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The main purpose of this study was to develop an analytical framework for the study of 

terrorism, and secondly to apply it on the Israel/Palestine conflict. To achieve the first purpose, 

I examined the history and background of the conflict. The purpose of the study has been 

achieved by using a qualitative text analysis. 

The questions that were requested answers in this study are:  

- What are the main reasons that might trigger terrorism?   

- What are the main reasons that might triggered the terrorism in this case?  

 

The outcome of this study is that the cause-factors to the terrorism appearance is 

modernisation and urbanisation, social tolerance of political violence, revolutionary ideologies 

and beliefs, powerless states and state response, the lack of political participation and 

minorities and terror-leader dissatisfaction. I developed the theory that I used and added other 

factors like occupation, strive for independence and self-sufficiency, and other like the 

diplomatic impasse, provocative event and religion that have characterised the conflict from 

the beginning.  
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1. Inledning 

” Few terrorists call themselves terrorists: many are ´freedom fighters´ or heroic defenders of 

a worthwhile cause.” 1 

Våld, motstånd, revolution, territorium, autonomi, uppror och självmordsattentat är alla 

förekommande begrepp inom Israel/Palestinakonflikten, en konflikt som har lämnat sitt blodiga 

spår i många historieböcker. Israel/Palestina är en konflikt mellan två folkgrupper som stått i 

strid med varandra i mer än hundra år. En konflikt som tycks vara enkel att förstå men omöjlig 

att lösa.  

Terrorismens uppkomst har eskalerat konflikten till en olöslig nivå, där alla politiska och 

diplomatiska lösningar ständigt misslyckas med att skapa ett fredligt tillstånd. FN:s försök till att 

finna en fördelningsresolution har endast lett till ökade stridigheter och förhöjt missnöje.  

Ett misstag som många gör är att betrakta terrorism som ett nytt fenomen, vilket inte stämmer. 

Terrorism har existerat under mycket lång tid, då det går att spåra dessa våldshandlingar ända 

tillbaka till romartiden. Redan då stred judarna för ”det heliga landet”, och seloterna2), som då 

kämpade mot det romerska imperiet, utsågs till de första terroristerna.3 Det är även viktigt att 

förstå att terrorism ofta är resultatet av rationella och välplanerade val, som inte sällan utförs 

av välutbildade och medvetna ledare.   

För att bekämpa terrorism krävs större förståelse om dess bakgrund och historia. Med det sagt, 

krävs således en noggrann undersökning av terrororganisationernas bakomliggande drivkrafter 

och djupgående analyser av de utlösande faktorerna i de olika fallen. Det är viktigt att ha i 

åtanke att terrorism varierar från fall till fall, och det är även viktigt att inse att terrorismens 

skepnad har varierat under årens gång.  

 

 

                                                      
1 Whittaker (2002) s.4 
2 Seloterna- kom från det grekiska ordet zelos, en judiskt nationellt rörelse med en revolutionär ande. Rörelsens 
syfte var att bekämpa  det romerska imperiet som höll på att ockupera östra Medelhavets kustländer. 
3 Kumm (2002) s.36 
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1.1     Syfte och frågeställning 

Kunskap om terrorismutlösande faktorer skulle således kunna användas i bekämpning av 

densamma. Det är därför viktigt att förstå vad terrorism är, och vad den bakomliggande orsaken 

är till att de här organisationerna väljer dessa våldsamma metoder, för att senare kunna 

förbättra motmedlet, och föra rätt kamp mot dem.  

 Syftet med uppsatsen är:  

 Att skapa ett analytiskt ramverk om vad som orsakar terrorism. 

 Att använda det analytiska ramverket för att undersöka de bakomliggande orsakerna till 

terrororganisationers uppkomst under Israel/Palestinakonflikten. 

 

Frågeställningar 

 Vad orsakar terrorism?  

 Vad orsakade den judiska terrorismen i fallet Israel/Palestina?  

 Vad orsakade den palestinska terrorismen i fallet Israel/Palestina?  

 

1.2    Avgränsningar 

Studierna jag har tagit del av gällande terrorismen är mycket extensiva och därför är det enklast 

att dela upp ämnet i två grenar.  Den första är den som handlar om terrorismen på gruppnivå, 

där man undersöker hur terrorismen som en organisation fungerar och varför den uppstår. Den 

andra delen gäller terrorism på den individuella nivån.  

Denna studie kommer att fokusera på terrororganisationer, därför att det är mycket mer 

avancerat och komplicerat att undersöka terrorism på individnivån. Samt att det finns en risk 

att studien snarare blir mer psykologisk än statsvetenskaplig.   Den här begränsningen har jag 

gjort för att det skulle kräva en ingående undersökning av terroristernas liv och bakgrund, vilket 

är en omöjlig uppgift på grund av uppsatsens art och tid. 

Ytterligare en begränsning kommer att göras i denna studie: tidsbegränsning av Israel/Palestina 

konflikten. Jag kommer att undersöka konflikten fram till Hamas valseger 2006. Detta för att 

Hamas övergång, från att vara en terrororganisation till att bli ett palestinskt regerande parti, 
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ändrar konfliktens form från att vara ett krig mellan en terrororganisation och en stat, till ett 

krig mellan två stater.  

En av svårigheterna jag mötte under skrivningens gång var valet av teori, då det finns många 

framgångsrika teorier om terrorism. På grund av uppsatsen art och den begränsade tiden valde 

jag att enbart använda mig av en teori, Martha Crenshaws. Valet stod mellan Martha Crenshaw, 

Paul Wilkinson och David J. Whittaker. Anledningen till att jag valde Martha Crenshaws teori 

var att hennes teori visade sig mer övergripande och grundläggande än de andra teorierna.  

 

1.3    Disposition 

Första kapitlet uppvisar  inledning, syfte och frågeställning samt avgränsningar och disposition. 

Andra kapitlet presenterar bakgrundsteori samt terrorismens utveckling och dess definition för 

att skapa en bra grund till Martha Crenshaws teori som också tas upp i detta kapitel.. Tredje 

kapitlet presenterar metod och material och operationalisering.   

Fjärde kapitalet handlar om empiri  och introducerar Israel/ Palestinakonflikten. Femte kapitlet 

är ett analyskapitel, där appliceras det analytiska ramverket  på det utvalda fallet. Det sista 

kapitlet är slutsatsen, där presenteras resultatet av undersökningen.  
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2. Teori om terrorism 

”Inget är lättare än att fördöma den som begår onda handlingar, och inget är svårare än 

att förstå honom”4. 

Detta kapitel är till för att skapa större förståelse och klarhet för vad begreppet terrorism 

innebär, samt hur människan har sett på terrorism genom åren. Detta kommer att ske genom 

att lyfta fram varierande definitioner av begreppet samt förklara olikheten mellan olika typer 

av terrorism. För att förstå det komplicerade begreppet terrorism är det viktigt att skilja mellan 

en terrorist, en gerillakrigare och en frihetskämpe.  

 

2.1    Begreppets utveckling 

Begreppet ”terrorism” blev först känt under den Franska Revolutionen. Begreppet har sedan 

förändrats under åren. Till skillnad från dagens syn och uppfattning, var terrorism tidigare ett 

mindre negativt laddat begrepp. Vad som ansågs vara terrorism då, var revolutionära aktiviteter 

av icke statliga grupper. Régime de la terreur var ett instrument som användes av den 

revolutionära regimen i Frankrike, med syftet att skrämma kontrarevolutionärer och andra 

dissidenter, det vill säga alla som regimen ansåg vara ”enemies of the people”. 5 

På 1930-talet ändrades begreppets innebörd, och terrorism upphörde att förknippas med 

revolutionära rörelser och våld mot staten. Det var inte längre ”enemies of the people” som var 

målet utan ”enemies of the state”. Terrorismen handlade här om statens förtryck av sina egna 

medborgare, som i fascistiska Italien, Nazityskland och Stalin i Ryssland.6 

Efter andra världskriget ändrade terrorismen skepnad och återgick till sin ursprungliga 

betydelse. Nu användes begreppet terrorism främst för att beskriva de våldsamma uppror, 

skapade av nationalister och anti-kolonister, som uppstod i olika delar av världen, t.ex. Asien, 

Afrika och Mellanöstern under 1950-talet. Dock var det omdiskuterat om man kan kalla dessa 

rebeller för terrorister, då de ansåg sig vara ”freedom fighters”.7  

“The difference between the revolutionary and the terrorist,” Arafat stated, “lies in the reason 

for which each fights. For whoever stands by a just cause and fights for the freedom and 

                                                      
4 Fjodor Dostojevskij (1983) Brott och straff  
5 Hoffman (2006). s.3 
6 Ibid. s.14 
7 Ibid.s.16 
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liberation of his land from the invaders, the settlers and the colonialists, cannot possibly be 

called terrorist.” 8 

 Detta citat av före detta PLO-ledaren Yassir Arafat visar hur terrorismen kan tolkas på olika 

sätt,  beroende på hur man väljer att se på det. I det här fallet ansåg Arafat att PLO och dess 

anhängare var frihetskämpar, och att de inte har någon som helst koppling till terrorism, medan 

större delen av världen, inte skulle hålla med. 

 Idag är terrorism ett oförlåtligt brott och ett hot mot stabiliteten9. Terrorism förknippas med 

extrema religiösa organisationer som vill skapa rädsla i hela världen.” Nearly half of the number 

of today’s terrorist groups could be classified as religious in character and/or motivation. “ 10 

1992 Algeriet- islamiska extremister brände byar, restauranger och  marknader.  

1993 Bombay- Islamister dödar hinduer för att ha förstört en moské.  

1994 Jerusalem- en judisk nationalist dödar 29 muslimska palestinier i en moské.  

1995 Oklahoma-  Kristna fanatiker bombar en statlig byggnad och dödar  169.  

1996  Luxor- Muslimska brödraskap skjuter 50 utländska turister. 11 

Det religiösa inflytandet och dess direkta inverkan på terrorister är ingen komplicerad ekvation. 

Religion tenderar att skapa solidaritet, tillhörighet, målvetenhet och regler för vad som är rätt 

och fel, samt skyldighet att förmedla till andra vad som är rätt och fel och att få de att gå den 

rätta vägen. När intolerans gentemot oliktänkande blandas med de extrema religiösa 

övertygelserna, kan det leda till diskriminering, trakasserier och våldsamma protester. Oftast 

görs terrordåd i religionens. 12 

 För att förstå kopplingen mellan religion och terrorism är det viktigt att förstå att terrorism i 

religionens namn har förkastats och underkänts av de flesta religiösa ledarna i världen 13. Det 

är även viktigt att förstå att religionen inte orsakar själva konflikten, utan att den används som 

verktyg av vissa terrorister och olika terrororganisationer för att uppnå sina mål. Terrorister 

som använder sig av religion, presenterar oftast sina politiska mål i religiösa termer. På det viset 

kan de motivera andra att offra sig själva för organisations mål. Genom att omvandla sin kamp 

                                                      
8 Hoffman (2006) s.16 
9 Ibid. s.18 
10 Whittaker (2002) s.93 
11 Ibid. s.91  
12 Ibid. s.92 
13 Wilkinson (2011) s.33 
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från en politisk till en religiös, kan de intala aktörerna att de deltar i en kamp för Guds vilja som 

då går före egenintresse. 14   

2.2 Definitioner 

Det är långt från okomplicerat att försöka identifiera de bakomliggande orsakerna till 

terrorismens uppkomst. Den främsta anledningen till komplikationen är att begreppet 

”terrorism” används som en benämning på många olika händelser och fenomen. Fenomenet 

har existerat sedan urminnes tider, redan vid Kristi födelse kämpade seloterna15) mot det 

romerska imperiet.16 Begreppet terrorism sägs omfatta alla som använder sig av våldsamma 

metoder för att skrämma en viss målgrupp, till exempel rebelliska grupper som IRA, Islamiska 

Staten eller Al Qaida som riktar sina vapen mot civilbefolkningen. Begreppet inkluderar  även 

stater som använder våld för att exempelvis skrämma sina egna medborgare.17  

 Terrorismen är inte en filosofi ,terrorismen är en uppsättning av olika metoder och strategier 

av våld och strider . Dessa metoder används ofta av olika extremt politiska, religiösa, etniska 

eller nationalistiska grupper. Dessa grupper brukar oftast vara svaga och finner terrorism som 

den enda vägen till förändring. 18  Trots det faktum att terrorism är ineffektiv metod och har 

väldigt sällan lyckats uppnå de politiska målen, verkar inte det påverka terroristernas val av 

strategi.19 

Terrorism är en kollektiv handling, därför sker de flesta terrordåd i gruppens eller 

organisationens namn. Denna teori förstärks när man undersöker de ekonomiska nackdelar en 

individ kan få genom att delta i en terrororganisation. Terroristerna deltar även om handlingen 

innebär en försämring av eget välbefinnande, det viktigaste är att handlingen gynnar gruppen.20 

Det finns ingen plats för individualism, egna idéer eller egna åsikter inom sådana grupper. För 

att bli en terrorist och för att få vara en del av kollektivet, krävs en eliminering av ens egen 

identitet.21 

                                                      
14  Sosis & Alcorta (2008) s.3-4 
15 Se fotnot 2.  
16 Kumm (2002) s.36 
17 Bjørgo (2005). s.1 
18 Laqueur (2001) s.5 & Nationalencyklopedin. Terrorism (2016) 
19 Wilkinson (2011) s.9 
20 Bjørgo (2005); Gupta s.16-18. 
21 Ibid.  s.16-18. 



10 | S i d a  

 

 För att lyckas med att definiera ordet terrorism är det viktigt att urskilja mellan terrorism och 

andra våldsgärningar. Terrordåd har vissa egenskaper som separerar dem från andra 

våldshandlingar, såsom att inom terrorism försöker terroristerna skapa en miljö av rädsla och 

skräck. Oftast riktar de sina hot och sitt våld, som inte sällan är oförutsägbart, mot den oskyldiga 

civilbefolkningen som inte har någon inblandning i terroristernas politiska konflikter.22 

För att förstå terrorism och för att förenkla vägen mot definitionen är det bra att skilja mellan 

tre nivåer av terrorism: nationell terrorism, statsterrorism och internationell terrorism. 

2.2.1 Nationell terrorism 

Den nationella terrorismen präglas oftast av den revolutionära andan som inte sällan förtrycks 

och bekämpas av  staten eller den styrande makten. Den nationella terrorismen har alltså sin 

grogrund i de politiska missförhållandena. Terrordåden riktas vanligen mot statliga mål såsom 

statliga och kommunala institutioner, myndigheter eller statliga representanter. Syftet med den 

nationella terrorismen är att visa sitt missnöje av de styrande samt att tvinga den rådande 

makten att betala för sin kontroll av området, samt att främja de politiska målen som 

organisationen har. 23  

Under slutet av 1800-talet och ända fram till år 2000 grundades många nationalistiska 

organisationer i olika länder runtom i världen, och som oftast drev de en väpnad kamp mot 

regimen som inte sällan var en kolonialmakt.  De mest omtalade terrororganisationerna i 

Europa under den tiden var irländska IRA,  baskiska ETA och även den västtyska gruppen Baader- 

Meinhof. 24  

2.2.2 Statsterrorism 

Det är inte enbart missnöjda, nationalistiska organisationer som använder sig av terrorism, 

terrorism kan även utövas av stater som inte nödvändigtvis befinner sig i underläge. 

Statsterrorism handlar om stater som använder sig av terrormetoder, eller stödjer 

terrororganisationer som utför terrordåd riktade mot regimens opposition. 25 Ett exempel på 

statsterrorism är den franska statens aktion 1985, där två hemliga agenter beordrades av det 

                                                      
22 Wilkinson (2011).s.17  
23 Häggman (1978) s.72 
24 Nationalencyklopedin, Nationell terrorism.  
25 Ibid. Statsterrorism & Kumm (2002) s.29 
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franska försvarsdepartementet att spränga fartyget Rainbow Warrior som användes av 

organisationen Greenpeace. Rainbow Warrior skulle delta i en demonstration mot Frankrikes 

kärnvapenprov i Stilla havet. 26 

2.2.3  Internationell terrorism 

Internationell terrorism är den typen av terrorism där terrordåd inte har några nationella 

gränser. Hela världen är terrororganisationernas krigszon, och fungerar också som en potentiell 

plats för deras terroraktioner. Den här typen av terrorism drivs mot internationella mål, det vill 

säga även mot mål utanför hemlandet. Sådana terrororganisationer kan rikta sitt våld mot olika 

mål, exempelvis diplomatisk personal, turistbyråer eller flygplan. Syftet med den internationella 

terrorismen är att väcka uppmärksamhet kring organisationen och dess politiska mål. Al Qaida 

och Islamiska Staten (IS)  är två exempel på organisationer som använder sig av internationell 

terrorism. 27 

 För den här typen av terrorism är mord och kidnappningar den vanligaste terrormetoden. Det 

har även förekommit flygplanskapningar, ockupationer och gisslandrama. Det mest 

uppmärksammade terrordådet är 11:e septemberattackerna år 2001, då 19 Al Qaida-

medlemmar kapade fyra flygplan, och använda två av dem för att flyga in i World Trade Center-

tornen. Attacken krävde nära 3000 liv och lämnade mer än 6000 skadade. Islamistiska Staten 

stod bakom terrordådet i Frankrike 2015, då beväpnade män tog sig in i Charlie Hebdos och 

mördade tolv personer. Samma år anordnades ett till terrordåd mot sex olika platser i Paris, 

minst 129 personer dödades. 28  

2.2.4      EU:s definition 

EU väljer att definiera terrorism utifrån dess handlingar, de betonar också vikten av 

terrorismens hot mot demokratin, mänskliga rättigheter och den ekonomiska och sociala 

utvecklingen.  EU ger friheten till alla medlemsstater att vidta nödvändiga åtgärder för att 

stoppa terroristhandlingar. Aktioner som skadar, eller vållar skada i ett land eller i en 

internationell organisation, ska definieras som terrordåd i enlighet med nationallagstiftningen. 

Ett brott betraktas som ett terroristbrott när det sker med syftet att skapa eller sprida rädsla 

                                                      
26 Kumm (2002) s.30  
27 Nationalencyklopedin, Internationell terrorism 
28 “Paris attacks: What happened on the night” BBC News http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994 
(2016-10-17)  

http://www.bbc.com/news/world-europe-34818994
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och skräck hos ett lands befolkning. Ett brott kan även betraktas som ett terroristbrott när det 

sker för att tvinga offentliga myndigheter och internationella organisationer att genomföra 

handlingar för terrororganisationens räkning, eller att tvinga dem att avstå från att genomföra 

en viss handling. Att rubba stabiliteten, eller att bidra till politisk eller ekonomisk instabilitet, 

eller att förstöra den konstitutionella eller sociala strukturen i ett land kan även det betraktas 

som terrordåd.29 

EU väljer att definiera terrororganisation som en strukturerad och välorganiserad grupp. 30 Med 

det menar man en grupp som uppstod av noggranna val och noggrann planering. 

Organisationen uppstår när mer än två personer deltar i gruppen, och agerar tillsammans för 

att begår olika terroristiska gärningar. Det är olagligt att leda eller delta i en terrororganisation. 

31    

2.2.5 FN: s definition  

Citaten nedan är inte FN:s definition av terrorism, utan vad FN anser bör inkluderas i 

terrorismens definition. FN har under många år kämpat med att definiera begreppet terrorism, 

men de har ännu inte lyckats besvara frågan om vad en terrorist är, eller vilka grupper som kan 

betraktas som terrororganisationer.  

“Any action, in addition to actions already specified by the existing conventions on aspects of 

terrorism, the Geneva Conventions and Security Council resolution 1566 (2004), that is 

intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants, when the 

purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a 

Government or an international organization to do or to abstain from doing any act”. 32 

 

2.3 Terrorist eller frihetskämpe?  

En av komplikationerna man handskas med, och som är en viktig faktor man behöver tänka på 

när man studerar terrorism, är skillnaden mellan en terrorist, en gerillakrigare och en 

frihetskämpe, samt vanliga kriminella organisationer. Det kan tyckas vara enkelt att skilja 

                                                      
29 EU rådets rambeslut (2002)  
30 ” Med termen strukturerad grupp avses en grupp som inte tillkommit slumpartat i det omedelbara syftet att 
begå ett brott och som inte nödvändigtvis har formellt fastställda roller för medlemmarna, kontinuitet i 
sammansättningen eller en noggrant utarbetad struktur.”-  Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om 
bekämpande av terrorism 
31 EU rådets rambeslut (2002) 
32 U.N. rapport (2004) s.52 
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mellan en terrorist och en frihetskämpe, men vem är det som avgör vem som är hjälten och 

vem som är den onda? Om man frågar en Palestinier vad hen anser att PLO är, så skulle man få 

ett enkelt svar: frihetskämpar. Om samma fråga ställs till en israelit så skulle man utan tvekan 

få svaret: terrorister. Vem avgör när våldet är legitimt?   

Ett av våra tiders mest kända fall är Nelson Mandela33. Han betraktades under många år som 

terrorist, men lyckades senare befria Sydafrika från regimens förtryck, och blev Sydafrikas 

första demokratiskt valda president. Det var inte enbart Sydafrikas apartheidregim som 

betraktade Mandela som terrorist, utan många andra regeringar. Många av dem kom senare 

att betrakta honom som en frihetshjälte. 34   

“The terrorist targets civilians. The guerrilla goes for military personnel and facilities. The 

freedom fighter conducts a campaign to liberate his people from dictatorial oppression, gross 

disarmament, or the grip of an occupying power.” 35  Det är alltså inte våldet som avgör om 

man är terrorist, utan mot vem man riktar sitt vapen. En terrorist riktar oftast sitt vapen mot 

civila mål, och visar sällan på någon begränsning av brutaliteten. En gerillakrigare å andra sidan, 

kämpar oftast i grupp och riktar sina vapen mot vad gruppen uppfattar vara militära mål. Till 

denna kategori tillhör Fidel Castro från Kuba och den argentinska Che Guevara. Till den sista 

kategorin tillhör Mandela och Gandhi36) som under många år kämpade för folkets frihet, både 

med våld och icke- våldsmetoder.37  

2.4 Martha Crenshaws teori 

Terrorism kan ha olika skepnader. Terrorism kan verka båda mot regim eller för regim, vilket 

gör det svårt att skapa en generell definition. Här kommer jag att fokusera på terrorism och 

våldsanvändning mot regimen, alltså mot staten, som oftast sker av olika politiska anledningar. 

Som jag nämnde tidigare, riktas oftast terrordåden mot civila mål. Terrororganisationerna visar 

ingen hänsyn till civilbefolkningen eller till de materiella skador som de orsakar, det enda viktiga 

                                                      
33 Nelson Rolihlahla Mandela född 1915 i Östra kapprovinsen. Till och börja med tillhörde han en fredlig kamp 
mot apartheid men efter ökat våld från regimen blev han involverad i motståndrörelse som drev en väpnad 
kamp. Mandela spenderade 27 år i fängelset, under den tiden blev han en symbol för kampen.  
34 Säkerhetspolitik, terrorist eller frihetskämpe? 
35 Whittaker (2004) s.4 
36 Mohandas Karamchand Gandhi född 1869. Han pluggade juridik i London och år 1893 åtog han sig ett mål i 
Sydafrika där han kämpade för den indiska minoritetens rättigheter, redan där utvecklade han fredliga metoder 
för att kämpa mot förtryck och diskriminering. 1915 återvände han till Indien och startade en frihetskamp mot 
det brittiska väldet.  
37Whittaker (2004) s.4 
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är det politiska budskapet som aktioner sänder till regimen. Dessa budskap sänds oftast utan 

förvarning. Aktionerna är mestadels spontana, och varierar från gång till gång, detta för att 

skapa en känsla av ovisshet om, när och var nästa aktion kommer att ske. 38 

Crenshaw utgår från att terrorism är ”ett politiskt agerande”, som är ett resultat av ett 

välgenomtänkt och noggrant planerat beslut som fattats av rationella aktörer, det vill säga 

terrororganisationen. Hon lyfter även vikten av inkludering av miljön där terrorismen uppstår 

för att uppnå en korrekt definition. Det är alltså viktigt att ställa sig frågan hur de politiska, 

sociala och ekonomiska förhållandena var, där terrorismen uppstod, och hur dessa faktorer 

påverkade uppkomsten. 39 

Crenshaw skiljer mellan två typer orsaksfaktorer till terrorism. Den första typen är 

preconditions40), det vill säga de långvariga faktorerna som har djupa rötter i en konflikt. Den 

andra typen är precipitions 41 ), det vill säga faktorer som orsakar en omedelbar reaktion. 

Crenshaw väljer även att dela upp den första typen i två faktorer: möjliggörande faktor 

(enabling) och tillåtande faktor (permissive). Med detta menas faktorer som möjliggör 

terrorismens uppkomst, och situationer som kan användas som en motivation och inspiration 

till terrorismens kampanjer. 42 

 Modernisering  

Moderniseringen enligt Crenshaw, är en tillåtande faktor för terrorismen, närmare bestämt en 

faktor som skapar möjligheter och tillfällen för terrordåden, samt försvagar 

terrorbekämpningen. Med modernisering menar hon den teknologiska utvecklingen som 

terrororganisationerna har dragit nytta av. Moderniseringen har gett terroristen en möjlighet 

till att nå längre ut, och till större åskådare. De avancerade och högutvecklande nätverken av 

transport och kommunikation underlättar förflyttningen av organisationen, samt spridningen 

av terrororganisationens budskap och kampanjer. Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) 

skulle inte haft möjlighet att utföra flygplanskapningar om inte flygplanstrafiken funnits där, 

                                                      
38 Crenshaw (2011) s.34 
39 Ibid s.35 
40 Preconditions = nödvändig förutsättning, förhandsvillkor. Översättning: Norstedts ordböcker  
41 Precipitions = nedstörtande, fall, [besinningslös] brådska, överilning. Översättning: Norstedts ordböcker  
42 Crenshaw (2011) s.36 
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och inte heller skulle Hamas haft möjlighet att utföra självmordsattacker om inte bomberna 

hade uppfunnits. 43 

 Urbanisering  

Urbanisering är processen som sker när folk förflyttar sig från landsbygden till städerna. 

Urbanisering är med andra ord benämningen på de ökande stadsbosättningarna. Processen 

underlättar för terrorismen, närmare bestämt: urbaniseringen ökar tillgängligheten av 

måltavlor. Städer, främst huvudstäder, har blivit stridsplatsen för terrorismen. Städerna 

erbjuder stora möjligheter, fler måltavlor och fler åskådare. Urbaniseringen ger även 

betydande anonymitet, anledningen till detta är att till skillnad från mindre städer och orter på 

landsbygden, bor det ofantligt många fler människor i stora städer, vilket leder till att man inte 

känner igen varandra i samma utsträckning. 44 

 Sociala toleransen  

 Med det menar Crenshaw de sociala seder och historiska traditioner som tolererar och 

accepterar våldshandlingar, samt terroraktioner mot regimen. De sociala sederna och 

traditionerna tenderar att skapa en moralisk och politisk grund för ex. våldsamma 

demonstrationer, maktövertaganden, statskupper, och ibland terrorism.45 

 Ideologier och revolutionära övertygelser 

Revolutionära ideologier såsom nationalism, har inte sällan använt sig av terroristiska metoder 

för att främja sitt syfte.46 Irish Respublican Army (IRA), var en katolsk revolutionär styrka som 

under många år använde sig av terroraktioner och terroristiska metoder för att befria Irland 

från det brittiska väldet.  Den baskiska Euskadi ta Askatasuna (ETA) i Spanien, som ansåg sig 

vara en ”socialistisk befrielsefront”, drev en väpnad kamp för att befria de baskiska områdena47.  

 Statens maktlöshet 

Ytterligare en viktig orsaksfaktor till terrorismens uppkomst, är statens maktlöshet eller motvilja 

till att bekämpa terrorismen. Avsaknad av lämpliga förebyggande åtgärder av polis eller 

                                                      
43 Crenshaw (2011) s.36 
44 Ibid.s.36 
45 Ibid s.37 
46 Ibid. 
47 Nationalencyklopedin, ETA 
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underrättelsetjänst, möjliggör spridningen av terrorism och dess kampanjer. Dock är uppgiften 

inte fullt så enkel. Med tanke på terrororganisationernas anonymitet och spridning, kan det 

ibland vara omöjligt för staten att upptäcka terroristerna. Tolerans eller oförmåga att bekämpa 

terrorism kan förekomma i alla statsskick, från brutala diktaturer till liberalt demokratiska 

stater. Terrorbekämpningen kan också innebära höga utgifter och kräver ibland mycket 

resurser som många länder saknar. 48  

Ovanstående faktorer var de långvariga förutsättningarna (Preconditions) till terrorismens 

uppkomst, det vill säga faktorer som möjliggör uppkomst av terrorism. Nedan följer vad 

Crenshaw kallar för de direkta orsakerna (Precipitions). Dessa fokuserar på terrorismens 

bakgrund, det befintliga samhällsskicket och tillståndet som tillåter och orsakar terrorism.   

 Minoritetens missnöje  

Den första direkta anledningen till terrorismens uppkomst, är ett existerande och tydligt 

uttryckt missnöje bland en etnisk minoritet. Missnöjet leder ofta till uppkomst av sociala 

rörelser med syftet att förändra eller påverka politiska beslut, genom att kämpa för gruppens 

rättigheter eller för självständighet. En sådan rörelse omvandlas inte sällan till en 

terrororganisation. Kurdistans arbetarparti (PKK) i Turkiet, är en av terrororganisationerna som 

hamnar under denna kategori.49  

 Brist på politisk deltagande  

Den andra orsaken till uppkomst av terrorism, är bristen på ett inkluderande politiskt system 

där alla kan delta, och på så sätt framföra sina åsikter. Regeringar som förnekar sitt folk rätten 

att aktivt delta i den politiska debatten och beslutsfattningen, riskerar att skapa ett missnöje 

bland sina medborgare. I det här fallet är missnöjet skapat utifrån politiskt exkluderande. Sådan 

diskriminering är inte riktad mot specifika grupper, ex. etniska eller religiösa grupper, utan mot 

hela befolkningen. 50        

 

 

                                                      
48 Crenshaw (2011) s.37 
49 Ibid s.37 
50 Ibid. s.38 
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 Terrorledarnas missnöje  

Terrorismen har sin grogrund i terrorledarnas missnöje, de börjar med att utropa sig själva till 

representanter för en specifik grupp, ex. etnisk eller religiös, sedan använder de detta för att 

locka till sig anhängare. Förvånansvärt är att de flesta terrorledare är välutbildade och kommer 

från medel eller överklassfamiljer.51  

 Regeringens gensvar 

Den sista orsaksfaktorn är hur regeringar svarar på folkets demonstrationer och protester. Om 

regeringen i fråga visar en våldsam respons mot folket, kan detta fungera som en katalysator 

för terrorismens uppkomst 52.   

Dock är förtryck inte en nödvändig faktor för terrorismens uppkomst. Extrema grupper kan 

använda sig av terroraktionen för en enklare anledning; otålighet. De förkastar icke-våldsamma 

metoder för att de har inget tålamod med tiden de fredliga metoderna kräver, exempelvis tiden 

det krävs för att locka fram anhängare. 53 

  

                                                      
51 Crenshaw (2011) s.38 
52 Ibid. 
53 Ibid. s.42  
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3 Metod och material 

I denna studie kommer jag att använda mig mest av olika forskningsarbeten, teorier, samt texter 

som handlar om terrorism. För att kunna analysera och ta fram det huvudsakliga och mest 

betydelsefulla innehållet i texterna, kommer en kvalitativ textanalys att tillämpas.  

3.1 Metod 

Kvalitativ textanalys valdes i och med att uppsatsen företrädesvis kommer att behandla Martha 

Crenshaws teori samt Israel/Palestinakonflikten. Detta innebär att många texter kommer att 

granskas och analyseras genom noggrann läsning. 54 

Först kommer jag  att skapa ett analytiskt ramverk för terrorismens uppkomst i fallet, detta med 

hjälp av Crenshaws teorier. Sedan kommer jag  att undersöka Israel/ Palestinakonflikten och 

dess bakgrund, samt organisationerna som uppstod under konfliktens gång.  

För att besvara syftet ska konflikten mellan Israel/Palestina studeras, samt terror-

organisationer som uppstod på grund av konflikten, såsom Irgun Zvai Leumi, LEHY, PLO och 

Hamas, undersökas. Detta kommer att ske genom behandling av relevanta material.   

För att förstå terrorismens uppkomst krävs det att man går tillbaka i tiden för att undersöka 

konfliktens rötter. I båda fallen kommer jag att undersöka parternas historia, detta för att skapa 

större förståelse för konflikten och för uppkomstorsakerna.  

 I Israel/Palestina fallet kommer jag att dela upp problemet i två delar. Den första delen kommer 

att handla om de judiska terroristerna som uppstod under första hälften av 1900-talet, och den 

andra delen kommer att handla om de palestinska terroristerna som uppstod i samband med 

judarnas självständighetskamp.  

                                                      
54 Esaiasson m.fl.(2012) s.210-211 
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Figur 1: Konflikten 

Med hjälp av Martha Crenshaws teori kommer jag att utveckla ett analytiskt ramverk, och med 

hjälp av det, analysera terrorismens uppkomst. Därefter kommer jag att applicera det 

analytiska ramverket på fallet Israel/Palestina, för att undersöka vilka av Crenshaws 

orsaksfaktorer som förekommer i Israel/Palestinafallet.  

  

Palestina 
självständighets 

kamp

Israel 
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Israel/ 
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Modernisering och 

Urbanisering 

    

Socialtolerans till 

politiskt våld 

    

Ideologier och 
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Statens maktlöshet 

och respons 

    

Brist på politisk 

deltagande  
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terrorledarnas  

missnöje  

    

Tabell 1: Analytiskt ramverk baserad på  Crenshaws teori om terrorismens uppkomst. 

 

3.2 Validitet och reliabilitet 

”Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär 

frånvaro av slumpmässiga sådana”55. Validitet och reliabilitet är viktiga faktorer att tänka på vid 

vetenskapliga undersökningar, då det krävs god begreppsvaliditet tillsammans med hög 

reliabilitet för att kunna uppnå en god resultatvaliditet. En avsaknad av systematiska och 

osystematiska fel betyder i stort sätt att studien ”mäter det som vi påstår att vi mäter”.56 

För att kringgå validitetsproblemen, och för att undvika att hamna i sidospår på grund av att 

man undersöker något annat än det man har för avsikt att undersöka, är det viktigt att redan 

från början arbeta med vad och hur det ska undersökas.  

                                                      
55  Nationalencyklopedin, validitet. (2016) 
56 Esaiasson m.fl.(2012) s.57 
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 För att uppnå hög reliabilitet, är det av vikt att undvika slump- och slarvfel som kan orsaka 

bristande reliabilitet under faktainsamling. Det är därför särskilt viktigt med noggrannhet i 

behandlingen av material. Reliabiliteten i en studie styrks när utförandet av den upprepas, 

antingen av samma forskare eller av andra, och uppnår samma resultat. För att undvika 

reliabilitetsproblemen bör man exempelvis ha tydliga kriterier för hur man har tolkat materialet 

som användes i studien, samt klara och tydliga frågeformuleringar. 57  Dock kan studiens 

hermeneutiska karaktär försvåra processen mot att uppnå en god reliabilitet, i och med att 

materialet kan tolkas på ett annat sätt om studien hade upprepats av en annan forskare även 

om man gått tillväga på samma sätt.  

 3.3 Material och källkritik 

I denna studie har jag använt existerande källor såsom böcker och andra elektroniska material. 

Datainsamlingen har gjorts framför allt via Linköpings universitets bibliotek. Materialsökningen 

fokuserade på att finna material som behandlade ämnet terrorism och terrorismens 

utlösandefaktorer, samt material som behandlar fallet Israel /Palestina.  

Böckerna som har använts: Martha Crenshaw (2011) Explaining Terrorism: Causes, processes 

and consequences. Björn Kumm (2002) Terrorismens historia. Tore Bjørgo (2005) Root Causes 

of Terrorism: Myths, reality and ways forward. Paul Wilkinson (2011) Terrorism versus 

Democracy: The liberal state response. samt Bertil Häggman (1978) Terrorism vår tids 

krigsföring.  

Noggrann granskning av material som berörde Israel/Palestinakonflikten var nödvändig då 

äkthet och oberoendet är viktiga faktorer i det aktuella fallet.58 Internetkällor har granskats 

extra noggrant då det är vanligt förekommande med oäkta eller partiska källor, till skillnad från 

vetenskapliga artiklar som oftast är granskade. 

 Materialet har granskats med hjälp av de fyra källkritiska reglerna; Ädel-OST= Äkthet, 

Oberoende, Samtidighet, Tendens 59 . Källkritik används för att värdera och bedöma 

trovärdigheten i en text, och är även ett viktigt hjälpmedel mot osanna påståenden och 

felaktigheter.60 

                                                      
57 Teorell & Svensson (2007) s.55-59 
58 Ibid. s.282-286 
59 Esaiasson m.fl.(2012) s. 279 
60 Ibid. s.282-286 
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 De fyra källkritiska principerna har används som en vägledning genom materialvalet.  

(1) Äkthet: äkthetsprincipen handlar om källans trovärdighet, det vill säga att källan inte 

innehåller falsk fakta. 61 Ett klassiskt fall på falskhet är massakern i Timisoara som skedde i 

samband med upproret mot den kommunistiska diktaturen. Enligt massmedierna var det ett 

blodigt uppror med 60.000 döda i Rumänien. Enligt uppgifterna hittade man även massgravar 

i Timisoara med 4.600 döda. Bilderna på massgravar spred sig som en löpeld  i massmedierna, 

vilket bekräftade det kommunistiska väldets grymhet och brutalitet. Det folket och 

massmedierna inte uppmärksammande var obduktionssåren som massgravars-offren hade. 

Hela massgravshändelsen var anordnad av de revolutionärer som ville störta den styrande 

regimen till varje pris. Sympatin som journalisterna hade till de revolutionära hindrade dem från 

att se sanningen. 62 Tillförlitligheten kan konstateras när två oberoende källor anger samma 

information.63   

(2) Oberoende: När det första kriteriet är uppfylld och det är bekräftat att händelser har hänt 

och det som sägs är riktigt, är det nu viktigt att jobba med vad som sägs i informationen, samt 

vem som har sagt det. Oberoendet är en del av sanningen. En beroende källa kan forma 

sanningen och göra den ensidig. 64  Israel/Palestinakonflikten är en tvåsidig konflikt med två 

sanningar och två perspektiv, det är därför ytterst viktigt att hålla sig enbart till fakta som 

berättas av flera olika oberoende källor.   

(3) Samtidighet: ”en källa är trovärdigare ju mer samtida den är.”65. Det tredje kriteriet har med 

händelsens tidpunkt, i förhållandet till när källan skrevs, att göra. Ju längre tid som går, desto 

större är chansen att berättaren blandar ihop vad som verkligen har hänt, med minnesfel. 

Anledningen till detta är att minnet försämras med tiden. Ju längre tid som går desto mindre 

minns man av händelsen. 66 För att uppfylla det här kriteriet användes källor från olika tider, 

t.ex. boken Terrorism vår tids krigsföring av Bertil Häggman, skriven 1978, Palestinas 

Frihetskamp av Per Gahrton, skriven 2008 och Terrorismens historia av Björn Kumm, skriven 

2002.  

                                                      
61 Thurén (2013) s.17 
62 Ibid. s.21 - 22 
63 Esaiasson m.fl. (2012) s.283  
64 Ibid. s.283  
65 Thurén (2013) s.27 
66 Esaiasson m.fl. (2012) s.284 
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 (4) Tendens:  ”När den som sprider information själv är part i målet finns det anledning till att 

misstänka att han eller hon låter sina egna intressen gå före sanningen. ”67 Det sista kriteriet 

handlar om berättarens eget intresse med att sprida informationen. Om källan är partisk till 

någon part i konflikten eller händelsen, kallas den för tendentiös. Därför är det viktigt att 

försöka fastställa tendens grad. 68  

3.4 Uppsatsupplägget  

Problemet Terrorism uppkomst 

                 

Syftet          Första syfte: skapa ett analytiskt ramverk för terrorismens uppkomst, nu 

baserad   på Martha Crenshaws teori . 

                Andra syfte: Att undersöka fallet Israel/ Palestina 

Metod  kvalitativ textanalys         

 

Empiri behandling av fallet Israel/ Palestina  

 

Analys Applicera det analytiska ramverket på Israel/ Palestinakonflikten.  

Figur 2Upplägg 

Figuren ovan förklarar uppsatsens upplägg. Först kommer jag att kartlägga problemet, och 

sedan försöka uppnå mitt syfte och besvara frågeställningen genom en kvalitativ textanalys. 

Genom att undersöka Martha Crenshaws teori kommer jag att skapa ett analytiskt ramverk som 

sedan kommer att appliceras på fallet Israel/Palestina.    

                                                      
67 Thurén (2013) s.63 
68 Ibid. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer jag att beskriva konfliktens bakgrund och historia för att skapa större 

förståelse för konfliktens utveckling. Här kommer jag att dela konflikten i två delar, den ena 

delen handlar om den judiska terrorismen och den andra om den palestinska terrorismen.  

4.1 Israel/ Palestinakonflikten  

 Konflikten mellan Israel/ Palestina handlar om ett specifikt landsterritorium som båda sidorna 

vill ha för sig. Konflikten har aldrig varit svår att förstå, det handlar helt enkelt om två 

folkgrupper som konkurrerar om ett och samma land, men lösningen är nära intill det omöjliga. 

Redan många hundra år före Kristus börjades kampen om ”det heliga landet”. Judarna fick 

kämpa mot stora makter, såsom hellener och romare, och efter många års kamp mot 

romarriket var judarna utslagna, och drömmen om ”det heliga landet” var långt ifrån verklig.69 

Landet erövrades sedan av araberna på 630-talet, och blev senare en del i det Osmanska riket.70  

Konflikten började redan 1886 när judar köpte jordbruksmark i Palestina, vilket ledde till 

våldsamt motstånd från den palestinska befolkningen. Anledningen till protestaktionen var inte 

politisk, religiös eller nationell. Anledningen var böndernas förlust av mark. Judarna köpte 

nämligen inte marken från bönderna själva, utan från de rika som ägde marken och som oftast 

bodde i storstäder såsom Damaskus eller Beirut. När köpet var avklarat, tvingades bönder och 

lantarbetare att lämna sina hem. Denna judiska invandring ledde till bildandet av den första 

judiska jordbrukskolonin: Petah Tiqva 71 

Mot slutet av 1800-talet växte en judisk nationalism fram i Europa, som kom att kallas 

sionism72). Sionismens politiska mål var att skapa ett nationalhem för den judiska befolkningen 

i ”det heliga landet” Eretz Yisrael (Israel). Denna poliska strävan var en reaktion mot det förtryck 

och våld som judarna möttes av i Europa, där antisemitismen hade börjat få fotfäste. År 1897 

genomförde judarna sin första sionistiska världskongress, som i sin tur ledde till etableringen 

av The World Zionist Organization (WZO). Målet var simpelt. Organisationen strävade efter att 

                                                      
69 Nationalencyklopedin, Israel. 
70 Säkerhetspolitiken, Fördjupning Israel- Palestina 
71 Gahrton (2008) s.87 
72 Sion är benämningen på Tempelberget och Jerusalem. När judarna var tvungna att lämna ”det heliga landet” 
70 e.Kr. var Sion en symbol för judarnas hemlängtan.   
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skapa ett hem i dåvarande Palestina, och i början av 1900-talet bildades en judisk nationalfond 

med syfte att köpa mark i landet.73 

 År 1917 slog britterna ned det Osmanska riket i Palestina, och erövrade området. WZO lyckades 

då få till ett samarbete med Storbritannien genom att driva igenom den s.k. 

Balfourdeklarationen. Balfourdeklarationen innebar att den brittiska regeringen ställde sig 

positiv till sionisternas strävan efter ett hem i ”det heliga landet”. Men britterna hade inte 

enbart lovat sionisterna ”det heliga landet”, utan även araberna 74 . Samarbetet mellan 

sionisterna och Storbritannien väckte stor oro i Palestina och i de arabiska länderna. ”För den 

arabiska befolkningen som redan befann sig i Palestina var det svårt att se den judiska 

invandringen som i princip annorlunda än andra koloniala bosättningar i utomeuropeiska 

områden. I Palestina liksom i den övriga koloniala världen möttes den europeiska invandringen 

av motstånd”75 .Trots britternas försök att begränsa den judiska invandringen, anlände allt fler 

judar. 76 Under 1920-talet invandrade omkring 10 000 judar till Palestina varje år, men siffran 

fyrdubblades när Hitler tillträdde makten i Tyskland 77. 

 År 1930 fick John Hope Simpson i uppdrag från den brittiska regeringen att undersöka de 

ekonomiska effekterna av judarnas invandring och den sionistiska bosättningspolitiken. 

Rapporten visade att den judiska jordbrukskolonin ledde till att många palestinska bönder gick 

miste om sin odlingsrätt, den judiska Nationalfonden78) förbjöd nämligen anställning av arabisk 

arbetskraft inom jordbruket, vilket inte direkt underlättade för araberna. 79  Den arabiska 

befolkningens missnöje gentemot den brittiska makten och mot den sionistiska strävan efter 

ett hem för det judiska folket, stegrade nu. Ju större den judiska invandringen växte sig, ju större 

blev det arabiska motståndet mot sionismen.80  

När Storbritannien försvagades efter andra världskriget, hade de inte längre möjlighet till att 

förvalta Palestina. Israel/ Palestinakonflikten, lämnades därför över till FN. FN:s förslag var att 

dela landet mellan den judiska och den arabiska befolkningen, där Israel skulle utgöra 55 

                                                      
73 Säkerhetspolitiken, Fördjupning Israel- Palestina 
74 Gahrton (2008) s.88 
75 Kumm (2002) s.74 
76 Säkerhetspolitiken, Fördjupning Israel- Palestina & Nationalencyklopedin, sionism, Balfourdeklarationen. 
77 Gahrton (2008) s.94 
78 Idag äger den judiska nationalfonden 80 % av Israels mark. 
79 Gahrton (2008) s.95 
80 Nationalencyklopedin, Israel-Palestina- frågan 
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procent av landet, och Palestina 44 procent. Jerusalem skulle förbli under FN:s förvaltning. The 

Jewish Agency 81) accepterade fördelningen, men den palestinska befolkningen, samt samtliga 

arabiska stater, avvisade resolutionen. Den palestinska gerillan visade sitt missnöje genom att 

attackera judiska mål runtom i Palestina, och som svar på tal attackerade de judiska 

organisationerna Irgun Zvai Leumi och Sternligan palestinska byar, bl.a. Deir Yassin. 82 

Israel utropade sin självständighet i maj 1948. Dagen efter självständighetsförklaringen gick 

Egypten, Transjordanien, Syrien, Libanon och Irak till attack mot Israel. Det var startskottet för 

det första arabisk- israeliska kriget, som Israel samma år lyckades vinna. Israel var en 

underskattad fiende. De lyckades besegra sina motståndare, och samtidigt försvaga de syriska 

och libanesiska arméerna kraftigt. Utöver det, lyckades de med att ockupera hela Negev-

området, och driva ut den egyptiska armén. Året efter segern gick samtliga arabiska stater, 

efter förhandlingar som leddes av FN:s medlare Bunche, med på en vapenvila.83 

Efter krigets slut hade Israel kontroll över mer än 70 procent av landets yta. Kriget var ett stort 

misslyckande och en förlust för den palestinska befolkningen. De förlorade inte enbart landet, 

utan även all politisk och diplomatisk makt. Detta ledde till att de inte längre var delaktiga i de 

politiska och diplomatiska förhandlingar som rörde den palestinska befolkningen och Palestina. 

Kriget och det diplomatiska dödläget ledde till att många palestinier flydde sina hem. Antalet 

flyktingar uppskattades år 1949 till över 700 000, vilket motsvarar två tredjedelar av den 

palestinska befolkningen som vid tidpunkten bodde i Palestina.84 

4.1.1 Det judiska motståndet   

Kampen om en judisk nationalstat var inte ett problemfritt projekt. Arabernas motstånd växte, 

och judarna fick kämpa mot både araberna och det brittiska imperiet. Den sionistiska rörelsen 

delas upp i två grupper: den socialistiska rörelsen, vars ledare var David Ben- Gurion som så 

småningom blev Israels första premiärminister. För Ben- Gurion var ett nationalhem ett steg 

mot en politisk självständighet. Ben- Gurion försökte öka den judiska invandringen till Palestina, 

                                                      
81 Internationellt judisk organisation som är det bestämmande organen i World Zionist Organisation.  
82 Nationalencyklopedin, Israel-Palestina- frågan 
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och därmed bygga en grund för den judiska staten. Den andra gruppen är revisionister, en 

högernationalistisk rörelse, vars ledare var Vladimir Jabotinsky.85  

 Under 1900-talet första hälft bildades flera sionistiska militärorganisationer, ex. Haganah och 

Irgun Zvai Leumi. Haganah bildades 1920 med syfte att bekämpa det arabiska motståndet riktat 

mot judarnas bosättningar i Palestina. Haganah var annorlunda om man jämför med 

organisationer som Irgun Zvai Leumi och Stern-ligan, som använde sig av terroristiska metoder. 

Haganah började inte använda sig av dessa slags metoder förrän britterna vägrade öppna den 

palestinska gränsen för de judiska flyktningarna efter andra världskriget. Efter Förenta 

Nationernas resolution år 1947, om ett uppdelat Palestina, ombildades organisationen och blev 

Israels armé (Tzva Haganah le-Yisra’el). Under staten Israels uppbyggnad, kontrollerade 

Haganah många judiska bosättningsområden som Israel blivit tilldelade av Förenta nationerna, 

samt några arabiska städer såsom Akko och Jaffa.86 

Planen om en judisk nationalstat gick bra, fram till att Storbritannien år 1939 bytte 

Mellanösternpolitik och införde restriktioner för den judiska invandringen och bosättningen. 

Senare, efter andravärdskrigets slut, vägrade de också öppna gränsen för de judiska 

flyktingarna. Ben- Gurion uppmanade då den judiska befolkningen att stå emot den brittiska 

makten, och efter några års kamp mot det brittiska mandatet kunde Ben- Gurion år 1948, i 

enlighet med ett beslut från FN:s generalförsamling och med stöd av USA och Sovjetunionen, 

bilda staten Israel.  1948 utsågs han till den förste israeliska premiärministern.87 

  Irgun Zvai Leumi 

Den högernationalistiska organisationen Irgun Zvai Leumi var i opposition mot Haganah. Syftet 

med organisationen var att med våldsamma metoder hämnas på det arabiska motståndet och 

det brittiska styret i Palestina. Irgun Zvai Leumi använde sig av terrordåd som medel mot det 

brittiska styret, och organisationens handlingar ledde till att britterna avrättade många av 

Irguns medlemmar. Som svar avrättade Irgun många brittiska fångar. År 1946 sprängde 

organisationen annexbyggnaden av King David Hotell i Jerusalem, vilket krävde 91 liv. Britter, 

araber och även judar fanns bland offren. År 1947 attackerade en grupp av Irgun byn Deir 
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Yassin, och dödade omkring 100 personer. 88  Deir Yassin- massakern ledde till massflykt av den 

arabiska befolkningen boende i Palestina.89  

 Irguns ledare, Menachem Begin, som sedan blev Israels premiärminister, hävdar i sin biografi 

att ”segern i Deir Yassin” var en nödvändig åtgärd för Israels självständighet.90 

 LEHY (Sternligan) 

Under andra världskriget rådde vapenvila mellan de sionistiska organisationerna och det 

brittiska styret. Båda Haganah som leddes av Ben- Gurion och Irgun Zvai Leumi som leddes av  

Vladimir Jabotinsky gav ett löfte om att inte göra något motstånd så länge kriget pågick. Dock 

var inte alla överens om pakten. En del av Irgun, som leddes av den polska Avraham Stern, 

vägrade att lägga ned vapnen. Detta var startskottet för den militära organisationen LEHY, även 

känd som Stern-ligan. Britterna var Stern-ligans huvudfiende, och organisationens mål var att 

besegra det brittiska imperiet, och befria det judiska nationallandet från det brittiska styret.  

Sterns tid inom organisationen var inte lång, han dödades 1942 av den brittiska polisen i 

Palestina, två år efter organisations start. Efter Sterns död, blev Yitzhak Yzernitsky den nya 

ledaren. Sternligans mest uppmärksammade terrordåd inträffade år 1944 i Kairo, då två av 

Sternligans medlemmar mördade Lord Moyne, som var Storbritanniens tidigare 

kolonialminister.91 

Sternligan ansåg inte enbart britterna som enda fiende mot det  judiska folket, de hade andra 

mål också. Den 17 september 1948 mördades Förenta Nationernas utsände medlare, Folke 

Bernadotte, i Jerusalem. Detta föregicks av att år 1947 beslutade Förenta Nationernas 

generalförsamling att dela Palestina till två delar, en judisk och en arabisk. Kort därefter 

lämnade Storbritannien det omöjliga protektoratet. I Maj 1948 utsågs Bernadotte till Förenta 

Nationernas medlare i Palestina, med uppdrag att återställa freden i området. Bernadotte hade 

två delningsförslag. Det första föreslog en israelisk stat som motsvarade 20 procent av 

Palestinas yta, resten (inklusive hela Jerusalem) skulle tilldelas den arabiska delen och bli ett 

med Transjordanien. Förslaget förkastades av både judar och araber. När det första förslaget 

publicerades i juli 1948, startade Sternligan en hatkampanj mot Bernadotte. Den 16 september 

                                                      
88 Nationalencyklopedin & Britannica Academic - Irgun Zvai Leumi 
89 Kumm (2002). S.86 
90 Ibid.  
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presenterade Bernadotte ett nytt delningsförslag. Förslaget innebär att man skulle erkänna 

Israel, och det arabiska Palestina skulle ingå i Transjordanien, medan staden Jerusalem skulle 

förbli under Förenta Nationernas kontroll. Efter Bernadottes död föll hans planer med honom, 

och hans försök att återställa fred i Palestina misslyckades. 92 93   

”Mellanösterns första terrorister i modern tid var alltså judiska nationalister, som kämpade för 

och till sist uppnådde sitt mål, den självständiga staten Israel.”94 

Efter Israels självständighetsförklaring anslöt sig Haganah, Irgun Zvai Leumi och Sternligan till 

den israeliska armén. Israel fortsatte att expandera, och armén utförde många räder mot 

arabiska byar. Den mest brutala räden var år 1953 i Qibya. Räden utfördes av enhet 101 under 

ledning av Ariel Sharon. Man dödade 69 civila (många var barn och kvinnor). Sharon och Enhet 

101 förblev ostraffade, och år 2001 valdes Sharon till att bli Israels premiärminister. 95 

4.1.2  Det palestinska motståndet 

” om ett bibliskt land som inte existerar, men ständigt reducerar” 96 

Samtidigt som den judiska befolkningen kämpade för sin nationalstat, pågick en kamp av 

samma slag hos den palestinska befolkningen. Den arabiska nationalismen växte fram i slutet 

av 1800-talet då man kämpade, med hjälp av britter, mot det Osmanska riket som vid 

tidpunkten styrde Palestina. Samtidigt som striden pågick, inleddes en judisk invandring till 

Palestina. Palestinier som kämpade sida vid sida med britterna i striden mot det Osmanska riket, 

trodde att britterna skulle ge dem den självständigheten de kämpade för. Britterna valde istället 

att stödja judarnas vision om ett judiskt nationalhem i Palestina, genom Balfourdeklarationen 

1917. Balfourdeklarationen ledde till ökad judisk invandring och Palestina hamnade än en gång 

i stormaktens händer. Balfourdeklarationen blev startskottet för konflikten mellan de arabiska 

och judiska nationalisterna. Redan på 1920-talet försökte palestinier göra motstånd mot den 

judiska visionen om ett nationalhem i Palestina, men det var först under år 1936 som ett 

organiserat motstånd började verkställas. 97 

                                                      
92 Nationalencyklopedin, Folke Bernadotte 
93 Kumm (2002) s.79-80 
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95 Kumm(2013).s.87 
96 Ibid. s.204 
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 Israels självständighetsförklaring den 14 maj 1948, var en av anledningarna till massutvandring 

av palestinier. Flyktingarna hamnade i olika flyktingläger runt om Israel. Den palestinska 

flyktingsituationen blev utgångspunkten för de nationalistiska rörelser som kämpade för 

Palestinas självständighet under 1900-talet. 98  Efter massutvandringen av den palestinska 

befolkningen, fattade Israel ett beslut som innebar att inga flyktingar skulle få återvända. 99 

 Palestine Liberation Organization (PLO) 

PLO är ett samlat organ för flera fristående palestinska organisationer ex. Al Fatah, Popular 

Front of the Liberation of Palestine (PFLP)100), Black September Organisation (BSO)101 och flera 

andra separata fraktioner. PLO, som även kallas palestinska befrielseorganisationen, bildades 

1964 med syfte att återta Palestina och förklara dess självständighet. PLO:s försiktiga politik 

skapade missnöje bland organisationerna, och detta ledde till att Al Fatah tog kontrollen över 

PLO, och Yassir Arafat utseddes till ordförande. 102   

Runt 1960-talet utfördes flera flygplanskapningar av olika aktörer. Flera av dessa aktörer var 

palestinska motståndsrörelser som ville påverka de politiska förhållandena i Palestina, eller 

befria sina kollegor. En av de mest kända terroristerna som var inblandade i flygplanskapningar, 

var Leila Khaled. Khaled blev dock tillfångatagen när hon var på väg att kapa ett israeliskt 

passagerarplan från London, men blev frisläppt tre veckor efter häktningen. Detta med hjälp 

från flera andra palestinska terrorister, som fick henne friad mot att släppa 310 tillfångatagna 

gisslan från en annan flygkapning. 103 

 Sexdagarskriget 104), som inträffade i början av 1967, ledde till att Israel ockuperade östra 

Jerusalem, Västbanken och Gazaremsan. Detta förstärkte i sin tur Al Fatah politiskt, som i slutet 

av 1960 talet hade vuxit sig till den största Palestinska organisationen. Al Fatah är en palestinsk 

gerillaorganisation som bildades i slutet av 1950-talet av bland annat Arafat, som var 

organisationens ledare. Ideologisk är Al Fatah en vänster-revolutionär organisation, som anser 

                                                      
98 Häggman (1978) s.98 
99 Gahrton (2008) s.147 
100 PFLP är en palestinsk marxist- leninistisk rörelse som startade 1967 av bl.a. George Habash med mål att befria 
hela Palestina.   
101 Svarta september är en fraktion som har sina rötter i al Fatah. Gruppen bildades 1971 och står bakom mord 
på de israeliska OS spelare i München 1972.  
102 Nationalencyklopedin, PLO 
103 Kumm (2002) s.90 
104 Det tredje arabisk-israeliska kriget som skedde vid gränsen mellan Israel och Syrien. 
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att det revolutionära våldet är det enda medlet som kan befria Palestina från judiska händer 105 

106.  Ända sedan starten av sin befattning som PLO:s ordförande i exekutivkommittén, kämpade 

Arafat för Palestinas självständighet och erkännande, och efter många års krig valde PLO en 

annan strategi. År 1988 tillkännagav PLO staten Palestina, och året därefter valdes Arafat till 

president.107 

Med Arafat som ordförande i Al Fatah:s centralkommitté, blev Al Fatah kärnan i de palestinsk-

israelska förhandlingarna som inleddes i början av 1990-talet. 108  År 1993 slöts ett avtal, 

Osloavtalet, mellan PLO och den israeliska regeringen. Avtalet behandlade parternas 

erkännande av varandra. I avtalet lovades palestinierna Gaza och Jerikos självstyre.109  År 1995 

skapades ett nytt avtal om israelisk tillbakadragning från Västbanken.110  

 Osloavtalet nådde stor framgång direkt efter avtalsskrivningen, men processen tappade tempot 

redan 1996, vilket ledde till att avtalet förlorade sitt stöd bland folket. Efter många års 

förhandling mellan Israel/ Palestina, utbröt i september 2000 ett palestinskt uppror mot den 

israeliska invasionen. Blodiga strider följde och ett lågintensivt krig mellan parterna 

utkämpades. Kampens former ändrades drastisk när konflikten kulminerade. Från den 

palestinska sidan användes självmordsbombare som huvudvapen, och från den israeliska sidan 

blev de militära räderna allt grövre och mer skoningslösa. Det israelisk – palestinska kriget har 

krävt hundratals liv och innebar ett slut för fredsprocessen. 111 

 Hamas (Harakat Al Muqawama Al Islamiyya) 

1987 bildades Hamas. Hamas började som en palestinsk patriotisk rörelse, men är idag ett 

politiskt parti. Organisationen har sina rötter i det Muslimska brödraskapet i Egypten, och 

bildades samtidigt som den andra palestinska Intifadan112). Hamas vägrade att erkänna Israel 

som stat, därför var deras utopi att återta hela Palestina genom att driva en frihetskamp mot 
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den israeliska ockupationsmakten. Ett annat mål som Hamas hade, var att ändra reformerna i 

Palestina mot en mer islamistisk riktning. 113  

 Hamas snabba utveckling har sin grogrund i PLO:s misslyckade försök att befria Palestina. 

Mellan februari 1989 och mars 2000 utförde Hamas 27 väpnade attacker, vilket ledde till 185 

dödsfall. Efter andra intifadan, som var konsekvensen av den ineffektiva fredsprocessen som 

avtalades mellan PLO och Israel, och Ariel Sharons kontroversiella besök av Al Aqsa moské, 

radikaliserades Hamas kamp i form av självmordsattacker. Hamas utförde ett stort antal 

självmordsbombningar och andra attacker, och mellan september 2000 och mars 2004 var 

Hamas ansvariga för inte mindre än 665 döda, och mer än 2000 sårade israeliter. Parallellt med 

Hamas attacker, dödades 2 445 palestinier av den israeliska militärstyrkan.114  

 År 2006 fick Hamas en majoritet av rösterna vid valet till det palestinska parlamentet. Detta 

var ett resultat av nästan fyra decenniers israelisk ockupation, och tio år av misslyckade 

fredsprocesser. Hamas seger var slutpunkten för fredprocessen mellan Israel/ Palestina, då 

Hamas var helt emot ett samarbete med Israel. Efter misslyckade försök från Israel med att få 

Hamas att lägga ner sin väpnade kamp och upphöra med alla våldshandlingar, ställde Israel in 

sina betalningar av palestinska skatter och tullavgifter till den nya regimen i Gazaremsan. 

Parallellt med detta drogs allt ekonomiskt stöd från USA, Norge samt EU in. Dessa finansiella 

sanktioner ledde till en hård ekonomisk kris och social misär i de ockuperade områdena, särskilt 

i Gazaremsan.115  

I slutet av 2006 startades ett internationellt uppror som undertecknades av ca 150 före detta 

statschefer, med kravet att upphäva de internationella finansiella sanktionerna mot Palestina. 

Upproret var resultatlöst.116  
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4.2 Osloprocessen  

Osloprocessen är fredsprocessen som presenterades i september 1993, mellan den israeliska 

regeringen (premiärminister Yitzhak Rabin), och PLO (Yassir Arafat). Fredsprocessen inleddes 

med syftet att skapa fred och att få ett slut på den långvariga konflikten mellan Israel/ Palestina. 

Parterna skrev under ett avtal som sa att de skulle erkänna varandras existens, samt ge 

varandra rätten till att vara i fred. Dock möttes avtalet av våldsamt motstånd från 

motståndrörelser, såsom Hamas och Islamiska Jihad 117). Avtalet kritiserades också av vissa 

länder, bl.a. Iran. Motståndet från den palestinska sidan förkastade fredsprocessen, och PLO 

anklagades för att ha bedragit det palestinska folket, samt Islam. I Israel anklagades regeringen 

av högerextremister för att ha bedragit det israeliska folket, samt drömmen om en nationalstat. 

118 

Osloprocessen provocerade Hamas och Islamiska Jihad, vilket ledde till ökad terror och brutala 

våldsaktioner i de israeliska områdena. År 1994 genomförde Hamas flera terrordåd mot 

israeliska områden. Ett av dåden var bombningen av en israelisk pendelbuss i Tel Aviv, där 22 

israeliska medborgare miste sina liv. Samma år sköt en israelisk högerextremist 29 palestinier 

till döds i moskén Hebron. 119 

År 1995 utfördes en självmordsattack som dödade 45 israeler och skadade ytterligare 270.  

Hamas och Islamisk Jihad utförde många självmordsattacker mot israeliska mål. Attackerna 

ökade missnöjet för fredsprocessen, och år 1995 mördades dåvarande premiärminister Yitzhak 

Rabin av en israelisk högerextremist. Mordet på Rabin var ett bakslag för fredprocessens 

utveckling. 120 

Efter mordet på Rabin blev Benjamin Netanyahu Israels premiärmister. Den nya regeringen 

dominerades av högerpolitik, som var i opposition till Osloprocessen. När självmordsattackerna 

eskalerade år 1997, bestämde sig premiärministern Netanyahu för att upphäva fredsprocessen, 

tills dess att Arafat kunde kontrollera och sätta stopp för Hamas attacker. 121  

                                                      
117 Islamiska Jihad- Islamistisk rörelse med syfte att upprätta en palestinsk stat med islamistiska reformer.   
118 Wilkinson (2011) s.68 
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Förtroendet för fredsprocessen var vid det läget lågt, då den palestinska befolkningen inte 

märkte någon förbättring i varken samhällstillståndet, eller det ekonomiska tillståndet. 

Befolkningen i både Västbanken och Gaza, befann sig i sämre ekonomiska förhållanden nu, än 

innan fredprocessens start. Detta var på grund av alla terrorattacker som Hamas utförde på de 

israeliska områdena, vilket ledde till att Israel stängde sina gränser. De som hade sina jobb på 

andra sidan gränsen, kunde nu inte längre jobba. Israel fortsätta att expandera i Jerusalem, och 

ökningen av de judiska bosättningarna ledde till minskade förtroende för den israeliska 

regeringens löfte om israeliskt tillbakadragande från de palestinska områdena. 122   

Ett grundläggande problem med Osloprocessen är konflikten om asymmetriskt 

maktförhållande. Israel har alltid varit den starka parten i konflikten både ekonomisk och 

militärt, medan Palestina alltid har haft mindre makt och inflytande, och svagare militär. Bristen 

på makt som kan ändra deras situation, skapade en frustation som senare ledde till den andra 

intifadan.  123 

 4.3 Intifadan 

Intifada betyder uppror på arabiska, och syftar på de palestinska uppror som startades mot den 

israeliska ockupationsmakten i de palestinska områdena. Under den långa Israel- 

Palestinakonflikten har det hittills uppstått två intifador. Den första intifadan uppstod i 

december 1987 i Gaza, och den andra i Al Aqsa-moskén i september 2000.124 

 Den första intifadan 

Den första intifadan var ett icke- organiserat och obeväpnat uppror mot den israeliska 

ockupationsmakten i de palestinska områdena. Upproret startades i Gaza av lokala ungdomar, 

och stenkastning användes som huvudmetod. Den spontana revolten blev senare en 

välorganiserad motståndrörelse och utvecklade ett stort politiskt engagemang. 

Motståndsrörelsen ledde inte endast stenkastningsupproren, utan hade även ett politiskt syfte 

och mål. Rörelsen ville frigöra Palestina från det israeliska beroendet genom att inte betala skatt 

till Israel, samt att skapa ett eget samhälle med egen infrastruktur.125 

                                                      
122 Wilkinson (2011). S.69 
123 Ibid. 
124 Nationalencyklopedin, intifadan. 
125 Ibid. 
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 Intifadan dog långsamt ut efter fredsförhandlingarnas start 1991, då Osloavtalet trädde i kraft. 

Intifadan ledde till 1162 dödade palestinier, 237 av dem var under 17 år. På den israeliska sidan 

dog 160, 5 av dem var under 17 år 126. Skillnaden i dödssiffran är enorm, vilket kan visa på den 

asymmetriska balansen mellan intifadan och ockupationsmakten, där Israel var den överlägsna 

makthavaren.127  

 Den andra intifadan ( Al Aqsa 128 intifadan)  

Den andra intifadan var, till skillnad från den första, redan från början ett välorganiserat väpnat 

uppror. En annan skillnad från den första intifadan var, att den här var präglad av en religiös 

och islamistisk karaktär. Det som triggade igång den nya intifadan var Ariel Sharons besök av Al 

Aqsa-moskén i september 2000. I sitt sällskap hade han tusentals israeliska poliser. Sharons 

kontroversiella besök var mycket provocerande mot den palestinska befolkningen, inte minst 

mot islamister. Detta var startskottet för den andra intifadan. Det palestinska folket visade sitt 

missnöje genom demonstrationer och stenkastning. Al Aqsa intifadan sågs även som en protest 

mot den misslyckade fredsprocessen med Israel, samt ett uppror mot Israels bosättningspolitik 

i Gazaremsan och Västbanken. 129 

När demonstrationerna och stenkastningen inte räckte till, började den nya motståndsrörelsen 

att använda sig av andra våldsmetoder: självmordsbombningar. Israels svar på terrordåden var 

hård och skoningslös, och allt som fredsprocessen lyckats med blev nu förstört. Israel 

återerövrade många av de palestinska områdena, vilket tvingade många palestinier att fly från 

sina hem. Al Aqsa intifadan ledde till 1000 dödade israeler och mer än 3500 dödade 

palestinier.130 Intifadan var en enorm förlust för Palestina, inte enbart räknat i människoliv, 

utan även ekonomiskt. Den ekonomiska förlusten var enorm. Den beräknade dagliga 

Palestinska förlusten uppgick till 12,7 miljoner dollar, vilket ledde till en minskad BNP på 52 

procent. Arbetslösheten var också hög, mellan 50 till 60 procent av befolkningen stod utan 

arbete.131   

                                                      
126 Statistiken över offer kommer från israelisk människorättsorganisationen B’tselem. Statistiken anger siffror 
för intifadan f o m december 1987 till och med september 1993.  
127 Gahrton (2008) s.347 
128 Namnet Al Aqsa syftar på Al Aqsa moskén i Jerusalem. Al Aqsa är islams tredje heligaste platser på jorden.  
129 Nationalencyklopedin, intifadan. 
130 Ibid. 
131 Gahrton (2008) s.414 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer jag att applicera det analytiska ramverket på det utvalda fallet, vilket 

kommer att hjälpa mig att undersöka vilka är de bakomliggande orsaksfaktorerna till 

terrorismens uppkomst i Israel/Palestinakonflikten. Det analytiska ramverket kommer endast 

appliceras på fakta angivna i uppsatsen.  

5.1 Analytiska ramverket 

 Modernisering och urbanisering  

Den teknologiska utvecklingen är en av de mest betydande faktorerna till terrorismens 

utveckling. Detta gäller särskilt utveckling av vapen, kommunikationsapparater och transport. 

Moderniseringen är också särskilt gynnsam när det gäller att sprida propaganda och 

terrorkampanjer för att locka till sig nya anhängare. Kommunikationsteknologi, såsom TV och 

radio, har även använts för att sända budskap till omvärlden. Ett konkret exempel på 

moderniseringens möjliggörande av terrorismen är flygplanskapningarna som skedde runt 

1970-talet. Kapningarna var oftast politisk motiverade, och utfördes av palestinier som 

utnyttjade flygplanstrafiken för att sända sitt budskap till omvärlden, samt befria sina kollegor 

från israeliska fängelser.  

Andra våldsmetoder, ex. självmordsbomber (frekvent använda av Hamas), hade inte varit 

möjliga utan den teknologiska utvecklingen av vapen och bomber. Detta gäller även alla andra 

vapen som använts, både av de judiska och palestinska terrororganisationerna.  

Urbaniseringen är den andra betydande faktorn som möjliggör och underlättar för terrorismens 

aktioner. Terrorister väljer oftast att utföra sina aktioner i storstäder, detta för att få en större 

reaktion, och en bredare publik. Tel Aviv, Jerusalem och Haifa är några av städerna som varit 

attraktiva för Hamas och Islamiska Jihads terroraktioner.  

  Social tolerans av politiskt våld 

Social tolerans, såsom socialvanor och traditioner som legitimerar och godkänner 

våldsanvändning för politiska ändamål, kan leda till terrorismens uppkomst. Judarnas 

långdragna kamp för ”det heliga landet” har skapat en slags äganderätt som har lett till 

legitimeringen av våldsaktionerna. Äganderätten av området stod som grund till de judiska 

nationalistiska organisationernas uppkomst, ex. Irgun Zvai Leumi och Sternligan.  
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Om vi tittar på palestiniernas kamp mot kolonialmakten, så har den skapat en slags 

försvarskultur som legitimerar våldsanvändningen mot alla som ockuperar landet. Trots att 

judarna köpte marken i Palestina, så betraktades de som vilken kolonialmakt som helst, och 

palestinierna såg sig då tvungna att försvara landet.  

  Ideologier och revolutionära  övertygelser 

Nationalismen och den revolutionära andan har präglat Israel/ Palestinakonflikten ända sedan 

starten. Ur nationalismen föddes terrororganisationerna Irgun Zvai Leumi, Sternligan och PLO. 

Revolutionära övertygelser var grunden till både den första och andra Intifadan som ledde till 

eskalering av våldet, och höga dödssiffror.   

  Statens maktlöshet och respons 

Konflikten mellan den judiska och arabiska befolkningen i området var svårhanterlig. Efter 

andra världskriget kunde inte Storbritannien hantera situationen i området, och överlämnade 

därför konflikten till FN.  FN:s fördelningsförslag var fruktlöst, och stridigheterna stegrade 

återigen efter att judarna utropade Israel till ett självständigt land. Efter Israels 

självständighetsförklaring upphörde terrororganisationerna Irgun Zvai Leumi och Sternligan att 

bedriva terrorverksamheten.  

Enligt Osloavtalet skulle Israel/ Palestina erkännas som stat från båda parterna, samt 

uppmanade man PLO till att kontrollera alla terrororganisationer och deras aktioner. Dåvarande 

palestinska regeringen kunde inte kontrollera Hamas aktioner, vilket ledde till Osloavtalets fall. 

Israels respons på Hamas terrorattacker ledde till försämrade ekonomiska förhållanden, vilket 

ökade missnöjet bland den palestinska befolkningen. Detta kan vara en anledning till Hamas 

valseger år 2006.  

  Minoritetens och terrorledarnas missnöje  

Befolkningens missnöje var grogrunden till stridigheterna i området. Judarnas missnöje med 

det brittiska väldet och arabernas motstånd av den judiska bosättningspolitiken, ledde till 

uppkomsten av Irgun och  Sternligan.  Å andra sidan växte arabernas missnöje, ju fler judiska 

invandrare som anlände till området. Stridigheterna mellan israeliska och palestinska parter, 

ledde till utvandring av många palestinier till grannländerna och flyktingläger. Många 
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nationalister föddes och växte upp i flyktingläger, i hopp om att en dag återvända till sitt 

hemland. En av dessa nationalister var Leila Khaled som var inblandad i flera flygplanskapningar  

 Brist på politisk deltagande  

Fram till Osloavtalets och fredsförhandlingarnas början, var inte palestinierna delaktiga i det 

politiska beslutfattandet. Palestina hade ingen regering och inget beslutsfattande organ, vilket 

ledde till ett bristande politisk deltagande. Detta orsakade missnöje bland den palestinska 

befolkningen, vilket ledde till uppkomsten av nationalistiska rörelser såsom Al Fatah, samt 

andra organisation under PLO.  

5.2  Andra orsaker 

Martha Crenshaws teori fångar mycket av terrorismens uppkomst i fallet Israel/Palestina, dock 

finns det ytterligare orsaker som jag konstaterat har varit utlösande faktorer för terrorismens 

uppkomst. Dessa faktorer är framtagna utifrån analys av händelserna i fallet. Anledningen till 

varför de inte förekommer i Crenshaws teori, kan vara att hon försökte skapa en övergripande 

teori till terrorismens uppkomst, och nedan nämnda faktorer förkommer endast i vissa fall.   

 Ockupation 

En förekommande anledning till terrorismens uppkomst är ockupation, erövring eller 

kolonisering av ett område. I Israel/ Palestina fallet, kan kampen mot ockupation delas in i två 

delar; Sionisternas kamp mot britterna, och palestiniernas kamp mot sionister (som senare blev 

israeliter). Den judiska nationalistiska organisationen Haganah, använde sig av våld när 

britterna slutade stödja strävan efter det judiska nationalhemmet, samt när de vägrade släppa 

in de judiska flyktingarna i landet efter andra världskriget. LEHY var mindre diplomatisk redan 

från starten, och använde sig av våld med mål att befria ”det heliga landet” från det brittiska 

väldet. Frågan om den brittiska ockupationen av Palestina kan diskuteras, då landet inte var ett 

land vid tidpunkten, och sionisterna var flyktingar som bosatte sig i Palestina. Sett utifrån de 

judiska organisationernas perspektiv, så var Palestina det lovade hemlandet som de längtat 

efter i åratal.  

Utifrån det palestinska perspektivet, så blev deras land erövrat av britterna efter den långa 

kampen mot det Osmanska riket, samt av judarna som startade sin ockupation med 

jordbrukskolonisering. Palestinierna trodde att de skulle kunna befria Palestina med hjälp av 

britterna, men Storbritannien hade en helt annan plan för Palestina. Palestinierna, som under 
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många hundra år kämpat mot stora makter såsom osmanska riket och Storbritannien, såg ingen 

skillnad på de judiska bosättningarnas och de europiska kolonialmakternas ockupation, och 

kämpade därför mot den judiska invandringen. 

 Suveränitet och strävan efter självständighet 

Suveränitet är en internationell rätt som handlar om en stats oberoende och självstyre av sitt 

eget territorium132. Suveränitet och strävan efter nationell frihet kan ge upphov till terrorism, 

och inom Israel/ Palestinakonflikten är det en bidragande faktor till konfliktens uppkomst. Båda 

parterna eftersträvar autonomi och självständighet i samma land.  

Sionisterna ville skapa en judisk nationalstat i Palestina, och palestinierna ville ha en arabisk stat 

utan att vara beroende av en stormakt eller att behöva dela landet med judarna. Konflikten om 

området har genom åren förvärrats, och har blivit ett närmast omöjligt fall.   

 Misslyckade fredsprocessen och asymmetriska maktförhållanden 

Terrorism kan uppstå av frustation och missnöje mot de långsamma diplomatiska processerna, 

ex. Osloprocessen. Fredsprocessen mellan Israel/ Palestina väckte många förhoppningar om 

fred i landet, men de första årens brist på framgång möttes av stort missnöje och frustation 

över den långsamma processen. Missnöjet växte på båda sidor, och ledde till att en judisk 

högerextremist mördade premiärminister Yitzhak Rabin. Denna misslyckade process gynnade i 

sin tur uppkomsten av Hamas. Fler förhandlingar inleddes efter Osloprocessens misslyckande, 

men alla försök har varit förgäves. Det diplomatiska dödläget och det asymmetriska 

maktförhållandet mellan Israel/Palestina, ledde till en större konflikt och ökad terrorism i 

Palestina.   

 Provokation  

Palestiniers flykt och utvandring från Palestina, samt Israels ockupation av palestinska områden, 

har resulterat i vrede och fiendskap. Självmordsbombningar, intifadan, samt trycket från de 

arabiska grannländerna har skapat en barriär mellan Israel/ Palestina. Händelser såsom 

politiska uttalanden eller olika politiska beslut från motståndares håll, kan väcka starka känslor 

som ibland leder till terroristiska handlingar. 

                                                      
132 Nationalencyklopedin, Suveränitet 
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FN:s fördelningsresolution som föreslog 55 procent av området till Israel, och 44 procent till 

Palestina, upprörde den palestinska befolkningen. Palestinier som var missnöjda med 

resolutionen gick därför till attack mot olika judiska mål. Detta provocerade Irgun Zvai Leumi 

och Stenligan, vilket ledde till massakern i Deir Yassin.  

 Ariel Sharons kontroversiella besök i september 2000 av Al Aqsa moskén var en provocerande 

händelse för den palestinska befolkningen. Besöket var en grogrund till den andra Intifadan 

som ledde till våldsamma strider mellan parterna.   

 Religion 

De religiösa övertygelserna är, inte överraskande, en källa till många terrororganisationer. 

Religion har i många fall används som ett rättfärdigande av många terrordåd, samt som en 

riktlinje till organisationerna. Religiös extremism skiljer sig inte mycket från den ideologiska, 

den enda skillnaden är användningen av religiösa åsiktsriktningar.  

Religiösa fundamentalistiska organisationer såsom Hamas, strävar oftast efter att skapa 

samhällsreformer med religiösa inriktningar. Hamas ser Palestinas kamp mot Israel, som en 

kamp för islams intresse, inte för folkets eller nationens intresse, såsom de nationalistiska 

organisationerna ser på det. Hamas använde sig av själmordbombare i sin kamp, och 

rättfärdigade bombningarna som en islamistisk angelägenhet.   
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6 Slutsats  

Terrorism är ett vanligt förekommande fenomen i dagens konflikter. Oftast används terrorism 

för att locka till sig uppmärksamhet eller föra fram en politisk fråga. Här undersöktes 

terrorismens utlösande faktorer i Israel/Palestinakonflikten. Uppsatsens syfte var att skapa ett 

analytiskt ramverk utifrån Martha Crenshaws teori, för att sedan applicera det på fallet 

Israel/Palestina. Under konfliktens gång uppkom flera terrororganisationer. Efter att ha 

applicerat ramverket på fallet, kunde jag konstatera att vissa faktorer inte togs upp i  Crenshaws 

teori. Jag valde att utveckla teorin genom att lägga till de faktorer som varit betydande för 

terrorismens utveckling i det här fallet.  

 I denna studie fokuserade jag främst på terrororganisationerna Irgun Zvai Leumi, LEHY (även 

kända som Sternligan), PLO och Hamas. Tabellen nedan är en sammanställning av 

undersökningen som genomfördes i denna studie. 

 

Tabell 2 Analytiskt ramverk av terrorismens uppkomst, applicerad på fallet Israel / Palestinakonflikten 

 Irgun Zvai Leumi LEHY PLO Hamas 

Modernisering & 

Urbanisering 

Förekommer Förekommer Förekommer som 

t.ex. flygkapningar 

Förekommer mest 

som 

självmordsbomber 

Social tolerans av 

politiskt våld 

Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer 

Ideologier och 

revolutionära  

övertygelser 

Grundades av 

högernationalister 

Har sitt ursprung i 

Irgun Zvai Leumi 

Paraplyorganisation 

omfattar flera 

palestinska 

organisationer med 

olika  ideologier.   

Islamistisk rörelse 

Statens maktlöshet 

& respons 

   Förekommer 

Brist på politiskt 

deltagande  

  Förekommer Förekommer 

Minoritetens & 

terrorledarnas  

missnöje  

Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer 
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Forskning visar att modernisering och urbanisering har möjliggjort terrorismen i samtliga 

terrororganisationer. Moderniseringen har bidragit med allt fler avancerade bomber och vapen 

som i sin tur förstärkt terrorismen, och möjliggjort genomförandet av terrordåden.  Detsamma 

gäller för socialtolerans av politiskt våld som i sin tur legitimerat våldsanvändningen.  

Ideologier och revolutionära övertygelser har präglat Irgun Zvai Leumi, LEHY, och PLO genom 

kampen. De ideologiska idéerna och den revolutionära andan har lett till många stridigheter 

mellan parterna. Vad gäller Hamas så präglas de av andra krafter än de ideologiska, deras kamp 

formas till större delen av religiösa övertygelser och religiösa ändamål.  

Statens maktlöshet var en svår faktor att applicera på fallet, därför att en stat, dvs ett 

självständigt område med en egen politisk enhet, har inte existerat. Israels 

självständighetsförklaring gällde endast de israeliska områdena, resten av områdena, d.v.s. de 

palestinska, tillhörde ingen stat fram till Palestinas självständighetsförklaring i samband med 

Osloprocessen. Detta ledde till att Irgun, LEHY och PLO agerade under den tid då ingen stat 

existerade. Hamas däremot, agerade under tiden Yassir Arafat var palestinsk president. Israel 

drog då tillbaka Osloavtalet p.g.a. att Arafat inte kunde kontrollera Hamas aktioner mot Israel.  

Brist på politisk deltagande förekommer för den palestinska befolkningen, då de inte var 

delaktiga i förhandlingar rörande Palestina fram till Osloavtalets början. Missnöjet däremot, var 

en gemensam faktor för den judiska och palestinska befolkningen.  

Andra orsaker som förekommer i fallet, men som Crenshaw inte tar upp i sin teori, är 

ockupation, strävan efter självbestämmanderätt, provocerande händelser och religiös 

extremism. De tre första nämnda faktorerna satte sin prägel på konflikten redan sedan starten, 

medan den fjärde, religiös extremism, kom att ändra konfliktens form först runt 1990-talet och 

in i 2000, i samband med Hamas uppkomst.   

 



43 | S i d a  

 

 

Figur 3: Illustrerar slutresultatet av den genomförda undersökningen. Terrorism orsaksfaktorer för fallet Israel/Palestina.     

Modernisering 

Urbaniseringen 

Ideologier, religion och

Brist på politisk deltagande 

Statens maktlöshet

Regeringens respons

Minoritetens missnöje &

terrorledarnas missnöje
Ockupation och strävan efter 

självständighet

Diplomatiska låsningar 
Provocerande aktioner

Terrorism



44 | S i d a  

 

Referenslista 

Böcker 

Bjørgo, Tore (2005) Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways Forward. Routledge, 
Abingdon. 

Crenshaw, Martha (2011) Explaining Terrorism: Causes, Processes and Consequences. 
Routledge, Abingdon. 

Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2012) 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts juridik. 
Stockholm. 

Gahrton, Per (2008) Palestinas Frihetskamp: Historia, Analys Och Personliga Iakttagelser. Per 
Gahrton Och Carlsson Bokförlag. Stockholm. 

Gupta, Dipak K. I Bjørgo, Tore (2005) Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways 
Forward. Routledge, Abingdon. 

Hoffman, Bruce (2006) Inside Terrorism. Columbia University Press.  

Häggman, Bertil (1978) Terrorism: Vår Tids Krigsföring. Berghs Förlag AB. Malmö-Tübingen-
Zürich. 

Kumm, Björn. (2002) Terrorismens Historia.  Historiska Media. Lund 

Kumm, Björn. (2013) Motstånd: De Maktlösas Kamp. Historiska Media. Lund. 

Liqueur, Walter (2001) A History of Terrorism. Transaction Publishers, New Jersey. 

Thurén, Torsten(2013) Källkritik. Liber.Stockholm 

Wilkinson, Paul (2011) Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response. Routledge, 
Abingdon.  

Whittaker David, J. (2004) Terrorists and Terrorism, Routledge, London 

Whittaker David, J. (2002) Terrorism: Understanding The Global Threat. Pearson Education 
Limited.  

 

Elektroniska resurser 

Britannica Academic, David Ben-Gurion 
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/78530 (hämtad 2016-09-29) 
Britannica Academic, Fatah 
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/33809 (hämtad 2016-10-03) 
Britannica Academic, Irgun Zvai Leumi 
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/42762 (hämtad 2016-09-30) 
Britannica Academic, Haganah 
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/38765 (hämtad 2016-09-29) 
Britannica Academic, Law of war 
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/110188 (hämtad 2016-10-10) 

EU Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0475  [Hämtad 2016-09-06] 

http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/78530
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/33809
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/42762
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/38765
http://academic.eb.com.e.bibl.liu.se/levels/collegiate/article/110188
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0475
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0475


45 | S i d a  

 

Nationalencyklopedin, al-Fatah. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/al-fatah  
(hämtad 2016-10-03) 
Nationalencyklopedin, Balfourdeklarationen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/balfourdeklarationen  (hämtad 2016-09-29) 
Nationalencyklopedin, David Ben-Gurion. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/david-ben-gurion  (hämtad 2016-09-30) 
Nationalencyklopedin, ETA. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eta  (hämtad 
2016-10-14) 

Nationalencyklopedin, Folke Bernadotte. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folke-bernadotte  (hämtad 2016-09-30) 
Nationalencyklopedin, Hamas. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hamas 
(hämtad 2016-10-06) 
Nationalencyklopedin, Internationell terrorism. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism/internationell-terrorism  (hämtad 
2016-10-04) 
Nationalencyklopedin, intifadan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intifadan  
(hämtad 2016-10-06) 
Nationalencyklopedin, Irgun Zvai Leumi. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/irgun-zvai-leumi  (hämtad 2016-09-30) 
Nationalencyklopedin, Israel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/israel-
(kungariket)  (hämtad 2016-09-28) 
Nationalencyklopedin, Israel–Palestina- frågan. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/israel-palestina-frågan  (hämtad 2016-09-
29) 
Nationalencyklopedin, Nationell terrorism. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism/nationell-terrorism  (hämtad 
2016-10-04) 
Nationalencyklopedin, Osloprocessen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/osloprocessen  (hämtad 2016-10-03) 
Nationalencyklopedin, Palestina. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/palestina 
(hämtad 2016-10-02) 
Nationalencyklopedin, PLO. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plo  (hämtad 
2016-10-03) 
Nationalencyklopedin, sionism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sionism  
(hämtad 2016-09-29) 
Nationalencyklopedin, Statsterrorism. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism/statsterrorism  (hämtad 2016-10-
04) 
Nationalencyklopedin, Sternligan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sternligan  
(hämtad 2016-09-30) 
Nationalencyklopedin, terrorism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism  
(hämtad 2016-09-06) 
Nationalencyklopedin, validitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/validitet 
(hämtad 2016-04-30; 17:38) 
Riksdagen, Genèvekonventionen https://data.riksdagen.se/fil/CC5CC4D3-ACC2-4AF9-A266-
C57BDEBCEF24  (hämtad 2016-10-10) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/al-fatah
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/balfourdeklarationen
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/david-ben-gurion
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/eta
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folke-bernadotte
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hamas
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism/internationell-terrorism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intifadan
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/irgun-zvai-leumi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/israel-(kungariket)
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/israel-(kungariket)
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/israel-palestina-frågan
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism/nationell-terrorism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/osloprocessen
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/palestina
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/plo
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sionism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism/statsterrorism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sternligan
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/validitet
https://data.riksdagen.se/fil/CC5CC4D3-ACC2-4AF9-A266-C57BDEBCEF24
https://data.riksdagen.se/fil/CC5CC4D3-ACC2-4AF9-A266-C57BDEBCEF24


46 | S i d a  

 

Sosis, Richard och Alcorta, Candace S. (2008) Militants and Martyrs: Evolutionary Perspectives 
on Religion and Terrorism 
http://web.archive.org/web/20080709011529/http://www.webster.edu/religion-
violence/Readings/Militants_and_Martyrs.pdf  (hämtad 2016-10-13) 

Säkerhetspolitik, Terrorist eller frihetskämpe? 
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Media/Terrorist-eller-frihetskampe/ (hämtad 
2016-10-05) 
U.N. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change (2004) 
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf (hämtad 
2016-10-04)  

 

  

http://web.archive.org/web/20080709011529/http:/www.webster.edu/religion-violence/Readings/Militants_and_Martyrs.pdf
http://web.archive.org/web/20080709011529/http:/www.webster.edu/religion-violence/Readings/Militants_and_Martyrs.pdf
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Media/Terrorist-eller-frihetskampe/
http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf


47 | S i d a  

 

Bilaga 

 

 



48 | S i d a  

 

 

 

Bilder är hämtade från BBC News. Som visar hur landet fördelning ha sett ut under konfliktens 
gång.  
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_israel_palestinians/maps/html/ 
(hämtad 2016-10-16) 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/03/v3_israel_palestinians/maps/html/

