolor 2011. 
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6.4 Inkomst 

Det saknas tillförlitlig data för inkomstfördelningen 1920-1970. Under 1970-talet förändrades 

inte inkomstfördelningen i Förenade Kungariket. Åren 1981 till 1997 ökade däremot 

medelinkomsten i Förenade Kungariket med 36 % justerat för inflationen. De tio procent av 

befolkningen med de högsta inkomsterna ökade sina inkomster med 53 % samtidigt som de 

tio procent med de lägsta lönerna endast fick en inkomstökning på 19 % under dessa år. I 

gruppen med lägst inkomst återfinns familjer där familjeförsörjaren är arbetslös följt av 

sjukskrivna, funktionshindrade och icke arbetande ensamstående föräldrar. Bäst inkomst har 

par där båda parter arbetar heltid (Social Trends 30A, 2000). 

 

       EU jämförelse – BNP per capita 

 

 År 1991  År 1997 

Nordirland 80 80 

England 102 102 

Wales 83 82 

Skottland 96 96 

Republiken Irland 75 102 

Förenade Kungariket total 95 100 

EU-snitt 100 100 

 

Illustration 4 – EU jämförelse, BNP per capita, År 1991 och 1997, Källa: EU 

 

BNP per capita jämförelsen utformas så att snittet för EU-länderna anges vid varje mätning 

som 100 och det enskilda landets värde relateras till EU-snittet. 1997 har Förenade 

Kungariket samma utfall som EU-snittet. Det finns stora variationer inom Förenade 

Kungariket. Englands fattigaste del nordöst har värdet 83 båda åren att jämföra med 

Nordirlands 80. Londonområdet med värdena 131 (1991) respektive 125 (1997) drar kraftigt 

upp snittvärdena för England. Republiken Irland drar ifrån under 1990-talet från 75 (1991) till 

över EU-snittet 102 (1997). Under 1990-talet kommer södra Irland (Republiken Irland) för 

första gången med siffror som visar på en bättre ekonomisk utveckling än vad Nordirland har 

(Social Trends 30 B, 2000). 

 

Vid en jämförelse av löner mellan män i England och män i Nordirland tjänar engelsmannen i 

arbetaryrken 14,5 % mer i timmen än nordirländaren inom samma yrken år 2000. Inom 

tjänstemannayrkena tjänar engelsmannen 0,8 % mer i timmen jämfört med nordirländaren 
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samma år. På Nordirland har katoliker ofta arbetaryrken och protestanter har 

tjänstemannayrken (Office for national statistics, 2001).   

 

Den disponibla inkomsten ökar kraftigt för samtliga regioner på Nordirland mellan 1997 och 

2011. Ökningen är i Belfast 49 %, Yttre Belfast 78 %, Östra delen 93 %, Norra delen 111 % 

och Västra och Södra delen 106 %. I både norra, västra och södra delen av Nordirland är 

ökningen av den disponibla inkomsten mer än dubbelt så hög som i Belfasts centrala delar. 

Mätt i faktiskt utfall 2011 har dock Belfast högre värde än värdet i norra Nordirland (Office 

for national statistics, 2012). 

 

Hela 2000-talet är det en nedåtgående trend för hushåll som får inkomststöd. 17 880 

nordirländska hushåll får inkomststöd 2014. 14 år tidigare fick 59 689 hushåll inkomststöd. 

Den enskilt största minskningen sker 2004 då 41 825 hushåll fick stöd jämfört med 61 710 

året innan.  Inkomststöd kan förekomma av många olika skäl men är en tydlig indikator på 

hur jämställt ett samhälle är (Office for national statistics, 2014).  

 

Utbetalt arbetslöshetsstöd i Nordirland följer Skottland och Wales kurvor och utmärker sig 

inte åren 1987-2001. 

 

 
 

Illustration 5 – Utbetalt arbetslöshetsstöd i januari respektive år 1, Åren 1987-2001 för Wales, 

Skottland och Nordirland. Källa: Labour Market Statistics, Rapport 7.14, Office for National 

Statistics  

 Skottland 
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 Nordirland 
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Illustration 6 – Utbetalt arbetslöshetsstöd i januari respektive år 2, Åren 1987-2001 för 

England. 

Källa: Labour Market Statistics, Rapport 7.14, Office for National Statistics  

6.5 Bostad 

Bostadsområden har stor betydelse på Nordirland. En av de första förändringar det 

nordirländska parlamentet Stormont gör när Nordirland får eget styre 1921 är att gå tillbaka 

till tidigare system med lokalval. Lokalvalet innebär att majoritetspartiet får styra valkretsen. 

Gerrymandering blir en het diskussion på Nordirland under de kommande femtio åren. 

Gerrymandering innebär att valkretsarnas gränser ändras vid valet för att ett visst parti ska 

vinna i valkretsen. Politikerna vill inte riskera att förlora en valkrets. Bostadsbyggandet är 

strategiskt för att inte äventyra rösterna (Buckland, 1979). 

 

Statistik över inneboende som hyr ett rum visar på de socialt utsatta. I folkräkningen 1937 

framkom stora förbättringar men fortfarande hade fyrtiofyra familjer i Belfast ett rum per 

familj trots att familjen bestod av minst sex personer. I folkräkningen 1926 var det etthundra 

tjugo familjer i samma situation. I Londonderry var siffrorna sextiofyra familjer 1926 och 

sextio familjer 1937 med fler än sex personer som hyrde ett rum som sin enda bostad. Belfast 

och Londonderry är katolskdominerande områden. I Londonderry bodde det i snitt 5,85 
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personer i varje hus när det i protestantiska Ballymena i snitt bodde 4,74 personer 1926 

(Census, 1937). 

 

Enkelrumsuthyrning 1926 och 1937 i Belfast och Londonderry 

 

 

 
 

Illustration 7 - Enkelrumsuthyrning 1926 och 1937 i Belfast och Londonderry 

Källa: Census 1937 

 

Efter andra världskriget började hyresrätter byggas i stor skala då bostadsbristen var stor. 

Politikerna valde att bygga nya bostäder i Belfasts förstäder i de områdena där protestanterna 

var i majoritet. 1961 bodde en femtedel av nordirländarna i hyreslägenhet och tio år senare 

hade siffran ökat till mer än en tredjedel. Hyreslägenheterna i det offentligt ägda bolaget 

Northern Ireland Housing Trust fördelades efter betalningsförmåga vilket ledde till att en 

ensamstående välbetald protestant lättare fick en ny lägenhet än den fattigare katolska 

flerbarnsfamiljen (O´Dowd et al, 1980:120-130).  

 

I den katolskdominerade orten Fermanagh var 64 % av hyreslägenheterna uthyrda till 

protestanter 1969 (Fermanagh Facts, 1969:34-35). 

 

Rösträtten var inte demokratisk då rösträtten kopplades till om du äger eller hyr en bostad. 

Ägaren, hyresgästen och ägarens make/maka har rösträtt i det lokala valet. Inneboende som 

hyr del av hus och vuxna barn som bor kvar hemma hade ingen rösträtt. I valet 1961 hade 
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över 25 % av de vuxna ingen rösträtt i lokalvalen samtidigt som de som ägde flera hus ca 1,5 

% av de vuxna hade mer än en röst i valet (Elliott, 1971:792). Sambandet mellan bostad och 

rösträtt leder på slutet av 1960-talet till katolikernas slagord; En man, en röst (White, 1969).  

 

Bostadssegregeringen var som värst på 1960-talet men efter att några medborgarrätts-

organisationer intresserat sig för bostadssituationen minskade segregeringen under 1970-talet.  

Bostadsstandarden var låg i framförallt Belfast. På 1970-talet hade endast 63 % av de katolska 

bostäderna i Belfast vatten och elektricitet indraget. De protestantiska området var något 

bättre då 72 % av bostäderna hade tillgång till vatten och elektricitet (NIHE-rapport, 2006).  

 

Det traditionella klassamhället med en katolsk arbetarklass och en protestantisk medelklass 

nyanseras under 1980-talet och 1990-talet. I Belfast finns protestantiska arbetarklassområden 

samtidigt som det finns katoliker med tjänstemannayrken tillhörande medelklassen. 

 

 

 

Illustration 8 – Snittpris för privatägda fastigheter i två protestantiska bostadsområden. Åren 

1999-2012, Källa: Nisra.gov.uk/ninis. Average New House Prices 

 

Bostadspriser i tre katolska och två protestantiska bostadsområden har studerats 1999 till 2012 

genom att se på de genomsnittliga husprisen vid försäljning i respektive område. Trenden är 

densamma i dessa fem bostadsområden då snitthuset har ökat i kostnad 2012 oavsett husets 

värde 1999. Det är inte husen i de protestantiska bostadsområdena som har högst 

Pris i £ 

Understa kurvan                     Översta kurvan 
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försäljningspris. Det behövs ingående fakta över fastigheternas ålder, storlek och skick för att 

veta varför vissa bostadsområden har dyrare fastigheter. 

 

 
 

 

 

Illustration 9 – Snittpris för privatägda fastigheter i tre katolska bostadsområden. Åren 1999-

2012, Källa: Nisra.gov.uk/ninis. Average New House Prices 

6.6 Diskriminering och hatbrott 

John Wythes analys av diskriminering på Nordirland 1921-1968 ger varken en svart eller vit 

bild utan en grå bild. Diskriminering har främst förekommit vid tillsättning av offentliga 

tjänster. Demokratin har varit bristfällig med rösträttsregler och anpassade valdistrikt i syfte 

att gynna sittande majoriteter.  Det allvarligaste enligt Wythes är inte att det nordirländska 

styret var ansvariga för att sprida diskriminering utan för att de tillät diskriminering i så stor 

skala över så många områden (Wythes, 1983). 

 

Konfliktens blodigaste år ger många fall av hatbrott men det finns ingen pålitlig statistik då 

misstron i samhället var stor. 

 

Pris i £ 

Understa kurvan                   Mellersta kurvan                 Översta kurvan 
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Nordirland har sedan 1998 en omfattande diskrimineringslagstiftning. Konstitutionen för 

Nordirland från 1998 reglerar lika möjligheter i sektion 75. Lika möjligheter skall gälla vid all 

myndighetsutövning för dessa fyra grupper: 

 

 Individer avseende religion, politiska syn, ras, ålder, gift/ogift, sexuell läggning 

 Kön definierat som skillnader mellan man och kvinna 

 Individer med funktionshinder och individer utan funktionshinder 

 Individer i beroendeställning till samhället jämfört med individer utan 

beroendeställning till samhället 

Källa: Section 75 of the Northern Ireland Act (1998). 

 

Religiös diskriminering regleras detaljrikt. Alla religioner och filosofiska inriktningar regleras 

i lagen. Personer får varken gynnas eller missgynnas utifrån religiös tillhörighet. Vid 

anställning behöver inte den anställde ange sin religiösa tillhörighet.  

 

The Disability Discrimination Act (DDA) från 1995 reglerar funktionshindrades rättigheter i 

samhället. Lagen reglerar allt från tillgänglighet till affärer, banker och arbetsplatser till rätten 

att hyra och köpa fast egendom samt medlemskap i föreningar (Nidirekt, 2015). 

 

I gruppen med beroendeställning till samhället återfinns personer vilka får ekonomiskt bistånd 

av samhället samt pensionärer enligt den nordirländska definitionen. Fjärde kvartalet 2011 

levde 15.8 % av de nordirländska barnen i hushåll där ingen förvärvsarbetade. Nordirland 

utmärker sig inte då motsvarande siffra var för England 15,7 %, Skottland 15,8 % samt för 

Wales 20,0 % (Office for National Statistics, 2012). 

 

Ett led i arbetet med att implementera 1998 års nya konstitution är att öppna för insyn i 

diskussioner och debatter. Alla kommittéers sammanträden finns dokumenterade (Nisra, 

2015). Förutom sedvanlig formalia som datum, plats och ledamöter finns hela sammanträdet 

dokumenterat ordagrant med alla detaljer. Några av dessa texter har jag studerat och dessa 

texter påminner till formen om en teaterpjäs där det framkommer att en ledamot glömt stänga 

av sin mobiltelefon, mobiltelefonsignalen ljuder och ledamoten ursäktar sig följt av att de 

andra ledamöterna skrattar. Numera ska det inte framgå om en kvinna är gift eller inte varför 
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ms används för alla kvinnor. Att sammanträdena är dokumenterade ger alla medborgare 

möjligheten att följa diskussionerna. Medborgarna behöver inte misstänka att landets styre 

sker på felaktiga grunder. 

 

Nordirlands polisområden fördelar sina rapporter över hatbrott i tre grupperingar: rasistiska 

brott, brott kopplat till sexuell läggning samt sekteristiska brott (Police Service of Northern 

Ireland). Sekterism innebär att olika sektorer inom en nation eller samhälle utför våld mot 

varandra. De olika sektorerna kan vara en religiös eller ideologisk gruppering. Sekteristiskt 

våld uppstår ofta när det finns religiös segregering. 

 

 

 
 

Illustration 10 – Sekteristiska incidenter, antal incidenter. År 2005 och 2013, Källa: 

nisra.gov.uk 

 

De sekteristiska incidenterna minskar mellan åren 2005 och 2013. Mest minskar de i området 

Foyle från drygt tvåhundrafemtio incidenter till etthundrafemtio incidenter. Inget område har 

fler incidenter 2013 än 2005 vilket visar att i alla bostadsområden är de sekteristiska 

hatbrotten lägre eller på samma nivå 2013 som 2005. 

 

Det är inte enbart antalet incidenter som minskar utan även antalet personer som drabbas av 

hatbrott på grund av religiös tillhörighet. Fyra områden visar en tydlig nedåtgående trend 

North Belfast, Ballymena, Foyle samt Newtownabbey. North Belfast är ett blandat 

2005 

2013 
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bostadsområde med 57 % katoliker 2011. Ballymena är ett område med 83 % protestanter 

2011. Newtownabbey är ett samhälle utanför Belfast och Foyle en del av staden Londonderry. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Sekretistiska incidenter antal offer

2005 2013

 
Illustration 11 – Sekteristiska incidenter, antal offer. År 2005 och 2013. Källa: nisra.gov.uk 

 

I Newtonabbeys lokaltidning från mars 2009 uttalar sig den lokale polismannen Alan 

McKeown om att polisen behandlar alla hatbrott seriöst och gör allt vad polisen kan för att 

stoppa dessa men att polisen behöver hjälp från de boende i samhället för att lyckas. Denna 

inlaga i lokaltidningen visar på att det 2009 fanns en ambition att minska dessa hatbrott som 

oroar medborgarna. Det är de religiösa hatbrotten som polismannen nämner först, troligtvis 

för att där finns de största problemen. 

 

"Hatbrott är fel och ingen av oss vill leva i en stad eller i ett samhälle som tolererar sekterism, 

rasism, homofobisk eller religiös trångsynthet, och långt mindre, attackerar handikappade" 

(McKeown, 2009). 

 

Jämförelsen mellan åren 2005 och 2013 visar att det förekommer incidenter med rasistiska 

motiv. Området Dungannon and Down har gått från hundra rasistiska hatbrott 2005 till tjugo 

brott 2013. De områden som utmärker sig negativt är tre områden i Belfast: East, North och 

South och området Foyle med högre värden 2013 än 2005. 
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2013 
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Illustration 12 – Antalet incidenter med rasistiska motiv, År 2005 och 2013, Källa: 

nisra.gov.uk 

 

Den generella brottsligheten minskade från 44 923 dömda personer för brott i domstol 1987 

till 30 964 personer tio år senare (Office for National Statistics, 1998). 

6.7 Sammanfattning över de sociala mätvärdena 

 

Perioden från 1920-talet till 1968/1969 

 

Katolikerna var kraftigt underrepresenterade i offentlig förvaltning förutom på den lägsta 

nivån där det var jämlikt. Protestanterna lyfte fram argumentet att katolikerna var dåligt 

utbildade så de kunde inte få tjänsterna. Ett annat argument var att katoliker inte vill arbeta i 

offentlig sektor men detta berodde på att det är svårt att arbeta i en miljö som enda katolik 

omgiven av protestanter. Ytterligare ett skäl protestanter lyfte fram var att det är ingen 

diskriminering av katoliker utan det är så att när en chef rekryterar väljer man utifrån 

kontakter och då samhället är uppdelat kommer protestanter att rekrytera protestanter och 

tvärt om. Det fanns stor diskriminering vid tillsättning av offentliga arbeten där katoliker 

genomgående missgynnades. Katolikerna hade det betydligt svårare på arbetsmarknaden än 

vad protestanterna hade (Wythes, 1983). 
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Bostadsmarknaden var segregerad. Katoliker missgynnades vid tilldelning av hyresrätter på 

grund av att kriteriet var betalningsförmåga snarare än behov av bostad. Sambandet mellan att 

äga sin bostad och att få rösträtt missgynnar katoliker som haft lägre inkomster och inte lika 

ofta äger sin bostad. Personer utan rösträtt kan inte påverka utvecklingen av landets politik. 

 

Katoliker arbetar i högre andel än protestanter i arbetaryrken. Under 1960-talet påbörjas stora 

förändringar i den traditionella industrisektorn. I några regioner där det främst bor katoliker 

läggs stora företag inom järnväg och varvsindustrin ned. Nordirlands styre prioriterar inte 

ersättningsarbeten i dessa regioner utan nyinvesterar i protestantiska områden vilket ökar 

klyftorna i samhället. 

 

Perioden från 1968/1969 till 1998 

 

Medborgarrättsrörelser som startar i USA på 1960-talet sprids till Europa. Det är 

demokratiska processer som vill visa att alla medborgare borde ha samma rättigheter i 

samhället.  

 

Det nordirländska valsystemet med lokalval låste fast bostadssegregeringen. Det gick inte att 

expandera bostadsbyggandet utan att först fundera över vilka personer som skulle flytta in. 

Om ”fel” invånare flyttade in riskerades majoriteten i valkretsen. Protestanterna som haft stort 

inflytande i parlamentet premierade bostadsbyggande i protestantiska områden. 

 

Medborgarrättsrörelsen växer fram samtidigt som de militanta grupperna blir starkare. Det 

inleds en period då sprängningar och attentat följs av motattentat från den andra parten. 

Åtskilliga medlings- och fredsförsök görs utan större framgång. Politiskt, socialt och 

ekonomiskt är läget låst.  

 

Perioden 1998-2007 och framöver 

 

De offentliga tjänsterna utlyses vilket innebär att alla behöriga kan söka i konkurrens. Detta 

har möjliggjort för katolska ungdomar att få de arbeten som deras föräldrar och farföräldrar 

aldrig fick tillgång till. Ungdomar med katolsk bakgrund har således i ökad grad sökt 

utbildning på universitetsnivå. Trots pågående finanskris har Nordirland lyckats med att 

behålla arbetslöshetsnivån på samma nivå som före finanskrisen. Nordirland som historiskt 
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varit den fattigaste delen eller en av de fattigaste delarna av Förenade Kungariket drar ifrån på 

flera områden.  

 

Skolresultaten är mycket goda och är i några avseende bäst i hela Förenade Kungariket. Det 

finns ingen tydlig social ojämlikhet beträffande fastighetspriser 1999-2012. Priskurvorna är 

lika för de fem studerade distrikten oavsett katolsk eller protestantisk majoritet. Andelen 

bidragstagare vilka inte klarar en egen försörjning minskar kraftigt, ett gott tecken på att den 

sociala jämställdheten ökat. Arbetslöshetssiffrorna indikerar inte någon större social 

ojämlikhet. De sekteristiska brotten minskar både avseende antal incidenter och antalet offer.  

 

1998 skrivs Långfredagsavtalet under av David Trimble (protestant) och John Hume (katolik). 

Detta avtal innebär en konstitutionell förändring med flera nya lagar, alla med avsikten att 

göra Nordirland jämställt och icke-diskriminerat. David Trimble och John Hume erhåller 

Nobels Fredspris 1999 för deras initiativ och arbete med Långfredagsavtalet. I 1998 års 

folkomröstning röstar 71 % av nordirländarna och 94 % av irländarna ja till Långfredags-

avtalet (BBC 2, 1998). 

 

Invånarna på Nordirland är till en början avvaktande och det är först när de nya lagarna från 

1998 är implementerade som den vanlige medborgaren märker någon skillnad. IRA:s 

medlemmar ser att sin politiska gren Sinn Fein kan påverka politiken och de tidigare militanta 

aktionerna upphör. Sinn Fein vill att freden ska bygga på ärlighet och integritet. Hela ön ska 

få fred baserat på jämlikhet med respekt för det irländska folket (Sinn Fein 1). 

 

Sakta men säkert börjar invånarna att lita allt mer på varandra. Det går att söka offentliga 

anställningar med öppna och rättvisa tillsättningsprocesser. Skolor öppnar för alla elever 

oavsett bakgrund. Arbetslösheten är inte avsevärt större bland katoliker än bland protestanter 

och inkomstnivåerna höjs för alla i samhället på några få år. 

 

De fem undersökta områdena visar samtliga att Nordirland är ett mer jämlikt samhälle 

perioden 1998-2007 än i någon tidigare period i Nordirlands historia. 
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Område/ 

Period 

1920-

1968/1969 

1968/1969-1998 1998-2007 

och framåt 

Arbetslöshet/ 

sysselsättning 

Ojämlikt Ojämlikt Jämlikt 

Bostad Ojämlikt Ojämlikheten 

uppmärksammas 

Jämlikt 

Utbildning/ 

skolor 

Ojämlikt Ojämlikt Jämlikt 

Inkomst Ojämlikt Utjämning 

under slutet av 

perioden 

Jämlikt 

Diskriminering

/hatbrott 

Ojämlikt Ojämlikt Jämlikt 

 

Illustration 13 – Sammanställning över de sociala mätvärdena 1920-2007 

 

 

. 
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7 Kan Köpenhamnsskolans teori om social 

säkerhet förklara freden i 

Nordirlandskonflikten 2007? 

7.1 Säkerhetisering 

Speech Act teorin innebär att ett område blir säkerhetiserat genom en språklig handling. Både 

när ett nytt område blir föremål för ett säkerhetshot som när det inte längre är ett säkerhetshot 

sker en Speech Act. En auktoritet i samhället utför en Speech Act genom att hålla ett tal 

alternativt informerar och i detta tal nämns området som är föremål för säkerhetisering. 

Auktoriteten ska vara en person som många i samhället känner förtroende för och som är 

någon form av ledargestalt. Det är inte nödvändigtvis en folkvald representant som uttalar sig 

(Peoples & Vaughan-Williams, 2015:95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 14- Medborgarrättsmarsch i Derry 5 oktober 1968, Källa: The Museum of Free 

Derry, The National Civil Rights Archive 

 

Säkerhetiseringen inträffade lördagen den 5 oktober 1968 

 

Min bedömning är att säkerhetiseringen sker lördagen den 5 oktober 1968 i staden Derry när 

Derry Housing Action Kommittén informerar om medborgarrättsmarschen sanktionerad av 

folkvalda politiker. Derry Housing Action Kommittén har planerat en medborgarrättsmarsch 
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genom den katolskdominerade staden Derry. Marschen hinner inte börja förrän polisen med 

brutala metoder bland annat batonger skingrar de cirka fyrahundra demonstranterna och de 

ungefär hälften så många åskådare som samlats på trottoarerna. I marschen deltog flera 

folkvalda parlamentsledamöter för Labourpartiet. Polisen, Royal Ulster Constabulary (RUC)s 

agerande väckte stor internationell uppmärksamhet genom sändningar av händelsen i flera 

internationella tv-kanaler (CAIN 2).  

 

 

Desäkerhetiseringen sker den 18 maj 2011 

 

Desäkerhetisering sker när en auktoritär person uttalar sig om det tidigare säkerhetshotet på 

ett sätt som visar att det inte längre utgör ett säkerhetshot. Drottning Elizabeth II av 

Storbritannien höll ett tal vid Dublin Castle under sitt statsbesök på Irland den 18 maj 2011. 

Min uppfattning är att detta tal innebar en desäkerhetisering av det sociala säkerhetshotet. 

Talet var en tydlig Speech Act och talaren är en auktoritet med inflytande, helt enligt 

Köpenhamnsskolans teori. Talet var unikt eftersom det var Drottning Elizabeths första 

statsbesök i sitt grannland Irland trots att hon varit drottning i femtionio år vid besöket. Det 

var även första gången på mer än ett sekel som en brittisk statschef besökt sitt grannland. I 

talet hedrade Drottning Elizabeth alla som dog under striden för Irlands självständighet och sa 

dessutom några ord på irländska. Drottning Elizabeth bar en grön klänning och grönt är 

Irlands nationalfärg (Pelling, 2011).  

IRA har dock svårt att acceptera att konflikten är helt över och bojkottade statsbesöket 2011. 

När Irlands premiärminister bjuds in till drottning Elizabeth i London 2014 är en av gästerna 

Martin McGuiness, Nordirlands vice försteminister. Martin McGuiness tillhör Sinn Fein, 

IRAs politiska gren, men han har tidigare stridit för IRA. Han hyllar drottningen och menar 

att hon har spelat en ledarroll i fredsprocessen (Björklund, 2014). 

Den vanlige medborgaren Mr Donnelly från Derry är mer skeptisk och han kritiserar Martin 

McGuiness för att ha skålat med drottningen. Det kan knappast vara rätt sätt för att få ett enat 

Irland anser Mr Donnelly (The Irish Times, 2014). En viss symbolik återfinns när kritiken 

kommer från staden där konflikten började. 
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Säkerhetiseringen bekräftas 

 

Köpenhamnsskolans teori att ett säkerhetshot inleds med en Speech Act bekräftas i 

Nordirlandsfallet. Det är tydligt att medborgarrättsmarschen i oktober 1968 startar den 

blodiga delen av konflikten som kom att pågå i flera decennier.  

7.2 Socialt säkerhetshot 

Buzan beskriver att den sociala säkerheten omfattar en hållbar utveckling av språk, kultur, 

religion, vanor och nationell identitet (Buzan, 1991:19). Före 1998 fanns ett socialt 

säkerhetshot på Nordirland. Det gick inte att utveckla sin kultur och religion utan att samtidigt 

få nackdelar i samhället. Ditt namn, skola och adress avslöjade din bakgrund och dina 

framtidsmöjligheter. Alla invånare hade inte samma möjligheter i samhället. Gruppidentiteten 

var hotad. 

7.3 Köpenhamnsskolans styrka 

Att säkerhet är bredare än militärsäkerhet är uppenbart i Nordirlandsfallet vilket 

Köpenhamnsskolan uppmärksammar. Storbritannien anser sig vara en stormakt och kunde 

ändå inte stoppa de våldsamma konflikter som uppstod. Om militärstyrka varit det avgörande 

i konflikten vore Storbritannien konfliktens segrare långt tidigare. 

 

Köpenhamnsskolan anger de olika säkerhetshoten som kan finnas i ett samhälle. Dessa 

säkerhetshot är förutom militär säkerhet, ekonomisk, politisk, social och miljörelaterad 

säkerhet. Att ett socialt säkerhetshot kan försvåra fred visar Nordirlandsfallet. När 

jämställdhet och icke diskrimineringen uppmärksammas och åtgärdas genom Långfredags-

avtalet 1998 skapas grunden för ett jämlikt samhälle.  

 

Att individen kan tillhöra olika grupperingar och finna ett socialt säkerhetshot i en av sina 

grupptillhörigheter bekräftas i Nordirlandsfallet.  Det sociala säkerhetshotet finns i grupp-

tillhörigheten katolik eller protestant. Det finns inget socialt säkerhetshot mot identiteten 

nordirländare.  
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7.4 Köpenhamnsskolans svagheter 

En stor svaghet är att det saknas tydliga distinktioner mellan de olika grupperna av 

säkerhetshot. Social säkerhet och ekonomisk säkerhet tangerar varandra precis som social 

säkerhet och politisk säkerhet gör. Att ange mätvärden till respektive säkerhetsområde hade 

underlättat analys och prövning av teorin. Köpenhamnsskolan beskriver att ett område går 

från att vara ett vanligt politiskt ämne till att bli ett säkerhetshot för att förhoppningsvis 

desäkerhetiseras och bli ett vanligt ämne igen. Kopplingen mellan säkerhetshot och konflikt 

saknas enligt mig. Nordirlandsfallet visar att denna modell är för abstrakt och saknar viktiga 

delar.  

7.5 Förslag till utveckling av teorin 

Jag anser att Köpenhamnskolans modell är användbar men den behöver kompletteras för att 

förklara Nordirlandsfallet fullt ut.  Det finns två cykler, en för konflikten och en för 

säkerhetshotet. Konflikten kan ha upphört med säkerhetshotet finns kvar. I mitt förslag till 

teoriutveckling av Köpenhamnsskolans modell finns det sex faser. 

 

1. Säkerhetshotet finns men är inte allmänt erkänt. Det sociala säkerhetshotet har funnits 

sedan 1500-talet men blir centralt när Nordirland bildas 1921. Fas 1 är åren 1921-1968. Fas 1 

uppmärksammar att det kan finnas sociala säkerhetshot under långa perioder utan att dessa 

lyfts upp av de styrande i samhället/staten. 

 

2. Säkerhetshotet uppmärksammas och säkerhetiseras genom Speech Act. Fas 2 inträffar i 

september/oktober 1968 när Medborgarrättsrörelsen i Derry planerar och informerar om sin 

marsch den 5 oktober. Folkvalda politiker deltar i marschen. Marschen är förankrad av 

auktoriteter i samhället. Fas 2 följer Köpenhamnskolans modell om säkerhetisering. 

 

3. Det sociala säkerhetshotet finns och konflikten är akut. Fas 3 pågår under åren 1968-2006. 

Fas 3 följer Köpenhamnsskolans modell om att säkerhetisering har skett och att ämnet har hög 

prioritet av de styrande i samhället/staten. 
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4. Det sociala säkerhetshotet finns men konflikten är inte längre akut. Fas 4 inträffar år 2007. 

Fas 4 uppmärksammar att en konflikt kan ha upphört utan att säkerhetshotet är löst fullt ut. 

Negativ fred innebär att konflikten är över, stridigheterna har upphört. 

 

5. Social återhämtning. Fas 5 pågår åren 2007-2011. Fas 5 är i mina ögon den viktigaste delen 

då grupperna som varit utsatta för det sociala säkerhetshotet får återhämta sig och anpassa sig 

till det nya samhället. Om inte denna del fungerar kommer konflikten att blossa upp på nytt. 

Det är inte konstigt att nordirländarna var försiktiga och ville avvakta. En konflikt som pågått 

i decennier med två parter som inte alls litar på varandra kan inte avslutas direkt. När 

invånarna såg att 1998 års lagar gav effekt och att alla invånares lika värde 

uppmärksammades i samhället skapades den sociala jämlikheten som gjorde freden möjlig. 

Det är i fas 5 som den positiva freden skapas, ett nytt samhälle utan gamla mönster.  

 

6. Desäkerhetiseringen inträffar genom Speech Act. Fas 6 inträffar i maj 2011. 

Desäkerhetisering innebär att det sociala säkerhetshotet är borta både hos grupperna katoliker 

och protestanter samt hos auktoriteterna. Desäkerhetiseringen har skett både i top-down och 

bottom-up perspektiven. Hela samhället förhåller sig till det nya Nordirland. På det personliga 

planet kan det ta längre tid för några få individer expempelvis för Mr Donnelly (sid 36). 

7.6 Sammanfattning av uppsatsen och svar på 

uppsatsens fråga 

Syftet med denna undersökning var att förklara fredstidspunkten 2007. Nordirlandskonflikten 

pågick i nästan fyrtio år utan att fredsförsöken lyckades. Jag ville pröva Köpenhamnsskolans 

teori om social säkerhet för att se om det var den sociala ojämlikheten, det sociala 

säkerhetshotet som omöjliggjorde freden. Fem sociala mätvärden: arbetslöshet och 

sysselsättning, bostad, utbildning och skolor, inkomst samt diskriminering och hatbrott mäts 

från 1920-talet och framåt. Samtliga fem områden visar att Nordirland var socialt ojämlikt 

åren 1921-1998.  Det är tydligt att det är 1998 års Långfredagsavtal som gjorde freden möjlig. 

I långfredagsavtalet finns detaljerad jämställdhets lagstiftning på flera plan och först när dessa 

lagar är implementerade kan fred uppstå. Införandet av Långfredagsavtalet gav upphov till ett 

mer jämlikt samhälle på samtliga sociala områden som denna uppsats mäter.  
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Svaret på uppsatsens fråga är att de sociala levnadsvillkoren blev allt mer jämlika efter 1998 

och det gav nödvändiga förutsättningar för fred. Freden var inte möjlig tidigare då samhället 

var ojämlikt. Min prövning av Köpenhamnsskolans teori om ett socialt säkerhetshot fungerar 

för att förklara varför freden tog så lång tid i fallet Nordirland. Nordirlandskonfliktens 

bakomliggande struktur visade sig vara ett socialt säkerhetshot i enlighet med min hypotes. 

7.7 Alternativa förklaringar till freden 2007 

Om det var Långfredagsavtalet 1998 som möjliggjorde freden 2007, vad var det då som 

möjliggjorde Långfredagsavtalet?  

 

Ett alternativ är befolkningsutvecklingen. Katolikerna stod för 35 % av befolkningen på 

Nordirland 1971 men tjugoår senare var de 42 %. I samma befolkningstakt skulle katolikerna 

dominera Nordirland inom några få decennier. Protestanterna som var vana att styra ville inte 

bli bortmanövrerade utan såg chansen att i god tid vara med att utforma det nya Nordirland.  

 

Ett annat alternativ är förändringar av konstitutionen. När Republiken Irland 1985 ändrar i sin 

konstitution och avsäger sig anspråk på hela ön öppnas möjligheten till diskussion om 

Nordirland. I 1937 års konstitution har Republiken Irland anspråk på hela ön det vill säga 

även på Nordirland. Protestanterna uppfattar detta som att de inte har något att säga till om i 

förhandlingar om Nordirlands framtid. Det Brittisk-irländska avtalet 1985 innebär att Irland 

skriver under ett avtal där Nordirland kan förenas med Irland efter lokal folkomröstning. 

Irländskt självstyre blir då möjligt. Irländska konstitutionen tar bort den gamla formuleringen 

om Nordirlands eliminering. Det unika i avtalet är att skydda en majoritet som kan bli en 

minoritet och att skydda en minoritet som kan bli en majoritet. 

7.8 Fortsatta studier 

Fortsatta studier rekommenderas av mig både inom området Nordirland och inom teorin 

Köpenhamnsskolan. 
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Nordirlandskonfliktens akuta läge är löst men det innebär inte att det inte finns fortsatt 

fruktbar forskning kring Nordirland. Frågan om territoriet Nordirland är inte löst trots 

fredsavtalet. Fredsavtalet reglerar fred men inte huruvida Nordirland ska förenas med 

Republiken Irland, vara kvar i unionen eller det minst troliga alternativet bilda en egen 

självständig stat. Forskning kan bidra med de bästa rekommendationerna för hur 

nordirländarna bör agera i territoriefrågan.  

 

Ett annat forskningsområde som är aktuellt är hur Förenade Kungarikets framtid kan se ut. 

Nordirland, Wales och Skottland har egna parlament vilka behandlar allt fler frågor. England 

med 85 % av Förenade Kungarikets befolkning har inget eget parlament. Skottland höll 

självständighetsval i september 2014 med en knapp majoritets nej till självständighet. Fortsatt 

forskning kan belysa hur det fungerar med tre lokala parlament och ett gemensamt parlament 

för hela unionen i Westminster, London vars uppgift är att bevaka både Englands och 

unionens bästa på samma gång.  

 

Köpenhamnsskolans säkerhetsbegrepp bygger på mer än militär säkerhet vilket Nordirlands 

fallet bekräftar. En social ojämlikhet försvårade konfliktens lösning och därigenom freden. 

Köpenhamnskolans fem säkerhetsområden är svåra att pröva då det inte någonstans i 

forskarnas teoribeskrivning finns konkreta avgränsningar eller beskrivningar vad som ingår i 

respektive område. Jag har tagit mig friheten att välja fem områden som för mig beskriver 

sociala områden. En noggrann definition över hur till exempel social säkerhet mäts hade 

underlättat för framtida studier. Jag har funnit att de fem områden jag valt har samvarierat och 

gett en enhetlig bild. Att välja andra sociala mätområden kan ge en annan nyansering men 

troligtvis inte helt andra slutsatser. 

 

Intressant vore att studera andra långvariga konflikter för att se hur de olika faserna ser ut i 

dessa fall. En del av kritiken mot Köpenhamnsskolan är att den är en västerländsk modell och 

därför borde dels några västerländska och dels några icke västerländska stater studeras för att 

bekräfta eller dementera denna kritik. 
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