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ABSTRACT 
Essay in Political Science, Advanced Course, 41-60 credits by Råbert Eriksson. 

”Root causes of terrorism. On constructing general causal theories aming to explain 
the causes of terrorism.” 
Supervisor: Jan Olsson. 

 
 

The first of the dual purposes of this work has been to describe the research that has been 
done regarding the root causes of terrorism and second, using a general causal theory and 
examining the political dimensions of it, to discuss whether or not general causal theories 
(grand-theories) are helpful for researchers and policy-makers when reacting to social 
developments in the form of terrorism. The essay is a qualitative literature analysis and I have 
based my studies on mostly new books treating root causes of terrorism. I have concentrated 
on discussing international terrorism and how political dimensions may impact the occurence 
of this form of political violence. The conclusions I have made is that there is no widespread 
consensus among researchers and scholars as to what really causes terrorism. Neither can 
the general model examined in chapter 5 be used to predict when and where terrorism will 
occur next. The author of the model says that different types of political systems may act as 
catalysts for terrorism, although some democracys are targeted by terrorists and some are 
not. That strongly indicates to me that there is no strong causality between type of political 
system and terrorism, at least not between type of political system and international 
terrorism. 
The above leads me to believe that there is no way of constructing a grand-theory that can 
explain all occurence of terrorism. There will always be factors that cannot be charted and 
that no one can predict. If one were to continue mapping the political factors that catalyst 
terrorism one would do well by looking at the relationship between policy and the occurence 
of terrorism. What political factors do the countries that have been attacked have in common?  
Instead of trying to manufacture grand-theories explaining why terrorism occurs I conclude 
that researchers and scholars studying the political causes of terrorism ought to approach 
terrorismstudies in an intense empirical way, analyzing specific cases in depth.  Policy-
makers would also be better off analyzing the specific political factors of their time and 
geographical location rather than trying to adopt a view that all terrorism can be charted and 
prevented in a universal way.  
 
Keywords: international terrorism, root causes, policy, political system, political violence, 
grand-theory, causal theory, democracy and terrorism. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Ämnesval, perspektiv och syfte 

 

• December 1988: En jumbojet störtar i Lockerbie i Skottland. 270 människor dör.1  

• Mars 1995: 12 människor dör och drygt 3.000 skadas när nervgasen Sarin sprids i Tokyos 

tunnelbanesystem.2 

• September 2001: Två kapade flygplan flyger in i World Trade centers två byggnader i New 

York. Ett kapat plan flyger in i försvarshögkvarteret Pentagon och ytterligare ett plan störtar 

på ett fält i Pennsylvania. Totalt dödas 2.986 människor.3 

• Mars 2004: Ett antal sprängladdningar detonerar på tre olika tågstationer i Spaniens 

huvudstad Madrid. 191 människor dör och mer än 2.000 människor skadas.4 

• Juli 2005: Tre bomber detonerar i Londons tunnelbana. En timme senare exploderar 

ytterligare en bomb på en buss. Totalt dödas 52 människor samt de 4 självmordsbombarna 

och mer än 700 skadas.5 

 

”Ja, just ja” säger säkert många läsare, ”så var det”. Nästan alla kommer ihåg händelserna när 

de blir påminda om dem. Stora, internationella terrorattentat där många människor dör eller 

skadas. Jag föreställer mig att det är denna typ av attentat som projiceras på de flesta 

människors näthinnor när de hör ordet terrorism. Terrorattentaten tycks också ha blivit mer 

omfattande och mer destruktiva med tiden. Medierna rapporterar villigt om antalet döda, 

teorier om vilka som ligger bakom, och experterna uttalar sig om vad som nu skall hända. Det 

råder idag inget tvivel om att mediernas rapportering av terrorattentaten är ett mål i sig. Utan 

publik går inte terroristernas budskap fram.6 För vart och ett av attentaten har också världens 

regeringar i ökande grad fått se över sina respektive säkerhetspolicys.7 

                                                
1 Martin, Gus, 2006, Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives & Issues, Thousand Oaks: Sage 
Publications, s. 302. 
2 Gearson, J. i O´Day, Alan (ed.), 2004, Dimensions of Terrorism, Trowbridge: The Cromwell Press, s. 151. 
3 Martin 2006, Appendix B: Historical Examples, B-12. 
4 Martin 2006, Appendix B: Historical Examples, B-15. 
5 Martin 2006, Appendix B: Historical Examples, B-16. 
6 Lia, Brynjar, 2005, Globalisation and the future of terrorism, New York: Routledge, s. 15. 
7 Stevenson, Jonathan, 2005, ”Transatlantic Counter-Terrorism Cooperation after 11 September 2001” i Hippel, 
Karin von (ed.), Europe Confronts Terrrorism, New York: Palgrave Macmillan, s. 208. 
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Jämfört med t.ex. bilolyckor eller allvarliga sjukdomar så dör relativt få människor i 

terrorattentat. Men rädslan som skapas då dåden utförs är svår att råda bot på.8 Det är just det 

som är så skrämmande. Ingen vet var och när nästa attentat kommer att utföras. Ingen vet vem 

som drabbas eller vilka som verkligen ligger bakom attentaten och bilderna sprids snabbt över 

hela världen. Den internationella terrorismen utgör idag ett allvarligt hot mot människors 

trygghet och stora summor läggs på att förebygga och bekämpa terrorn. 

Alltsedan terrorattentaten i USA för drygt 5 år sedan, som tycks fungerat som en sorts 

vattendelare9 för internationell säkerhetspolitik, har kampen mot internationell terrorism stått 

högt på den säkerhetspolitiska agendan. Stater och internationella organisationer avsätter 

numer alltmer resurser för att förebygga och bekämpa terrorismen. Samtidigt är resurserna 

begränsade och det är angeläget att närmare studera orsakerna till varför terrorism uppstår.10  

Jag kommer att redovisa ett antal olika infallsvinklar detta problem. Mitt bidrag får dock 

anses vara främst inom det statsvetenskapliga området, genom analys av det jag 

fortsättningsvis valt att kalla politiska förklaringsfaktorer. Mitt grundantagande är att 

terrorism är ett fenomen som inte uppstår i ett vakuum. Det borde finnas faktorer som 

påverkar hur, var och när terrorism uppstår. Varför väljer vissa grupper att använda 

terrormetoder när andra grupper som lever under liknande omständigheter väljer att inte göra 

det?  

Men alla forskningsuppgifter måste med nödvändighet ha en utgångspunkt i författarens 

förförståelse för uppgiften. Till att börja med måste en forskare eller student inse sina 

begränsningar när det gäller den riktigt djupa förståelse som alltid eftersträvas för ett 

forskningsområde som detta. Som ung västerlänning, uppväxt i ett land som är nästan helt 

förskonat från terrorism är det framförallt den mediastyrda bilden av terrorism som till en 

början framträder. Först när han eller hon börjar fördjupa sig i litteraturen kan sociala 

fenomen sättas i perspektiv. Man kan börja vända och vrida på möjliga orsaker och inser att 

den information vi får via tv, tidningar och radio inte alltid är komplett (och korrekt). Man får 

börja fundera över om alla sociala skeenden verkligen kan kartläggas och förklaras. Med detta 

i ryggsäcken inledde jag min c-uppsats i statskunskap hösten 2006. 

 

                                                
8 Juergensmeyer, M. (2000), Terror in the mind of God: The Global Rise of Religious Violence, Los Angeles, 
University of California Press, s. 5. 
9 Esposito, John L., 2006, ”Terrorism and the Rise of Political Islam” i Richardson, Louise (ed.), The Roots of 
Terrorism, London: Routledge, s. 154. 
10 Ross, Jeffrey Ian, 2006, Political terrorism: an interdisciplinary approach. New York: Peter Lang Publishing, 
s. 77. 
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Uppsatsens två syften är att för det första, skapa en bild över hur forskningsläget rörande 

terrorismens orsaker ser ut och för det andra, att med hjälp av en given kausalmodell diskutera 

huruvida omfattande kausalteorier överhuvudtaget är användbara som vägvisare för dagens 

forskare och beslutsfattare. Är det värt att lägga resurser på forskning som försöker ta fram 

omfattande kausalmodeller? 

 

1.2 Historisk bakgrund 

Syftet med en historisk bakgrund är att ge läsaren en bild av hur terrorismen sett ut genom 

historien och vilka stora skiftningar som skett, allt för att du ska få en bättre och mer 

nyanserad uppfattning om hur dagens terrorism uppstått. Detta blir naturligtvis en mycket 

översiktlig bild eftersom både tiden och utrymmet är begränsade i denna uppsats. 

 

Terrorism torde i någon mån funnits så länge människan gått på jorden. Man brukar dock säga 

att den första kända terrorismen uppstod någon gång för ca 2000 år sedan i och med 

uppkomsten av den handlingsinriktade selotiska rörelsen, som ivrade för upprätthållandet av 

Guds lag (Tora) hos det judiska folket. Seloterna var nationalister och bekämpade också den 

romerska ockupationsmakten. Ur Roms synvinkel var seloterna alltså terrorister medan de i 

judiska ögon säkerligen sågs som frihetskämpar.11 

På 1000-talet e. Kr. blev en annan typ av terrorister kända i Mellanöstern.12 Assasinerna, en 

shiamuslimsk utbrytargrupp opponerade sig mot den sunnitisk-seldjukiska ordning som rådde 

i stora delar av Mellanöstern. Genom att maskera sig som olika sorters yrkesmän infiltrerade 

de fiendefamiljer och mördade i Allahs namn. Detta var troligen den första kända typen av 

självmordsterrorism.13 

Fram till så sent som på 1800-talet var det framförallt terrorism med nationalistiska och 

religiösa förtecken som dominerade världen. På 1700- och 1800-talen utvecklades sedan 

sekulariserade ideologier som lade grunden för mycket av den ideologibaserade terrorism vi i 

viss mån fortfarande drabbas av, men som hade sin ”topp” framförallt under 1800-talets 

revolutioner i Europa. Tsar Alexander den andre mördades t.ex. av anarkister (utbrytargrupp 

ur socialismen) och det satte skräck i dåtidens celebriteter, både i Ryssland och i Europa. 

Anarkisterna var grupper som ville omvandla samhället med hjälp av våld. De kända skotten i 

                                                
11 Jervas, Gunnar, 2003, ”Historiska exempel och trender” i Jervas, Gunnar (red.), Terrorismens Tid, Stockholm: 
SNS Förlag, s. 36. 
12 Konrad, K. A. (2004), The Investment Problem in Terrorism, The London School of Economics and Political 
Science: Economica, nummer 71, s. 449. 
13 Jervas, Gunnar, 2003, ”Historiska exempel och trender” i Jervas 2003, s. 36-37. 
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Sarajevo 1914, som brukar få känneteckna starten på första världskriget, är ytterligare ett känt 

exempel på anarkistiskt våld. Anarkistiskt våld skulle man kunna säga var ett förstadium till 

det som senare kom att kallas vänsterterrorism (se kap. 3.2.1).14 

Under 40-, -50 och 60-talet skedde stora avkoloniseringar i världen. Våldsamma uppror med 

politiska frigörelsemotiv uppfattades ofta av kolonialmakterna som terrorism. Framförallt 

dominerades alltså denna tid av etnisk-nationella former av terrorism.15 Skapandet av det 

moderna Israel framkallade också mycket våld.16 

På slutet av 60-talet fick de extrema vänsterrörelserna så vind i seglen (också kallat Röda 

vågen) och en ny era av Marxist-Leninistiskt inspirerad terrorism inleddes. Ett av de mest 

kända exemplen från denna period är den tyska Baader-Meinhof-ligan som verkade främst i 

Tyskland och som med hjälp av terrorattentat (som kidnappning och kapning) försökte 

provocera den tyska arbetarklassen till uppror. Den vänsterextrema rörelsen i Europa blev 

dock aldrig särskilt framgångsrik och dog ut i början av 90-talet.17 

Först på senare tid, under 80- och 90-talet har högerterrorism blivit en rörelse att räkna med. 

Högerkanten har alltid haft svårt att samarbeta över organisations- och nationsgränserna pga. 

sina nationalistiska ideologier. Endast i ett fåtal länder är högerterrorism ett fenomen som på 

allvar påverkar samhället i stort. USA, där högerterrorismen är aktiv och välutvecklad, är ett 

sådant exempel. Framförallt är det en stor milisrörelse som anser att den vita ”rasen” är 

överlägsen alla andra. Trots att USA drabbades av stora uppmärksammade attentat år 2001 

(dessa var dock inte attentat av högerextrema rörelser) så är landet i övrigt relativt skonat från 

terrorattentat.18 

 

Terrorismens utveckling kan i stora drag alltså summeras i tre övergripande trender fram till 

90-talet. Fram till på 1800-talet förekom framförallt religiösa och etnisk-nationella typer av 

terrorism. Då övergick det mesta av terrorismen till terrorism baserad på sekulariserade 

ideologier, i synnerhet anarkism. Efter andra världskriget återkom den etnisk-nationellt 

baserade terrorismen som visade sig vara extremt framgångsrik i och med att många stater då 

blev självständiga. På 60- och 70-talen fick vänsterterrorismen ett uppsving men den blev 

aldrig framgångsrik och dog ut på 90-talet. På 80-talet tog också högerterrorismen fart. Deras 

                                                
14 Jervas, Gunnar, 2003, ”Historiska exempel och trender” i Jervas 2003, s. 38-39. 
15 Ibid., s. 41. 
16 Ibid., s. 46. 
17 Ibid., s. 42-43. 
18 Ibid., s. 44-45. 
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påverkan är dock minimal, åtminstone i Europa. I USA har rörelsen större kraft och deras 

åstadkommanden är svårare att kartlägga.19 

Många anser att den senaste vågen av terrorism som tog fart i och med de stora attentaten i 

USA 2001 är en ny våg av religiöst motiverad terrorism. Det är dock oklart huruvida religiösa 

ideologier i sig själva är en katalysator för terrorism, eller om de orättvist blivit utnyttjade för 

att förklara andra typer av motsättningar. Här finns en schism inom forskningsdisciplinen. 

 

Teoribildning och syften 

Inom samhällsvetenskapen råder också delade meningar om teoribildningens vara eller icke 

vara. Vissa forskare menar att omfattande kausalteorier kan verka som vägvisare för t.ex. 

makthavare när de avgör hur man ska hantera samhällsfenomen. Andra forskare menar att 

sådana teorier blir alltför generella och därför oanvändbara. Omfattande kausalteorier när det 

gäller uppkomsten av terrorism är än så länge sällsynta.20 Eftersom jag funnit endast en 

omfattande teori som försöker förklara uppkomsten av terrorism så passar den bra som en 

analysmodell. Jag presenterar modellen i kapitel 4 och diskuterar de politiska dimensionerna 

av densamma i kapitel 5. Genom att fokusera på bl.a. det som kallas typ av politiskt system 

diskuterar jag hur denna modell är användbar som någon sorts vägvisare över hur terrorism 

uppstår. Kan man förutsäga uppkomsten av terrorism? Syftet, eller rättare sagt syftena i denna 

undersökning är alltså att (1) kartlägga hur forskningsläget rörande terrorismens orsaker ser ut 

samt (2) att med hjälp av en given kausalmodell diskutera vilken relevans omfattande 

kausalteorier har när det gäller att förutsäga uppkomsten av terrorism. Förhoppningen är att 

min teoretiska analys av den kausalmodell som presenteras i kap. 4 bidrar till teoriutveckling 

inom disciplinen. Särskilt då grundläggande metodologiska frågor fortfarande är olösta när 

det gäller hur terrorismforskning bör genomföras.21 

 

1.3 Metodiskt tillvägagångssätt, material och disposition 

Denna uppsats är i första hand en teoriutvecklande litteraturstudie. Jag har en extensiv 

kvalitativ ansats där jag försöker täcka in så mycket som möjligt genom att närmre granska 

redan existerande forskningsresultat. Disciplinen är svårbeforskad pga. att terroristers identitet 

                                                
19 Ibid., s. 45-47. 
20 Pattnayak, Satya R., Arvanites, Thomas M., 2002, ”Structural Determinants of State Involvement in 
International Terrorism” i Kushner, Harvey W. (ed.), Essential readings on Political terrorism: analyses of 
problems and prospects for the 21st century. Lincoln: University of Nebraska Press, s. 186. 
21 Lia 2005, s. 10. 
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oftast är okänd. Det gör det svårt att företa egna empiriska studier med hjälp av t.ex. 

intervjuer. Jag har därför valt att göra en kvalitativ studie av den litteratur som är tillgänglig.  

Eftersom jag planerar att också skriva en D-uppsats i ämnet hoppas jag med denna C-uppsats 

lägga en teoretisk grund till terrorismens orsaker, för att på D-nivå få möjlighet att närmre 

undersöka någon aspekt av denna form av politiskt våld. Mitt intresse när det gäller 

diskussionen i slutet av uppsatsen ligger främst i den senaste våg av terrorism som drabbat 

världen, dvs. den terrorism vi drabbas av idag. 

Jag har samlat all litteratur jag hittat om terrorismens grunder och de teorier som finns. Ur 

litteraturen har jag sedan läst valda delar, främst de som avhandlar terrorismens orsaker. 

Av den 15-20 böcker långa litteraturlistan har boken Political Terrorism: A new guide to 

actors, authors, concepts, data bases, theories & literature varit grundläggande, speciellt i 

forskningsöversikten. Boken är utgiven av Transaction Publishers i London och är skriven av 

Alex P. Schmid och Albert J. Jongman. Den är en sammanställning av den forskning som 

finns och baseras på inte mindre än 6.000 verk om terrorism. I nästan all litteratur jag läst 

refereras till boken och den anses vara det största och mest omfattande verket inom 

disciplinen. En för uppsatsen lika viktig bok är Political terrorism: an interdisciplinary 

approach, skriven av den kanadensiske forskaren Jeffrey Ian Ross och utgiven i år. Det är i 

denna bok jag funnit den kausalmodell som används för att närmre analysera de politiska 

förklaringsmodellernas relevans. Vidare har jag använt mig av ett antal, mestadels 

nyproducerade böcker för att skapa mig en så verklighetstrogen bild som möjligt av 

fenomenet terrorism. 

Jag inleder genom att göra några grundläggande definitioner som får ligga till grund för denna 

uppsats, bl.a. begreppet terrorism och internationell terrorism. Därpå följer en 

forskningsöversikt för att ge läsaren en överblick över forskningsområdet samtidigt som jag 

lägger den teoretiska bakgrunden för uppsatsen. Jag fortsätter sedan med ett faktakapitel där 

en större kausalmodell presenteras. Efterföljande kapitel är ett diskussionskapitel där jag 

närmre diskuterar de politiska förklaringsfaktorernas relevans, främst det som kallas typ av 

politiskt system, i förhållande till modellen. Uppsatsen avslutas med sammanfattning och 

slutsatser. 
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2 VAD ÄR TERRORISM? 

 

2.1 Definitionsproblemet 

Det finns inget organ under vilket världens alla regeringar lyder. Därför existerar heller ingen 

gemensam definition av begreppet terrorism. För att kunna göra trovärdiga generaliseringar 

om de faktorer som på något sätt påverkar hur och var terrorism uppstår måste vi veta exakt 

vad vi undersöker. När studenter och forskare jämför och delar forskningsresultat så måste vi 

veta att vi studerar samma fenomen. Definitionen av terrorism påverkar naturligtvis också hur 

lagstiftningar runt om i världen formas, t.ex. vilka brott som ska klassas som terroristbrott.  

En av de viktigaste uppgifterna vi har framför oss är alltså att försöka formulera en gemensam 

(global) definition av begreppet terrorism, något som är nödvändigt innan man kan börja 

teoretisera.22 Jag kan inte annat än uppmärksamma detta definitionsproblem. Tills vidare får 

vi studenter och forskare nöja oss med en väl motiverad egen definition.  

Flera ord används i litteraturen för att beskriva det politiska våld som uppsatsen ämnar 

kartlägga. Ordet terror vars betydelse lyder: ”skräckinjagande metoder använda i politiskt 

syfte”23 är nära besläktat med begreppet terrorism som började användas som ett politiskt 

begrepp vid tiden för franska revolutionen. Ursprungligen är terrorism en vidareutveckling av 

latinets terrere, som betyder ungefär ”att skrämma” (”to cause to tremble”).24 

Vad är då terrorism? Är det allt våld som utövas mot civila? Är det allt våld och all terror? Är 

våld och terror samma sak? Är det all terror som drabbar en viss etnisk grupp? Kan icke-

dödligt våld klassas som terrorism? Kan en ensam individ hänge sig åt terrorism? Det finns 

många frågor vars svar beror på hur definitionen är gjord.  

Tyvärr finns det många definitioner och ingen klar konsensus över vem eller vilka som kan 

kallas terrorister, vilka målen kan vara (ex. militära eller civila mål) eller om terrorism alltid 

består i terror. Det finns också forskare som menar att terrorism är ungefär detsamma som 

storskalig utpressning.25 Man får alltså inte göra det för enkelt för sig när man definierar 

terrorism. Den annars vanligaste definitionen är den som USA:s inrikesdepartement 

formulerade 1983:  

 

 

                                                
22 Schmid, Alex P. & Jongman, Albert J., 2005 Political Terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, 
data bases, theories & literature, London: Transaction Publishers, s. 129. 
23 Jervas, Gunnar, 2003, ”Terrorism och besläktade begrepp” i Jervas 2003, s. 13. 
24 Juergensmeyer 2000, s. 5. 
25 Konrad 2004, s. 457. 
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”…premeditated, politically motivated violence perpetrated against  

noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents,  

usually intended to influence an audience.” 

 

Denna definition avser politiskt motiverat våld som utövas mot icke-stridande mål och som 

utförs av olika grupper, ofta hemliga. Många forskare menar dock att denna formulering är 

alltför enkel och att ordvalet inte är det bästa.26 Internationell terrorism kallas all ovanstående 

verksamhet som involverar ”citizens or the territory of more than one country.” Det som 

skiljer nationell terrorism från internationell terrorism är helt enkelt att de som drabbas av 

attackerna kan finnas i olika länder, likväl som organisationerna bakom attackerna. Denna 

definition är lättare att ta till sig och inte heller lika ifrågasatt som deras definition av 

terrorism. 

 

2.2 Uppsatsens definition 

Jag anser att terrorism består i våld eller hot om våld som drabbar civilbefolkning och som 

syftar till politisk förändring. Internationell terrorism menar jag är sådan terrorism som 

involverar människor i olika länder. Terrorism är för mig våldsaktioner som kan drabba 

vemsomhelst, oavsett etnicitet, nationalitet, politisk övertygelse osv. Terroristerna skyr inga 

medel för att uppnå sina mål och respekten för människoliv är så gott som obefintlig, allt för 

”sakens” bästa. Detta skiljer terrorism från inbördeskrig, politiska attentat och annat. De 

typerna av politiskt våld innefattar framförallt våld mellan två eller flera grupper med tillgång 

till en militärmakt. Terroristerna är relativt små, militanta extremistgrupper och ibland t.o.m. 

ensamma. Jag menar att terrorism främst drabbar civila. En revolutionär grupp med en egen 

armé som kämpar mot regeringen är inte terrorister. Då handlar det om inbördeskrig. Likaså 

kan inte två stridande arméer i olika länder anses vara terrorister. Inte heller angrepp av 

mindre grupper mot militära mål kan enligt mitt synsätt klassas som terrorism. Terrorism 

drabbar civila och terrorister skyggar inte från att döda för att åstadkomma sina mål.  

 

 

 

 

 

                                                
26 Badey, T. J. i O´Day, Alan (ed.), 2004, Dimensions of Terrorism, Trowbridge: The Cromwell Press, s. 22-23. 
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Jag menar att en godtagbar definition bör innehålla följande (baserat bl.a. på de olika 

definitioner jag stött på):27  

 

• Terroristernas mål är politisk förändring eller förändrade attityder gentemot upplevda 

orättvisor. 

• Terrorism består i attentat eller psykologiska kampanjer mot en eller flera personer. 

• Terrorism drabbar civilbefolkning. 

• Terrorister är likgiltiga när det gäller människolivets värde.

                                                
27 Bjørgo, Tore, 2005, ”Introduction” i Bjørgo, Tore (ed.), Root Causes of Terrorism, New York: Routledge, s. 
2. 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

3.1 Varför uppstår terrorism? 

Terrorism är ett komplext begrepp och så länge det inte finns någon allmänt vedertagen 

definition så kommer det också vara svårt att skapa teorier om varför terrorism uppstår.28 Om 

man ändå tar sig förbi definitionsproblemet (som många har gjort) kan man tänka sig att det 

finns en mängd olika variabler som stimulerar uppkomsten av terrorism. Det kan dock finnas 

ett antal variabler som sticker ut i mängden och som spelar större roll än andra. Jag har samlat 

all litteratur jag hittat som handlar om uppkomsten av och rötterna till terrorism. Med den 

litteraturen som bas har jag gjort denna forskningsöversikt. Överlag tycks hela 

forskningsfältet vara byggt på en relativt liten teoretisk kunskapsbas.29 Även om tidigare 

forskare lyckats identifiera viktiga förklaringsvariabler så har man inte lyckats förklara hur de 

är sammankopplade30 och i vilken utsträckning de påverkar uppkomsten av terrorism.31 Det 

finns alltså ett antal teorier om varför terrorism uppstår men få är allomfattande och ingen av 

dem har testats empiriskt.32 Det är också naivt att tro att en viss uppsättning förutsättningar 

ensamma skulle kunna framkalla terrorism när och hur som helst. Som bäst skulle man kunna 

säga att en viss uppsättning förutsättningar kan ligga till grund för ett antal sociala 

utvecklingar33, av vilka terrorism är en möjlig utveckling.34 Säkerligen samspelar både 

ekonomiska, sociala, kulturella, religiösa och politiska faktorer samman, likväl som slumpen 

och den geografiska platsen. 

 

Det finns olika sätt att närma sig ett forskningsområde och man kan använda sig av olika 

ramverk för att undersöka det man är intresserad av. Beroende på vilket ramverk man 

använder sig av ser man olika saker och möjliga orsaker kan te sig annorlunda beroende på 

vilket synsätt man anammar. Ofta delas samhällsfenomen in i två nivåer; struktur- och 

aktörsperspektiv. Så har skett även i denna uppsats även om de två nivåerna här kallas 

strukturella och psykologiska förklaringsfaktorer. Nedan har jag sammanställt ett antal teorier 

om varför terrorism uppstår. Sammanställningen är naturligtvis inte helt komplett, det skulle 

                                                
28 Schmid & Jongman 2005, s. 56. 
29 Lia 2005, s. 10. 
30 Richardson, Louise, 2006, ”The Roots of Terrorism: An Overview”, i Louise (ed.), The Roots of Terrorism, 
London: Routledge, s. 12. 
31 Ross 2006, s. 78. 
32 Schmid & Jongman 2005, s. 62, 71. 
33 Bjørgo, Tore, 2005, ”Introduction” i Bjørgo 2005, s. 2. 
34 Horgan, John, 2005, The psychology of terrorism, New York: Routledge, s. 84. 
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ta för mycket tid och utrymme i anspråk. Förhoppningsvis har jag i stora drag täckt in de 

största och mest uppmärksammade teorierna. Av utrymmesskäl har jag också valt att endast 

redovisa den forskning som sker idag istället för att, som brukligt i en historisk översikt, 

berätta hur forskningen sett ut över tid. 

 

3.2 Strukturella förklaringsfaktorer 

Det har varit svårt att dela in detta stora forskningsfält och de teorier som finns i hanterbara 

moduler. En del forskare väljer att redovisa teorierna genom att dela in dem i 

ämnesdiscipliner; ekonomiska, politiska, sociologiska osv. Andra forskare väljer att dela in 

samma teorier i strukturella och psykologiska förklaringsfaktorer. Undertecknad tillhör en av 

dem som tror att den sistnämnda metoden är att föredra. Jag märkte själv att det blev det svårt 

att dela in teorierna i ämneskategorier eftersom många teorier spänner över flera 

ämnesdiscipliner. I den kausalmodell som refereras i kapitel 4 har man också delat in 

orsakerna i strukturella resp. psykologiska orsaker. 

 

3.2.1 Extrema ideologier  

Radikala ideologiska rörelser både på höger- och vänsterkanterna, likväl som religiösa 

extremgrupper använder sig medvetet av terrormetoder.35 Det är otvivelaktigt så att en del av 

de strukturella orsaker som framkallar terrorism faktiskt ligger i dessa gruppers ”natur”, dvs. 

den kultur och den anda som finns inom grupperna och som ofta är gruppernas kännetecken.  

 

Vänsterterrorism 

Vänsterextremism och deras våldsmetoder (vänsterterrorism) är fenomen som har sitt 

ursprung i Marx ideologier och som uppstod som motreaktioner på sociala orättvisor runt om 

i världen efter 1848 års revolutioner i Europa.36 Det vi idag kallar vänsterterrorism 

utvecklades sedan på 50-talet som en reaktion på de fortfarande stora klyftorna mellan rika 

och fattiga. Efter andra världskriget hoppades många människor att de sociala och 

ekonomiska klyftorna skulle minska. I många länder ökade istället klyftorna och avståndet 

mellan det folket förväntade sig och det reella resultatet blev många gånger väldigt stort (ett 

fenomen som idag kallas relativ deprivation, se kap. 3.2.3). Detta gjorde att sociala rörelser 

växte fram och det är dessa rörelsers mest radikala grenar som stod för det vi nu kan kalla 

vänsterterrorism. Dåtida gruppers drivkrafter var oftast social-revolutionära. De som deltog i 

                                                
35 Gurr, Ted Robert, 2006, ”Economic Factors” i Richardson 2006, s. 91. 
36 Martin 2006, s. 227. 
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gruppernas våldsamma verksamheter var dock främst medelklass, utbildade och relativt unga. 

De som tog på sig att representera och agera för den fattigare delen av befolkningen tillhörde 

alltså inte själva den delen.37 Vänsterterrorism, när det inträffade, var oftast inte ett 

förstahandsval för de vänsterradikala.38 Endast efter flera andra metoder provats valde man att 

försöka förändra samhället med hjälp av terrormetoder.39 Dagens vänsterterrorism är 

fortfarande klassorienterad men förekommer inte alls i sådan omfattning som den gjorde 

under 1900-talet. 

 

Högerterrorism 

Det finns stora skillnader mellan högerextrema grupper runt om i världen. De är inte alls lika 

välorganiserade och långlivade som vänsterextrema grupper.40 Högerextremism är ett 

samlingsbegrepp för de ideologier som anammas av radikaliserade grupper på högerkanten, 

främst nazistiska grupper och grupper med någon sorts religiös tillhörighet. Det finns exempel 

på när sådana grupper tar till terrormetoder för att förändra samhället. Högerterrorism är alltså 

en benämning på det specifika våld som utövas av dessa grupper. Våldet utförs ofta av 

medlemmar ur den etniska majoriteten i landet och drabbar nästan alltid människor ur etniska 

minoriteter.41 

De vanligaste drivkrafterna bakom dessa rörelser är alltså etnisk-nationalistiska.42 Man anser 

att statens skydd och jämlika syn på bl.a. invandrare är ett hot mot den egna gruppen. 

Exempel på grupper som verkat i Sverige är t.ex. Vitt Ariskt Motstånd (VAM) som var aktiva 

i början av 1990-talet och andra nynazistiska grupperingar. Högergruppernas storlek är svåra 

att undersöka eftersom många av dem arbetar i det dolda men i Sverige uppskattar man att 

kärnan av den högerextrema rörelsen består av ca. 500 personer.43 Till skillnad från 

vänsterterrorism tror man att högerterrorism kommer att finnas kvar och kanske t.o.m. öka i 

omfattning den närmsta tiden. I Europa präglas den extrema högerrörelsen av grupper vars 

ideologiska grund är främlingshat, i Latinamerika av halvmilitära grupper och i Nordamerika 

av religiösa milisgrupper.44 

 

                                                
37 Waldmann, Peter, 2005, ”Social-revolutionary terrorism in Latin America and Europe” i Bjørgo 2005, s. 156. 
38 Jervas, Gunnar, 2003, ”Traditionella typer av terrorism” i Jervas 2003, s. 33. 
39 Martin 2006, s. 235. 
40 Martin 2006, s. 251. 
41 Heitmeyer, Wilhelm, 2005, ”Right-wing terrorism” i Bjørgo 2005, s. 145. 
42 Heitmeyer, Wilhelm, 2005, ”Right-wing terrorism” i Bjørgo 2005, s. 148. 
43 Heitmeyer, Wilhelm, 2005, ”Right-wing terrorism” i Bjørgo 2005, s. 142. 
44 Martin 2006, s. 258. 
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Religiös extremism 

Religiöst motiverad terrorism är en typ av politiskt våld där man menar att en annan (högre) 

makt har beordrat användandet av terrormetoder och att sådana aktioner blir förlåtna, eller 

t.o.m. belönade av den högre makten.45 Det råder dock oenighet i forskningsvärlden på vilket 

sätt religion spelar in när det gäller uppkomsten av terrorism och det finns definitivt ingen 

konsensus över hur den gör det.46 Många forskare anser tvärtom att t.ex. islam många gånger 

blivit en ”syndabock”, att den används av religiösa rebeller för att skapa en ideologi som på 

något sätt gör deras mål mer accepterade.47 Andra forskare menar att religionen 

tillhandahåller både det nödvändiga ideologiska stödet, såväl som motivationen och den 

organisatoriska strukturen för att genomföra terrorattentat.48 En vanlig föreställning är nog att 

denna senaste våg av internationell terrorism som drabbat världen på något sätt härrör från 

mellanöstern och Arabländerna. Islamister vill dock inte själva kalla islam för en religion i 

västlig betydelse. Eftersom man vill förändra hela samhället; styrelseskick, det ekonomiska 

systemet, kulturen, rättsordningen osv., är det snarare fråga om en allomfattande lära.49 I 

grunden är den islamistiska rörelsen en motreaktion på den materialiserade och sekulariserade 

kultur som råder i västvärlden.50 

Trots dessa schismer sprids ändå bilden att nästan all terrorism på något sätt är knuten till 

religion51, speciellt till islam. Även om terroristerna i USA 2001, i Madrid 2004 och i London 

2005 alla var muslimer så kan vi alltså inte genast dra slutsatsen att det var deras religiösa 

övertygelse som var den avgörande faktorn för dem att använda sådana metoder.52  

Osama Bin Laden, ledaren för Al-Qaeda och mannen som i mångas ögon utgör sinnebilden 

för den ”muslimske terroristen” har själv gjort uttalanden om sina mål. Uttalanden som 

snarare pekar på en reell ekonomisk och politisk konflikt än en konflikt mellan olika 

trossystem.53 Här gäller det kanske att slå hål på en myt om terrorism. Vi vet alltså inte säkert 

på vilket sätt religiös extremism i sig självt är en katalysator för terrorism. 

 

 

                                                
45 Martin 2006, s. 183-184. 
46 Juergensmeyer, Mark, 2006, ”Religion as a Cause of Terrorism” i Richardson 2006, s. 139. 
47 Richardson, Louise, 2006, ”The Roots of Terrorism: An Overview”, i Richardson 2006, s. 8. 
48 Juergensmeyer 2000, s. 5. 
49 Larsson, Reidar, 1997, Politiska ideologier i vår tid, Lund: Studentlitteratur, s. 150-151. 
50 Larsson 1997, s. 150. 
51 Martin 2006, s. 183. 
52 Juergensmeyer, Mark, 2006, ”Religion as a Cause of Terrorism” i Richardson 2006, s. 136. 
53 Esposito, John L., 2006, ”Terrorism and the Rise of Political Islam” i Richardson 2006, s. 155. 
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3.2.2 Statsterrorism 

Statsterrorism är ett samlingsbegrepp som beskriver hur staters agerande, både nationellt och 

internationellt, på olika sätt bidrar till uppkomsten av terrorism. Begreppet kan vidare delas in 

i tre delar: regimterrorism, interventionsterrorism och terrorism som en form av krig. Det 

handlar helt enkelt om stater som använder sig av terrormetoder mot civilbefolkning.  

 

Regimterrorism (nationellt) 

Att vissa stater använder terror för att hålla tillbaka en opposition och för att hålla folket i 

schack är ingen nyhet. Sådana stater kallar vi, ofta lite slarvigt, diktaturer. Men en diktatur 

behöver inte präglas av våld och hot om våld. Egentligen är det en styrelseform där folket inte 

får vara med och bestämma54, motsatsen till en demokrati alltså. 

I litteraturen om terrorism nämns begreppet regimterrorism55. Det är en relativt outforskad 

form av terrorism där stater/regimer använder sig av våld och hot om våld i syfte just att 

eliminera ett upplevt hot, t.ex. genom att tillfångata eller t.o.m. avrätta oppositionsledare och 

nyhetsreportrar.  

 

Interventionsterrorism (internationellt) 

Den politik som förs på nationell nivå påverkar staters agerande internationellt. Länge har det 

funnits teorier som säger att staters internationella agerande ibland bidrar till att terrorism 

uppstår. Denna typ av terrorism har jag valt att kalla interventionsterrorism. USA:s agerande i 

mellanöstern har t.ex. på många sätt ökat befolkningens missnöje och hat gentemot USA. 

Många menar att detta är en av anledningarna till att USA på senare tid drabbats av stora 

terrorattentat. 

 

Internationell terrorism – ett nytt sätt att föra krig 

Många forskare ser terrorism som ett relativt nytt sätt att föra krig.56 För det mesta handlar det 

om att en stat ger ekonomiskt stöd till redan existerande terroristgrupper i ett eller flera andra 

länder.57 Så var t.ex. fallet med den USA-stödda gerillarörelsen Contras, verksam i 

                                                
54 Silverstein, J., 2004, ”The idea of freedom in Burma” i Blaug, Ricardo, Schwarzmantel, John (edts.), 
Democracy: A Reader, Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, s. 431. 
55 Schmid & Jongman 2005, s. 72. 
56 Silke, Andrew i O´Day 2004, s. 241. 
57 Lutz, James M. & Lutz, Brenda J., 2004, Global terrorism, London: Routledge, s. 48. 
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Centralamerika på 1980-talet.58 Men det kan också handla om att tillhandahålla vapen och 

expertis.  

 

3.2.3 Socioekonomiska orsaker  

Vi förutsätter att ingen föds som terrorist. Man kan då dra slutsatsen att den miljö terrorister 

växer upp och lever i faktiskt har betydelse för huruvida han eller hon blir terrorist eller inte. 

Teorier som tar hänsyn till sådana faktorer kan kallas sociologiska teorier.  

Sociologiska studier av terrorismens grunder är i viss mån begränsade eftersom organisationer 

som använder sådana metoder i allmänhet är ganska slutna och möjligheten att göra empiriska 

studier således kraftigt begränsad. Trots det finns det många sociologer som studerar just de 

mekanismer och förutsättningar som orsakar terrorism och det finns faktiskt undersökningar 

där före detta terrorister intervjuats av forskare.59 Den främsta socioekonomiska teorin som 

används för att förklara uppkomsten av terrorism kallas relativ deprivation. 

 

Relativ deprivation 

På 60-talet utvecklade Ted Gurr en teori om varför terrorism uppstår, till stor del baserad på 

Freuds psykoanalys. Grundtanken, som hela arbetet byggdes på, var att aggression alltid föds 

ur frustration. Idag tycks dock den relativt enkla och då slagkraftiga kausalmodellen 

”frustration-agression” ha övergivits och förklaringsmöjligheterna utifrån den teorin är inte 

längre aktuella. Forskning har visat att frustration inte alls alltid leder till aggression och att 

aggression kan uppstå utan förekomsten av frustration. Det man möjligtvis är eniga om är att 

viss frustration under vissa omständigheter ibland leder till aggression. Begreppet relativ 

deprivation lever dock kvar, om än i omarbetad form. Det används numer som ett sorts 

samlingsnamn på teorier som säger att dåliga ekonomiska och sociala villkor föder 

terrorism.60 Teoretikerna som framhåller detta som en viktig förklaringsmodell menar att 

risken för terrorism är som störst när förbättrade politiska, sociala och ekonomiska villkor 

följs av en generell försämring. Glappet mellan människors förväntningar och den faktiska 

verkligheten förstoras då och risken för att människors besvikelse mynnar ut i terrorism blir 

stor.61 Att dåliga ekonomiska villkor i sig självt skulle vara en katalysator för uppkomsten av 

                                                
58 Martin 2006, s. 110. 
59 Schmid & Jongman 2005, s. 127. 
60 Lia 2005, s. 15.  
61 Pattnayak, Satya R., Arvanites, Thomas M., 2002, ”Structural Determinants of State Involvement in 
International Terrorism” i Kushner 2002, s. 191. 
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terrorism är en ofta använd förklaringsmodell trots att det inte finns någon empiriskt forskning 

som lyckats påvisat detta.62 Forskning pekar snarare på motsatsen. 63 

 

Det internationella systemet 

Vare sig det beror på historiska motsättningar av olika slag eller om det beror på aktuella 

motsättningar så är det internationella systemet med sin maktbalans och dominerande stater 

med all sannolikhet en stor källa till oro bland olika grupper världen runt.64 För många 

människor och organisationer kan t.o.m. det enda sättet att påverka den ordning som de 

upplever som ansvarig för oron, vara att ta till den relativt billiga och enkla terrormetoden. 

Metoden torde vara särskilt tilltalande för de grupper av människor som annars inte har 

tillgång till makten, t.ex. genom val, politiska partier, demonstrationer etc.65 Forskaren Martha 

Crenshaw menar t.ex. att terrorattentatens ökande omfattning de senaste åren kan vara försök 

att nå större och större publiker. Stora attentat ger rubriker världen över och stater och 

organisationer tvingas agera. Terroristernas mål är enligt detta synsätt alltså att på så sätt 

applicera politiskt och ekonomiskt tryck på sina ”motståndare”. Vissa fenomen i den globala 

infrastrukturen brukar också sägas underlätta terroristgruppers möjlighet att påverka det 

internationella systemet.66 Bl.a. urbaniseringen som ökar antalet möjliga mål och erbjuder en 

större publik, tillgången till vapen – ofta enklare vapen (exempelvis pistoler och plastbomber) 

som köpts på svarta marknaden eller av regeringar som stöttar terrornätverken, 

transportmöjligheter som gör det möjligt för terrorister att t.ex. ta en hel buss eller ett helt 

flygplan som gisslan, kommunikation t.ex. i form av uppmärksamhet i media eller ett 

underutvecklat säkerhetstänkande. 

 

3.3 Psykologiska förklaringsfaktorer 

Ingen forskare tycks göra gällande att endast psykologiska processer skulle kunna förklara 

uppkomsten av terrorism. Däremot är det troligen en viktig del i att förklara ett större 

handlingsmönster, framför allt som komplement till sociologiska teorier.67 Det gäller både 

psykologiska processer på individ- och gruppnivå. 

                                                
62 Goodwin, Jeff, 2006, A theory of categorical terrorism, The University of North Carolina Press: Social 
Forces, Volym 84, Nummer 4, Juni 2006, s. 2034. 
63 Freedman, Lawrence, 2002 i Freedman, Lawrence (ed.), Superterrorism: Policy Responses, Oxford: 
Blackwell Publishing, s. 26. 
64 Schmid & Jongman 2005, s. 114. 
65 Schmid & Jongman 2005, s. 116. 
66 Schmid & Jongman 2005, s. 117. 
67 Schmid & Jongman 2005, s. 92. 
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3.3.1 Finns det en typisk ”terroristpersonlighet”? 

Den rådande uppfattningen inom forskningsfältet tycks vara att terrorister är förvånansvärt 

”normala”, dvs. de har inga särdrag eller personlighetsabnormaliteter som gör att de ”sticker 

ut” från mängden.68 Forskarna är dock inte ense och det finns forskare som gjort försök att 

skapa en mall för ”ideal-terroristen”.69 Det finns tyvärr för få studier för att göra trovärdiga 

generaliseringar.70 Eftersom terrorism är ett så komplext begrepp och ett fenomen som 

uppstår i så vitt skilda miljöer är det kanske inte heller rimligt att föreställa sig en ”ideal-

terrorist” vars personlighetsdrag går att identifiera. Tvärtemot den allmänna uppfattningen är 

terrorister alltså inte psykotiska, deprimerade, galna fanatiker och de saknar inte helt känslor. 

De individuella drivkrafterna handlar snarare om att få känna sig viktig, att hämnas eller att 

försöka skapa en känsla av makt hos de som ingen har. Förklaringskraften av psykologiska 

teorier på individnivå är dock begränsad just på grund av terrorismens komplexa natur.71 

 

3.3.2 Gruppdynamik och gemensamt handlande 

Terrorism uppstår inte i ett vakuum och terrorister agerar allt som oftast i en grupp, om än 

själva dåden kan utföras av enskilda individer. Det som brukar kallas precipitants72, dvs. 

utlösande händelser, kan i sig själva vara händelser som, i en viss kontext får vissa typer av 

individer att närma sig extremistgrupper – grupper som använder terrormetoder för att 

åstadkomma förändring. En del forskare menar att användandet av terror som metod uppstår 

ur ett engagemang gentemot en grupp och de mål som gruppen gemensamt tagit ställning för. 

Samma forskare menar att det är de processer som sker inom grupperna (hängivelse, 

solidaritet, lojalitet, hämnd och isolation t.ex.) som gör att gruppens riktning mot 

våldsaktioner fortsätter.73 Att vara med i en grupp kan ge många tillfredsställelser på 

individplanet, framförallt en känsla av tillhörighet och en möjlighet att lära sig nya saker. 

 

 

 

 

                                                
68 Ruby, C. L. i O´Day 2004, s. 509. 
69 Schmid & Jongman 2005, s. 92. 
70 Horgan 2005, s. 75-76. 
71 Post, Jerrold M., 2006, ”The Psychological Dynamics of Terrorism” i Richardson 2006, s. 18. 
72 Crenshaw, Martha, 2003, ”The causes of Terrorism” i Kegley, Charles W., Jr. (ed.), The new global 
terrorism: characteristics, causes, controls. London: Pearson Education Inc, s. 93. 
73 Crenshaw, Martha, 2003, ”The causes of Terrorism” i Kegley 2003, s. 103. 
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3.4 Män och kvinnor som offer för terrorism 

Genusforskning inom ämnesdisciplinen terrorism är en relativt sällsynt typ av forskning.  

Eftersom många grupper som använder sig av terrormetoder arbetar i det fördolda så är det 

svårt att forska om fördelningen mellan män och kvinnor som begår terroraktioner. Den 

allmänna uppfattningen är nog trots allt att det är främst män som utför dåden. 

Könsrelaterat politiskt våld är en beteckning på det våld som kvinnor och män drabbas av 

pga. sitt resp. kön.74 Historiskt så har män i högre utsträckning drabbats av massmord och 

kvinnor av massvåldtäkter. Fenomenen varierar i omfattning och typ, allt från gerilla- och 

militärvåld till statlig mordpolicy. Dessa fenomen har dock oftast hänförts till krig och andra 

typer av politiskt våld. Men man kan också behandla dessa som typer av terrorism. T.ex. 

skulle man kunna tänka sig viss statsterrorism där en stat taktiskt väljer ut ett av könen ur en 

grupp och aktivt förföljer dessa. Då män förföljs skulle målen t.ex. kunna vara att förstöra en 

patriarkal struktur eller att döda nuvarande och framtida soldater. Då kvinnor aktivt förföljs är 

möjliga drivkrafter t.ex. att den förföljande statsmakten vill underkasta kvinnorna deras 

traditionella roller eller förstöra den symboliskt viktiga kulturella renheten hos en fiendegrupp 

genom massvåldtäkter.75 

                                                
74 Martin 2006, s. 309. 
75 Martin 2006, s. 311. 
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4 EN OMFATTANDE KAUSALMODELL 

 

4.1 Varför uppstår terrorism? – en modell i flera nivåer 

Forskningsfältet om terrorismens orsaker befinner sig fortfarande i sin linda, eller som Jeffrey 

Ian Ross uttrycker sig om fältet: ”… descriptively rich but analytically barren..”.76 

Det finns många anledningar till att närma sig fenomenet terrorism som ett mångfacetterat 

problem vars orsaker måste sökas inom flera discipliner, framförallt pga. att terrorism uppstår 

i så vitt skilda miljöer och utförs av människor med olika ursprung och förutsättningar. 

På senare år har forskare alltmer börjat betona behovet av att analysera terrorismens grunder 

genom att föra samman teoribildning från olika discipliner.77 De få försök som finns att 

formulera större teorier som skulle kunna förklara uppkomsten av terrorism är dock ännu inte 

empiriskt testade. Ett försök (för övrigt det enda jag funnit) att formulera någon sorts 

allomfattande kausalmodell som tar hänsyn till både sociologiska, ekonomiska, politiska, 

religiösa och psykologiska förklaringsfaktorer redovisas i boken Political terrorism: an 

interdisciplinary approach. Den är utgiven 2006 och skriven av Jeffrey Ian Ross, en 

Kanadensisk forskare som specialiserat sig på forskning om politiskt våld. För att formulera 

modellen har han använt sig av tidigare forskning inom disciplinen, vilken i hög grad varit 

begränsad till att identifiera viktiga förklaringsvariabler.78 Efter att ha läst ett urval av den 

forskning som gjorts inser jag att denna omfattande kausalmodell, åtminstone vid en första 

anblick, ser ut att vara en bra sammanfattning av vad tidigare forskning kommit fram till. 

Förutsatt att så är fallet så borde också modellen lämpa sig väl som en sorts teoretisk ram att 

hålla sig till vid studier inom disciplinen och det är också så författaren vill att modellen skall 

användas.79  

 

Modellen är uppbyggd som en orsak-verkan-modell där vissa strukturella förutsättningar 

[permissive causes] kan orsaka fenomen som i sig själva kan stimulera terrorism [precipitant 

causes], men också framkalla psykologiska orsaker som också bidrar till uppkomsten av 

terrorism. Nedanstående beskrivning är i stort sett ett referat av modellen, detta för att snabbt 

ge läsaren en uppfattning om vad modellen går ut på. Läsaren får alltså inte tro att jag på 

något sätt försöker göra detta till ”min” modell.  

                                                
76 Ross 2006, s. 90. 
77 Franks, Jason, 2006, Rethinking the roots of terrorism, New York: Palgrave Macmillan, s. 197. 
78 Ross 2006, s. 80. 
79 Ross 2006, s. 90. 
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Ross skriver själv att kraftiga generaliseringar gjorts för att kunna gå framåt i forskningen och 

ge möjlighet för teoretiserande som inte baseras på fallstudier (vilka han menar ofta väljs ut 

på måfå). Han definierar t.ex. inte närmare de olika typer av terrorism man brukar tala om, 

inte vilken tidsperiod och inte i vilket land terrorismen uppstår, inte vilka mål som attackeras 

och inte vilka grupper som ligger bakom attentaten. Författaren menar att modellen trots detta 

är tillämplig för att analysera olika typer av terrorism och att de logiska sambanden är möjliga 

att testa empiriskt. Modellen översatt från engelska till svenska presenteras nedan.80 

 
Grundläggande Utlösande   Psykologiska 
Orsaker  faktorer   orsaker 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  Olika sorters oro eller instabilitet  Utvecklandet av ind. särdrag 
 
 
  Sociala, kulturella och hist. drivkrafter Förenande drivkrafter 
 
Moderniseringsnivå     
  Missnöje   Anslutn. till terroristgrupp/org. 
      
   Frustration/ 
   narcissistisk aggression  
Geografisk plats  Stöd   Ökade utb.möjl./erfarenheter 
      
   
  Misslyckat anti-terrorismarbete  Kostnad-Belöning beräkn.
       
 
Typ av pol. syst.  Tillgång till vapen och sprängämnen   
       
     TERRORISM  
  Organisationers splittring och utveckling   
 
 

 
Källa: Ross, J. I. (2006) Political terrorism: an interdisciplinary approach. New York: Peter Lang Publishing, s. 81.

   
 
4.2 Grundläggande orsaker 

Tre grundläggande strukturella fenomen är enligt modellen viktiga förutsättningar för vilka 

skeenden som komma skall. Det är (1) geografisk plats. Terrorism drabbar ofta stora städer 

där antalet möjliga mål och möjliga sympatisörer är stort. Många terrorister hittar 

sympatisörer i städernas fattiga kvarter och i läroanstalterna. Städernas befolkning kan också 

vara en stor publik och i urbana miljöer har terrorister bättre tillgång till vapen, sprängämnen 

och annan materiel än de har på landsbygden.  

                                                
80 Ross 2006, s. 80-82. 
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Den andra orsaken (2) är vilken typ av politiskt system som råder i landet. Demokratier tycks 

vara överrepresenterade när det gäller vilka länder som drabbas av terrorism. En mängd 

demokratiska kännetecken tros vara grund till detta: fri massmedia, yttrandefrihet, ett icke-

korrupt rättsväsende, kännetecken som tillåter olika typer av politiska ideologier. Jag 

återkommer till detta i analyskapitlet. 

Den tredje och viktigaste faktorn som i grunden kan stimulera uppkomsten av terrorism är (3) 

ett samhälles moderniseringsgrad. Några kännetecken på detta är bl.a. en snabb internationell 

massmedia, fler kulturkrockar, fler möjliga mål och bättre kommunikationer.81 

 

4.3 Utlösande faktorer (”triggers”) 

De utlösande faktorerna är, enl. Ross´ modell, sådana som uppstår pga. någon eller flera av de 

tidigare nämnda grundläggande orsakerna. Beroende på vilken geografisk plats man 

undersöker hittar man t.ex. olika sorters tillgång till vapen. Eller beroende på vilket politiskt 

system som råder så finns där olika typer av organisationer eller partier. Ross menar att det 

ena följer logiskt av det andra och listar i modellen 7 direkt utlösande faktorer:82 

 

• Sociala, kulturella och historiska drivkrafter  

De krafter som gör det möjligt för nationalism, våld och ibland t.o.m. terrorism att utvecklas i 

ett samhälle. Det handlar bl.a. om attityder, den allmänna opinionen och värderingar. 

”… attitudes, beliefs, customs, habits, myths, opinions, traditions, and values that permit the 

development of nationalism, fanaticism, violence, and terrorism….” 

• Organisationers splittring och utveckling 

Oftast uppstår terroristgrupper genom att en organisation delas upp i två fraktioner varav den 

ena, mer extrema fraktionen är mer våldsam. 

• Olika sorters oro eller instabilitet 

Demonstrationer, krig, upplopp, gerillakrig och strejker är några exempel på händelseförlopp 

som kan bidra till att terrorism uppstår. Oron kan alltså bestå i såväl politiska som 

ekonomiska och sociala händelser. 

Oro i någon del av världen kan bli en katalysator för terrorism var som helst. Man brukar 

dock säga att ju närmre oroshärden man kommer desto högre blir sannolikheten för att just 

den härden skall bli en katalysator för terroristaktioner. 

• Stöd 

                                                
81 Ross 2006, s. 82-83. 
82 Ross 2006, s. 83-86. 
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Stöd till terrorister förekommer i många olika former. Det kan vara ekonomiskt stöd, hjälp att 

hitta rekryter, ideologiskt stöd, hjälp att införskaffa vapen och sprängämnen osv. Oavsett 

vilket sorts stöd som förekommer så kan det i sig vara en katalysator för att terrorism ska 

uppstå. 

• Misslyckat anti-terrorism arbete 

De ansvariga myndigheternas misslyckande med att förebygga och förhindra terrorism kan 

uppfattas provocerande och då bli en anledning till att ytterligare terrorism uppstår. Det 

faktum att terrorister fortsätter ha tillgång till teknologi, vapen och sprängämnen är ett 

exempel på detta. 

• Tillgång till vapen och sprängämnen 

Inbördeskrig och liberala vapenlagar är exempel på orsaker till varför vapen är så 

lättillgängligt för terrorister. Efter krig t.ex. finns det allt som oftast ett överflöd av vapen som 

inte tas om hand av myndigheter. Tillgången på vapen hänger alltså tätt samman med det anti-

terrorism arbete som utförs. Ett misslyckat anti-terrorism arbete leder till fler vapen i omlopp. 

• Missnöje 

Detta menar Ross är den viktigaste strukturella faktorn. Missnöje är en viktig ingrediens 

bakom all terrorism. Ofta manifesteras den genom t.ex. diskriminering, förtryck och 

tvångsåtgärder mot en minoritet av en befolkning. Missnöje kan leda till uppkomsten av 

sociala rörelser, politiska partier och ibland t.o.m. till uppkomsten av en grupp eller 

organisation som använder terror som förändringsmetod.  

Enligt modellen samspelar strukturella orsaker och lägger på så sätt grunden för framtida 

terrorism. Även om alla sju utlösande faktorerna själva kan ge upphov till terrorism menar 

Ross att bilden oftast är mer komplex än så. Missnöje kan t.ex. leda till olika sorters oro och 

instabilitet och stöd kan öka missnöjet och tillgången till vapen. Allt hänger oftast samman.83 

 

4.4 Psykologiska orsaker 

Eftersom ingen psykologisk teori gör anspråk på, eller i alla fall inte lyckas förklara hela 

processen då terrorism uppstår har man integrerat teorier från olika skolor. Modellen 

identifierar fem psykologiska orsaker som anses vara viktiga komponenter då terrorism 

uppstår. Enligt dessa är det en människas erfarenheter, både som barn och som vuxen, som 

gör dem mer eller mindre benägna att ägna sig åt terrorism. Det kan vara benägenhet att själv 

använda terrormetoder eller att knyta band med andra människor som också har samma 

                                                
83 Ross 2006, s. 83-86. 
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benägenhet. Det kan också vara att söka sig till, stanna kvar i eller att leda en 

terroristorganisation. Modellen består som sagt av 5 etiologiska förklaringsfaktorer.84 

• Utvecklandet av individuella särdrag 

Många forskare menar idag att terrorister är så pass olika så att det inte går att generalisera 

deras särdrag. Det finns ändå forskning som talar för att vissa särdrag delas av många 

terrorister, bl.a. rädsla, aggression, depression, skuld och en avog inställning till auktoriteter. 

Likaså har de ofta en upplevd brist på manlighet, etnocentrism, extrem utåtriktning, ett behov 

av risk- och stresstagande och utanförskap. 

• Frustration eller narcissistisk aggression 

Få forskare, om någon, hävdar idag att all frustration leder till aggression. Däremot är de 

flesta överens om att viss frustration under vissa omständigheter leder till aggressivt beteende. 

De terrorister som tidigare i sina liv fått slag mot egot är människor som kan bli aggressiva 

om de ställs inför ”rätt” mål. Detta kallas narcissistisk aggression men är i sig självt inte 

tillräckligt som förklaring till varför terrorism uppstår, eftersom många individer med detta 

personlighetsdrag väljer att inte ta ut sin aggression genom att utföra terrordåd. Terroristers 

drivkrafter handlar istället ofta om att försöka ersätta sin meningslösa karriär eller att göra 

någon annans missnöje till sitt eget. 

• Förenande drivkrafter 

Att göra gemensam sak eller att ansluta sig till en redan existerande grupp eller organisation 

erbjuder flera fördelar för individer som är benägna att hänge sig åt terror. För många 

terrorister är medlemskapet i en grupp första gången de får känna sig delaktiga i något. Att 

vara med i en grupp ger också möjlighet till utbildning, det ger legitimitet åt upplevt missnöje, 

uttrycker medlemmarnas gemensamma drag, erbjuder skydd och den utvecklar en gemensam 

identitet under vilken man samlas för ”sakens” bästa. 

• Utbildningsmöjligheter/att lära av erfarenhet 

Att vara terrorist är något man kan lära sig och genom att formulera ett gemensamt mål lär sig 

alla i gruppen automatiskt saker. Det finns ett par generella principer som är tillämpbara på 

terrorister när det gäller att förklara hur människor lär sig saker.  

För det första: för att nå målet måste man anpassa sig till omgivningen och ändra sitt 

uppträdande efter det.  

För det andra: lär sig gör man genom att iaktta och interagera med andra för att sedan upprepa 

det beteendet.   

                                                
84 Ross 2006, s. 86-90. 
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• Kostnad–Belöning beräkningar 

Detta är den viktigaste psykologiska förklaringsvariabeln.  

Terrorister är inte galningar och agerar inte som de gör på grund av psykiska störningar. 

Tvärtom är de mycket beräknande människor som noga väger av på vilket sätt deras aktioner 

påverkar samhället. Metodens nytta kalkyleras individuellt av individen och kollektivt av 

gruppen och de flesta terrorister ser terror som ett kostnadseffektivt sätt att åstadkomma 

förändring/sitt syfte, vare sig det är att sätta skräck i en befolkning eller att få en regering på 

fall. Att välja terror som metod är alltså ett rationellt val som en terrorist eller terroristgrupp 

gör.85 

 

 

                                                
85 Ross 2006, s. 86-90. 
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5 TEORETISK ANALYS 

Nedan följer en teoretisk analys baserad på Ross´ kausalmodell och övrig litteratur jag läst. 

De ställningstaganden jag gjort är, för mig logiska slutsatser baserade på samma material. 

Kapitlet består av två delar. Den första delen är en statsvetenskaplig diskussion om de 

politiska dimensionerna i modellen medan den andra delen är en epistemologisk analys i 

vilken jag diskuterar hur framtida terrorismforskning bör genomföras.  

 

5.1 Statsvetenskaplig analys 

 

5.1.1 Typ av politiskt system 

Enligt Ross´ modell kan olika typer av politiska system agera katalysatorer för terrorism. Det 

som kallas typ av politiskt system är en grundläggande strukturell orsak som i sin tur påverkar 

ett antal direkt utlösande (både strukturella och psykologiska) orsaker. 

Modellen beskriver på vilket sätt det politiska systemet i ett land påverkar vilka utlösande 

faktorer som uppstår. Det kan tänkas att de fenomen som kännetecknar demokratier; t.ex. fria, 

allmänna val, yttrande- och pressfrihet och skydd för grundläggande fri- och rättigheter, 

skapar förutsättningar som stimulerar uppkomsten av terrorism. Det är också möjligt att 

demokratier på detta sätt skapar en politisk miljö där individer och grupper tillåts manifestera 

sina olika åsikter och värderingar. Dessa grupper kanske t.o.m. bildar ideologiskt grundade 

organisationer. I denna tankekedja kan man vidare föreställa sig att några av dessa 

organisationer är så radikala och sugna på att förändra samhället så att de tar till 

terrormetoder.  

Samtidigt menar jag att precis samma typ av miljö skulle kunna vara väldigt öppen och 

tolerant för t.ex. minoriteter och på så sätt minska risken för terrorism. 

Ross säger också att demokratier drabbas oftare av terrorism än andra typer av politiska 

system. Så långt är forskningsvärlden med honom. Han fortsätter sedan genom att urskilja ett 

antal faktorer som kan vara orsaker till detta fenomen, faktorer som han menar sällan 

förekommer annat än i demokratier. Det handlar t.ex. om yttrandefriheten, en fri media, 

utländska terroristers goda tillgång till möjliga offer, skydd för grundläggande fri- och 

rättigheter m.m. Faktorer som tillsammans möjliggör framväxten av grupper med olika 

politiska värderingar och krav.86 Detta är som jag ser det hans ”gemensamma nämnare”, att 

demokratier uppmuntrar framväxten av olika ideologiska grupper. Genom att uttrycka sig på 

                                                
86 Ross 2006, s 82. 



 26 

detta sätt begränsar sig Ross enligt min mening till att analysera endast nationell terrorism och 

att all terrorism som drabbar ett land på något sätt har sin grund i konflikter mellan olika 

grupper inom landet. Vi ska komma ihåg här att inget av de attentat jag nämnde i inledningen 

(förutom möjligen i Tokyo 1995) utfördes av inhemska grupper. Den senaste vågen av 

terrorism är framförallt internationell terrorism och de som ligger bakom attentaten har oftast 

inte sin härkomst i de länder som drabbas.  

Att det politiska systemet i ett samhälle kan framkalla strukturella och psykologiska orsaker 

som i sin tur påverkar uppkomsten av terrorism är visserligen möjligt. Man kan dock tänka sig 

många politiska faktorer som teoretiskt skulle kunna stimulera uppkomsten av olika typer av 

terrorism och det finns ingenting som talar för att det är just det politiska systemet i sig som 

ger upphov till andra förklaringsfaktorer. En aggressiv utrikespolitik skulle t.ex. kunna ge 

upphov till missnöje utomlands, något som skulle kunna manifesteras i att landet drabbas av 

(internationell) terrorism. På samma sätt torde länder som undergår en transitionsprocess vara 

mer utsatta för revolutionärt baserad (nationell) terrorism. Länder som står i fokus i 

internationell media har ett symboliskt värde och torde löpa större risk att drabbas av 

terroraktioner eftersom terroristernas budskap då kan spridas snabbt. Alla dessa faktorer är 

exempel på faktorer som skulle kunna uppstå i länder med helt olika typer av politiska 

system.  

 

5.1.2 Den förda politiken 

Vi vet faktiskt att demokratier drabbas i högre grad av terrorism än andra politiska system, 

t.ex. mer auktoritativt styrda länder. Därmed inte sagt att alla demokratier drabbas av 

terrorism. De nordiska länderna har t.ex. varit nästan helt förskonade från terrorattentat, 

medan Storbritannien, precis som många andra länder, har drabbats av stora terrorattentat, 

senast i London 2005. Storbritannien är, precis som Sverige, en demokrati och i båda länderna 

finns grupper med olika politiska värderingar och krav. USA, landet som idag är världens 

främsta symbol för terrorismbekämpning, hade fram till 2001 varit så gott som helt förskonat 

från internationell terrorism.  

Det är också svårt att motivera hur en viss typ av politiskt system i sig skulle kunna påverka 

t.ex. terroristers tillgång till vapen och sprängämnen. Även här är det snarare den förda 

politiken som påverkar i vilken utsträckning tillgången blir liten eller stor. Som exempel kan 

vi jämföra de två demokratierna USA och Storbritannien. De två länderna har samma typ av 

politiska system men för två helt skilda linjer vad gäller vapenpolitik. USA för en frikostig 

vapenpolitik och landet svämmar formligen över av handeldvapen. Storbritannien för en mer 
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restriktiv vapenpolitik och landet (precis som de flesta Europeiska länder) har således inte alls 

lika många handeldvapen i omlopp. 

Också det som i modellen kallas stöd är något som inte alls är gemensamt för världens olika 

demokratier. Vissa demokratier har aktivt stött terroristorganisationer medan andra 

demokratier inte gjort det. Återigen, det är snarare den förda politiken som påverkar hur och 

om man stöder terroristorganisationer.  

Det tycks alltså vara så att endast vissa demokratier drabbas av terrorism, men vilka? Vad är 

det som gör att vissa demokratier drabbas av terrorism och inte andra? Kan modellen hjälpa 

oss att förstå detta? 

 

Om man närmare granskar den politik som förts av länder i västvärlden ser man att de som 

värderat mänskliga rättigheter och demokratiska värden högt (t.ex. de nordiska länderna), i 

högre grad tycks vara förskonade från terrorism.87 Den förda politiken är dock svår att uttala 

sig om, eftersom det är terroristernas egen uppfattning av politiken som är avgörande. 

Politiska analytiker kan tolka en förd politik på ett sätt medan en potentiell terrorist upplever 

något helt annat. Så problemet jag nämnde tidigare återstår. Varför drabbas vissa demokratier 

av terrorism och andra inte?  

Om vi försöker sätta oss in i hur terrorister väger för- och nackdelar med potentiella mål så 

ligger det nära till hands att tänka börja tänka på vilka demokratier som verkar vara ”bra” mål 

ur terroristernas synvinkel. Framför allt kan man tänka sig att det är demokratier med någon 

sorts symbolvärde, på det sätt som t.ex. World Trade Center i USA var starka symboler bl.a. 

för kapitalism. Dessutom kan man tänka sig att det bör vara demokratier med en väl 

utvecklad, fri media så att de starkt eftersträvade symboliska effekterna uppnås.  

I någon mån kan terroristernas val av demokratier som mål alltså handla om utbud och 

efterfrågan. Det kan helt enkelt handla om vilket land som, från terroristernas synvinkel, har 

”bäst” förutsättningar att katalysera de effekter man vill åt. Fortsätter man den tankebanan så 

känns det också rimligt att olika demokratier blir intressanta mål i vissa tider. Politiska 

skeenden inom ett land torde kunna göra landet ”attraktivt” som mål för terrorister och på 

samma sätt torde vissa politiska skeenden kunna göra landet mindre ”attraktivt” som mål. 

Denna typ av resonemang om symboliskt viktiga mål menar jag helt saknas i Ross´ modell.  

 

 

                                                
87 Lia 2005, s. 16. 
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5.2 Epistemologiska reflektioner 

Det är tveksamt om terroristernas relativt småskaliga verksamhet överhuvudtaget kan 

kartläggas, med tanke på hur liten verksamheten är i förhållande till andra mänskliga 

verksamheter. Intensiva kvalitativa ansatser där man undersöker specifika fall på djupet kan 

troligen ge mer ur ett vetenskapligt perspektiv även om generella teorier kan ha en funktion i 

att kartlägga vissa övergripande mönster.  

Genom att försöka formulera en större förklaringsteori ansluter sig Ross till den positivistiska 

skolan. Han menar att mänskliga fenomen och handlingsmönster faktiskt går att förklara med 

hjälp av generella teorier. Jämför man modellen med den tidigare forskningsöversikten finner 

man att det finns stora likheter. Det är i princip samma förklaringsfaktorer jag hittat i 

forskningsöversikten som redovisas i Ross´ modell. Men frågan är vad modellen egentligen 

säger. Är den användbar? Är det vettigt att föra samman förklaringsfaktorer i ett försök att 

skapa en omfattande kausalteori? 

Jag tror inte att man kan ta ett terrorattentat ur sitt sammanhang för att göra generaliseringar. I 

slutet av 60-talet fick t.ex. den vänsterextrema gruppen Baader-Meinhof stor uppmärksamhet i 

Tyskland och i Europa. De utmanade det snabbt framväxande kapitalistiska samhället som 

tagit fart efter andra världskriget. Under denna period fick stora folkmassor snabbt anpassa sig 

till ett nytt samhälle. Medan många var glada över den nya kapitalism som införts så kände 

sig troligen många gamla vänsterextremister frustrerade över att vara ”fast” i 

konsumtionssamhället och de började drömma om något annat. Baader-Meinhof ligan 

grundades alltså i en tid som till viss del var präglad av en längtan efter något annat, en tid av 

missnöje bland de vänstergrupper som fanns. Missnöjet agerade med all sannolikhet 

katalysator för ligans framgångar och det är i ljuset av bl.a. detta missnöje som deras 

framgångar måste analyseras. Vad jag vill säga med detta är alltså att det fanns strukturella 

och psykologiska förklaringsfaktorer som var utmärkande för just den platsen och den 

tidsperioden. Precis som det finns helt andra förklaringsfaktorer som är specifika för andra 

platser där terrorism uppstått. Därför är det viktigt att komma ihåg att exakt samma 

förutsättningar aldrig uppstår två gånger. Det är tveksamt om en analys av en terroristgrupps 

framgångar någonsin kan läggas till grund för analys av andra grupper i andra tider och andra 

miljöer. Mänskligt beteende kan helt enkelt inte förklaras endast av strukturella och 

psykologiska faktorer, kontexten spelar roll.88 

                                                
88 Flyvbjerg, Bent, 2001, Making Social Science Matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again, 
Cambridge: Cambridge University Press, s. 47. 
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Även om man kan kartlägga viktiga samband om under vilka omständigheter terrorism har 

uppstått så kan man ändå aldrig med någon säkerhet förutsäga var det kommer att uppstå 

härnäst. Slumpen, likväl som andra faktorer (sociala, kulturella, ekonomiska, politiska osv.) 

spelar alla samman och bestämmer en social utveckling, av vilka terrorism är en möjlig 

utveckling. 

För att studier om terrorismens orsaker ska bli intressanta menar jag att de politiska orsakerna 

måste analyseras i ett mer detaljerat perspektiv. När det gäller den terrorism som drabbar 

demokratier finns det, så vitt jag kan bedöma, inget uppenbart samband mellan typ av politiskt 

system och uppkomsten av terrorism. Däremot tror jag att man kan finna viss kausalitet vad 

gäller sambandet mellan förd politik och uppkomsten av terrorism.  

Ett första steg i en fortsatt analys vore alltså att undersöka hur terrorism drabbar samhällen 

med olika typer av förd politik. Forskare bör i sådana fall börja med att kategorisera världens 

alla demokratier utifrån vilken sorts politik de för. Sedan skulle man kontrollera dessa 

kategorier mot de olika typer av terrordåd som drabbat landet. På så sätt skulle man kunna få 

en indikator på vilka typer av förd politik som förefaller ha ett samband med olika former av 

terrorism. Begreppet typ av politiskt system är alltså alltför vid och inbegriper alltför många 

möjliga politiska källor till varför terrorism uppstår. Jag föreslår därför att modellen 

modifieras och begreppet typ av politiskt system ersätts med förd politik. 
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6 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Min undersökning visar att det inte tycks finnas någon klar konsensus över vilka faktorer som 

de facto agerar som katalysatorer för terrorism. Hur man än resonerar och analyserar så landar 

man i frågan: vilka politiska faktorer har länder som drabbas av terrorism gemensamt? 

Eftersom inget empiriskt test av hela modellen har genomförts i denna undersökning så är det 

svårt att uttala sig om dess riktighet. Efter att ha analyserat endast en dimension av modellen, 

dvs. den som gäller hur olika typer av politiska system påverkar andra strukturella och 

psykologiska förklaringsfaktorer, blir min slutsats att Ross´ modell erbjuder en begränsad 

förståelse för uppkomsten av terrorism.  

Det finns redan kartlagda samband mellan olika förklaringsfaktorer och uppkomsten av 

terrorism men eftersom samma förutsättningar inte kan uppstå flera gånger så kan inte en 

modell baserad på tidigare terrorism användas för att förutsäga framtida terrorism. Dessutom 

är viktiga samband mellan strukturella faktorer i modellen värda att ifrågasätta, t.ex. hur en 

typ av politiskt system i sig skulle kunna påverka vilka andra strukturella och psykologiska 

faktorer som uppstår i ett samhälle. Jag menar att det snarare är den förda politiken som 

påverkar vilka strukturella och psykologiska faktorer som i sådana fall uppstår. Modellen 

lämnar också helt ute viktiga dimensioner, t.ex. det symboliskt viktiga våldet, som viktiga 

förklaringsfaktorer för dagens internationella terrorism.  

Det jag nu nämnt är saker som får mig att tro att det nog inte går att formulera stora, generella 

teorier som förklarar varför terrorism uppstår. För det första blir de alltför generella för att 

verkligen säga något av värde. I Ross´ modell har man t.ex. inte delat in terrorismen i olika 

typer och inte heller skiljt mellan nationell och internationell terrorism. För det andra så har 

Ross gjort en del logiska kullerbyttor när det gäller den politiska delen av modellen, främst 

när han beskriver hur typiska demokratier skulle vara mer benägna att drabbas av terrorism. 

Det kan ju faktiskt vara precis tvärtom, såsom i de nordiska länderna. Jag utesluter dock inte 

helt att modeller av detta slag skulle kunna vara användbara för att påvisa eventuella mönster i 

terrorismuppkomst. Även om demokratier i högre grad drabbas av terrorism så är det alltså 

inte alla demokratier som drabbas och fortsatt forskning rörande de politiska drivkrafterna 

borde således inriktas på att jämföra möjliga politiska förklaringsfaktorer mellan de länder 

som faktiskt drabbas av terrorism. Ett alternativ skulle också kunna vara att vända på 

problemet och söka politiska samband hos de länder som varit förskonade från terrorism. 

Forskare och makthavare har mycket att vinna på intensiva kvalitativa ansatser när det gäller 

studiet av terrorismens orsaker. Undersökningen föreslår att forskare använder sig av djupa 
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fallstudier89 där man analyserar möjliga förklaringsfaktorer hos just det land man ämnar uttala 

sig om, istället för att dra slutsatser av terrorism som uppstått i andra miljöer och under andra 

tidsperioder. På samma sätt bör man avstå från att formulera stora kausalteorier som försöker 

förklara uppkomsten av all terrorism. Forskare och makthavare måste inse att det inte finns en 

universallösning och att det bästa sättet att förebygga terrorism är att vidta preventiva åtgärder 

baserade på kunskap om de grupper som agerar i det egna landet. 

Samtidigt är det viktigt att inte tappa modet och ge upp terrorismforskning helt och hållet. 

Även om det är svårt, eller kanske t.o.m. omöjligt, att med säkerhet förutspå terrorism så kan 

man med säkerhet finna starka samband mellan förklaringsfaktorer och uppkomsten av 

terrorism. Om forskarna kan kartlägga ett antal sådana samband så ökar möjligheten att 

förebygga terrorism, även om den inte kan elimineras helt och hållet. 

                                                
89 Flyvbjerg 2001, s. 66-67. 
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