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Sammanfattning 

En förutsättning för att kunna förhindra att terrorattacker utförs är kunskap om de 

bakomliggande motiven och drivkrafterna. Om vi känner till de bakomliggande motiven 

och drivkrafterna finns det möjlighet att kunna påverka dessa faktorer och därigenom 

minska risken för nya terrorattacker. I den här studien undersöker jag om collective 

action frames och rational choice teorin var för sig eller tillsammans kan förklara 

orsakerna till terrorism. Fram till idag har den strategiska modellen varit den mest 

använda teorin för att förklara orsaker till terrorism. Modellen utgår från rational choice 

teorin men har avgränsats till att enbart hantera politiska faktorer, vilket har kritiserats. 

Kritikerna menar att människors känslor har en betydelse för deras handlingar. Här 

prövar jag två teorier som teoretiskt kan förklara känslornas betydelse för att människor 

utför terrorhandlingar, dels rational choice teorin och dels collective action frames. 

Studien visar att teorierna kompletterar varandra men det är enbart rational choice 

teorin som förklarar orsaker till handlingarna, och då endast rationellt motiverade 

instrumentella handlingar. Det är många handlingar som inte kan förklaras med någon 

av teorierna. Slutsatsen är att det sannolikt inte finns en generell teori som kan förklara 

alla olika typer av handlingar ner till en sådan detaljnivå att resultatet faktiskt är 

användbart. Det finns många olika motiv och drivkrafter som kan ligga bakom en 

handling och det finns så många olika användningsområden för resultaten att en enda 

teori skulle bli oanvändbar då det sannolikt är alldeles för många parametrar att hantera 

inom ett och samma teoribygge. 
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Inledning 

Det inträffade många terrordåd före attackerna den 9 september 2001. Trots detta var det först 

efter attackerna år 2001 som forskningsområdet fick ett uppsving. På ett år tredubblades 

antalet artiklar om terrorism och sex år senare var det årliga antalet publicerade artiklar mer 

än tjugo gånger fler än år 2001. Trots de ökade resurserna så dras forskningsområdet med 

stora brister vad gäller såväl utvärderingsmekanismer som jämförande granskningar av 

arbeten, det vill säga att valideringen av använda metoder och teorier har brister (Ranstorp, 

2009). En kritik som Crenshaw (2000) har kommit med gäller hur forskare har klumpat 

samman skilda motiv, organisationer, resurser och sammanhang för att konstruera generella 

kategorier av aktörer. Även den här studien kommer att använda sig av en kategorisering av 

orsaker till terrorism. Syftet är att pröva teoriernas förklaringsvärde för olika orsaker och se 

om teorierna kan vara en bra utgångspunkt för en ökad förståelse om orsakerna till att 

terrorister begår terrorhandlingar. Varför är det viktigt att förstå orsakerna bakom terrorism? 

För att kunna påverka en handling är det nödvändigt med en förståelse för de bakomliggande 

motiven och drivkrafterna till varför handlingen utförs, det gäller också terrorism. Det finns 

även andra aspekter på frågan om orsaker till terrorism, t.ex. vilka orsaker andra aktörer kan 

ha för att peka ut en individ eller grupp som terrorist. 

Fram till idag har den strategiska modellen varit den mest använda teorin för att förklara 

orsaker till terrorism. Modellen utgår från rational choice teorin men har avgränsats till att 

enbart hantera politiska faktorer vilket har kritiserats (Abrahms, 2008). Kritiken handlar om 

att terrororganisationerna inte uppnår sina uppsatta politiska mål med hjälp av terror och att 

de ofta inte ens prioriterar sina politiska mål. Dessutom är det ofta så att ingen tar på sig 

ansvaret för terrorattentat och frågan blir då hur terrororganisationerna ska uppnå sina mål om 

det inte finns en koppling mellan en politisk fråga och ett attentat. Det har också visat sig att 

terrororganisationer fortsätter existera även efter det att deras politiska mål uppnåtts. Abrahms 

menar istället att sociala relationer har en stor betydelse i samband med att en människa väljer 

att begå terrorhandlingar. Givet kritiken så är inte den strategiska modellen ett bra verktyg för 

att förklara orsakerna till terrorism då den är för avgränsad. En utgångspunkt för att hitta 

teorier som bättre kan förklara orsakerna till terrorism är att se på vilka orsaker som tidigare 

forskning identifierat. Ross (2006) har sammanställt olika orsaker till varför människor utför 

terrorhandlingar och har delat in orsakerna i tre grupper; rationella, strukturella och 
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psykologiska. Ross sammanställning, liksom Abrahms (2008), tyder på att det finns andra 

orsaker än politiska till varför människor utför terrorhandlingar och båda pekar på att en 

viktig orsak verkar vara människors känslor. Abrahms (2008) visade i sin studie att sociala 

relationer och nätverk samt samhällsrörelser hade betydelse för varför människor deltog i 

terrorhandlingar. Elster (1996) har visat att all mänsklig tillfredställelse med ett undantag är 

ett resultat av känslomässiga upplevelser. Undantaget är den tillfredställelse som nås genom 

sinnesintryck. Han visade också att det går att använda rational choice teorin för att förklara 

känslomässigt motiverade handlingar. I den här studien kommer jag att använda rational 

choice teorin men utan avgränsningar såsom Elster (2005; 1996) har gjort. Social movement 

teorin utgår också från bland annat känslor för att förklara orsaker till handlingar och det bör 

gälla collective action frames såsom en del av teorin även om känslornas betydelse för 

mobilisering ännu inte utforskats i någon större utsträckning inom collective action frames 

(Benford, 1997). Collective action frames fokuserar på hur samhällsrörelser beskriver en 

situation med syftet att beskrivningen ska få människor att handla för att förändra situationen. 

Militanta organisationer är vanligtvis en del av en större social rörelse (Gunning, 2009). I den 

här studien kommer jag att undersöka om en mer allmän variant av rational choice teorin och 

om collective action frames var för sig eller tillsammans kan förklara de bakomliggande 

orsakerna till terrorism. 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om collective action frames kan komplettera 

rational choice teorin vid förklaringar av orsaker till terrorism. 

Frågeställningar 

1) Förklarar collective action frames och rational choice teorin orsaker till terrorism på 

samma sätt eller kompletterar de varandra? 

2) Om  collective action frames och rational choice teorin förklarar samma sak är det 

någon av teorierna som gör det genomgående bättre? 

3) Är det några orsaker till terrorism som inte förklaras med collective action frames eller 

rational choice teorin? 
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Tidigare forskning 

Fram till idag har den strategiska modellen varit det dominanta paradigmet inom 

terroriststudier. Modellen har en stor betydelse för att förklara orsakerna till terrorism. 

Modellen är en variant av rational choice teorin och den vilar på tre grundläggande 

antaganden, (1) terrorister motiveras av relativt stabila och konsekventa politiska preferenser, 

(2) terrorister utvärderar de förväntade politiska vinsterna som varje handlingsalternativ, eller 

i alla fall de mest uppenbara alternativen ger, och (3) terrorism används när de förväntade 

politiska resultaten överväger resultaten hos andra alternativ. Abrahms (2008) menar att 

modellen vilar på felaktiga antaganden. Han menar att det inte är politiska orsaker, utan 

snarare sociala relationer, som motiverar terrorism. För att komma vidare skulle en möjlighet 

vara att fortsätta använda rational choice teorin men i en mer allmän bemärkelse, det vill säga 

att fortfarande utgå från att handlingarna är rationella men att de inte längre måste vara 

politiskt motiverade såsom bland andra Elster (2005) har visat. Elster (1996) har också visat 

att all mänsklig tillfredställelse med ett undantag är ett resultat av känslomässiga upplevelser. 

Undantaget är den tillfredställelse som nås genom sinnesintryck. Han visade också att det går 

att använda rational choice teorin för att förklara känslomässigt motiverade handlingar. 

Enligt Elster (2005) så är de vanliga förklaringsmekanismerna inom samhällsvetenskapen 

drivkrafter, tro och begränsningar. Och den bästa modellen för att förklara handlingar utifrån 

drivkrafter och tro är rational choice teorin. Teorin innebär att en aktör väljer det bästa medlet 

för att förverkliga stabila önskningar, agerande utifrån en tro baserad på information som 

inhämtats i en optimal sökprocess. De trossatser som är av betydelse är de som, för en given 

drivkraft, kan påverka aktörens handlingar. Det kan röra tron om vilka handlingsalternativ 

som är möjliga och om vilka konsekvenser vart och ett av alternativen kan få (Cox, Lies, 

damned lies and rational choice analyses; Edling och Stern, 2003; Elster, 2005; Hedström 

och Stern, Rational choice and sociology). 

Det har framförts olika typer av kritik mot rational choice teorin. Boudon (1998) har kritiserat 

grundantagandet inom rational choice teorin om att alla handlingar är instrumentella, d.v.s. att 

individen utför en handling för att uppnå ett mål. Han menar att det finns handlingar som inte 

är instrumentella, vissa handlingar utförs inte för att uppfylla något mål. Är inte alla 

handlingar instrumentella så innebär det att teorin inte kan förklara alla handlingar och därför 

kan den inte heller vara generell. Förespråkare för teorin har försökt att övervinna problemet 
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och visa på två möjliga lösningar. Den första lösningen gör gällande att alla handlingar ändå 

är instrumentella på ett djupare plan. Den andra föreslagna lösningen antar att alla önskningar 

som ligger till grund för handlingarna är okända. Men Boudon förkastar båda förslagen till 

lösning då han menar att vissa handlingar inte utförs för att uppnå ett mål oavsett hur djupt ner 

i det undermedvetna man sänker sig, samtidigt som det i andra fall är uppenbart vilket mål en 

viss handling haft. Rational choice teorin antar att individuellt agerande är instrumentell dvs. 

att det ska förstås genom aktörens vilja att uppnå vissa mål. Agerande kan också vara icke-

instrumentellt d.v.s. handlingen utförs inte för att uppnå ett specifikt mål. Om det finns 

handlingar som inte är rationella så kan inte rational choice teorin vara en generell teori. 

Förespråkare för rational choice teorin har överbryggat motsättningen och visat på två 

möjliga lösningar, den första är antagandet att alla handlingar är rationella på ett djupare plan, 

den andra lösningen är antagandet att alla önskningar som ligger till grund för handlingarna är 

okända. Ingen av de föreslagna lösningarna är hållbar menar Boudon (1998). Flera forskare 

har visat på behovet att införa flera faktorer i rational choice teorin för att förklara och förstå 

de bakomliggande orsakerna till handlingar (Cox, Lies, damned lies and rational choice 

analyses; Hechter och Kanazawa, 1997). Den största kritiken som kan riktas mot rational 

choice teorin är att den är orealistisk och inte har ett bevisat förklaringsvärde (Abrahms, 2008; 

Hechter och Kanazawa, 1997; Hedström och Stern, Rational choice and sociology).  En 

reaktion på den kritiken är att bristen på realism hos individuella handlingar inte är ett 

problem. Det beror på att rational choice teorin är till för att beskriva resultatet av 

aggregerade handlingar på samhällsnivå. Kritiken bygger på en missuppfattning om att teorin 

försöker förklara unika skeenden och inte generella skeenden (Hechter och Kanazawa, 1997; 

Hedström och Stern, Rational choice and sociology). Kritikerna har rätt såtillvida att rational 

choice teorin har prövats empiriskt och förkastats vid ett antal tillfällen, men i många fall inte 

prövats alls. Ytterst är det först när en teori har prövats empiriskt och visat att den kan 

förklara skeenden som den har ett värde (Hechter och Kanazawa, 1997). 

Abrahms (2008) visar i sin studie att sociala relationer och nätverk har betydelse för varför 

människor deltar i terrorhandlingar. En teori som passar bra för att analysera terrornätverk är 

social movement teori. Även om terrornätverks utveckling skiljer sig åt jämfört med andra 

sociala rörelser så passar teorins analysverktyg för en analys också av terrornätverk och de 

sociala relationer som finns i dessa (Gunning, 2009). Den här studien kommer att använda 

collective action frames som är en del av social movement teorin för att förklara terrorism. 

Social movement teorin tar också hänsyn till känslor för att förklara orsaker till handlingar och 
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vilket också collective action frames bör såsom en del av teorin även om känslornas betydelse 

för mobilisering ännu inte utforskats i någon större utsträckning inom collective action frames 

(Benford, 1997). Benford & Snow (2000) förklarar vad collective action frames är ”Frames 

hjälper till att göra händelser meningsfulla och får därigenom funktionen att organisera 

erfarenheter och inrikta handling.”  De förklarar vidare vad begreppet collective action frames 

innebär ”Collective action frames fyller samma funktion [som frames] genom att förenkla och 

kondensera aspekter av ”världen utanför”, men på sätt som syftar till att mobilisera potentiella 

anhängare eller väljare, att få stöd från åskådare och demobilisera motståndare. Således är 

collective action frames handlingsinriktade uppsättningar av trossatser och betydelser som 

inspirerar och legitimerar sociala rörelsers aktiviteter och kampanjer.” 

För att kunna förklara terrorism är det först nödvändigt med en identifikation av de drivkrafter 

och den tro som motiverar attackerna. Sedan behöver en studie av orsakerna till drivkrafter 

och tro utföras. Det måste också prövas om det finns något faktiskt samband mellan orsaker, 

drivkrafter och tro samt själva terrorhandlingen (Elster, 2005). Det finns olika typer av 

orsaker som förklarar uppkomst och användning av terrorism. Dels ska strukturella orsaker till 

terrorism särskiljas från enskilda händelser som orsakar terrorhandlingar. Dels ska strukturella 

möjliggörande orsaker särskiljas från strukturella utlösande orsaker (Crenshaw, 2011; Ross, 

2006). Det finns också psykologiska orsaker (Ross, 2006). Strukturellt möjliggörande orsaker 

är samhällsomvandling där ett samhälle moderniseras, vilken typ av politiskt system 

samhället har och om en terrorgrupp är grupperad i stadsmiljö eller på landsbygden. 

Strukturellt utlösande orsaker är missförhållanden, tillgång till vapen och explosivämnen, 

misslyckande hos kontraterroristorganisationer, stöd, förekomst av andra typer av oroligheter, 

organisatorisk delning och utveckling, sociala, kulturella och historiska faktorer som främjar 

terrorism. Här antas missförhållanden vara den viktigaste faktorn och de sociala, kulturella 

och historiska faktorerna var de minst viktiga. Kostnads- och nyttokalkyler för 

terrorhandlingar, möjligheten att kunna skolas in som terrorist, personliga drivkrafter som 

motiverar enskilda individer att gå med och vara kvar i en terrorgrupp, aggression på grund av 

frustration och i undantagsfall också narcissism, grundläggande personliga egenskaper hos 

terrorister som möjliggjorde att de utvecklade andra egenskaper till terrorister. Kalkyler antas 

ha störst betydelse och de främjande egenskaperna antas ha minst betydelse (Ross, 2006). Den 

här studien har avgränsats till att omfatta strukturellt utlösande orsaker med undantag från 

tillgång till vapen och explosivämnen och misslyckande hos kontraterroristorganisationer 

samt psykologiska orsaker. 
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Missförhållanden 

Missförhållanden anses vanligtvis vara den viktigaste orsaken till terrorism (Crenshaw, 1981; 

Ross, 2006). Abrahms (2008) ifrågasätter det och menar att bristande kunskaper om de egna 

politiska målen både bland fotfolket och bland ledarna inom terrororganisationer visar att det 

är andra orsaker som medfört att de blivit terrorister. Med missförhållanden menas vanligen 

tvång, diskriminering, förtryckande och undertryckande av en utpekad minoritet. 

Missförhållanden kan bero på ekonomiska, etniska, legala, politiska, religiösa eller sociala 

faktorer. Ross nämner också missförhållanden grundade på olika människoraser (Ross, 2006). 

Ur ett rational choice perspektiv kan missförhållanden beskrivas som en subjektiv känsla 

baserad på en tro om hur saker är jämfört med hur de borde vara. Önskningar är en social 

konstruktion. I grunden är tro och önskningar exogena faktorer inom rational choice teorin. 

Men om de bakomliggande förklaringarna till en tro eller önskan är rationella så kan teorin i 

de fallen förklara hur en tro eller önskan kommit till. Modellen kan förklara de handlingar 

som försöker förändra en situation till det bättre, tillfredställa en önskan, om handlingarna är 

rationellt motiverade. Givet de uppfattningar och värderingar som terrorister eller 

terroristorganisationer har så går det att förklara varför terroristen eller gruppen använder 

terror istället för andra medel för att minska de missförhållanden som råder, däremot går det 

inte att förklara varför de definierar en viss situation som ett missförhållande. (Cox, Lies, 

damned lies and rational choice analyses). Omvänt så kan en handling som baseras på en 

irrationell tro aldrig bli rationell (Elster, 2005). Vid missförhållanden har ett antal olika 

faktorer betydelse. De mest betydelsefulla är känslor av förbittring och underlägsenhet inom 

de befolkningsgrupper varur terroristerna rekryteras. Känslan av förbittring har en större 

betydelse jämfört med känslan av underlägsenhet beroende på att den uppstår i interaktion 

med andra (exempelvis ockupationsmakt eller andra befolkningsgrupper). Känslan av 

underlägsenhet uppstår vid jämförelse med andra. Orsaker som har sin grund i en interaktion 

är generellt sett starkare jämfört med orsaker på grund av en jämförelse (Elster, 2005). Vid 

studier av självmordsbombare i Mellanöstern har det visat sig att det är människor som är 

välutbildade och mer välbeställda än genomsnittet i befolkningsgruppen som oftare utfört 

självmordsattackerna snarare än fattiga analfabeter. En förklaring kan vara att de trots sin 

utbildning ändå inte får jobb inom sitt område, om de överhuvudtaget får något arbete. 

Ytterligare en förklaring kan vara att de är relativt välbeställda men att fattigdom och 

analfabetism ändå är vitt spridd i deras befolkningsgrupp (Elster, 2005). Missförhållanden är 

också en vanlig orsak till att terroristorganisationer bildas oavsett om de har territoriella eller 
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religiösa krav. Med territoriella krav menas här att ta kontrollen över det egna landet från 

andra befolkningsgrupper eller politiska grupper alternativt att kasta ut en ockupationsmakt. 

Religiösa krav kan vara att försvara heliga platser eller utrota de som inte delar den egna 

religiösa tron (Elster, 2005). 

När det gäller collective action frames är grunden att påtala ett missförhållande, föreslå en 

lösning som sedan presenteras för att mobilisera människor för att lösa problemet. För att 

människor ska fångas av budskapet måste det vara trovärdigt och problemet ska vara tydligt 

beskrivet, det måste också upplevas som väsentligt och få människor att känna igen sig i 

beskrivningen av problemet (Benford & Snow 2000; Page m.fl., 2011). Diagnostic framing är 

rörelsens problembeskrivning, den skapar en gemensam bild av vad som är ett problem i 

samhället, något att samlas kring. Problembeskrivningen behöver överensstämma med 

människors vardagliga erfarenheter och problemet måste spegla den kultur som de lever i för 

att människor ska ta till sig problemet. Dessutom måste rörelsen sätta samman händelserna 

som ligger till grund för beskrivningen till en helhet och presentera sin syn på problemet samt 

välja ut rätt händelser som stomme för att beskrivningen ska bli tydlig. Likartade händelser i 

andra delar av världen kan också användas för att förstärka den egna problembeskrivningen. 

Ett vanligt problem är orättvisor i någon form och den typen av problembeskrivning används 

ofta av sociala rörelser med politisk eller ekonomisk förändring som mål (Benford och Snow, 

2000). Hizb ut-Tahrir (HuT) pekar på ökande ekonomiska och sociala problem orsakade av 

bristande religiös övertygelse, sekularism och utbredd korruption i statsapparaten, 

västerländskt kulturellt inflytande och avsaknaden av en universell islamisk stat (Karagiannis, 

2006). Identifieringen av offer för missförhållanden kan också vara en del av 

problembeskrivningen och med hjälp av den förstärker rörelserna upplevelsen av orätt och 

därigenom också offret (Benford och Snow, 2000). Page m.fl. (2011) visar hur Al Qaeda in 

the Arabian Peninsula (AQAP) pekar ut alla muslimer som offer och att väst och dess lakejer 

är förövare. AQAP pekar också ut somaliska flyktingar i Jemen som offer för inbördeskrig 

och flykt samt umbäranden i flyktingläger. Problembeskrivningen har ytterligare en uppgift 

vilket är att visa på orsaken till problemet för att kunna skuldbelägga eller utkräva ansvar för 

att problemet uppstått (Benford och Snow, 2000). AQAP framhåller att regimen i Jemen är 

korrupt och att korruptionen har inneburit socioekonomisk kollaps, hög arbetslöshet och 

prisstegringar. AQAP hävdar också att västvärlden riktar aggressioner mot muslimer i hela 

världen. Dessutom slår AQAP samman problemställningarna och får en hybridiserad 

problembild där skulden läggs på väst samtidigt som regimer välvilligt inställda till väst 
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möjliggör att väst har inflytande över den muslimska världen (Page m.fl., 2011). HuT 

skuldbelägger den uzbekiske presidenten Karimov och anklagar honom för att vara en 

västerländsk marionett och dessutom jude, som har orsakat de ekonomiska och sociala 

problemen som finns i Uzbekistan och som förhindrar att landet blir ett kalifat. De 

skuldbelägger även de rättsvårdande instanserna och pekar ut dem som fiender till islam 

eftersom de gripit och fängslat medlemmar i HuT. De har dessutom skuldbelagt 

människorättsorganisationer såsom partiska och rasistiska då gruppen menar att de inte 

hörsammat böner om hjälp från HuT:s fängslade medlemmar (Karagiannis, 2006). Prognostic 

framing är rörelsens förslag på lösning av problemet som rörelsen samlas kring, vilket senare 

blir en utgångspunkt för den kollektiva handlingen. Problembeskrivningen och lösningen 

hänger delvis samman. Det beror på att specifika problem och dess orsaker begränsar urvalet 

av lösningar och föreslagna strategier (det är bara vissa verktyg i lådan som passar för jobbet) 

(Benford och Snow, 2000). Den enda lösningen på problemen enligt AQAP är våldsam Jihad 

mot både väst och vänligt sinnade muslimska regimer där Jihad har tre syften 1) ta bort alla 

västerländska och främmande element från den arabiska halvön, 2) störta de västvänliga 

regimerna på halvön och 3) etablera ett islamiskt kalifat med sharialagar (Page m.fl., 2011). 

HuT:s lösning är att återgå till ett samhälle baserat på religion och som styrs av Sharialag. För 

att förbättra mobiliseringen har HuT dessutom tagit till sig en master frame "clash of 

civilizations" och HuT påstår att det pågår en ekonomisk, politisk och militär kamp mellan 

väst och den muslimska världen (Karagiannis, 2006). Motivational framing syftar till att 

mobilisera människor för att handla och lösa problemet. Ett sätt är att få en collective action 

frame att omfatta flera problem och på så sätt engagera nya sympatisörer (Benford och Snow, 

2000). AQAP gör det när de pekar ut regimen i Jemen som korrupt med socioekonomisk 

kollaps, hög arbetslöshet och prisstegringar som följd och sedan hävdar att västvärlden riktar 

aggressioner mot muslimer i hela världen. Slutligen slår de samman problemställningarna och 

får en hybridiserad problembild där skulden läggs på väst och där regimer välvilligt inställda 

till väst möjliggör att väst har inflytande över den muslimska världen (Page m.fl., 2011). Ett 

annat sätt för rörelsen att öka mobiliseringen är att skönmåla och förstärka existerande 

trossatser och värderingar. Det är särskilt viktigt för rörelser där anhängarna i rörelsen inte 

själva drabbas av de problem som rörelsen bekämpar. Det är också viktigt för rörelser som har 

värderingar som är motsatta de som finns i samhället i övrigt, exempelvis minoriteter som 

upplever att de är utsatta för missförhållanden (Benford och Snow, 2000). Också Page m.fl. 

(2011) menar att den motiverande delen av collective action frames är särskilt viktig för 

extrema och våldsanvändande grupper, som AQAP, då de måste komma över trösklar vid sin 
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rekrytering eftersom deras verksamhet innebär höga risker för anhängarna. Detta når de 

antingen genom att öka motivationen eller sänka trösklarna för människor att vilja rekryteras. 

Ett annat exempel är HuT strävan att återinföra kalifatet, något som kan tilltala muslimer men 

inte kristna. (Karagiannis, 2006). Trovärdigheten hos en företrädare för rörelsen som 

presenterar rörelsens collective action frame påverkar också medlemmarnas tro på rörelsen 

(Benford och Snow, 2000). AQAP använder sig av martyrer för att öka trovärdigheten för sin 

collective action frame. Tanken är att martyrerna har ansett problemet som så viktigt att de 

offrat livet vilket gör dem till de mest trovärdiga "talespersonerna" som AQAP kan hitta. 

AQAP behöver dessutom visa att de är trovärdiga både vad gäller deras religiösa kunskaper 

då de grundar sin våldsanvändning på religion och vad gäller deras militära kunskaper 

eftersom deras lösning bygger på våld (Page m.fl., 2011). Det måste finnas en 

överensstämmelse mellan en rörelses trossatser och värderingar å ena sidan och deras 

collective action frame å andra sidan, alternativt att en collective action frame och den 

påföljande kollektiva handlingen överensstämmer. Saknas den överensstämmelsen så minskar 

rörelsens förmåga att mobilisera anhängare (Benford och Snow, 2000). AQAP har lärt sig av 

Al Qaeda’s (AQ) tidigare misstag där AQ använt urskiljningslöst våld och förlorat stort i stöd. 

AQAP betonar istället vikten av att inte döda oskyldiga muslimer i attackerna om inte målet 

är mycket viktigt. AQAP har genom sitt e-magasin förklarat varför de attackerat vissa mål 

men inte andra och kopplat målvalen till sin collective action frame och därigenom visat att 

deras collective action frame och handlingar överensstämmer. (Page m.fl., 2011). 

Stöd 

Stödet till terrorister kan komma från många olika källor, det kan vara den del av 

befolkningen som drabbats av missförhållanden, en diaspora, andra stater men även 

organiserad brottslighet. Stödet ges av olika anledningar, det kan vara för att hjälpa 

terroristerna uppnå sina mål, för att uppnå egna mål, eller för ekonomisk vinning. Stödet kan 

ges som finansiering, utbildning, information och underrättelser, falska dokument, donationer, 

försäljning av vapen och explosivämnen, tillhandahållande av fristad eller skyddat boende, 

propagandakampanjer, ideologiskt rättfärdigande, opinionsskapande, juridiskt stöd eller 

rekrytering (Ross, 2006). 

Stöd kan ur ett rational choice perspektiv ses som en typ av handling som utförs för att uppnå 

ett mål. Om stödet (handlingen) är rationellt motiverad så kan typen av stöd förklaras med 

hjälp av teorin (Cox, Lies, damned lies and rational choice analyses). En persons sociala 
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nätverk kan fungera som stöd när en person ska fatta beslut om vilket handlingsalternativ 

personen ska välja. Till exempel kan en människas vilja att gå med i eller själv starta en 

terroristgrupp påverkas av vad andra i deras omgivning har gjort eller vad de förväntas göra. 

Här har både den geografiska utbredningen av deras sociala nätverk och antalet människor 

som ingår i nätverket betydelse. Det vill säga att ju fler människor i en persons nätverk som är 

med i en terroristgrupp desto större är sannolikheten att också den personen kan komma att gå 

med eftersom personen kan få stöd från de som redan är terrorister. Storleken på det nätverk 

som verksamma och potentiella terrorister har är en faktor som också påverkar hastigheten 

med vilken terrorism breder ut sig (Hechter och Kanazawa, 1997). Abrahms (2008) har visat 

att det har betydelse om släktingar eller vänner redan är med i en terroristorganisation när 

människor bestämmer sig för om de ska gå med. Terroristorganisationers behov av stöd kan 

leda till att de hamnar i en beroendeställning till stödgivarna, till exempel finansiärer. Samma 

förhållande kan också gälla mellan fotfolk och ledning inom en terroristorganisation. 

Organisationen eller den enskilde är beroende av nästa nivå för att få olika behov 

tillgodosedda som de inte kan få på annat sätt. För organisationen kan det handla om illegala 

varor, den enskilde terroristen kan vara efterlyst eller också sakna pengar för det egna 

uppehället. Till det kommer en inre kontroll inom terroristorganisationer där alla övervakas. 

Sammantaget leder beroende och övervakning till att både enskilda och organisationer 

motiveras att utföra ytterligare terrorattentat som de kanske annars inte skulle utfört (Hechter 

och Kanazawa, 1997). På motsvarande sätt kan grupptryck fungera där den enskilde utsätts 

för en mental press att ställa upp för allas bästa och utföra attacker som man annars inte skulle 

utfört (Elster, 2005). 

Inom collective action frames så belyses stödet på olika sätt. En rörelse kan ha flera olika 

målgrupper som de får stöd från och målgrupperna kan påverka rörelsens budskap, både vad 

gäller form och innehåll. Det sker en interaktion mellan rörelsen och målgrupperna och 

rörelsen kan dessutom se det som nödvändigt att tilltala målgrupperna på olika sätt då 

grupperna kan skilja sig åt vad gäller det relativa intresset för frågan, värderingar, 

uppfattningar eller kunskaper samt även vilka av rörelsens olika roller de kan ikläda sig. Om 

faktorer som är viktiga för en målgrupp förändras så kan de få rörelsen att förändra en 

collective action frame där förändringen syftar till ett fortsatt stöd från den målgruppen 

(Benford och Snow, 2000). AQAP liksom andra Jihadgrupper har en omfattande uppsättning 

kulturella verktyg (idéer, uppfattningar och berättelser) för att nå dels lokala jemenitiska 

målgrupper (ungdomar, kvinnor men även flyktingar från Somalia) och dels är det en 
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internationell muslimsk målgrupp. Den bildade internationella publiken kan skapa 

internationella politiska möjligheter liksom ge mer direkt stöd. Och förändringar i strukturer 

som rör politiska möjligheter påverkar mobiliseringen hos sociala rörelser. Större politiska 

möjligheter ger en ökad mobilisering och därmed också ett större stöd (Benford och Snow, 

2000; Page m.fl., 2011). Ett sätt att minska stödet för motståndaren är att själv ifrågasätta 

motståndarens beskrivning av ett problem eller dess lösning vilket kan påverka allmänhetens 

syn på motståndaren. Det egna motsägande budskapet kan både minska stödet för 

motståndaren om människor uppfattar det som mer trovärdigt eller öka stödet om det 

uppfattas som mindre trovärdigt (Benford och Snow, 2000). AQAP använder sig av egna 

counterframing riktade mot dels den inhemska jemenitiska eliten (ej att förväxla med deras 

muslimska elitistiska ickejementiska målgrupp), dels mot inrikesministeriet i Jemen men 

också mot andra muslimska grupper och utomståendes beskrivningar av AQAP organisation. 

AQAP kommenterar och ifrågasätter andras beskrivning av hur situationen ser ut och 

framhäver brister i andras resonemang. Syftet är åtminstone delvis att utmana denna inhemska 

elit vad gäller deras uppfattningar och försöka förändra deras syn och slutligen vinna deras 

stöd (Page m.fl., 2011). 

Oro eller instabilitet 

Andra typer av oro eller instabilitet i ett land kan gynna framväxten av terrorism. Det kan vara 

politisk, ekonomisk eller social oro. Oro eller instabilitet i ett land kan leda till oroligheter. 

Oroligheterna kan leda till ökade missförhållanden, tjäna som drivkraft för 

terrororganisationer, erbjuda möjlighet till utbildning och lärande för terrorister och öka 

acceptansen för våldsanvändning. Om det finns flera former av oro eller instabilitet kan de 

gynna varandra om det finns en kommunikativ mekanism som kan överföra information till 

missnöjda befolkningsgrupper (Ross, 2006). 

När det gäller rational choice så kan andra typer av oroligheter förända tro och värderingar. 

Handlingar som tidigare inte var möjliga att utföra på grund av rådande tro och värderingar 

kan bli möjliga då tro och värderingar förändras (Cox, Lies, damned lies and rational choice 

analyses). Ett sätt att åstadkomma förändringar av tro och värderingar är genom mentala 

förebilder. Missnöjda befolkningsgruppers agerande vid andra oroligheter kan visa på nya sätt 

att agera och blir därigenom en mental förebild för hur de kan agera också i den egna 

konflikten. Endera så kan tron på vad som är möjligt förändras på grund av den mentala 

förebilden eller också kan värderingarna förändras (Elster, 2005). 
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Collective action frames kan använda sig av andra typer av oro eller instabilitet i ett land 

vilket kan leda till att den föreslagna lösningen också innehåller användandet av terror.  Dels 

kan andra typer av oro eller instabilitet ge stöd åt terror som på lösning i den egna collective 

action frame genom att förstärka bilden av ett problem och därigenom motivera användandet 

av terror. Dels kan en samhällsrörelse sammankoppla det egna problemet med andra typer av 

oro eller instabilitet och använda sig av deras collective action frame som då innehåller terror 

som lösning på problemet. En rörelse som vill stärka sitt grepp om medlemmarna kan därför 

föra in nya problemställningar i en befintlig collective action frame om de bedömer det som 

viktigt för de befintliga medlemmarna, alternativt att rörelsen tror att den kan attrahera nya 

målgrupper på det viset (Benford & Snow 2000). 

Organisatorisk delning 

De flesta terroristorganisationer har uppstått i samband med att existerande organisationer 

delats och de moderata och de extrema delarna gått skiljda vägar (Ross, 2006). 

Givet att delningen är rationellt motiverad så går det att förklara den. Till exempel om 

utvecklingen inom en rörelse har fått en grupp medlemmar att förändra sin tro eller sina 

värderingar i en sådan omfattning att det tvingar fram en delning av rörelsen. Det krävs att 

förändringen kommit tillstånd som en konsekvens av medlemskapet (Cox, Lies, damned lies 

and rational choice analyses). Ett annat sätt att se på organisatorisk delning är att 

organisationer är företag där företagets ideologi eller tro är en vara som kan köpas med 

engagemang och pengar. Ökar antalet organisationer så ökar konkurrensen vilket leder till en 

ökad exponering för att synas och en ökad specialisering för att passa in på specifika 

målgrupper. Det i sin tur leder till att fler hittar ”sitt” budskap och därför ansluter sig. I 

slutänden kommer några av grupperna att utvecklas till terrorgrupper (Elster, 2005) 

Det finns tre orsaker till delning av en rörelse som kan förklaras med collective action frames 

där alla orsaker beror på en oenighet mellan grupper av medlemmar inom en rörelse. Dels kan 

det finnas en oenighet om hur problemet ser ut, dels om hur lösningen ser ut och dels kan det 

finnas en oenighet inom rörelsen om hur verkligheten ska presenteras för att maximera en 

mobilisering bland sympatisörer. Det är endast delning som beror på oenighet om lösningen 

som kan orsaka terrorism (Benford & Snow 2000). 
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Sociala, kulturella eller historiska orsaker 

Terrorism kan också främjas av sociala, kulturella eller historiska orsaker. Det beror på att 

man inom en befolkningsgrupp eller motsvarande delar värderingar, uppfattningar, sedvänjor, 

vanor, myter, åsikter och traditioner som tillåter framväxten av nationalism, fanatism, våld 

och terrorism. Dessa olika typer av främjande kan förstärka terroristers uppfattningar att risker 

med att begå terrorhandlingar är relativt små. De kan möjliggöra att terrorhandlingar får en 

inspirerande effekt vilket kan få även andra att begå terrorhandlingar. Olika typer av 

främjande kan också leda till att öka de egna medlemmarnas engagemang i och förpliktelse 

gentemot gruppen. De kan sprida information och rättfärdiga en individs eller grupps 

användande av våld. Olika typer av främjande kan förse missnöjda individer eller grupper 

med tillräckligt tekniskt kunnande och tillräcklig ideologisk motivation i syfte att stödja deras 

användande av terrorism. De kan också tillhandahålla tillräckligt med inspiration för att sprida 

terrorismen till andra delar av världen (Ross, 2006). 

Sociala kulturella och historiska faktorer har en inverkan på människors tro och önskningar. 

Rationellt motiverade handlingar som baseras på dessa faktorer kan förklaras med hjälp av 

rational choice (Cox, Lies, damned lies and rational choice analyses). Abrahms (2008) tar 

upp att sannolikheten ökar att en person går med i en terrorgrupp om släktingar eller vänner 

redan är med i organisationen vilket är en social orsak till terrorism. Om staten begränsar 

religiösa och ideologiska organisationer genom regleringar på samma sätt som staten reglerar 

företag så har det visat sig att organisationerna, på grund av regleringen, blir mer ineffektiva 

och därigenom minskar deras förmåga att rekrytera och behålla medlemmar (Hechter och 

Kanazawa, 1997). Annorlunda uttryckt, om framför allt organisationer med extrema budskap 

hindras på grund av reglering så försvåras deras möjligheter att nå ut med sitt budskap till sina 

målgrupper vilket medför att färre människor kommer att hitta ett budskap och ansluta sig. I 

slutänden kan det innebära att grupper som annars skulle existera och kanske utvecklats till 

terroristgrupper inte får möjligheten på grund av regleringen (Elster, 2005). Hechter och 

Kanazawa (1997) menar att det går att se religiösa upplevelser som en gemensamt producerad 

allmännyttig vara. Den religiösa upplevelsen ökar ju mer den enskilde medlemmen investerar 

av tid och pengar. Det medför att samfund som är mer strikta och ställer högre krav på sina 

medlemmar vad gäller investeringar växer och får fler medlemmar. På samma sätt kan det 

vara med olika samhällsförändrande rörelser där ett deltagande ger en upplevelse som gör att 

individen blir något mer. Den upplevelsen skulle kunna vara en förklaring till varför 

människor går med i terroristorganisationer då de kräver mycket stora investeringar i form av 
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tid och försakelser från familj och vänner. Möjligheten att komma till himlen som en följd av 

att man dött i strid kan underlätta att delta i den typen av aktioner om tron riktas till en 

religion med det budskapet. Vad gäller självmordsbombare var den tidigare allmänna 

uppfattningen att självmordsattacker inte var i överensstämmelse med Islam, detta har 

förändrats. Idag finns en acceptans vad gäller självmord som vapen, det finns en religiös 

legitimitet som inte funnits på samma sätt tidigare. Det är mer tveksamt om möjligheten att 

uppnå himmelriket är en huvudorsak eller en biorsak, det vill säga att andra bevekelsegrunder 

än religion ligger till grund för att utföra attacken, men kan man också komma till himlen är 

det en bonus (Elster, 2005). Terrorism kan också användas för att skydda eller freda religiösa 

värden och platser. Orsakerna kan sträcka sig från att begränsa ett västerländskt inflytande i 

ett område till att utrota alla otrogna (Elster, 2005). 

Det bör finnas så få motsättningar som möjligt mellan delarna i en collective action frame och 

värderingar, uppfattningar, sedvänjor, vanor, myter, åsikter och traditioner för att de ska 

främja terrorism eller vilka andra medel som helst, det är viktigare för användandet av terror 

som metod eller medel än andra mer vardagliga medel och metoder. Det är viktigt att 

rörelsens tro, värderingar och idéer är väsentliga, tydliga och igenkännande för medlemmarna 

och att de även avspeglas i collective action frames (Benford & Snow 2000). Page m.fl. 

(2011) har utgått från att AQAP känner sina olika publiker och att de sänt ut riktade budskap. 

De har utifrån det antagandet analyserat texterna och därigenom identifierat olika målgrupper 

som skiljer sig åt kulturellt och socialt. Ju mer väsentliga rörelsens uppfattningar, värderingar 

och idéer kopplade till collective action frames är för människor desto större är sannolikheten 

att de kommer att stödja dem. Ju mer en collective action frame speglar människors 

vardagliga erfarenheter desto större är sannolikheten att människor kommer att stödja den 

(Benford & Snow 2000). Utifrån det antagandet har Page m.fl. (2011) genom att studera 

AQAP material kommit fram till att AQAP riktar in sig mot två olika målgrupper som är 

separerade både kulturellt och geografiskt. Den första gruppen är en ickejemenitisk elit som 

utgörs av välutbildade muslimer som följer med i och förstår den internationella politiken. 

Den andra gruppen består av många olika lokala jemenitiska grupper som försöker överleva i 

ett svårt ekonomiskt läge och där människor är lågutbildade, många till och med illitterata. Ju 

mer människor känner igen sig kulturellt i en collective action frame desto större är 

sannolikheten att de kommer att stödja dem (Benford & Snow 2000). Tack vare att AQAP har 

en stor lokal kännedom om olika undergrupper såsom ungdomar, klaner, somaliska flyktingar, 

kvinnor m.fl. i Jemen så har de möjlighet att kulturellt anpassa sitt budskap till respektive 



 

 15

undergrupp och därigenom få en bättre resonans för sitt budskap (Page m.fl., 2011) Avsaknad 

av counterframing är också något som kan främja terrorism. Om ingen försöker att motbevisa, 

underminera eller neutralisera en persons eller grupps myter, versioner av verkligheten eller 

det tolkande ramverket så kan det tolkas som ett tyst medgivande till riktigheten i dessa 

myter, versioner av verkligheten eller det tolkande ramverket. En variant på det temat är att 

göra som AQAP och själv ta kontrollen över distributionen och på så sätt minska risken för 

counterframing (Benford & Snow 2000; Page m.fl. 2011) Counterframing kan också vara 

positivt och leda till omformuleringar av egna collective action frames som medför att de 

förbättras och därigenom också främjar terrorism om det är ett förslag på lösning. Ett exempel 

på det är AQAP:s bemötanden av det jemenitiska inrikesministeriets counterframing med 

egna collective action frames (Benford & Snow 2000; Page m.fl. 2011). AQAP:s 

counterframing utgår från en muslimsk kultur och historia där AQAP utmanar såväl jemeniter 

som andra islamistiska grupperingar att göra mer gentemot olika fiender utifrån just ett 

kulturellt och historiskt perspektiv (Page m.fl. 2011). Nya collective action frames bildas ur 

befintliga innebörder, uppfattningar, ideologier, praktiker, värden, myter och de är samhällets 

kulturella bas. Den kulturella basen formar även vårt sätt att tolka dessa collective action 

frames. Följaktligen så kan den kulturella basen också främja användandet av terrorism 

(Benford & Snow 2000). AQAP använder sig av vad Page m.fl. (2011) kallar för feminisering 

för att motivera muslimer att ansluta sig till dem och utföra terrorhandlingar. Det är något som 

bara går i patriarkala kulturer. Det går till så att de påstår att de som inte ställer upp är 

kvinnor, sämre än vissa kvinnor och sedan så ger de olika exempel på det. På motsvarande 

sätt använder AQAP rollmodeller som idealtyp för alla muslimer att efterlikna och den 

främsta rollmodellen är profeten Muhammed. 

Nyttokalkyler 

Den viktigaste psykologiska orsaken till terrorism menar Ross är den kostnads- och 

nyttokalkyl som terroristen gör medvetet eller omedvetet, där den enskilde beräknar den egna 

nyttan och gruppen beräknar den kollektiva nyttan. Flertalet terrorister ser sina handlingar 

som kostnadseffektiva medel för att uppnå individuellt, kollektivt, konkret eller symboliskt 

erkännande, uppmärksamhet eller publicitet för sin sak, störa eller misskreditera lämpliga 

mål, skapa rädsla och/eller fiendskap hos en målgrupp som identifierats som fienden, 

provocera fram överreaktioner hos staten och dess repressiva organ eller skapa sympati hos 

potentiella anhängare och öka kontroll, disciplin och moral inom gruppen (Ross, 2006) 
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Elster (2005) tar upp ett antal instrumentella orsaker till varför organisationer väljer att 

använda sig av terror. De är avskräckning, sabotage, överbud, vedergällning och provokation. 

Syftet med avskräckning är att tillfoga motståndaren så mycket materiel och psykologisk 

skada att motståndaren gör begränsade eftergifter hellre än att tillfogas ytterligare skada. Där 

är målgruppen motståndarens politiska ledning. Syftet med sabotage är att förstöra 

förhandlingar mellan motståndaren och egna moderata grupper. Målgruppen är återigen 

motståndarens politiska ledning, de ska inte kunna fortsätta förhandlingarna ur ett 

inrikespolitiskt perspektiv. Syftet med överbud är att den egna gruppen ska vinna 

lokalbefolkningens sympatier från andra grupperingar på den egna sidan genom att börja med 

eller öka antalet terrorattacker. Här är målgruppen den egna befolkningen. Överbud är också 

viktigt för rekryteringen då det visat sig att utförda attacker attraherar nya rekryter till 

organisationen (Abrahms, 2008). En vedergällningsattack utförs för att hämnas dödandet av 

egna nyckelpersoner eller andra dödade som har ett reellt eller symboliskt värde, exempelvis 

civila ur den egna befolkningsgruppen. Här är målgruppen de egna medlemmarna och syftet 

är att bibehålla lojalitet och sammanhållning inom gruppen. Syftet med en provokation är att 

få motståndaren att vedergälla den egna terrorattacken på ett sätt som kommer att uppfattas 

som överreaktioner av utomstående. Målgruppen är här världsopinionen som har en inverkan 

på motståndarens politiska ledning. Elster (2005) tar upp två typer av värde på 

självmordsattacker, instrumentellt och symboliskt värde. Det instrumentella värdet av 

självmordsbombarens död mäts vanligtvis i antalet dödade motståndare. Det kan beskrivas 

som ett mått på hur effektiv en attack är. Det instrumentella värdet kan också användas för 

andra typer av terrorattacker. Det symboliska värdet av en självmordsbombares död om denne 

tar sitt liv av politiska orsaker visar styrkan på självmordsbombarens tro. Styrkan på 

självmordsbombarens tro kan mätas genom det engagemang som krävs för att kunna utföra 

handlingen. Exempel på engagemang kan vara den uppoffring som självmordsbombaren gör 

vad gäller att inte kunna försörja familj eller finnas där för sina barn. Det innebär att det 

symboliska värdet av en attack blir större om en frisk person som har jobb och familj utför 

attacken jämfört med om en dödligt sjuk person utan familj utför den. Attacken kan också 

vara ett uttryck för styrkan på självmordsbombarens motstånd mot en rådande maktstruktur 

(jag dör hellre än fortsätter leva under det här styret). Begreppet effektivitet kan omdefinieras 

att också innefatta symboliska värden likväl som antal dödade fiender. För en organisation 

eller gruppering kan självmordsbombarens död ses som en nytta istället för en kostnad om 

döden genom att stå som symbol för hur starkt självmordsbombarens engagemang för saken 

var. Martyrskapet är av största vikt för rörelsens legitimitet (om han dog för saken så måste 
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det vara riktigt, döden legitimerar). Ur ett organisatoriskt perspektiv så kan ett stort utfall vara 

kontraproduktivt beroende på vad organisationen vill uppnå med attacken. Ett alltför stort 

antal döda kan flytta fokus från martyren (engagemanget eller motståndet) till offren. 

Kostnads- och nyttokalkyler hanteras inte i collective action frames. 

Inlärning 

Enligt Ross (2006)  är terrorism ett inlärt beteende, att gå med i en terrorgrupp innebär 

möjligheter att få utbildning, de utsätts för många omväxlande situationer där de får nya 

kunskaper och erfarenheter. Dessa ger dem möjlighet att välja olika roller som sedan formar 

deras inriktning och beteende. Terrorism kan därmed förklaras med generella teorier om 

lärande. De två viktigaste teorierna som kan appliceras på terrorism är operant betingning, 

vilket innebär att beteenden kan förstärkas eller släckas ut och att det sker beroende på 

konsekvenser av beteendet och teorin om social inlärning, som innebär att blivande terrorister 

observerar och imiterar redan aktivas beteende och lär sig våldsanvändning den vägen. 

Inlärning som Ross beskriver det hanteras inte av vare sig rational choice eller collective 

action frames. Men inlärning som rationell handling för att nå ett mål kan förklaras med 

rational choice teorin om tron eller önskningen, samt de bakomliggande förklaringarna är 

rationella. 

Personliga drivkrafter 

Personliga drivkrafter kan också vara orsak till terrorism. De finns många bakomliggande 

drivkrafter till att enskilda individer går med i en terroristgrupp. Ross (2006) tar upp ett antal 

olika drivkrafter. Att gå med i en terrorgrupp kan vara ett försök att ansluta sig till andra som 

har liknande personligheter, för att få olika fördelar, för att främja egna målsättningar. Det kan 

även vara ett sätt för isolerade individer att få vara en del av något. Tillhörigheten till en 

terrororganisation tjänar flera olika syften, den ger utbildning och socialiserar enskilda 

medlemmar, legitimerar kollektiva yttringar av missnöje på grund av enskilda individers 

upplevda eller faktiska missförhållanden, tillfredställer medlemmarnas behov av tillhörighet 

till något, ger uttryck för medlemmarnas individuella karaktärsdrag, den utvecklar en 

gemensam identitet och en förpliktelse gentemot en gemensam sak. 

Elster (2005) pratar om två personliga drivkrafter för människor att bli självmordsbombare. 

Den första är att självmordsbombaren utför en attack för att andra ska få det bättre. Det kan 
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handla om att befria det egna landet från ockupation, men det kan också vara att den egna 

familjen kommer att få det bättre ekonomiskt efteråt. Den andra orsaken är motsatt, att tillfoga 

motståndaren skada. Abrahms (2008) talar om att utförda terrorhandlingar kan tilltala 

personliga drivkrafter och därigenom fungera som en rekryteringsannons. Makt kan vara en 

drivkraft för ledarskiktet inom terroristorganisationer och att de inte själva egentligen tror på 

det budskap som de själva predikar (Elster, 2005). Abrahms (2008) har framfört kritik mot 

rational choice teorin för att den inte på ett bra sätt tar upp och förklarar betydelsen av sociala 

relationer som orsak till varför människor går med i en terroristorganisation. 

Collective action frames tar upp en drivkraft som kan motivera individer att delta i 

samhällsrörelser. Det är upplevelsen av en förstärkt personlighet när människor deltar i 

rörelser vilket ger en tillfredställelse och ett självförverkligande. Forskningen har inte kunnat 

förklara sambandet mellan en förstärkt personlighet och deltagande i sociala rörelser (Benford 

och Snow, 2ooo). 

Frustration 

Ross (2006) tar också upp att vissa forskare menar att terrorism kan vara orsakad av 

frustration. De menar att en del av frustrationen hos de flesta kan ta sig uttryck som 

aggression och att frustrationen skulle bero på ansamlad olöst missnöjdhet. 

Frustration som Ross beskriver det hanteras inte av vare sig rational choice eller collective 

action frames.  

Personliga egenskaper 

Enligt Ross (2006) har det gjorts försök att se vilka egenskaper hos människor som kan vara 

orsak till att de har blivit terrorister. Det bakomliggande antagandet här är att vissa 

karaktärsdrag gör individen predisponerad att utföra terrorhandlingar. Ett urval av de mer 

framträdande karaktärsdragen från viktigast till minst viktigt är utanförskap, riskbenägenhet 

(behov av adrenalinkickar), extrem extroversion, självcentrering, upplevd omanlighet, 

antiauktoritär, skuld, depression, fientlighet och rädsla. 

Abrahms (2008) visar att människor som upplever ett socialt utanförskap som grupp utgör en 

oproportionerlig stor andel av alla som blir terrorister och att sociala band är en stark drivkraft 

för dessa människor. Målet för dessa människor är att tillhöra en gemenskap och de använder 
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terror som medel för att knyta starka band till andra terrorister. Samtidigt är individer ur den 

gruppen också lättare att rekrytera på grund av deras utanförskap. För de som själva valt att gå 

med i en terroristorganisation utifrån bedömningen att det är det bästa sättet att skapa starka 

band till andra människor så kan rational choice teorin användas för att förklara deras 

beteende. Abrahms säger att teorin har svårt att förklara varför de från början har det sociala 

utanförskapet vilket är en kritik mot teorin. 

Egenskaper hanteras inte i collective action frames. 

Resultat 

Missförhållanden 

Rational choice teorin kan inte förklara varför en organisation eller individ definierar en viss 

situation som ett missförhållande. 

Rational choice teorin kan förklara varför en organisation eller individ väljer handlingen 

terror för att förbättra missförhållanden under förutsättning att terrorn är rationellt motiverad. 

Det vill säga om de bakomliggande förklaringarna till en tro eller önskan är rationella så 

medför det att handlingen är rationellt motiverad om handlingens motiv, en tro eller önskan, 

samt de bakomliggande förklaringarna till en tro eller önskan är rationella. Två motiv till 

terror är känslan av förbittring och känslan av underlägsenhet. 

Collective action frames kan inte förklara varför en samhällsrörelse definierar en viss 

situation som ett missförhållande. 

Collective action frames kan inte objektivt förklara varför en samhällsrörelse väljer 

handlingen terror för att förbättra missförhållanden. 

Collective action frames kan beskriva varför en samhällsrörelse anser att handlingen terror är 

det bästa sättet att förbättra missförhållanden. En av de grundläggande uppgifterna för 

collective action frames är att påtala ett missförhållande, utifrån ett antal olika faktorer föreslå 

en lösning och slutligen motivera människor att handla i enlighet med den förslagna 

lösningen. Den kollektiva handlingen ligger utanför teorin. En andra grundläggande uppgift 
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för collective action frames är att förklara vad det är som gör att ett budskap lyckas eller 

misslyckas med att motivera människor. 

Stöd 

Stöd kan ur ett rational choice perspektiv ses som en typ av handling. Givet att stödet är 

rationellt motiverat så kan det förklaras med rational choice teorin. Stödet är rationellt 

motiverat om motivet till varför stödet ges, en tro eller önskan, samt de bakomliggande 

förklaringarna till tron eller önskan är rationella. 

Collective action frames kan inte objektivt förklara varför en individ eller organisation väljer 

att stödja en viss samhällsrörelse. 

Collective action frames kan förklara vad det är som gör att en samhällsrörelse lyckas eller 

misslyckas med att föra ut en collective action frame och få stöd för den. Faktorer som har 

betydelse är hur väl rörelsen känner sina målgrupper socialt, kulturellt och historiskt samt 

rörelsens och budskapets trovärdighet på olika sätt. Dessa faktorer återspeglas i hur 

samhällsrörelsen format sin collective action frame. Counterframing, motståndarens 

beskrivning av en collective action frame, har också en betydelse för stödet. 

Oro eller instabilitet 

Rational choice teorin kan förklara hur andra typer av oro eller instabilitet i ett land kan 

förändra människors tro och värderingar om de är rationellt motiverade. En förändrad tro eller 

förändrade värderingar kan möjliggöra användandet av terrorhandlingar. Dessutom kan andra 

typer av oro och instabilitet ge mentala förebilder. Missnöjda befolkningsgruppers agerande 

vid andra oroligheter kan visa på nya sätt att agera och blir därigenom en mental förebild för 

hur man kan agera också i den egna konflikten. Endera kan tron på vad som är möjligt 

förändras på grund av den mentala förebilden eller också kan värderingarna förändras. 

Collective action frames kan inte förklara varför andra typer av oro eller instabilitet i ett land 

leder till terrorism.. 

Collective action frames kan beskriva hur andra typer av oro eller instabilitet i ett land kan 

leda till att den föreslagna lösningen innehåller användandet av terror.  Dels kan andra typer 

av oro eller instabilitet ge stöd åt terror som lösning i den egna collective action frame genom 

att förstärka bilden av ett problem och därigenom motivera användandet av terror. Dels kan en 
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samhällsrörelse sammankoppla det egna problemet med andra typer av oro eller instabilitet 

och använda sig av andra rörelsers collective action frame som då innehåller terror som 

lösning på problemet. 

Organisatorisk delning 

Rational choice teorin kan förklara terrorism som en konsekvens av organisatorisk delning 

om den är rationellt motiverad. Det krävs att medlemmarnas tro eller värderingar förändrats 

och att förändringen är rationellt motiverad. Det kan ske genom att en rörelse utvecklas eller 

genom en ökad konkurrens mellan rörelser. 

Collective action frames kan inte förklara varför en delning av en samhällsrörelse leder till 

terrorism. 

Collective action frames kan beskriva hur en organisatorisk delning som leder till terrorism 

sker. Det inträffar vid oenighet mellan medlemmarna inom en rörelse om lösningen på ett 

problem, där en grupp har ett förslag som innefattar terrorism. 

Sociala, kulturella eller historiska orsaker 

Sociala kulturella och historiska faktorer påverkar människors tro och önskningar. Både 

terrorism och främjandet av terrorism kan ur ett rational choice perspektiv ses som en typ av 

handling. Både terrorism och främjandet av terrorism är rationellt motiverade om tron eller 

önskningen, samt de bakomliggande sociala kulturella eller historiska faktorerna är rationella. 

Människor positiva till terrorism i sociala nätverk och oreglerad organisationskultur är två 

faktorer som kan ha en positiv inverkan på terrorism. 

Collective action frames kan inte förklara varför sociala kulturella eller historiska faktorer 

leder till terrorism. 

Collective action frames kan beskriva hur en samhällsrörelse utnyttjar sociala, kulturella eller 

historiska faktorer i en collective action frame för att främja terrorism. Grunden är att det ska 

finnas så få motsättningar som möjligt mellan värderingar, uppfattningar, sedvänjor, vanor, 

myter, åsikter och traditioner å ena sidan och delarna i en collective action frame å andra 

sidan för att den ska främja terrorism. Det är viktigt att rörelsens tro, värderingar och idéer är 

väsentliga, tydliga och igenkännande för medlemmarna. 
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Nyttokalkyler 

Rational choice teorin kan förklara terrorism ur ett kostnads- och nyttoperspektiv. Enligt 

standardversionen av rational choice teorin så väljer en aktör det bästa medlet för att 

tillfredställa stabila önskningar och aktören agerar utifrån en tro och värderingar som baserats 

på den bästa möjliga informationen. Fokus i kostnads- och nyttoperspektivet är att hitta den 

bästa handlingen för att nå målet och rational choice teorin kan förklara varför en rationellt 

motiverad terrorhandling kan vara den bästa handlingen för att nå ett givet mål. 

Kostnads- och nyttokalkyler kan inte förklaras med collective action frames. 

Inlärning 

Inlärning som den har definierats av Ross kan inte förklaras med vare sig rational choice 

teorin eller collective action frames. Däremot kan inlärning som rationell handling för att nå 

ett mål förklaras med rational choice teorin om tron eller önskningen, samt de bakomliggande 

förklaringarna är rationella. 

Personliga drivkrafter 

Rational choice teorin kan förklara varför personliga drivkrafter kan leda till terrorism om de 

är rationellt motiverade. Drivkrafterna är rationellt motiverade om tron eller önskningen, samt 

de bakomliggande förklaringarna är rationella. Viljan att lösa problemet, hämnas oförrätten 

och ta eller behålla makten är alla exempel på drivkrafter som kan vara rationellt motiverade. 

Collective action frames kan inte förklara varför personliga drivkrafter leder till terrorism. 

Collective action frames beskriver däremot hur en samhällsrörelse kan ge en upplevelse av en 

förstärkt personlighet när människor deltar i rörelser vilket ger en tillfredställelse och ett 

självförverkligande. Viljan att få uppleva den förstärkta personligheten kan vara en drivkraft 

för terrorism. 

Frustration 

Frustration kan inte förklaras med vare sig rational choice teorin eller collective action 

frames. 
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Personliga egenskaper 

Rational choice teorin kan förklara varför personliga egenskaper kan få en person att utföra 

terrorhandlingar givet att de är rationellt motiverade. Egenskaperna är rationellt motiverade 

om den underliggande tron eller önskningen, samt de bakomliggande förklaringarna är 

rationella. 

Egenskaper kan inte förklaras med collective action frames. 

Sammanfattning 

Varken rational choice teorin eller collective action frames kan definiera vad som är att 

betrakta som ett missförhållande. 

Generellt så kan rational choice teorin förklara alla rationellt motiverade handlingar som 

orsakar terrorism. 

Generellt så kan collective action frames förklara vilken genomslagskraft som en rörelses 

olika budskap kommer att få. Den kan förklara varför ett visst budskap är bra på att mobilisera 

en viss målgrupp för en specificerad kollektiv handling. 

Diskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka om collective action frames kan komplettera 

rational choice teorin vid förklaringar av orsakerna till terrorism. 

1) Förklarar collective action frames och rational choice teorin orsaker till terrorism på 

samma sätt eller kompletterar de varandra? 

Teorierna förklarar inte samma saker, samtidigt så kompletterar de inte varandra heller. 

Rational choice teorin rör handlingar och förklarar varför rationellt motiverade handlingar 

utförs. Collective action frames rör budskap och fokuserar på orsakerna bakom drivkrafter 

och tro och deras betydelse för att ett budskap ska nå ut till människor. Budskapen inom 

collective action frames syftar till att mobilisera människor för kollektivt handlande. Ingen 

av teorierna förklarar varför irrationellt motiverade handlingar utförs.  
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Det som förenar de båda teorierna är att de inriktar sig på handlingen i någon mening, 

collective action frames försöker förstå hur mobiliseringen går till och rational choice 

teorin försöker förstå varför individer och organisationer väljer att använda terror. 

2) Om collective action frames och rational choice teorin förklarar samma sak är det någon 

av teorierna som gör det genomgående bättre?  

De två teorierna förklarar inte samma saker. Det är egentligen bara rational choice teorin 

som förklarar orsaker till terrorism överhuvudtaget. Collective action frames beskriver 

snarare vad det är i ett budskap som gör att människor väljer att agera, här vad det är i ett 

budskap som kan få människor att begå terrorhandlingar. Med andra ord kan collective 

action frames visa i vilken typ sammanhang som vissa människor kan vara benägna att 

utföra terrorhandlingar men collective action frames kan inte förklara orsakerna till varför 

människor utför dem. 

3) Är det några orsaker till terrorism som inte förklaras med collective action frames eller 

rational choice teorin? 

Ingen av teorierna kan objektivt definiera missförhållanden. 

Ingen av teorierna kan förklara hur frustration orsakar terrorism. Ur ett rational choice 

perspektiv är det inte så konstigt då frustration inte kan anses som en stabil tro eller 

preferens och därför inte är rationell. Möjligen skulle det kunna anses att det är rationellt 

att bli frustrerad i vissa situationer på ett övergripande plan men att det på individnivån 

aldrig är det. 

Ingen av teorierna förklarar hur lärande (som det definieras av Ross) kan orsaka terrorism. 

Förståelsen att det finns ett lärande för att kunna utföra terrorhandlingar är viktig kunskap 

och kan i vissa fall förklara varför det finns terrorism i ett samhälle men inte i ett annat 

trots att båda samhällena har likartade interna problem. Dock kan rational choice 

användas för att förklara hur handlingen inlärning kan orsaka terrorism, det vill säga att en 

individ har behov av viss kunskap och det behovet kan bäst tillfredställas genom att delta i 

terrorhandlingar. 

Även om det finns olika orsaker till terrorhandlingar så verkar ändå missförhållanden som 

orsak vara viktig. Anledningen är att ett missförhållande eller problem är en tydlig orsak som 

är lätt att samlas kring vilket gör det till en viktig orsak för de som stödjer en 

terrororganisation. 
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Det skulle behövas ett fördjupat arbete om orsakerna bakom terrorism. Det finns ett antal 

orsaker men är det de rätta och de enda orsakerna? Möjligen skulle en lösning vara att 

operationalisera dem och sedan pröva dem empiriskt för att se om det finns något samband 

mellan de orsakerna som tas upp i den här studien och terrorism men också genom 

operationaliseringen göra orsakerna tydligare. 

I den här studien berörs både orsaker till terrorism och orsaker till de bakomliggande 

drivkrafterna och tron. Både rational choice teorin och collective action frames visar att 

drivkrafter och tro är betydelsefulla krafter för att få tillstånd en handling. Ingen av teorierna 

förklarar orsakerna till drivkrafter och tro men collective action frames beskriver flera av dem 

och den betydelse som dessa orsaker har för att ett budskap ska nå fram till en potentiell 

anhängare. När det gäller bland annat missförhållanden och personliga drivkrafter så har det 

visat sig att känslor är en viktig orsak till terrorism. Den stora bristen för den här studien vad 

gäller collective action frames är att den inte fokuserar på själva terrorhandlingen utan på 

mobiliseringen inför terrorhandlingen. Samtidigt så beskriver den drivkrafternas och trons 

betydelse för mobiliseringen och de har sannolikt också en betydelse som orsak för utförandet 

av terrorhandlingen. En sak som collective action frames belyser och delvis förklarar är att 

andra aktörer kan utpeka en individ eller organisation som terrorister eftersom det tjänar egna 

syften alldeles oavsett om det är sant eller falskt. Det kan också påverka ett analysarbete, är en 

grupp felaktigt utpekad så minskar värdet av den analysen som gruppen ingår i. 

Vad gäller rational choice teorin och dess förklaringsvärde så har den här studien visat att 

teorin kan förklara direkta orsaker till terrorism om de bakomliggande faktorerna är rationellt 

motiverade. Samtidigt har teorin kritiserats för att den inte prövats empiriskt vilket gör att 

teorins förklaringsvärde minskar. Dessutom så är teorin fokuserad på att förklara generella 

skeenden eller beskriva en samhällsutveckling snarare än att förstå och förklara enskilda 

terroristorganisationers handlingar. Det medför att teorins förklaringsvärde minskas 

ytterligare för den här studien eftersom det är de orsakerna som är av intresse här. Med andra 

ord, det är viktigt att förstå orsakerna till varför det finns eller skapas en acceptans för 

användning av terrorism inom olika befolkningsgrupper för att i en förlängning kunna förstå 

hur man ska kunna förändra situationen för de grupperna så att de inte längre ser terror som 

ett alternativ. Ytterligare ett problem som rational choice teorin har att hantera är huruvida 

alla handlingar faktiskt har ett mål. Det problemet är sannolikt mindre för terrorhandlingar 

jämfört med andra handlingar då det krävs en viss insats för att åstadkomma en terrorhandling 

vilket i de allra flesta fall kräver någon form av mål att inrikta sig mot. Men i länder med 
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mycket vapen i omlopp och med liten intern säkerhet så kan individer utföra handlingar som 

sätter skräck i befolkningen. Den allmänna rational choice teorin har ändå ett bättre 

förklaringsvärde för terrorism jämfört med den strategiska modellen. En väg framåt skulle 

kunna vara att använda sig av rational choice teorin för att identifiera direkta orsaker till 

terrorism och kombinera den med en annan teori som kan förklara de bakomliggande 

drivkrafterna, tron och deras orsaker. En annan väg är att istället fokusera på beslutsteorier 

och kontrollteori för att se om någon av dessa teorier på ett bättre sätt kan förklara individers 

drivkrafter och tro som orsaker till terrorhandlingar. Ytterligare en väg skulle vara att använda 

collective action frames för att beskriva den sociala kontext som en terrorhandling utförs i och 

därefter använda sig av rational choice teorin eller beslutsteori för att förklara de 

bakomliggande orsakerna. 

Sammanfattningsvis så kompletterar teorierna varandra men egentligen är det bara rational 

choice teorin som förklarar orsaker till handlingarna, och det är enbart rationellt motiverade 

instrumentella handlingar. Det är därför  många handlingar som inte kan förklaras med någon 

av teorierna. 

Slutsatser 

• Sannolikt finns det ingen generell teori som kan förklara alla olika typer av handlingar ner 

till en sådan detaljnivå att resultatet faktiskt är användbart. Det finns ett stort antal olika 

motiv och drivkrafter som kan ligga bakom en handling och det finns så många olika 

användningsområden för resultaten. Det gör att en enda teori skulle bli oanvändbar då det 

sannolikt är alldeles för många parametrar att hantera inom ett och samma teoribygge. 

• Varken rational choice teorin eller collective action frames kan definiera om en viss 

situation är att betrakta som ett missförhållande. I och med detta så är det omöjligt att på 

förhand peka ut i vilka situationer som terrorism kan uppstå och det är också svårt att peka 

ut vilka som skulle kunna tänkas begå dessa handlingar. 

• Den enskilde avgör om han eller hon anser att den situationen som personen befinner sig i 

är ett missförhållande. Det medför att det är svårt att peka ut vilka individer som skulle 

kunna tänkas begå dessa handlingar. Det här leder till två vägar framåt 1) att söka efter en 

teori som kan definiera vad som är ett missförhållande 2) hitta en annan angreppsvinkel. 
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