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Abstrakt 
 

Vissa internationella konflikter har pågått så länge att det är svårt att se något slut men 
trots detta är det vissa konflikter som, ibland något oväntat, når en lösning. Syftet med 
denna uppsats är förklara varför vissa konflikter når en lösning, i detta fall 
Nordirlandkonflikten, medan andra konflikter inte gör det, i detta fall Cypern- och 
Baskienkonflikten.  

Detta gjordes i denna uppsats genom att jämföra hur väl dessa tre konflikter 
uppfyller fem kriterier för konfliktlösning som sätts upp i teorin om dynamiska 
konflikter. De fem kriterierna är utomstående parter, samtal mellan parterna, 
skriftliga överenskommelser, icke-våldsaktörer samt förtroendeskapande åtgärder.  

Resultatet visar att Nordirlandkonflikten i högre grad uppfyller kriterierna om 
utomstående aktörer och skriftliga överenskommelser än de övriga två konflikterna 
och detta innebär att dessa två kriterier är de avgörande punkterna som förklarar 
varför Nordirland är en löst konflikt och inte Cypern och Baskien. 
Då resultatet som helhet visar att Nordirland uppfyller kriterierna i högre grad än 
Cypern och Baskien så kan vi även dra slutsatsen att denna uppsats styrker teorin om 
dynamisk konfliktlösning. 
 
Nyckelord: Dynamisk konfliktlösning, konflikthantering, Nordirland, Cypern, 
Baskien, statsbildningskonflikter, fredsprocess
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1 Inledning 

Konflikter mellan människor har funnits i alla tider och kommer att finnas så länge 

människan existerar. Det är ett alltid närvarande och universellt socialt problem och 

att hitta metoder för att kunna hantera konflikter är utmanande för alla. Konflikter är 

ett naturligt sätt att interagera för människor och är i sig ingenting att vara rädd för, 

det är när konflikten spårar ur och tar en våldsam vändning som vi på allvar måste 

börja oroa oss. När det dessutom skapas en konflikt mellan större folkgrupper så har 

konsekvenserna potential att bli enorma och drabba än fler än de stridande grupperna, 

och det är om sådana väpnade konflikter på makronivå som denna uppsats kommer att 

handla om. Forskaren Peter Wallensteen skriver i sin bok Från krig till fred – om 

konfliktlösning i det globala systemet (1994:14) att ”en konflikt är en social situation i 

vilken åtminstone två parter strävar att vid samma tidpunkt förvärva samma 

uppsättning knappa tillgångar”. Detta betyder att parterna strävar efter oförenliga mål. 

 I och med att tekniken hela tiden utvecklas så utvecklas även vapnen som används i 

konflikter och idag finns det vapen som skulle kunna förinta stora delar av världens 

befolkning. Detta gör freds- och konfliktforskningen än mer betydelsefull. 

Under senare år har även lösningarna av konflikter utvecklats. Från att det i 

slutet av 80-talet var FN som var den viktigaste medlaren i konflikter har nu mer och 

mer tyngd givits åt närliggande områden så som grannländer och regioner vad gäller 

konfliktlösning (Darby & Mac Ginty, 2000:6). FN:s generalsekreterare Boutros-Ghali 

kom under 90-talet med förslaget att regionala organisationer skulle ta över 

huvudansvaret för konfliktlösning från det hårt belastade FN som endast skulle 

ingripa om de regionala organisationerna misslyckades (Ramsbotham et al, 

2005:134f). Wallensteen har även definierat konfliktlösning vilket lyder som följer: 

”Konfliktlösning är när parter i konflikt sluter ett avtal som löser de centrala 

tvistefrågorna, accepterar varandras fortlevnad och inställer allt våldsamt agerande 

mot varandra” (Wallensteen, 1994:9). Konfliktlösning innebär alltså inte bara att 

parterna slutar att kriga utan även att de utvecklar en ömsesidig respekt för varandra. 

Konflikterna som idag pågår världen över är många och flera har pågått i mer 

än femtio år utan att en lösning kommit närmare. Många av dem känns hopplöst svåra 

att lösa. Ändå är det vissa av dem som till slut, ibland något oväntat, når en lösning 

och detta väcker förstås frågan om vad det är som gör att en del konflikter som verkat 

som hopplösa fall till slut når en lösning när vissa andra inte gör det. Om lösningarna 
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utvecklas så borde de logiskt sett utvecklas till det bättre och fler konflikter borde ha 

möjlighet att nå en lösning. Ett stort problem är avsaknaden av faktisk kunskap om 

vad som krävs för att kunna lösa dagsaktuella konflikter. För att kunna bygga framtida 

lösningsmodeller måste man kunna identifiera de avgörande punkterna i 

konfliktlösning.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån teorin om dynamisk konfliktlösning förklara 

varför vissa konflikter når en lösning, i detta fall Nordirlandkonflikten, medan vissa 

konflikter inte gör det, i detta fall Cypernkonflikten och Baskienkonflikten.  

 

1.2 Disposition 

Inledningsvis formuleras problemet med konflikter och konfliktlösning där begreppen 

även definieras. I kapitel 2 följer en sammanfattning av den använda teorin och i 

kapitel 3 diskuteras den använda metoden och materialet, här förklaras även hur 

teorins kriterier ska mätas och konflikterna kategoriseras. I kapitel 4 redovisas 

resultatet, för varje konflikt dras först en kort bakgrund och sedan redovisas 

fredsprocessen för varje konflikt. Sedan följer i kapitel 5 en analys av resultatet där 

konflikterna först kategoriseras och sedan analyseras. Där presenteras även uppsatsens 

slutsats. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Konflikter om statsbildningen 

Att identifiera vilken typ av konflikt det rör sig om är en central del av 

konfliktlösning. Väpnade konflikter kan enligt Wallensteen (1994:74-77) delas in i tre 

kategorier och beroende på vilken kategori en konflikt tillhör blir olika 

lösningsförslag aktuella. För att kunna kategorisera på detta vis finns det tre frågor 

man kan ställa om konflikten:  

 

1. Har konflikten ett betydelsefullt mellanstatligt inslag? Med detta innebär om 

den väpnade striden pågår mellan två erkända stater och dem underställda 

väpnade styrkor. Här eftersträvar man ofta en lösning som kallas status quo 

ante vilket betyder ”tillståndet som det var före” och innebär att man försöker 

förmå de stridande parterna att gå tillbaka till de tidigare accepterade 

landsgränserna. 

2. Har konflikten ett betydelsefullt inslag av strid om regeringsmakten? De 

stridande parterna är i denna konflikt statsmaktens innehavare och en icke-

statlig organisation. Här fungerar inte lösningen status quo ante utan man 

måste finna nya former för att styra samhället, till exempel en delning av 

regeringsmakten. Lösningen här är ofta komplicerad då de tidigare stridande 

parterna måste fortsätta leva sida vid sida i samhället efter lösningen. 

3. Har konflikten ett betydelsefullt inslag av ifrågasättande av statens nuvarande 

legala och territoriella form? Konflikter under denna kategori rör konflikter 

över staten som form, något som Wallensteen kallar statsbildningskonflikter. 

Här anser den ena parten att statsbildningen är illegitim och ser sig själva i sin 

kamp som frihetskämpar medan den andra parten ser staten som historiskt 

given och legal och ser ofta den andra sidan som separatister. Parten som ser 

staten som illegal eftersträvar i dessa fall ofta en egen statsapparat eller att ett 

visst territorium ska anslutas till en annan statsbildning.  

 

De undersökta fallen i denna uppsats går under kategori tre, de är alla tre 

statsbildningskonflikter. En konflikt kan ha beståndsdelar från fler än en av dessa 

kategorier vilket gör analysen en aning mer komplicerad (Wallensteen, 1994:77). I 
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Nordirlandkonflikten kan vi till exempel se att katolikerna ville se en återförening av 

Nordirland med övriga Irland men lösningen blev en delning av regeringsmakten 

mellan de stridande parterna och ökad autonomi för Nordirland. Här har vi alltså en 

statsbildningskonflikt som till slut nådde en oväntad lösning som Wallensteen 

egentligen tar upp under kategori två. Beakta att Wallensteens bok är skriven innan 

lösningen av Nordirlandkonflikten kom till stånd.  

 

2.2 Dynamisk konfliktlösning 

En gren i forskningen om konfliktteori har koncentrerat sig på dynamiken i konflikter. 

Man menar att en konflikt är ett samspel mellan två eller flera parter och konflikten 

trappas upp när en part reagerar på en annan parts agerande. Risken är att konflikten 

blir en våldsspiral, formar ett eget liv och blir svår att stoppa. Konfliktlösningen måste 

då koncentreras på att bryta det negativa beteendet (Wallensteen, 1994:30). Aktörerna 

i konflikten ser ofta konflikten på likartade sätt fast spegelvända (Wallensteen, 

2007:32).  

Johan Galtung som är en central forskare i denna teori försöker förklara 

dynamiken i en konflikt genom den så kallade konflikttriangeln där hörn A står för 

Attityder, hörn B för Beteende och hörn C för själva tvistefrågan, Conflict itself. En 

konflikt kan starta i alla dessa hörn och rör sig sedan dynamisk mellan hörnen i ett 

samspel (Wallensteen, 1994:32). 

För att kunna lösa konflikten måste dynamiken i konflikten förändras och bli 

mer kreativ. Eskalering av konflikten måste vändas till nedtrappning och polarisering 

till positiv interaktion (Wallensteen, 2007:34). Wallensteen nämner fem saker som 

underlättar för att detta skall kunna ske och de fem kriterierna är: 

 

• Samtal mellan parterna 

• Utomstående parter  

• Muntliga eller skriftliga överenskommelser 

• Icke-våldsaktörer 

• Förtroendeskapande åtgärder 

 

Samtal mellan parterna: Det första som är viktigt i en konfliktlösning är att man 

skapar ett rum där båda parterna känner sig bekväma nog för att börja föra samtal. 
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Det är inte säkert att man kommer fram till någon lösning i sådana samtal men det 

viktiga är att man skapar ett rum där man kan behandla tvistefrågan (Wallensteen, 

2007:33).  

Utomstående parter: I samtalen är det även viktigt att det finns utomstående parter 

som kan bryta eller leda in samtalen på en mer konstruktiv väg om man märker att 

samtalen inte går framåt (Wallensteen, 2007:34). 

Muntlig eller skriftlig överenskommelse: Vid slutet av en konferens eller liknande 

som kan anordnas för att parterna i konflikten ska samtala med varandra är det en 

fördel om en överenskommelse görs. Denna behöver inte vara skriftlig men när det 

gäller en konflikt där våld har använts är det en stor fördel om gemensamma 

överenskommelser om hur man ska gå vidare skrivs ner. Detta för att det är vanligare 

att parterna håller vad de lovat om det är nedskrivet (Wallensteen, 2007:34).  

Icke-våldsaktörer: Ett fjärde sätt som kan vara effektivt i att ändra dynamiken i en 

konflikt är om det finns icke-vålds aktörer inblandade i konflikten. Detta kan vara till 

exempel fredsrörelser eller NGO:s som försöker påverka de stridande sidorna med 

fredliga medel. Dessa aktörer kan ibland vara så pass inblandade i konflikten att de 

tagit ställning och stödjer en av parterna i dess mål, men skillnaden är att de inte 

stödjer parten i dess medel (Wallensteen, 2007:36).  

Förtroendeskapande åtgärder: Ett femte sätt för att påverka dynamiken är 

förtroendeskapande åtgärder mellan de stridande parterna. Dessa åtgärder syftar till 

att lätta på spänningen mellan parterna och kan till exempel vara vapenvila, utbyte av 

fångar, inbjudan av utomstående observatörer och tillbakadragande av styrkor 

(Wallensteen, 1994:37).  

Huvuddelen av kritiken mot Galtungs dynamiska konfliktteori är att den inte 

säger hur en konflikt uppstår. Eller rättare sagt, eftersom teorin lägger all vikt vid 

dynamiken så är det svårt att säga var konflikten uppstår eftersom dynamiken växlar 

hela tiden inom konflikttriangeln (Wallensteen, 1994:35). Då denna uppsats ämnar 

fokusera på just dynamiken och lösningen av konflikter vilket även är vad teorin 

fokuserar på så är teorins otydlighet i uppkomsten av konflikter dock inget fortsatt 

problem i uppsatsen.  
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2.3 Operationalisering av teori 

Eftersom ett stort problem i freds- och konfliktforskning tycks vara att identifiera 

vilka avgörande punkter som är viktiga i konfliktlösning så har jag valt att använda 

mig av teorin om dynamisk konfliktlösning. Teorin koncentrerar sig på hur man 

bryter en negativ trend, en våldsspiral, i en konflikt och vänder den till någonting 

kreativt. Denna negativa våldsspiral och negativa beteende är något gemensamt i alla 

konflikter, inte minst de konflikter som pågått i flera årtionden. Att identifiera exakt 

var en konflikt börjar är alltid svårt och blir än svårare ju längre en konflikt pågått. 

Konflikterna som undersöks i uppsatsen är alla långdragna konflikter vilket är 

anledningen till att jag valt att utgå från en teori som fokuserar på lösningen av 

konflikter.  

I uppsatsen testas teorin om dynamisk konfliktlösning genom att undersöka 

om de kriterier som uppges för en lyckad konfliktlösning har någon betydelse i de 

undersökta fallen i uppsatsen. Jag vill undersöka om Nordirland som är en löst 

konflikt i högre grad har uppfyllt de fem kriterierna som uppges i teorin än vad de 

olösta fallen Cypern och Baskien gör.  Genom att göra detta hoppas jag kunna uppnå 

en klarhet i varför vissa konflikter når en lösning och andra inte genom att 

förhoppningsvis kunna tydliggöra några avgörande punkter i konfliktlösning och 

kunna tillföra något till framtidens lösningsmodeller. 

 



 7 

3 Metod 

3.1 Material och urval 

Med hjälp av litteraturgranskning av sekundärdata har all bakgrundsfakta till denna 

uppsats insamlats för att sedan kunna göra en kvalitativ textanalys. Bland annat 

används delar av serien Världspolitikens Dagsfrågor som ges ut av Utrikespolitiska 

Institutet. Även webbsidan www.säkerhetspolitik.se som produceras av Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Försvarsmakten, Pliktverket samt 

Folk och Försvar används, liksom webbplatsen www.pcr.uu.se vilken framställs av 

Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Eftersom 

konfliktlösning dock är ett komplicerat teoretiskt begrepp så ökar risken att få ett 

validitetsproblem mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn 

vilket jag är medveten om i mitt val av data och operationalisering (Esaiasson et.al., 

2007:65). Då få analysenheter undersöks i uppsatsen samt att helheten i texten är 

viktig för att få förståelse för möjliga konfliktlösningar så utgår uppsatsen från ett 

kvalitativt tänkande. 

Detta är en komparativ fokuserad studie vilket innebär en intensiv jämförelse 

mellan ett litet antal länder. I en fokuserad studie ingår vanligtvis två till fem länder 

och koncentrationen i studien ligger i att försöka förklara en viss situation (Denk, 

2002:42). I denna uppsats kommer tre fall att studeras och dessa är 

Nordirlandkonflikten, Cypernkonflikten och Baskienkonflikten. Urvalet av länder i en 

komparativ studie är en central del av uppsatsen då urvalet av länder inom 

komparativa studier ofta baseras på forskarens intention. Risken är att forskarens 

personliga åsikter styr urvalet och därmed påverkar resultatet och därför reflekterade 

jag noga över möjligheterna innan det slutgiltiga valet gjordes (Denk, 2002:47). Det 

finns två modeller för fokuserade studier, most similar system design och most 

different system design. Denna uppsats utgår från den första, most similar system 

design, som betyder att urvalet av länder begränsas till att länderna ska vara så lika 

som möjligt förutom skillnaden mellan länderna i den beroende faktorn som studien 

försöker förklara. I detta fall innebär det att det är en fördel om analysenheterna är så 

lika som möjligt i allt övrigt förutom just om konflikten är löst eller inte (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007:102). Alltså är det viktigt att konflikterna 

ingår i samma konfliktkategori, i detta fall innebär det att de tre undersökta 
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konflikterna är statsbildningskonflikter. Ytterligare likheter mellan de valda 

konflikterna är att konflikterna återfinns inom Europa, konflikterna har pågått under 

samma tidsperiod, i alla fallen tillhör de stridande parterna olika etnicitet och i alla 

fallen rör det sig om relativt små territorier. När studien utförs så försöker jag 

identifiera skillnader mellan länderna som i sin tur kan förklara skillnaden i den 

beroende faktorn vilket är själva konfliktlösningen. De oberoende faktorerna som 

undersöks i uppsatsen är alltså de fem kriterierna.  

 

Oberoende faktorer    Beroende faktor 

Utomstående parter 

Samtal mellan parter 

Skriftliga överenskommelser    Konfliktlösning 

Icke-vålds aktörer 

Förtroendeskapande 

åtgärder 

 

3.2 Avgränsning och metod 

Tidsavgränsningen i denna uppsats är från 1960 då den senaste vågen av stridigheter 

blossade upp i de valda länderna fram årsskiftet 2008/2009. För alla länder i studien 

gäller att motsättningarna mellan de stridande folkgrupperna har funnits i århundraden 

men det var först på 60-talet som stridigheterna bröt ut på allvar i länderna 

(Säkerhetspolitik – Nordirland, Cypern & Baskien). Att studien slutar vid årsskiftet 

beror på att det är svårt att dra någon slutsats om det som hänt i länderna sedan dess 

då detta är pågående händelser som inte går att förutspå hur de slutar. 

Då denna uppsats jämför utvecklingen av konflikter i mer än ett land så 

används alltså en komparativ metod till uppsatsen. Med hjälp av komparativ metod är 

det möjligt att utveckla och pröva teorier om politik och tanken med denna uppsats är 

att den ska vara teoriprövande. Politiska likheter och skillnader mellan länder studeras 

lättast genom att jämföra länder och det är antagandet att det finns politiska skillnader 

och likheter mellan länder som utmärker komparativ metod (Denk, 2002:7). 

Uppsatsen kommer som sagt att vara teoriprövande vilket innebär att uppsatsen testar 

om teorin om dynamisk konfliktlösnings kriterier har betydelse vid de undersökta 

fallen i uppsatsen. Detta görs genom att testa teorin i tre empiriska fall för att sedan 
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kunna avgöra om denna teori kunde förklara fallen eller om teorin skulle behöva 

utvecklas ytterligare. Genom att göra en teoriprövande uppsats finns det stora 

möjligheter att kunna identifiera vilka kriterier som är avgörande i konfliktlösning. En 

teoriprövande uppsats kan dock aldrig säga att en teori är korrekt eller att den kan 

förkastas då studierna görs genom empiriska observationer på ett visst antal fall och 

därmed blir det svårt att dra generella slutsatser (Denk, 2002:19). Generella slutsatser 

skulle innebära att oändligt många empiriska fall skulle bli tvungna att observeras 

vilket inte vore möjligt. Det som istället görs är att teorin prövas i förhållande till 

insamlat material vilket innebär att slutsatsen kan bli att teorin stärks eller förkastas i 

förhållande till det insamlade materialet (Denk, 2002:20). Genom att undersöka tre 

fall i studien så ökas generaliserbarheten av resultatet något. Slumpfaktorn blir i och 

med det förminskad och reliabiliteten ökar (Thurén, 2007:26). 

 

3.3 Operationalisering av metod 

Premissen i denna uppsats är att en konfliktlösning nås om de fem kriterierna uppfylls 

vilket gör att ju fler av de fem kriterierna en konflikt uppfyller desto närmre en 

lösning kommer konflikten. Detta är en logisk slutsats vilket innebär att studien är 

deduktiv (Thurén, 2007:28). 

För att kunna operationalisera de tidigare nämnda kriterierna för 

konfliktlösning kommer följande att mätas: 

 

• Utomstående parter – Förekomst av grannländer som engagerar sig i 

konflikten  

• Samtal mellan parterna – Förekomst av fredssamtal och mellan vilka parter 

fredssamtalen pågår 

• Skriftliga överenskommelser – Existens av skrivna fredsavtal 

• Icke-våldsaktörer – Variation av folkligt stöd efter våldshandlingar av parterna 

• Förtroendeskapande åtgärder – Förekomst av lösningsvänliga åtgärder som 

förflyttande av fångar samt vapenvila 

 

För att kunna mäta kriterierna som ställs upp i teorin om dynamisk konfliktlösning 

kommer konflikterna att kategoriseras beroende på i vilken grad de uppnår respektive 

kriterium.  
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Tabell 3:1 Kategorisering av konflikterna 

KONFLIKT X Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Utomstående parter 
 

   

Samtal mellan 
parterna 

   

Skriftliga 
överenskommelser 

   

Icke-våldsaktörer 
 

   

Förtroendeskapande 
åtgärder 

   

 

Under alla kriterier innebär kategori 1 att konflikten i mesta möjliga mån uppfyller 

kriteriet, kategori 2 innebär att konflikten i viss mån har uppfyllt kriteriet och kategori 

3 innebär att konflikten inte alls uppfyller kriteriet. För att kunna mäta kriteriet 

utomstående parter ska jag mäta i vilken grad grannländer blandar sig i konflikten. 

Att jag valt att fokusera på grannländer beror på att det i dagens konfliktlösningar 

läggs större ansvar hos regionen runt konflikten än hos större sammanslutningar som 

exempelvis FN. I Nordirlands fall mäts främst Irlands men även Storbritanniens 

inblandning (att fokus ligger på Irlands inblandning beror på att Storbritannien delvis 

var direkt inblandade i konflikten då Nordirland faktiskt är under deras styre, dock 

pågick den väpnade striden i huvudsak mellan katoliker och protestanter på 

Nordirland), i Baskiens fall Frankrikes inblandning och i Cyperns fall Greklands och 

Turkiets inblandning. Kategori 1 innebär att grannländer är delaktiga i 

fredsförhandlingarna och uppvisar en vilja att lösa konflikten utan att ta ställning för 

någon av parterna i konflikten. Kategori 2 innebär att grannländer är delaktiga i 

fredsförhandlingarna och tar i förhandlingarna ställning för någon av de stridande 

parterna. Kategori 3 innebär att grannländer inte lägger sig i fredsförhandlingarna. För 

att mer precist kunna mäta kriteriet samtal mellan parter ska jag mäta huruvida 

formella samtal pågår samt mellan vilka parter samtalen pågår. Kategori 1 betyder att 

fredssamtalen inkluderar alla parter som tar avstånd från våld. Kategori 2 betyder att 

formella samtal pågår men även mellan parter som ej tagit avstånd till våld. Kategori 

3 betyder att inga formella samtal har kommit till stånd. Att jag väljer att mäta 

huruvida samtalen pågår mellan parter som tagit avstånd från våld eller inte beror på 
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att samtalen har större chans att lyckas om parterna deltar på lika villkor samt visar en 

hängivenhet till fredsamtalen genom att ta avstånd från våldsamma handlingar. 

Kriteriet skriftlig överenskommelse kommer att mätas genom förekomsten av 

skriftliga fredsavtal. Kategori 1 kommer här att innebära att alla parter har skrivit 

under ett skriftligt fredsavtal. Kategori 2 innebär att ett fredsavtal finns men ännu inte 

är underskrivet av alla parter i konflikten. Kategori 3 innebär att ett skriftligt 

fredsavtal ännu inte blivit formulerat. Ett ökat stöd för grupper som kämpar med 

fredliga medel borde innebära att de ges ännu större betydelse under kriteriet icke-

våldsaktörer. För att kunna mäta hur många som stödjer den fredliga tanken har jag i 

uppsatsen valt att mäta motsatsen, det vill säga hur det folkliga stödet för de stridande 

grupperna varierar efter utförda våldsdåd. Kategori 1 innebär att de stridande parterna 

tenderar att förlora i folkligt stöd på grund av en eller flera våldshandlingar. Kategori 

2 innebär att det folkliga stödet uppvisar en fortsatt stabil nivå oberoende av 

förekomsten av våldshandlingar eller ej. Kategori 3 innebär att det folkliga stödet 

uppvisar en tendens att öka efter utförda våldshandlingar. Slutligen så kommer 

kriteriet förtroendeskapande åtgärder att mätas genom förekomsten av två 

förtroendeskapande åtgärder, förflyttande av fångar samt vapenvila. Kategori 1 

innebär här att både vapenvila och förflyttande av fångar från en part av konflikten till 

en annan har ägt rum. Kategori 2 innebär att endast vapenvila har ägt rum mellan 

parterna och kategori 3 innebär att parterna hittills har vägrat att införa vapenvila och 

genomföra ett förflyttande av fångar. 

3.4 Tidigare forskning 

Forskning av konfliktlösning är ett relativt nytt forskningsområde. Tidigare forskning 

om konflikter har oftast behandlat konflikters uppkomst och mål, vilket innebär att 

konfliktlösning istället är mycket influerat av tidigare gjord fredsforskning 

(Wallensteen, 2007:6). En betydande mängd forskning som gjorts angående teorin om 

dynamisk konfliktlösning har gjorts av den norske forskaren Johan Galtung som 

bidragit med förklaringen av hur dynamiken rör sig i en konflikt. Angående 

Nordirlandkonflikten och fredsprocessen har tidigare forskning bland annat bedrivits 

av John Darby och Roger Mac Ginty som har skrivit mycket om hur konflikten har 

hanterats fram tills fredsfördraget ratificerades. En forskare som gjort tidigare 

jämförelser mellan konfliktlösningen på Nordirland och Cypern är Tua Sandman men 

som då fokuserade mer på jämförelsen av fredsfördragen i respektive land. 
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4 Resultat 

4.1 Nordirland 

4.1.1 Bakgrund 

Motsättningarna mellan katoliker och protestanter på Nordirland har pågått i 

århundraden. Då katolikerna är i minoritet på Nordirland med cirka 35 procent av 

befolkningen har de under lång tid blivit utsatta för diskriminering genom bland annat 

svårighet att få jobb och bostad samt genom valsystemet som gynnade den starkare 

protestantiska delen av befolkningen (Säkerhetspolitik - Nordirland). Själva 

tvistefrågan i konflikten är i hög grad etnisk och handlar om att protestanterna 

identifierar sig med sin religion och vill att Nordirland ska fortsätta vara i union med 

Storbritannien samtidigt som katolikerna identifierar sig med sin religion och kämpar 

för ett återförenande med övriga Irland eller åtminstone ett ökat självbestämmande 

(Jakobsson Hatay, 1999:12:1). En annan viktig skiljelinje i konflikten går mellan dem 

som anser det vara legitimt att använda våld för att föra fram sin sak och de som 

förespråkar icke-våldsmetoder. På den katolska sidan har IRA (Irish Republican 

Army) med våld kämpat för en förening med Republiken Irland medan deras politiska 

gren Sinn Fein samt partiet SDLP (Social Democratic and Labour Party) med 

politiska medel har kämpat för samma mål. Sinn Feins samröre med IRA har dock 

medfört att de blivit uteslutna ur många förhandlingar under fredsprocessen. På den 

protestantiska sidan har de lojalistiska grupperna UDA (Ulster Defence Association), 

UVF (Ulster Volunteer Force) och Red Hand Commando bekämpat IRA med våld 

medan partierna UUP (Ulster Unionist Party) och DUP (Democratic Unionist Party) 

har använt politiska medel. De stridande grupperna UDA och UVF:s politiska grenar 

UDP (Ulster Democratic Party) och PUP (Progressive Unionist Party) har också 

försökt etablera sig som politiska alternativ men har lyckats betydligt sämre än dess 

katolske motsvarighet Sinn Fein (Jakobsson Hatay, 1999:12:2-3). 

Den senaste och mest tillspetsade våldsvågen påbörjades på 60-talet, närmare 

bestämt i samband med att medborgarrörelsen Nicra (Northern Ireland Civil Rights 

Association) 1967 började demonstrera mot diskrimineringen av katoliker och krävde 

förändringar inom det existerande systemet för ökad jämställdhet mellan katoliker och 

protestanter. Dessa krav ställdes med fredliga medel utan att diskussionen om 

upplösandet av det brittiska styret över Nordirland togs upp. Protestanterna reagerade 
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starkt och våldsamt på dessa krav och det hela utmynnade i våldsamma 

konfrontationer under sommaren 1969. Den brittiska armén kallades in för att få ett 

slut på stridigheterna och i och med dessa konfrontationer drog många katoliker 

slutsatsen att jämlikhet aldrig skulle vara möjligt att uppnås under ett brittiskt styre av 

Nordirland. I samband med detta så upplöste Storbritannien även det lokala 

parlamentet (Säkerhetspolitik – Nordirland). Från början såg katolikerna den brittiska 

armén som sina beskyddare, men i och med sammandrabbningar mellan armén och 

IRA blev katolikerna mer och mer skeptiska till armén. Till slut blev att få bort den 

brittiska armén från ön en viktig fråga för IRA, och då Nordirland tillhörde och 

fortfarande tillhör Storbritannien så blev även Storbritanniens regering en del av 

konflikten (Säkerhetspolitik – Nordirland).  

 

4.1.2 Fredsprocessen 

Utomstående parter 

Redan från början var den brittiska regeringen inställda på att fråntagandet av 

Nordirlands självstyre var en tillfällig åtgärd. Under hela fredsprocessen har 

Storbritanniens tillsammans med Republiken Irlands vilja att lösa konflikten varit 

starkt pådrivande och de båda länderna arbetade tillsammans för att få de stridande 

gruppernas företrädare att vara delaktiga i fredsprocessen. För att kunna nå en lyckad 

lösning som båda sidorna accepterade och en tillbakagång till självstyre för 

Nordirland var ett huvudkrav att katolikerna garanterades jämställdhet samt att deras 

kulturella samhörighet med övriga Irland erkändes. Denna ståndpunkt tog Irland och 

Storbritannien tidigt, medan parterna på Nordirland hade svårare att acceptera den. 

Protestanterna var motståndare till allt eventuellt inflytande från Irland på Nordirland 

och såg därmed erkännandet av katolikernas samhörighet med Irland som ett hot. 

Katolikerna var emot en tillbakagång till självstyre på grund av att de ansåg att man 

då befäste Irlands delning vilket de var starkt emot (Jakobsson Hatay, 1999:12:5-6). 

Till skillnad från i många andra etniska konflikter har i fallet Nordirland 

moderländernas samarbete utgjort kärnan i konflikten (Jakobsson Hatay, 1999:12:5). 

De har lyckats etablera ett förtroende från de inblandade parterna på Nordirland som 

en typ av moralisk väktare som har fått kontroll över både tillträdet till 

förhandlingarna samt över tidtabellen i fredsförhandlingarna, vilket har gjort att de 

kunnat sätta press på de stridande parterna (Darby & Mac Ginty, 2000:85). 
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I början av 90-talet ändrade Irlands regering sin inställning gentemot Sinn Fein 

som tidigare varit en aning positiv och partisk. De började ställa hårdare krav på Sinn 

Fein på grund av dess samröre med IRA, tog tydligt avstånd från IRA och började 

istället agera som en medlare, gjorde insatser för att effektivisera förhandlingarna och 

lade fram förslag till överenskommelser mellan parterna. De gjorde även stora 

ansträngningar för att inkludera alla parter av konflikten i förhandlingarna. Denna 

inblandning från Irlands regering pågick under hela 1990-talet och fortsatte även in på 

2000-talet när fredsavtalet redan hade skrivits på. Då handlade förhandlingarna mer 

om implementeringen av avtalet samt om IRA:s nedrustning. Irlands steg mot en 

neutral tredjepartsinblandning visade sig även då de i början av 1990-talet öppnade 

upp för att ändra i sin egen konstitution där det fram till nu stod att Irland gjorde 

anspråk på hela sitt nationella territorium – vilket även innebar Nordirland. Samma år 

som fredsavtalet skrevs under så ändrades även Irlands konstitution på dessa punkter 

(UU – Nordirland). 

Tillträdandet av Tony Blair som ny premiärminister i Storbritannien hade stor 

betydelse då han hårt drev på fredsprocessen. En av anledningarna till att han kunde 

göra mer i fredsprocessen berodde på att han till skillnad från sin företrädare John 

Major hade en stark regering (Labour) med egen majoritet vilket innebar att han 

lättare kunde driva igenom frågor. Ett av Labours nyckelbegrepp var att decentralisera 

Storbritannien vilket gjorde att ett Nordirland med självstyre passade väl in i Labours 

plan. Labours tillträde och vilja att lösa konflikten hade stor betydelse i fredsavtalet 

som skrevs på följande år (Jakobsson Hatay, 1999:12:21). 

 

Samtal mellan parter 

Hemliga överläggningar mellan den brittiska regeringen och IRA förekom redan på 

70-talet och hade stor betydelse i den fortsatta fredsprocessen. SDLP:s ledare John 

Hume hade en stor betydelse då han länge förde samtal med Gerry Adams som var 

ledare för IRA:s politiska gren Sinn Fein (Säkerhetspolitik – Nordirland).  

1991 inleddes multilaterala förhandlingar mellan de parter i konflikten som 

tagit avstånd från våld, det vill säga UUP, DUP, SDLP samt Alliance Party. Man 

nådde dock inte något konkret resultat i förhandlingarna som avslutades 1992 

(Jakobsson Hatay, 1999:12:10).  

1993 gjorde den irländske och brittiske premiärministern ett gemensamt 

uttalande, Joint Declaration for Peace, där de öppnade upp för nya förhandlingar för 
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alla partier som med demokratiska medel erhållit mandat samt som tagit avstånd från 

våld. Detta riktade sig främst mot Sinn Fein men även mot de mindre och 

protestantiska partierna PUP och UDP (Jakobsson Hatay 1999:12:12). Det offentliga 

beskedet att man var beredd att samarbeta med ”paramilitary organisations” gjorde en 

tydlig skillnad (Darby & Mac Ginty, 2000:63). För första gången fanns det möjlighet 

för huvudmotståndarna att samarbeta för att finna en lösning på konflikten (Darby & 

Mac Ginty, 2000:66). 1993 hölls informella samtal mellan de politiska partierna och 

Irlands och Storbritanniens regeringar. I dessa för stunden hemliga samtal möttes även 

Storbritanniens regering med IRA genom Sinn Fein (UU – Nordirland). 

Storbritannien och protestanterna höll dock fast vid sin åsikt om att inga fredssamtal 

som inkluderade Sinn Fein kunde äga rum innan de tog avstånd från våld (UU – 

Nordirland). Storbritannien förhandlade därför inte heller med Sinn Fein under IRA:s 

vapenvila mellan 1994-1996 (UU – Nordirland).  

Under 1996 genomfördes ett val på Nordirland där folket skulle välja vilka 

partier som skulle delta i de fortsatta förhandlingarna. Trots att Sinn Fein var ett av 

partierna som blev valda så tilläts de fortfarande inte delta på grund av att IRA och 

Sinn Fein som alltså är dess politiska gren inte hade tagit permanent avstånd från 

våld. Alla andra partier deltog dock i förhandlingarna (UU – Nordirland). 

I och med Storbritanniens maktskifte i mitten av 1997 så lades ännu mer fokus 

från Storbritanniens sida på att lösa Nordirlandkonflikten, och Sinn Fein blev lovade 

delaktighet i förhandlingarna på villkor att IRA utfärdade en ny vapenvila. I och med 

utfärdandet av denna så var den första formella förhandlingen med alla parter av 

konflikten ett faktum. Real IRA, en utbrytargrupp ur IRA, var dock inte delaktiga då 

de intensifierade sin våldskampanj under året. Förhandlingarna fortsatte under 1998 

och under våren utformades ett konkret fredsförslag. Den 10 april 1998 godkände alla 

parter i förhandlingen detta fredsförslag som kom att kallas The Good Friday 

Agreement eller The Belfast Agreement (UU – Nordirland). Efter ett bombdåd utfört 

av utbrytargruppen Real IRA i Omagh i augusti 1998 som dödade 29 människor så 

intensifierades fredsförhandlingarna. För första gången tog Sinn Fein tydlig ställning 

och ledaren Gerry Adams fördömde attentatet med uttalandet att våldet nu var ”a 

thing of the past, over, done with and gone” (Jakobsson Hatay, 1999:12:19).  
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Skriftliga överenskommelser 

Efter påtryckningar av Irland och Storbritannien samt löften om förhandlingar om 

IRA utfärdade vapenvila så inleddes fredsförhandlingar under 1997. Förhandlingarna 

fortsatte under 1998 och under våren utformades ett konkret fredsavtal. Den 10 april 

1998 godkände alla parter i förhandlingen detta fredsavtal som kom att kallas The 

Good Friday Agreement eller The Belfast Agreement (UU – Nordirland). 

Två stora frågor som löstes de sista veckorna av förhandlingarna var dels den 

planerade provinsregeringens maktbefogenheter samt avväpningen av de beväpnade 

grupperna. Kompromissen vad gäller maktbefogenheter som skrevs in i avtalet var att 

det gemensamma ministerrådet mellan Irland och Nordirland och 

provinsförsamlingen i Belfast inte kunde fungera oberoende av varandra. 

Provinsregeringens ministrar var skyldiga att delta i ministerrådet. Avväpningen som 

ännu inte hade påbörjats löstes genom att Tony Blair och Irlands premiärminister 

Bertie Ahern försäkrade de oroliga parterna om att ett avväpningsprogram skulle 

påbörjas så fort fredsavtalet trätt i kraft (Jakobsson Hatay, 1999:12:25). 

Avtalet var utformat i fem delar. Den första delen rörde konstitutionella 

förändringar, till exempel att Irlands anspråk på Nordirland i deras konstitution togs 

bort. I den första delen angavs även att om en majoritet på Nordirland önskar förena 

sig med Republiken Irland så måste både Storbritannien och Irland godkänna detta. 

Folkomröstningar rörande detta ska därför hållas regelbundet, minst vart sjunde år. I 

den andra delen utformas Nordirlands självstyre. Där anges att det nya parlamentet 

med 108 platser ska sitta under en mandatperiod på fyra år och reglerar och garanterar 

inflytandet från olika grupper i samhället. Den tredje delen rör förhållandet mellan 

Republiken Irland och Nordirland. Samarbete ska ske inom områden med gemensamt 

intresse, exempelvis jordbruk, utbildning, miljö och hälsovård. I den fjärde delen 

föreslås ett gemensamt forum där representanter från Irlands regering, Storbritanniens 

regering, samt representanter från de självstyrande regionerna i Storbritannien ska 

delta. Den femte delen rör flera andra viktiga frågor såsom mänskliga rättigheter, 

avväpning, polisväsende samt frisläppande av politiska fångar (Jakobsson Hatay, 

1999:12:25-27). 

Ett exemplar av avtalet delades ut till alla hushåll på hela Nordirland. Den 22 

maj genomfördes en folkomröstning i Nordirland och på Irland angående 

godkännandet av fredsavtalet. Över 71 % av befolkningen på Nordirland och 94 % av 
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befolkningen på Irland röstade ja till avtalet och därmed kunde avtalet antas (UU – 

Nordirland). 

Många frågor återstod att lösa, bland annat avväpningsfrågan och 

implementeringen av avtalet. Efter flera år av fortsatta förhandlingar och vissa 

motgångar där bland annat Storbritannien fråntog Nordirlands självstyre under flera år 

så återupptogs Nordirlands representantförsamling den 8 maj 2007 och den lokala 

regeringen formades samma dag. I och med det avslutades fem år av direkt styre från 

London och alla de centrala frågorna i The Good Friday Agreement hade slutligen 

implementerats (UU – Nordirland). 

 

Icke-våldsaktörer 

Sinn Fein har sedan 80-talet regelbundet erhållit en tredjedel av de katolska rösterna 

till skillnad från deras motsvarigheter på den protestantiska sidan UDP och PUP 

(partier knutna till de stridande protestantiska grupperna UDA och UVF) som haft 

svårt att vinna politisk legitimitet (Jakobsson Hatay, 1999:12:3).  

Efter ett par stormiga och våldsamma år i början av 1990-talet så uppvisade 

IRA:s förmåga att hålla Nordirland i ett terrorgrepp inga tecken på att avta. 1993 

visade det sig att det politiska stödet för IRA:s politiska gren Sinn Fein fortsatt att öka 

(Jakobsson Hatay, 1999:12:12). Stödet för Sinn Fein på Nordirland ökade ytterligare i 

valet den 30 maj 1996 som avgjorde vilka som skulle representera folket vid de 

fortsatta fredsförhandlingarna, detta trots den nyligen brutna vapenvilan (Jakobsson 

Hatay, 1999:12:17).  

 

Förtroendeskapande åtgärder 

IRA har vid ett flertal tillfällen i konfliktens historia utfärdat vapenvila. I augusti 1994 

utfärdade IRA en vapenvila. Denna vapenvila togs snabbt efter av de protestantiska 

stridande grupperna (Jakobsson Hatay, 1999:12:13). Då IRA inte gjorde något 

uttalande om att vapenvilan även innebar ett avståndstagande från våld så förhöll sig 

den brittiska regeringen avvaktande och efter en långdragen diskussion beslutades det 

att Sinn Fein inte skulle få delta i förhandlingar (Jakobsson Hatay, 1999:12:13). 

Vapenvilan varade till och med februari 1996 då IRA återupptog bombandet som svar 

på att Storbritannien vägrade förhandla med Sinn Fein (UU – Nordirland). 

1997 utfärdade IRA en vapenvila igen på grund av att Storbritannien lovat 

dem delaktighet i fredsförhandlingar om så gjordes. Denna vapenvila som IRA utlyste 
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och som sedan efterföljdes av de protestantiska militära grupperna var ett viktigt steg i 

fredsprocessen (Säkerhetspolitik – Nordirland). Storbritannien gav sedan efter för 

flera av Sinn Feins krav: i fredssamtalen skulle de adressera frågor rörande 

polisreformer, jämlikhet på arbetsmarknaden samt de omtvistade paraderna. En annan 

förtroendeskapande åtgärd kom i form av förflyttande av katolska fångar från England 

till Irland. Detta gillades inte av protestanterna på Nordirland (Darby & Mac Ginty, 

2000:75-76). Fångarnas roll i konflikten var stor och att släppa dem var en stor del av 

fredsprocessen (Darby & Mac Ginty, 2000:88). 

 

4.2 Cypern 

4.2.1 Bakgrund 

Cypern är sedan många år tillbaka en delad ö, grekcyprioterna lever på den södra 

delen som utgör två tredjedelar av ön och turkcyprioterna lever på den norra delen 

som utgör en tredjedel. Delarna skiljs åt med hjälp av en buffertzon som övervakas av 

FN-soldater och som till och med skär rakt genom öns huvudstad Nicosia. Zonen 

tillkom efter att Turkiet invaderat norra delen av ön år 1974 (Jakobsson Hatay, 

2002:8:2).  

Konfliktens ursprung ligger i en frigörelsekamp mellan grekcyprioter och den 

brittiska kolonialmakten. När Cypern så småningom blev självständigt utformade 

Storbritannien landets författning på etniska grunder. De ville skydda den turkiska 

minoriteten från att bli dominerad från den grekiska majoriteten vilket innebar att det i 

författningen skrevs in att posterna i Cyperns regering, administration och armé skulle 

fördelas mellan grekcyprioter och turkcyprioter enligt ett kvotsystem. Britterna trodde 

att detta skulle underlätta i kontakten mellan de etniska grupperna på ön, i själva 

verket medförde detta att turkcyprioterna fick en knapp överrepresentation i de 

styrande organen vilket sågs som orättvist hos grekcyprioterna. I författningen stod 

det också att presidenten (grekcypriot) och vicepresidenten (turkcypriot) båda hade 

vetorätt vilket innebar att det blev väldigt svårt att driva igenom politiska beslut 

(Säkerhetspolitik – Cypern). Vallängderna ordnades även de efter etnisk tillhörighet 

då alla var tvungna att registrera sig antingen som grek- eller turkcypriot och det var i 

och med det inte tillåtet att rösta på en representant med en annan etnisk tillhörighet 

(Jakobsson Hatay, 2002:8:24). Författningen medförde att de etniska grupperna såg på 
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varandra som att den andra gruppen gynnades på den egna gruppens bekostnad och 

innebar att cyprioterna inte identifierade sig som medlemmar i en gemensam stat utan 

som enskilda etniska grupper (Säkerhetspolitik – Cypern). Under hela 1900-talet har 

segregationen på grund av våld och polarisering på ön ökat i en stadig takt och antalet 

etniskt blandade byar har sjunkit från över trehundra till endast tre i början av 2000-

talet (Jakobsson Hatay, 2002:8:20).  

1960 blev Cypern självständigt men samarbetet mellan grekcyprioterna och 

turkcyprioterna höll bara i tre år. Grekcyprioterna ville då ändra i författningen och 

ändringarna skulle medföra en allvarlig inskränkning i turkcyprioternas ställning 

(Jakobsson Hatay, 2002:8:33). Våldsamheter som skulle pågå i flera år utbröt över 

hela ön, turkcyprioterna drevs på flykt och bildade enklaver som skyddades av 

barrikader och den turkcypriotiska milisen. Efter detta bildade turkcyprioterna en 

egen politisk administration och en egen militär armé (Jakobsson Hatay, 2002:8:35). 

1974 genomförde militärjuntan i Aten en statskupp på Cypern där man avsatte 

den grekcypriotiske presidenten Makarios. Syftet med kuppen var att juntan ville 

införliva Cypern som en del av Grekland. Detta sågs av Turkiet som ett allvarligt hot 

mot det egna landet då Cypern ligger nära Turkiet. Turkiet svarade genom att 

landsätta militära styrkor på den norra delen av ön med förklaringen att de skulle 

skydda den turkcypriotiska minoriteten mot övergrepp. Istället för att dra tillbaka 

trupperna efter att Grekland dragit tillbaka sina trupper från ön så påbörjade den 

turkiska armén en offensiv. Med grovt våld rensade armén ut de grekcyprioter som 

befann sig på den norra delen av ön och trots FN:s närvaro så gjorde sig båda sidor 

skyldiga till allvarliga grymheter under kriget (Säkerhetspolitik – Cypern).  

Trots konflikten är ön, främst den södra delen, ett semesterparadis för turister 

och detta beror mycket på att det anses relativt lugnt på ön då inga strider har ägt rum 

sedan 1974. Konflikten har emellertid krävt sporadiska offer och det rådde länge en 

kontrollerad rörelsefrihet över gränsen även för turisterna på ön (Jakobsson Hatay, 

2002:8:2). 2003 öppnade dock turkcyprioterna några gränsövergångar och sedan 2004 

är övergångarna öppna för alla EU-medborgare (Säkerhetspolitik – Cypern). 
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4.2.2 Fredsprocessen 

Utomstående parter 

Inblandningen av Grekland och Turkiet i konflikten har huvudsakligen varit negativ. 

Turkiet invaderade Cypern och stödde turkcyprioterna i sitt krav att få sin del av ön 

erkänd som en egen stat. Turkiet hotade dessutom ibland med att inkorporera den 

turkcypriotiska delen av Cypern i Turkiet. Dessa två åsikter som inte var förenliga 

med turkcyprioternas krav om en ”jämställd” federation hjälpte föga till i 

förhandlingarna med grekcyprioterna. Att Cypernkonflikten varit en sådan långdragen 

och svårlöst konflikt beror till stor del på att det sedan tidigare fanns motsättningar 

mellan moderländerna Grekland och Turkiet (Säkerhetspolitik – Cypern). Länderna 

har tydligt tagit ställning i konflikten och har inte hjälpt till och medlat för att föra 

förhandlingarna i konflikten framåt (Rothman, 1991:98). Grekcyprioterna har öppet 

uttalat att en väsentlig anledning till varför konflikten inte kan lösas är för att de anser 

att den turkcypriotiska ledningen endast är ”puppets and pawns of the Turkish 

government in Ankara and its perceived strategic interests in the region” (Rothman, 

1991:102). 

 

Samtal mellan parterna 

Makarios som var Cyperns dåvarande president inledde förhandlingar med 

turkcyprioterna redan 1968. Efter delningen 1974 möttes parterna flera gånger och 

diskuterade en återförening av ön, dock kom man aldrig fram till något. I 

förhandlingarna stödde grekcyprioterna den modell av Cypern som beskrevs i FN:s 

tidiga resolutioner. Där stod det att Cypern skulle vara en enhetlig stat med en 

enhetlig regering. Alla på ön skulle dessutom ha ett och samma medborgarskap 

oavsett etnicitet. Detta var självklart i grekcyprioternas intresse då detta skulle gynna 

grekcyprioterna mer då de var i majoritet på ön. Grekcyprioternas vidare krav var att 

Turkiet skulle dra tillbaks sina trupper innan en lösning kunde nås, samt allas rätt att 

röra sig fritt på ön och att de som fördrevs från sina hem 1974 skulle ha rätten att 

flytta tillbaks dit (Säkerhetspolitik – Cypern). Turkcyprioternas åsikter i 

förhandlingen var dock att Cypern skulle bli en federation med två jämställda folk 

som båda hade ett omfattande självstyre. Denna ”jämställdhet” skulle innebära att 

turkcyprioterna skulle få lika mycket att säga till om som grekcyprioterna trots sitt 

mindre antal (Säkerhetspolitik – Cypern). 
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Vid fredsförhandlingarna vid FN har båda parter behandlats likvärdigt och 

ingendera erkänns som statsöverhuvud (Jakobsson Hatay, 2002:08:44). Då 

fredsavtalet som Kofi Annan utarbetat röstades ner 2003 så avtog förhandlingarna 

under ett par år. I och med ett regeringsskifte på södra Cypern 2008 så öppnades åter 

möjligheterna för förhandlingar. I mars möttes presidenterna för de båda sidorna för 

att börja förbereda fredssamtal och förhandlingarna inleddes i september 2008 

(Säkerhetspolitik – Cypern).  

Inga strider har ägt rum på Cypern sedan 1974. De sporadiska dödsoffer som 

konflikten krävt har skett i samband med buffertzonen som avgränsar öns 

grekcypriotiska sida med öns turkcypriotiska sida. De tillfällen som krävt dödsoffer 

har varit tillfällen som uppfattats som provokationer eller att personer har förirrat sig 

ut i buffertzonens minfält (Jakobsson Hatay, 2002:8:2). 

 

Skriftliga överenskommelser 

FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan utarbetade 2003 en plan för hur 

fredsförhandlingarna skulle fortskrida, denna plan kom att kallas för Annanplanen. 

Både turkcyprioternas och grekcyprioternas presidenter var från början emot detta 

fredsavtal, men efter att turkcyprioterna öppnade en gränsövergång så släppte en del 

spänningar mellan de båda parterna. I valet som följde fick de partier som var uttalat 

för Annanplanen och ett återförenande av Cypern hälften av rösterna. 

Förhandlingarna om fredsavtalet återupptogs och både den södra och den norra delen 

av Cypern skulle folkomrösta om antagningen av fredsavtalet. I sista stund 

övertalades Annan att göra vissa ändringar i fredsavtalet som gynnade den 

turkcypriotiska sidan, bland annat skulle en del turkiska trupper få vara kvar på ön. 

Detta ökade grekcyprioternas skepticism mot avtalet och ledde till att den 

grekcypriotiska sidan röstade nej till Annanplanen. Båda presidenterna uppmanade 

sina respektive folk att rösta nej, men trots detta röstade den turkcypriotiska delen av 

Cypern ja till fredsförslaget. Detta betydde dock ingenting då det krävdes att båda 

sidor röstade ja till avtalet för att Annanplanen skulle antas (Säkerhetspolitik – 

Cypern). 

Vissa förhandlingar fortsatte ett tag efter folkomröstningen, men utan resultat. 

I mars 2008 möttes presidenterna igen för att förbereda nya samtal och dessa samtal 

påbörjades i september 2008 (Säkerhetspolitik – Cypern). 
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Icke-våldsaktörer 

I början av 60-talet hade grekcyprioterna och turkcyprioterna så olika åsikter om 

Cyperns framtid som det var möjligt att ha. Grekcyprioternas slagord var ”enosis och 

inget annat än enosis”, där enosis betydde ett enande med Grekland. Turkcyprioterna 

kontrade med slagordet ”taksim eller döden”, vilket innebar att man förespråkade en 

delning av Cypern mellan Grekland och Turkiet (Jakobsson Hatay, 2002:8:9). 

Våldsamheter under 60-talet ledde till ökad polarisering och djupare segregation 

mellan folkgrupperna på ön. När stridigheterna drev ungefär hälften av Cyperns 

turkiska befolkning på flykt, lades grunden till turkcyprioternas förbittring mot 

grekcyprioterna och svetsade dem samman (Jakobsson Hatay, 2002:8:36). 

Turkiets våldsamma ingripande 1974 som inte var något annat än en katastrof 

för grekcyprioterna firades av turkcyprioterna som en befrielse, den 20 juli som 

ingripandet skedde firas än idag som motsvarigheten till en nationaldag (Jakobsson 

Hatay, 2002:8:40). 

 

Förtroendeskapande åtgärder 

Både under strider på 60-talet samt under de mest intensiva striderna 1974 ingicks 

tillfälliga vapenvilor som bara höll i ett par dagar då man möttes för att diskutera en 

lösning av konflikten. Då turkcyprioterna där krävde en tredjedel av öns territorium, 

vilket var oacceptabelt för grekcyprioterna, avbröts dock förhandlingarna (Jakobsson 

Hatay, 1999:8:39). Ett mer hållbart vapenstilleståndsavtal slöts efter striderna 1974 

och då inga strider har utbrutit på Cypern sedan dess har alltså denna vapenvila hållit 

till dags datum (Jakobsson Hatay, 2002:8:2).  

Turkcyprioterna som drevs på flykt under slutet av 60-talet bosatte sig i 

enklaver som beskyddades av barrikader och turkiska milismän (Jakobsson Hatay, 

2002:8:34). I försök att ”lätta på motsättningarna” mellan grekcyprioter och 

turkcyprioter så lättade grekcyprioterna flera gånger på blockaderna mot dessa 

enklaver. 

Efter vapenvilan som inträdde efter striderna 1974 så inleddes ett omfattande 

folkutbyte. Detta skedde under FN:s överblick och skulle ske på frivillig basis, det 

innebar att de grekcyprioter som ville fick flytta från den norra delen av Cypern till 

den södra och vice versa (Jakobsson Hatay, 2002:8:42). 
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4.3 Baskien 

4.3.1 Bakgrund 

Baskien är en region som ligger i både Spanien och Frankrike men den största delen 

av befolkningen i området, som uppgår till cirka tre miljoner, bor på den spanska 

sidan. Baskien anses av de flesta basker som deras historiska hemland och de kämpar 

för att få politiskt självbestämmande inom detta territorium. Konflikten startade med 

en önskan om att ena det baskiska folket i en gemensam konfederation. Baskerna 

anser sig vara en egen folkgrupp på grund av att de talar ett gemensamt språk som inte 

är besläktat med något annat språk i området och att det är en högre andel av 

befolkningen i Baskien som har blodgrupp Rh- samt O och ovanligt få som har 

blodgrupp B. Detta tillsammans med att arkeologer hävdar att baskerna mest troligt 

härstammar från ett förhistoriskt folk gör att baskerna ibland talar om sig själva som 

Europas ”urbefolkning” (Eriksson, 1998:11:5). 

Det finns dock en splittring mellan baskerna då de flesta nöjer sig med att få 

politiskt självbestämmande genom regionalt självstyre medan vissa vill ha en egen 

baskisk stat (Eriksson, 1998:11:4). När man talar om denna konflikt är ETA (Euskadi 

Ta Askatasuna) den organisation som omnämns mest då de är den rebellgrupp som 

hårdast och med våldsamma medel driver frågan om en baskisk stat. ETA:s politiska 

ledning kallas Harri Batasuna men det parti som med politiska medel faktiskt har 

åstadkommit det regionala självstyre som regionen idag innehar är det baskiska 

nationalpartiet EAJ/PNV (Eusko Alderi Jeltzalea/Partido Nacionalista Vasco) som 

erkänner den spanska staten och inser det omöjliga i en enad baskisk stat. De försöker 

istället med fredliga och politiska medel åstadkomma så mycket som möjligt i form 

av självstyre (Säkerhetspolitik – Baskien). 

Diktatorn Franco i Spanien uttalade öppet att den baskiska kulturen skulle 

förtryckas och bombade bland annat baskernas ”heliga stad” Guernica. Detta hade 

totalt motsatt effekt och gav istället näring åt den baskiska patriotismen. Detta 

utmynnade i att ETA bildades 1959. I början verkade ETA mest med 

propagandaspridning samt införandet av hemliga skolor som lärde ut det baskiska 

språket. Det dröjde inte länge innan de istället började använda militanta medel i sin 

kamp då de 1968 genomförde det första mordet av många. De främsta målen var 

spanska politiker och officerare och ETA stämplades som en terroristorganisation 

(Eriksson, 1998:11:7-8). 
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Den baskiska identiteten är inte lika utpräglad i Frankrike som i Spanien och 

det är osannolikt att de skulle erhålla samma regionala självstyre som den baskiska 

regionen i Spanien idag faktiskt innehar. ETA ser dock inte Spaniens övergång från 

diktatur till demokrati som något positivt utan anser att de fortfarande blir förtryckta. 

De motarbetar den spanska regeringen samt bildandet av den baskiska regionens 

självstyre då de anser att ett accepterande av detta försvårar bildandet av en baskisk 

självständig stat (Eriksson, 1998:11:8).  

 

4.3.2 Fredsprocessen 

Utomstående parter 

Den spanska regeringen har samarbetat med Frankrike i arbetet med att spåra de 

terroriststämplade medlemmarna i ETA (UU – Baskien). I december 2007 beslutade 

Spanien och Frankrike att de skulle upprätta en ”gemensam speciell styrka med 

uppgift att övervaka ETA” (Säkerhetspolitik – Baskien). Därefter har flera 

gemensamma aktioner gjorts där det sägs att höga ETA-medlemmar har gripits 

(Säkerhetspolitik – Baskien). 

Baskerna på den spanska sidan åtnjuter ett regionalt självstyre som det verkar 

osannolikt att baskerna på den franska sidan någonsin kommer att få. Trots att 160 

borgmästare i Frankrike skrev under ett upprop om regionalt självstyre så blev den 

enda åtgärden ett ”baskiskt utvecklingsråd” som inte har någon egentlig makt. Tanken 

är att rådet ska vara ett rådgivande organ men i praktiken kontrolleras rådet av franska 

politiker (Säkerhetspolitik – Baskien). 

Frankrike har under konfliktens fortgång inte deltagit i några fredssamtal och 

inte heller uppvisat någon vilja att på något sätt genom samtal hjälpa till att lösa 

konflikten (UU – Baskien).  

 

Samtal mellan parterna 

Utvecklande samtal mellan den spanska regeringen och ETA har varit svåra att få till 

stånd och faktum är att det har förekommit väldigt lite samtal mellan ETA och den 

spanska regeringen under perioden som denna konflikt har pågått (UU – Baskien). 

ETA menar att den väpnade kampen kommer att fortsätta så länge förhandlingar som 

leder till baskisk självständighet inte äger rum. Den spanske socialistiske 

premiärministern Gonzalez försökte öppna upp för samtal 1988-1989 men detta ledde 
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inte till något (Säkerhetspolitik – Baskien). Flera försök från den spanska regeringen 

att etablera en dialog har misslyckats då ETA är ovilliga att lägga ner sina vapen 

(Darby & Mac Ginty, 2000:158). 

De konservativas seger i mars 1996 innebar en hårdare linje mot terrorism och 

all kontakt med ETA var uteslutet under ett par år (Darby & Mac Ginty, 2000:159). 

Den 3 november 1998 förklarade till slut den spanska regeringen att den var beredd 

att inleda en dialog med ETA (Eriksson, 1998:11:19). Under vapenvilan 1998 

inleddes därmed samtal mellan ETA och den spanska regeringen. Det diskuterades 

frigivning och överflyttning av ETA-medlemmar från spanska fängelser till baskiska 

samt att ETA-medlemmar i exil skulle få återvända till Spanien. Samtalen avslutades 

dock när Spanien inte gick med på att frige några fångar och fortsatte jakten på ETA-

medlemmar (Säkerhetspolitik – Baskien). 

Till och från har det rapporterats om hemliga samtal mellan parterna som dock 

sällan rapporteras ha burit någon frukt, bland annat under 1999 (UU – Baskien). 

Den nya socialistregeringen som tillträdde 2004 antog en mjukare linje mot 

ETA och erbjöd samtal om ETA tog avstånd från våld. ETA:s olika grenar kunde inte 

enas om hur de skulle ställa sig till detta och antog därför inte erbjudandet 

(Säkerhetspolitik – Baskien). 

2006 kom åter igen uppgifter om att hemliga samtal mellan den socialistiska 

regeringen och ETA pågick och i mars meddelade ETA att de hade utropat vapenvila. 

Ett formellt möte ägde rum men sedan avbröts dialogen när ETA genomförde ett 

sprängdåd på Madrids flygplats. Den spanska regeringen beslöt nu att man skulle 

börja ta i med hårdhandskarna igen mot ETA och en period som ännu inte tagit slut 

utan samtal men med hårda tag från båda sidor inleddes (Säkerhetspolitik – Baskien).  

 

Skriftliga överenskommelser 

Inga skriftliga fredsavtal har kommit till stånd (UU – Baskien).  

 

Icke-våldsaktörer 

När ETA i slutet på 1970-talet svarade på demokratiseringen av Spanien och 

erhållandet av regionalt självstyre i Baskien med en blodig våldsvåg innebar detta att 

det folkliga stödet för ETA drastiskt sjönk. Allt stöd för rörelsen försvann dock inte, 

än idag erhåller ETA 15-20 procent i väljarstöd. De övriga 80-85 procenten av 

invånarna i Baskien stödjer dock inte ETA:s våldsamma aktioner och detta måste 
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uppfattas som ett misslyckande av ETA. Stödet för baskisk identitet och självstyre har 

dock inte minskat (Eriksson, 1998:11:9). Efter alla terroristaktioner från ETA:s sida 

så startade under 1980-talet en stark fredsrörelse som motreaktion. Att denna 

fredsrörelse, The Basque Peace Movement, uppstod bland det baskiska folket var en 

stor motgång för ETA då det är för det baskiska folkets skull som ETA påstår sig 

agera. Detta motstånd visade sig även i det minskade folkliga stödet för Harri 

Batasuna som är ETA:s politiska representanter. Detta stöd fortsatte att minska även 

under hela 1990-talet. Motståndet från en så stor del av det baskiska folket verkar 

dock inte ha haft särskilt stor inverkan på ETA då den våldsamma kampen inte avtagit 

(Darby & Mac Ginty, 2000:159). Som en reaktion på att ETA och Harri Batasuna 

förlorat makt och fredsrörelsens lyckade mobilisering så ökade gatuvåldet bland unga 

under 90-talet, mordbränder med upp till 60 procent. Attackerna genomfördes av 

välorganiserade ungdomsgäng och sades vara organiserade av en fängslad ETA-

medlem (Darby & Mac Ginty, 2000:161).  

Efter tågbomberna i Madrid, som inte utfördes av ETA men som gjorde att 

acceptansen av terrordåd minskade, ökade nu motståndet mot ETA bland baskerna 

ytterligare och den fredliga medborgarrättsrörelsen Ya Basta! (”Det räcker nu”) 

bildades (Säkerhetspolitik – Baskien). 

 

Förtroendeskapande åtgärder 

När Spanien blev ett demokratiskt land i slutet av 1970-talet gavs hundratals ETA-

medlemmar som suttit i fängelse amnesti (Säkerhetspolitik – Baskien). 

ETA inledde en ny våldsam offensiv efter Aznars tillträde som 

premiärminister i Spanien 1996. Offensiven hade två mål: att få regeringen att flytta 

mer än 500 fångar till baskiska fängelser, samt att pressa regeringen till förhandlingar 

(Darby & Mac Ginty, 2000:160). Dessa mål införlivades inte, men 1997 försökte den 

spanska regeringen öka förtroendet från ETA genom att föra över 15 fängslade ETA-

medlemmar till fängelser som låg närmare baskiska områden (Säkerhetspolitik – 

Baskien). 

ETA utropade en vapenvila i september 1998. Vapenvilan upplöstes i 

november 1999 på grund av att den spanska regeringen inte ville diskutera frigivandet 

av ETA-medlemmar ur fängelser samt att regeringen konstant vägrade diskutera en 

självständig baskisk stat (Säkerhetspolitik – Baskien). 
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2006 utropade ETA vad de kallade ”en permanent vapenvila” och sade sig 

vara villiga att samtala med den spanska regeringen. Samtal påbörjades men avbröts 

när ETA sprängde en bomb på Madrids flygplats som dödade två civila (UU – 

Baskien). Regeringen sade nu att de skulle anta en hårdare linje mot ETA vilket 

innebar att ETA återupptog sina blodiga attacker (Säkerhetspolitik – Baskien). 
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5 Analys 

5.1 Kategorisering av konflikterna 

För att tydligt kunna utläsa resultatet så följer här kategoriseringen i tabellform av hur 

väl de undersökta fallen uppfyller de i teorin angivna kriterierna.  

 

Tabell 5:1 Nordirland 

NORDIRLAND Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Utomstående parter X   

Samtal mellan 
parterna 

X   

Skriftliga 
överenskommelser 

X   

Icke-våldsaktörer   X 

Förtroendeskapande 
åtgärder 

X   

 
 

Tabell 5:2 Cypern 

CYPERN Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Utomstående parter  X  

Samtal mellan 
parterna 

X   

Skriftliga 
överenskommelser 

 X  

Icke-våldsaktörer   X 

Förtroendeskapande 
åtgärder 

X   
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Tabell 5:3 Baskien 

BASKIEN Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Utomstående parter   X 

Samtal mellan 
parterna 

 X  

Skriftliga 
överenskommelser 

  X 

Icke-våldsaktörer X   

Förtroendeskapande 
åtgärder 

X   

 

Vid första anblicken av denna kategorisering kan vi se att Nordirland uppfyller fler 

kriterier i högre grad än Cypern och Baskien. Nordirland uppfyller kategori 1 i fyra 

kriterier medan de övriga två endast uppfyller kategori 1 i två kriterier vardera. 

Premissen i uppsatsen var att ju fler av kriterierna som är uppfyllda desto närmre en 

konfliktlösning kommer konflikten. Då Nordirland är den konflikt som är löst av 

dessa tre så stödjer detta teorin om dynamisk konfliktlösning. Av de andra två så 

borde Cypern enligt kategoriseringen vara steget närmare en lösning av konflikten än 

Baskien då Cypern uppfyller två kategori 1:or, två kategori 2:or och endast en 

kategori 3:a. Baskien uppfyller också två kategori 1:or men bara en kategori 2:a och 

två kategori 3:or. Slutsatsen att Cypern är närmare en lösning än Baskien kan vi göra 

på grund av att resultatet visar att på Cypern har inga våldsattacker från någon av 

sidorna ägt rum sedan de intensiva striderna 1974, samtal mellan parterna har pågått 

kontinuerligt och ett skriftligt fredsavtal har formulerats och varit nära att röstas 

igenom. Om vi jämför detta med att det i Baskien med jämna mellanrum utförs 

attacker från ETA:s sida, få samtal har pågått mellan parterna genom åren och ett 

fredsavtal har inte ens varit i närheten av att formuleras så verkar det onekligen som 

om Cypern är aningen närmare en konfliktlösning av Baskien. Att en av Baskiens 

kategori 1:or är kriteriet icke-våldsaktörer som Baskien uppfyller i högre grad än både 

Cypern och Nordirland kan anses vara en svaghet i teorin då just detta resultat går 

emot teorin.  
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Vid en ytlig analys av denna kategorisering kan vi alltså ana att teorin om 

dynamisk konfliktlösning kan förklara varför Nordirland har nått en lösning och 

Cypern- och Baskienkonflikten inte har gjort det. Men för att kunna dra en slutgiltig 

slutsats och identifiera vilka av dessa kriterier som verkligen har betydelse vid 

konfliktlösningen av de undersökta konflikterna så bör varje kriterium analyseras 

djupare. 

 

5.2 Utomstående parter 

I denna uppsats förutsätts det att för att uppnå en lyckad konfliktlösning så bör det 

finnas en inblandning från utomstående aktörer som kan leda in samtalen mellan 

parterna på en konstruktiv väg. Utomstående aktörer som utan att ta ställning för 

någon av parterna i konflikten uppvisar en vilja att hjälpa till att lösa konflikten och 

driva fredssamtalen framåt borde alltså innebära att chansen att kunna lösa konflikten 

ökar.  

 

Nordirland 

Resultatet angående Nordirland visar att konflikten på Nordirland kan kategoriseras 

som kategori 1 vad gäller kriteriet utomstående parter vilket innebär att Irland och 

Storbritannien har varit delaktiga i fredssamtalen samt visat en vilja att lösa konflikten 

utan att ta ställning för någon av parterna i konflikten. Denna kategorisering kan göras 

då resultatet visar att Irland och Storbritannien har visat en tydlig vilja att lösa 

konflikten, under hela konflikten har de agerat som medlare mellan parterna på 

Nordirland och har kunnat sätta press på parterna för att förhandlingarna ska kunna gå 

framåt. Konflikten kom närmare en lösning först när Irland antog en hårdare 

inställning mot Sinn Fein samt avsade sig sitt anspråk på Nordirland och därmed 

antog en neutral ställning i konflikten. Tillträdet av Tony Blair som premiärminister i 

Storbritannien hade även det en stor betydelse i lösningen av konflikten då det innebar 

att Storbritannien uppvisade en tydligare vilja att ge mer självbestämmande åt 

Nordirland. Trots att katolikerna ville bryta sig ur Storbritannien så har Storbritannien 

hela tiden stöttat deras kamp för jämställdhet och dessutom godkänt att Nordirland 

kan bryta sig ur Storbritannien om en majoritet på ön röstar för det. I och med detta 

kan vi även dra slutsatsen att inblandandet från de utomstående parterna har varit 

neutralt och detta medför att konflikten i mesta möjliga mån uppfyller kriteriet. 
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Cypern 

Vid avläsandet av resultatet gällande fallet Cypern så kan vi se att detta fall passar in i 

kategori 2 i kriteriet utomstående parter. Detta innebär att Grekland och kanske 

framför allt Turkiet har varit delaktiga i förhandlingarna och tagit ställning för 

motsatta parter i förhandlingarna mellan parterna. Då grannländerna har engagerat sig 

i konflikten genom att ta ställning för parterna i konflikten innebär det att denna 

konflikt i viss mån uppfyller kriteriet om utomstående parter. Resultatet bekräftar att 

det faktum att Grekland och Turkiet tagit ställning för motsatta sidor i konflikten är en 

stor del av varför konflikten varit så långdragen. Inget av länderna har i och med detta 

heller varit delaktiga i medling mellan länderna och uppvisar ingen direkt vilja att få 

parterna på Cypern att kompromissa för att nå en lösning.  

 

Baskien 

Då resultatet visar att Frankrike inte har deltagit i några fredssamtal eller visat något 

intresse för att hjälpa till att lösa konflikten och medla mellan de inblandade parterna 

så kan det konstateras att fallet Baskien endast uppnår kategori 3 under detta 

kriterium. Detta innebär att denna konflikt inte alls uppfyller detta kriterium. I 

resultatet kan utläsas att Frankrike och Spanien har gjort gemensamma ansträngningar 

för att kunna gripa ETA-anhängare men att detta också är det enda samarbetet som 

har skett med Frankrike.  

 

Sammanfattad analys av utomstående aktörer 

Då Nordirland uppfyller kategori 1 under detta kriterium, Cypern kategori 2 och 

Baskien kategori 3 så kan vi följaktligen säga att Nordirland i högre grad uppfyller 

detta kriterium än de övriga två. Då Nordirland är den konflikt som i dagsläget räknas 

som en löst konflikt så kan vi därmed dra slutsatsen att den oberoende variabeln 

utomstående aktörer i dessa fall har ett samband med den beroende variabeln 

konfliktlösning.  

 

5.3 Samtal mellan parter 

Denna uppsats förutsätter vidare att för att uppnå en lyckad lösning av en konflikt så 

måste det skapas ett rum där parterna känner sig bekväma nog för att börja samtala. 
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Om dessa parter deltar i samtalen på lika villkor, till exempel att alla parter av 

konflikten endast är välkomna att delta om de visar sitt intresse av att nå en fredlig 

lösning av konflikten genom att de tagit avstånd från våld, så borde chansen till att en 

eventuell lösning av konflikten nås vara närmare än om parterna tillåts delta trots 

användningen av våld. Om parterna tillåts delta i fredssamtal trots att de fortsätter 

med våld så sänder det motstridiga signaler till den andre parten i konflikten och det 

blir svårare att bygga upp en tillit mellan parterna. 

 

Nordirland 

Då Sinn Fein under den större delen av konflikten blev förvägrade deltagande i 

fredssamtal på grund av deras ovilja att ta avstånd från våld så kan vi konstatera att 

Nordirland även vad gäller detta kriterium kvalificerar sig till kategori 1. Detta 

innebär alltså att Nordirlandkonflikten i mesta möjliga mån uppfyller detta kriterium. 

Om konflikten ingår i kategori 1 eller 2 är inte helt enkelt att avgöra då Sinn Fein 

faktiskt fick delta i förhandlingarna 1997 med löfte om att IRA skulle utfärda en 

vapenvila. De tog med andra ord inte direkt ställning emot våld, men deras deltagande 

medförde att de en gång för alla tog en tydlig ställning mot både IRA och våld efter 

IRA:s bombningar i Omagh 1998. Baserat på att endast de parter som tagit avstånd 

från våld fick delta i förhandlingarna under så många år samt att Sinn Fein 

uppenbarligen var så nära att ta avstånd från våld då de tilläts gå in i förhandlingarna 

så hade det gett en mer felaktig bild av konflikten om den skulle kategoriseras som 

kategori 2 än som kategori 1.  

 

Cypern 

Då inga strider har ägt rum på Cypern sedan 1974 kan vi konstatera att ingen av 

sidorna sedan dess använt våld i konflikten. Förhandlingar mellan grekcyprioterna 

och turkcyprioterna har pågått från och till ända sedan 1968, dock utan att man kunnat 

enas om ett fredsavtal. Med detta som bakgrund uppfyller Cypern kategori 1 vilket 

innebär att konflikten i mesta möjliga mån uppfyller detta kriterium. Samtal pågår 

med jämna mellanrum mellan parterna i konflikten som båda tagit avstånd från våld 

genom en långvarig och hållbar vapenvila. Ett rum för förhandlingar där båda 

parterna känner sig bekväma existerar alltså i denna konflikt, vilket också innebär att 

denna konflikt uppfyller detta kriterium lika väl som Nordirland.  
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Baskien 

I denna konflikt har det förekommit väldigt få samtal mellan parterna. Samtal har 

pågått mellan Spanien och ETA utan att ETA uttalat har tagit avstånd från våld men 

då de utfärdat vapenvila. Dessa samtal har aldrig lett någon vart utan våldet har så 

småningom återupptagits när man inte har kunnat enas om någonting. Spanien har 

även periodvis öppnat upp för samtal med ETA om de tar avstånd från våld, vilket de 

då valt att inte göra. Resultatet visar alltså att konflikten uppfyller kategori 2 då vissa 

samtal har ägt rum men utan att ETA har tagit avstånd från våld. Detta medför att 

konflikten i viss mån uppfyller detta kriterium.  

 

Sammanfattad analys av samtal mellan parter 

Under detta kriterium ser vi att Nordirland och Cypern båda uppfyller kategori 1 

medan Baskien uppfyller kategori 2. Med andra ord uppfyller Nordirland- och 

Cypernkonflikten detta kriterium i högre grad än Baskien. Eftersom Nordirland som 

är en löst konflikt och Cypern som är en olöst konflikt uppfyller detta kriterium i lika 

hög grad så stödjer detta påståendet att Cypern är närmare en konfliktlösning än 

Baskien. Detta säger oss även att sambandet mellan kriteriet samtal mellan parter och 

konfliktlösning i sig är svagt och inte kan förklara varför Nordirland är en löst 

konflikt när Cypern- och Baskienkonflikten inte är det. 

 

5.4 Skriftlig överenskommelse 

Denna uppsats förutsätter också att för att en konflikt ska kunna lösas så måste en 

skriftlig överenskommelse om hur man ska gå vidare i konflikten göras. Att det är 

viktigt med skriftliga avtal beror på att det är större chans att båda sidor accepterar 

överenskommelsen än vid muntliga avtal. Om båda sidor accepterar och skriver under 

ett fredsavtal så borde det alltså finnas större chanser till en hållbar konfliktlösning.  

 

Nordirland 

Ett fredsavtal i konflikten på Nordirland formulerades och skrevs under av båda parter 

den 10 april 1998. Befolkningen på Nordirland och på Republiken Irland godkände 

även detta avtal vid en folkomröstning vilket innebar att avtalet kunde träda i kraft. 

Detta betyder att denna konflikt uppnår kategori 1 vad gäller detta kriterium vilket 

innebär att konflikten i mesta möjliga mån uppfyller kriteriet om en skriftlig 
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överenskommelse. Fredsavtalet håller än idag och därmed räknas Nordirland som en 

löst konflikt.  

 

Cypern 

År 2003 utarbetade FN:s generalsekreterare Kofi Annan ett fredsavtal mellan 

grekcyprioterna och turkcyprioterna som kom att kallas för Annanplanen. Då 

grekcyprioterna vid en folkomröstning om antagandet av fredsavtalet röstade nej så 

stjälptes dock fredsplanen. Trots fortsatta förhandlingar efter omröstningen så kunde 

parterna inte enas och fredsavtalet antogs därmed inte. Då det på Cypern följaktligen 

finns ett fredsavtal men som dock inte antagits betyder det att Cypernkonflikten 

kategoriseras som kategori 2 vad gäller detta kriterium. Konflikten uppfyller med 

andra ord i viss mån kriteriet om skriftlig överenskommelse.  

 

Baskien 

Vad gäller Baskienkonflikten så har inget skriftligt fredsavtal formulerats och 

följaktligen inte heller skrivits under av de berörda parterna. Detta innebär att Baskien 

kategoriseras i kategori 3, vilket betyder att konflikten inte alls uppfyller detta 

kriterium.  

 

Sammanfattad analys av skriftlig överenskommelse 

Nordirland kategoriseras under detta kriterium som kategori 1, Cypern som kategori 2 

och Baskien som kategori 3. Detta innebär att Nordirland uppfyller detta kriterium i 

högre grad än vad de två andra konflikterna gör, vilket talar för att detta kriterium har 

ett samband med varför Nordirland är en löst konflikt och Cypern- och 

Baskienkonflikten inte är det.  

 

5.5 Icke-våldsaktörer 

Vidare så är en förutsättning i uppsatsen att förekomsten av parter som uttrycker 

fredliga åsikter är av betydelse för konfliktlösningen. Om folk stödjer fredliga vägar 

att gå i konflikten så innebär det även att de borde ogilla våldsamma handlingar. Om 

fredliga handlingar är viktiga i konfliktlösningen så innebär det att en minskning av 

folkligt stöd efter våldsamma handlingar borde underlätta för en lyckad 

konfliktlösning.  
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Nordirland 

Resultatet för Nordirland visar att det folkliga stödet för Sinn Fein (IRA:s politiska 

gren) snarare ökat än minskat efter våldsamma handlingar från IRA. Trots att IRA 

bland annat bröt en vapenvila så ökade stödet för organisationen bland den katolska 

befolkningen på Nordirland. Detta innebär att konflikten kvalar in i kategori 3 under 

detta kriterium vilket innebär att Nordirlandkonflikten inte alls uppfyller kriteriet om 

icke-våldsaktörer. 

 

Cypern 

Våldsaktioner från grekcyprioternas sida visar att klyftan mellan folkgrupperna ökade 

vilket betyder att grekcyprioterna reagerade på våldet från deras egen sida genom att 

bli mer sammansvetsade. Då turkcyprioterna i sin tur reagerade med stor glädje vid 

Turkiets våldsamma ingripande 1974 så kan vi konstatera att Cypern ingår i kategori 

3 under detta kriterium. Stödet för de stridande sidorna bland den egna befolkningen 

har alltså ökat efter våldsamma aktioner, vilket innebär att Cypernkonflikten inte alls 

uppfyller detta kriterium.  

 

Baskien 

Det folkliga stödet för ETA har stadigt sjunkit allt eftersom tiden gått och ETA 

fortsatt använda våld utan att komma närmare målet om ett självständigt Baskien. I 

resultatet syns det att efter varje våldsvåg har en tydlig minskning av stödet av både 

ETA och dess politiska gren Harri Batasuna kunnat utmätas. Detta innebär att Baskien 

ingår i kategori 1 under detta kriterium vilket betyder att Baskienkonflikten uppfyller 

kriteriet om icke-våldsaktörer i mesta möjliga mån.  

 

Sammanfattad analys av icke-våldsaktörer 

Resultatet av detta kriterium visar att Nordirland och Cypern uppfyller kategori 3 och 

Baskien kategori 1, vilket innebär att i detta fall är det Baskien som uppfyller detta 

kriterium i hög grad och Nordirland och Cypern som inte alls uppfyller detta 

kriterium. Detta talar emot teorin om dynamisk konfliktlösning och utifrån detta 

resultat kan vi dra slutsatsen att detta kriterium inte alls har betydelse för det faktum 

att Nordirland är en löst konflikt medan Baskien och Cypern inte är det.  
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5.6 Förtroendeskapande åtgärder 

Det femte kriteriet i denna uppsats är förtroendeskapande åtgärder. Ju fler 

förtroendeskapande åtgärder som äger rum mellan parterna i konflikten desto mer 

ökar tilliten mellan parterna och desto större chans borde konflikten ha att nå en 

lyckad lösning. I denna uppsats mäts de förtroendeskapande åtgärderna vapenvila och 

förflyttande av fångar. 

 

Nordirland 

På Nordirland har båda de stridande parterna i flera omgångar utfärdat vapenvila. Den 

sista vapenvilan som utfärdades 1997 var viktig i fredsprocessen och i samband med 

den så beviljade den brittiska regeringen en förflyttning av katolska fångar från 

England till Irland. Med detta som bakgrund kan vi konstatera att Nordirland ingår i 

kategori 1, vilket innebär att konflikten i mesta möjliga mån uppfyller kategorin 

förtroendeskapande åtgärder. 

 

Cypern 

Cypernkonflikten uppnår kategori 1 vad gäller kriteriet om förtroendeskapande 

åtgärder. Resultatet visar att det under 60-talet samt under de intensiva striderna 1974 

ingicks tillfälliga vapenvilor där man diskuterade en eventuell lösning av konflikten. 

Då parterna inte kunde komma överens så utbröt strider på nytt. En vapenvila som 

håller än idag slöts 1974. Då man efter vapenvilan ingick en ömsesidig 

överenskommelse om att grekcyprioter och turkcyprioter som ville flytta från den 

norra delen av ön skulle få flytta till den södra delen och vice versa så uppfyller denna 

konflikt även delen av förflyttande av fångar, trots att fångar i detta fall inte innebär 

fångar i egentlig mening. Cypernkonflikten uppfyller således detta kriterium i mesta 

möjliga mån.  

 

Baskien 

I Baskienkonflikten har Spaniens regering både gett ETA medlemmar amnesti samt 

förflyttat dem till fängelser närmare baskiska områden. ETA har i sin tur utropat 

vapenvila ett par gånger, dock har ingen av vapenvilorna visat sig hållbar. Detta 

medför att Baskien uppnår kategori 1 under detta kriterium, vilket innebär att 
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Baskienkonflikten i mesta möjliga mån uppfyller kriteriet om förtroendeskapande 

åtgärder. 

 

Sammanlagd analys av förtroendeskapande åtgärder 

Vi kan konstatera att detta kriterium inte har något direkt samband med att 

Nordirlandkonflikten är löst och inte Cypern- och Baskienkonflikten. Detta baseras på 

att alla de undersökta konflikterna kvalar in i kategori 1 och med andra ord alla 

uppfyller kriteriet om förtroendeskapande åtgärder i mesta möjliga mån.  

 

5.7 Sammanfattad analys av alla kriterier 

I denna uppsats har vi konstaterat att: 

 

• Vid första anblicken ser det ut som att teorin om dynamisk konfliktlösning kan 

förklara varför Nordirland är en löst konflikt och inte Cypern- och 

Baskienkonflikten eftersom Nordirland i högre grad uppfyller fler kriterier än de 

övriga två konflikterna.  

• Vid en närmre analys av kriterierna ser vi att Nordirland i högre grad uppfyller 

kriterierna utomstående aktörer samt skriftliga överenskommelser än Cypern och 

Baskien. Detta betyder att det finns ett samband mellan dessa kriterier och 

konfliktlösning och kan vara en förklaring till varför Nordirland är en löst konflikt 

och inte Cypern och Baskien.  

• Nordirland inte uppfyller kriterierna om samtal mellan parterna samt 

förtroendeskapande åtgärder i högre grad än vad Cypern och Baskien gör, vilket 

innebär att det inte finns något direkt samband mellan dessa två oberoende 

variabler och den beroende variabeln konfliktlösning och följaktligen inte kan 

besvara varför Nordirland har nått en lösning och inte Cypern och Baskien.  

• Kriteriet icke-våldsaktörer uppfyller Baskien i högre grad än Nordirland och 

Cypern vilket innebär att detta kriterium inte har något samband med 

konfliktlösning och därför inte kan förklara varför Nordirland är en löst konflikt 

och inte Cypern och Baskien. Detta talar emot teorin om dynamisk konfliktlösning 

och är följaktligen en svaghet i teorin. 
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Kriterierna samtal mellan parterna och förtroendeskapande åtgärder åtnjuter 

alltså inte något direkt samband med konfliktlösning då både lösta konflikter och 

olösta konflikter kan uppfylla dessa kriterier i lika hög grad. Kriteriet icke-

våldsaktörer har inte något samband med konfliktlösning då Baskien som ser ut att 

vara den konflikt som står längst ifrån en lösning uppfyller detta kriterium i högre 

grad än Nordirland och Cypern.  

Som slutsats kan vi således säga att om vi ser på kategoriseringen som en 

helhet kan vi styrka den dynamiska konfliktteorin genom denna uppsats då 

Nordirlandkonflikten i högre grad uppfyller fler kriterier än Cypern- och 

Baskienkonflikten. De avgörande punkterna i konfliktlösning är kriterierna 

utomstående aktörer och skriftliga överenskommelser som uppfylls i högre grad av 

Nordirland än av Cypern och Baskien och därmed kan förklara varför Nordirland är 

en löst konflikt och inte Cypern och Baskien. 

 

* 

 

Det finns många sätt att utveckla eller komplettera denna undersökning. En logisk 

utveckling av denna uppsats skulle kunna vara att helt enkelt undersöka fler fall för att 

förhoppningsvis uppnå en högre grad av generaliserbarhet. En annan infallsvinkel är 

att undersöka fall som inte är statsbildningskonflikter utan mellanstatliga eller där 

man strider om regeringsmakten för att se om slutsatsen blir densamma även med 

andra typer av konflikter. Då denna uppsats har som slutsats att kriterierna 

utomstående aktörer och skriftliga överenskommelser är de kriterier som är avgörande 

i de undersökta fallen så vore det även av intresse att undersöka dessa kriterier lite 

närmare, exempelvis hur ett land bör gå till väga för att nå en hög grad av uppfyllande 

av dessa kriterier.
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