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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete är att fördjupa oss själva genom kunskap om 

terrorism samt att ge läsaren en inblick i ämnet och få lite kunskap om hotbilden i Sverige 

samt vad Sverige har för resurser att möte terrorism.  

Vi har under arbetet haft kontakt med en källa från försvarsmakten denne jobbar/utbildar sig 

inom underrättelse-och säkerhetstjänst och till stor del har sysslat med terrorism. Vi har även 

läst ett antal böcker och tidningsartiklar som berör terrorismen och Sveriges beredskap. 

Terrorism är ett väldigt stort område så vi har därför försökt att begränsa vårt arbete genom att 

skriva övergripande om just de delarna som berör Sverige. Det är väldigt svårt att få 

information om hotbilden mot Sverige, samt hur man jobbar mot denna hotbild. Det är hög 

sekretess inom de olika organisationerna, och det har på så sett varit ganska svårt att få fram 

information, och veta vad man kan skriva och hur mycket.  

 

Första delen av arbetet försöker vi definiera vad terrorism är, beskriva olika organisationer 

redogöra för Sveriges definition av ordet terrorism. Därefter försöker vi förklara olika typer 

av terrorism som nationell, internationell, vänster, höger, stats, och religiös terrorism. 

Nästa del av arbetet handlar om Sverige,  där vi berör  terroristdåd som utförts i Sverige samt 

hotbilden i Sverige nu och i framtiden. 

Därefter berör vi Sveriges beredskap och de olika myndigheter som är ansvariga i Sverige för 

arbetet mot terrorism. De olika myndigheter vi tar upp är säkerhetspolisen, militära 

underrättelse och säkerhetstjänsten, polisen, totalförsvarets forskningsinstitut, försvarets 

radioanstalt och krisberedskapsmyndigheten. 

Slutligen har vi gett vår syn på det vi fått fram under arbetes gång, samt de förändringar som 

kommer att ske inom snar framtid. 
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1. BAKGRUND 

Terrorismen har blivit ett mycket aktuellt ämne runt om i världen efter attacken mot World 

Trade Center den 11 september 2001. Under den senaste tiden har man dagligen kunnat läsa 

och se i media om olika ingripanden och attacker som har anknytning till terrorism. Idag anser 

politiker och försvarsexperter att den stora hotbilden mot militär och rättsväsendet runt om i 

världen är terrorism.  

I Sverige har rättsväsendet fått mer resurser för att bemöta terrorism, och i framtiden kommer 

metoderna att ändras för att lättare bekämpa denna. Även försvarsmakten håller på att ändra 

sin inriktning från det gamla invasionsförsvaret till mer inriktade förband mot terrorism. 

Efter att vi hade bestämt oss för att skriva om detta ämne har ett antal attacker skett i världen 

och i Europa. Även i Sverige har ett antal gripanden av troliga terrorister skett. Detta tyder än 

en gång på att terrorism är hög aktuellt även i Sverige. 

Vi valde detta för att vi tycker det är ett intressant, och vi hade redan innan vi valde detta läst 

några böcker, och vi har gamla kollegor som jobbar inom arbetet emot terrorism. Vi tror att 

kunskapen om terrorism i polisorganisationerna är dålig och hoppas att detta arbete kan ge ny 

kunskap om terrorism.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en orientering om begreppet terrorism, olika former av 

terrorism, hot mot Sverige och Sveriges beredskap och skydd mot terrorism. 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

1. Vad är terrorism? 

2. Finns det någon hotbild mot Sverige? 

3. Vilka resurser har Sverige att möta terrorism? 
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1.3 Begrepp 

EU:   Europeiska Unionen    

FN:   Förenta Nationerna  

SÄPO:   Säkerhetspolisen 

FM:   Försvarsmakten 

FOI:  Totalförsvarets forskningsinstitut 

MUST:  Militära underrättelse och säkerhetstjänsten 

KSI:  Kontoret för särskild inhämtning  

NI:  Nationella insatsstyrkan 

FRA:  Försvarets radioanstalt 

ETA:  Euskadi ta Askatasuna  

(Baskien vårt fosterland och vår frihet)  

IRA:  Irlänska Republikanska Armén 

SPK:  Socialistiska patient kollektivet 

PLO:   Palistine Liberation Organization    

PLF:  Palestine Liberation front 

SOU:  Statens offentliga utredning 

KBM:  Krisberedskapsmyndigheten  

RPS:   Rikspolisstyrelsen 

OPE:  Operativa enheten 

SSG:   Särskilda skydds gruppen 

NBC:  Nukliära Biologiska Cemi 

NSA:  National security agentsy   

SVT:   Sveriges television   

 

1.4 Metod 

Vi har i denna uppsats använt oss av litteratur, lagstiftning,  mediaprogram och artiklar inom 

området, samt i viss utsträckning även intervjuer från säkerhetspolisen och försvarsmakten. 

Terrorism kan bli ett mycket omfattande arbete. Vi har försökt att begränsa vårt arbete till ett 

antal frågor. Det finns mycket litteratur om terrorism med skiftande innehåll. Det är dock 

mycket svårt att få fakta från säkerhetsfolk, eftersom att det är omgärdat av en är hög 

sekretess. 



 3 

 

 

2. VAD ÄR TERRORISM ? 

 

2.1 Inledning 
 

Ordet terrorist härstammar från det franska ordet ”terrur” vars betydelse är ”att skrämmas”. I 

nyare uppslagsverk definieras terrorism som en våldshandling, som syftar till att påverka 

samhället eller att lands politik utan att ta hänsyn till att oskyldiga människor mister livet. 

I äldre uppslagsböcker definieras  det som skräckvälde. En terrorist är en person som försöker 

utöva makt och uppnå sina mål genom att injaga skräck i motståndaren. 

 

Terrorism ses som den svages krig enligt historien. När man är militärt underlägsen sin 

motståndare är det nödvändigt för den svaga parten att ändra taktik som att slå till där 

motståndaren är som svagast och där han minst anar, där det skapar oro och rädsla. 

Förutom uppmärksamhet provocerar man den sittande regeringen i det land där man agerar. 

Med det kan man vinna flera fördelar. Kanske stoppar man en pågående fredsförhandling eller 

också hoppas man på att regeringen överreagerar och tappar förtroendet hos folket.  

 

2.2 FN´s definition av terrorism 

FN har sedan 60-talet agerat för bekämpning av den internationella terrorismen. 1972 försökte 

man skapa en omfattande konvention för bekämpandet av terrorism. Detta misslyckades. Den 

viktigaste anledningen till detta misslyckande var att staterna inte kunde enas om en 

definition, ett problem som har kommit att prägla FN´s arbete avseende terrorism ända sedan 

dess.  

Efter den 11 september utökades arbetet inom FN. En antiterrorismkommitté upprättades av 

säkerhetsrådet 28 september 2001. Arbetsgruppen som sattes upp av generalsekreteraren 

konstaterade att FN´s roll inte är att skapa en definition eller att deltaga i några direkta 

förhandlingar för att bekämpa terrorism. I stället ansåg man att FN´s roll var att samordna 

medlemsstaterna insatser för att bekämpa terrorism, arbeta för att förhindra att terrorism 

uppstår samt att arbeta för att terroristgrupper inte ges de medel de behöver för att utföra sina 

dåd.  
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I FN´s resolutioner, vare sig det kommer från säkerhetsrådet eller generalförsamlingen, så 

nöjer sig man oftast med att bara sätta ut begreppet terrorism och fördöma det. Någon 

paragraf som direkt definierar vad som menas med terrorism hittar man inte i resolutionerna.  

 

2.3 EU´s definition  

Efter angreppen på World Trade Center och Pentagon 11september 2001 lyckades man inom 

EU förhållandevis snabbt utforma beslut om bekämpandet av terrorism. Här följer EU´s 

definition 

 

Svenskspråkig formulering 

Varje medlemstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att det uppsåtliga 

handlingarna som avses i punkterna A-I och som genom sin art eller sitt sammanhang 

allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation skall betraktas som terrorist 

brott i enlighet med brottsbeskrivningarna i nationell lagstiftning, när de begås i syfte att    

• Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning,  

• Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att utföra eller 

att avstå från att utföra en viss handling, 

• Allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation. 

 

A) Angrepp mot en persons liv som kan leda till döden, 

B) Allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet, 

C) Människorov eller tagande av gisslan, 

D) Förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig 

anläggning, transportsystem, infrastruktur, inklusive datasystem, en fast plattform 

belägen på kontinentalsockeln, en offentlig plats eller privat egendom, som kan komma att 

utsätta människoliv för fara eller förorsaka betydande ekonomiska förluster, 

E) Kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel eller 

godstransportmedel, 

F) Tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av 

skjutvapen, sprängämnen eller kärnvapen, av biologiska eller kemiska vapen, samt när 

det gäller biologiska och kemiska vapen, forskning och utveckling, 
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G) Utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand, översvämningar eller explosioner 

vilka utsätter människoliv för fara, 

H) Att störa eller avbryta försörjning av vatten, elkraft eller andra grundläggande 

naturresurser, när detta utsätter människoliv för fara, 

I) Hot om att utföra någon av de handlingar som räknas upp i punkterna A-H.
1
 

 

2.4 Svensk vedertagen definition  

I svenska akademins ordlista över svenska språket kan man läsa att terrorism är  

en verksamhet som begagnar terror. Med terror syftar ordlistan på skräckvälde, 

skräckinjagande våldsmetoder, använda i politiskt syfte. I ordlistan återfinns också begreppet 

terrorisera som sägs vara att kuva eller behärska genom skräckåtgärder, injaga skräck.   

Sverige har i övrigt då det gäller definitioner av terrorism, använt sig av de internationella 

konventioner som finns på området och som Sverige är ansluten till. Precis som resten av 

världen har dock Sverige påverkats av 11 septemberattackerna, och den näst intill hysteri 

kring terrorismen som brutit ut. Det har varit mycket diskussion i media och bland politiker. 

Men det mest konkreta ur juridisk synvinkel är att man har implementerat både FN´s 

konvention om finansiering av terrorism och EU´s rambeslut om bekämpande av terrorism
2
 i 

lagen. 

 

  

4. OLIKA TYPER AV TERRORISM 

Nedan följer ett antal olika begrepp inom terrorism som är vedertagna av experter inom 

området. Begreppet kan givetvis definieras olika beroende på hur man ser på olika grupper 
och deras auktioner.  

 

3.1 Statsterrorism 

 Nationalstater som inte alls verkar befinna sig i underläge kan komma att använda 

våldsmetoder som kan anses som terrorism. Det svåra begrepp statsterrorism, är att stater 

normalt sett till skillnad från organisationer och privatpersoner, har en inbyggd rätt att 

använda våld. Exempel på statsterrorism är likvidering av personer, sprängning av objekt eller 

liknande enligt författaren Björn Kumm. 

                                                             
1
 Europeiska gemenskapens officiella tidning 22.6.2002 första artikeln  

2
 Jervas Gunnar, Terrorismens tid, sid 13 
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Det man vanligtvis sammankopplar med statsterrorism är staters stöd till 

terroristorganisationer eller till andra stater som använder sig av terroristmetoder i sin 

krigsföring
2
. 

Det är inte bara länder i Mellanöstern eller tredje värden som använder sig av dessa metoder. 

Länder i västvärlden som använder sig av statsterrorism är t ex Frankrike, när hemliga agenter 

utsända av franska försvarsdepartementet, sprängde organisationen Greenpeaces fartyg 

Rainbow warrior, som på det viset hindrades att delta i manifestationen mot Frankrikes 

kärnvapenprov i Stilla havet
3
. USA och Israel är andra makthavare som använder sig av 

denna typ av terrorism. Israels likvidering av Hamasledaren Shaik Yassin och hans 

efterträdare är ett sådant exempel. 

 

3.2 Internationell terrorism 

Internationell terrorism är när grupper eller organisationer som angriper mål eller personer 

utanför sitt lands gränser. Ibland saknar målet betydelse, det är den internationella 

uppmärksamheten som gruppen får som är viktig. Oftast handlar det om att skapa så stor 

förstörelse som möjligt. Därför har den här typen av terrorism präglats av flygplanskapningar, 

självmordsbombare och ockupationer.   

Exempel på internationell terrorism är bla attentatet mot World Trade Center den 11 

september –01. Attentatet utfördes av flygplanskapare ifrån den muslimska rörelsen  

Al-Quaida. Dom vanligaste internationella terroristorganisationerna är islamistiska enligt 

terrorist experter. 

 

3.3 Nationell terrorism 

Denna form av terrorism är sådan som utförs inom en stats gränser. Den nationella 

terrorismen har oftast en grund i politiska eller sociala missförhållanden. Det finns många 

länder i världen som har nationell terrorism. Länder i vår närhet som har problem är t.ex. 

Spanien med organisationen ETA den Baskiska motståndsrörelsens militanta väpnade gren, 

Euskadi ta Askatasuna (Baskien vårt fosterland och vår frihet) som bildades i början på       

60-talet av unga baskiska studenter som en direkt reaktion på Francoregimens förtryck. 

De strider nu för en oberoende baskisk stat. Från 1968 fram till idag har organisationen dödat 

mer än 800 personer och dom har några tusen anhängare. 

                                                             

 
3
 Kumm Björn, Terrorismens historia, sid 30 
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Ett annat exempel på nationell terrorism är IRA (Irländska Republikanska Armén) med ett 

antal underorganisationer på Irland. Under årens lopp har ca: 3500 personer fått sätta livet till, 

då främst brittiska soldater och officerare
4
.  

 

 

3.4 Vänsterterrorism 

 

Den moderna vänsterterrorismen tog fart i slutet av 60-talet, och var i princip en förlängning 

av de radikala studentrörelser som då fick ett kraftigt uppsving, främst genom det då 

pågående Vietnamkriget. Till en början sökte sig huvuddelen av radikalerna till etablerade 

vänsterpartier och olika ungdomsförbund. 

Snart övergavs dessa etablerade krafter till förmån för betydligt radikalare riktningar. Ett skäl 

till denna utveckling var att många ungdomar, särskilt på universiteten, tyckte att det inte på 

allvar skett någon brytning med de gamla auktoritära strukturerna. En del vänstergrupper 

ansåg till och med att det fanns kvar västeuropeiska stater som var fascistiska, och inte tillät 

sig omformas med demokratiska metoder. Därför krävdes kraftigare, alltså våldsammare, 

övertalningsmedel.  

Typiskt för vänsterterrorismen var och är dess klassperspektiv och elitistiska förhållningssätt. 

Samhället antogs bestå av två klasser, varav den ena (kapitalisterna) förtrycker den andra 

(arbetarna). Folk i gemen ansågs emellertid inte begripa att det förhöll sig på detta sätt. 

Vänsterterrorister ansåg att de har ett outtalat mandat från folket, som det gäller att förvalta 

väl. Om attackerna drabbar uppdragsgivarna, alltså folket kan det minska terroristernas 

förmåga att få över folket på sin sida. Attackerna bör därför riktas mot personer som 

representerar stora företag eller institutioner som stöder den kapitalistiska samhällsordningen. 

I den mån attackerna sker på allmän plats brukar man förelägga dem på tider då vanligt folk 

inte brukar vistas där. Eller så ringer man in och förvarnar om att det har placerats ut en 

bomb. Efter genomförda attacker har vänsterextremisterna för vana att utfärda långa 

kommunikeér, där de inte bara tar på sig skulden och äran för sina dåd, utan också gör långa 

utläggningar om hur saker och ting verkligen förhåller sig och varför terrorattacker har blivit 

nödvändiga. Att den kapitalistiska staten svara på attackerna, och då förhoppningsvis använda 

mer våld än nöden kräver är strävan. Genom detta kan man bevisa att folket är förtryckta av 

                                                             
4
 Jervas Gunnar, Terrorismens tid, sid 29 
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makthavarna, eller få fram en överreaktion. Detta ses inte som svårt då makthavarna är rädda 

att visa sig svaga.  

 

Störst utbredning hade vänsterterrorism i världen under 60-70-talet, men fanns kvar i Europa 

under 80-talet. Detta främst i Tyskland (Baader-Meinhof) och Italien (Röda brigaderna). 

Kvinnor förekommer i större utbredning inom vänsterterrorismen jämfört med i andra 

terroristgrupper. 

Vänsterterrorismen föll mer och mer sönder under kommunismens nedgång och tydligast 

visades detta när Berlinmuren föll. Vänsterterrorismen hade ekonomiskt stöd från öst och 

kunde söka skydd i Östberlin. När detta skydd försvann fick dom lov att skaffa pengar på 

annat sätt, då främst genom brott
5
.  

 

 

4.5 Högerterrorism 

Att det talas om nazister som terrorister är ganska ovanligt, men under 80-talet skedde tre 

stycken terrordåd som skylldes på extremhögern. Ett bombattentat mot oktoberfesten i 

Munchen, ett annat mot en järnvägsstation i Bologna i Italien och ett tredje mot Rue 

Copernic-synagogan i Paris, Senare visade det sig att attentatet mot synagogan var ett 

palestinskt attentat. De andra två attentaten är dock tillskrivna extremhögern. Dåden orsakade 

99 människors död och 400 personer skadades, en ovanligt hög siffra vid denna tid punkt.  

Högerterrorismen menar liksom vänstern att de representerar folkets sanna intressen. Dock 

med ett rasperspektiv. Högerterrorismen riktar sig främst mot invandrare av annan ras och 

mot judar. Naturligtvis är man också mot kommunismen, ett hot som dock inte är lika akut 

som under kalla kriget. Rasen är viktigare än den egna staten, även om nationalismen lever 

kvar. Hård disciplin utgör ett centralt värde för högerextremismen. Ett allvarligt problem för 

högern är dock att den tenderar att dra till sig människor som snarare är ute för att få utlopp 

för sina aggressioner än att driva en politisk kamp. Till denna kategori hör skinnskallar, som 

mer sofistikerade högerextremister inte ser som särskilt betydelsefulla.   

För extremhögern är det viktigt att agera kraftfullt och imponerande. Man är till skillnad från 

vänstern inte särskilt intresserad att diskutera sina attentat efteråt. Ett kraftfullare agerande 

skapar också omfattande skadegörelse, vilket  också kan leda till att många oskyldiga blir 

lidande, en risk som man är villig att ta.  

                                                             
5
 Jervas Gunnar, Terrorismens tid, sid 24-26 
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Den mest framträdande högerterrorismen återfinns i Italienska högern med bland annat Svarta 

baskrarna. Under senare tid har även ett antal terrordåd skett i USA, bland annat Oklahoma 

bombningen –95
6
.   

 

3.6 Religiös terrorism  

Den religiösa terrorismen är den äldsta av alla. Som exempel kan nämnas att Sikarierna, en 

judisk sekt inblandad i selot-upproret, där man bedrev en omfattande terroristkampanj mot 

den romerska okupationsmakten i Palistina under åren 66-73 ef K. 

Denna terrorism var den dominerande terrortypen fram till 1800-talet, då ismer som 

nationalism, anarkism och marxism slog igenom på allvar. Ungefär samtidigt började den 

religiösa terrorismen gå tillbaka, och efter en tid försvann den helt för att sedan dyka upp på 

1980-talet igen
7
.  

Religionsterrorismen utmärks kanske främst av att den inte skyr några som helst medel och 

metoder, exempelvis sådana som leder till att många människor dödas. Det rör ju sig om ett 

heligt krig, i Guds tjänst, menar man. Och i den kampen får man inte väja för någonting alls. 

Egentligen är det bara bra att så många ”otrogna” som möjligt dör. Det yttersta målet är att 

upprätta ett nytt gudsrike i global skara, där den nuvarande (onda) världsorganisationen har 

utplånats
8
.   

Religionsterrorister rekryterar från alla samhällsskikt, men brukar ha det gemensamt att de 

ställt sig vid sidan av det övriga samhället. Ledarna kommer oftast från välutbildade 

medelklassfamiljer, men huvuddelen av medlemmarna har sitt ursprung i de lägre 

samhällsklasserna. Lågutbildade finns ofta ute i gruppens periferi, medan de mer 

kvalificerade återfinns i kärnan. 

Om Umma, den stora islamska gemenskapen, hotas, då är det enligt Koranen varje troende 

muslims plikt att försvara denna gemenskap, att praktisera defensiv jihad, ett heligt 

försvarskrig. Men det finns också en offensiv jihad, som innebär en aktiv ansträngning att 

sprida islam, ett krig då muslimer går till anfall mot icke-muslimska territorrium. 

Attackerna mot World Trade Center och Pentagon borde kunna ses som ett exempel på 

offensiv jihad
9
.  

                                                             
6
 Jervas Gunnar, Terrorismens tid, sid 27-29 

7
 Jervas Gunnar, Terrorismens tid, sid 32 

8
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9
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Självmordsbombare är vanligt inom religiosterrorism. Självmord har som regel ansätts 

religiöst illegitimt, och är där med förbjudet i islamsk tradition, likväl som i kristen. Kortfattat 

kan man säga att handlingen, självmordsbombningen, kategoriseras på ett annat sätt, inte som 

intehár, självmord, utan som shaháda, vittnesbörd, martyrskap. Den döde har inte begått 

självmord utan offrat sig
10

. Några exempel på religiösa terroristgrupper är b.la. Al Quaida, 

Hamas (under organisation till PLO), PLF ( Palistine Liberation Front) och Hizbollah.  

 

 

4. FINNS DET NÅGON HOTBILD MOT SVERIGE ? 

 

4.1 Exempel på händelser i Sverige  

• Brevbomb 1904 till Stockholmsdirektören Karl Fredrik Lundin, brevbomb 1905 till 

brevbärarexpedititonen (adresserat till hovrätts notarien), brevbomb 1909 till direktör John 

Hammar i Stockholm. Alla dessa dåd var utförda av Martin Ekenberg som var en ung 

aktiv socialist
11

.  

• 1908 spängs en dynamitladdning på ett fartyg (Ammalthea) där ett antal brittiska 

strejkbrytare finns ombord. Och det var också tre personer från den ungsocialistiska 

rörelsen i Malmö som utförde dådet. En person omkom i attacken. 

• 1909 blev en officer mördad i Kungsträdgården. Nedskjuten av en ung anarkist. 

• 1972 kapades ett plan på flygningen mellan Stockholm och Göteborg av tre kroatiska 

nationalister tillhörande den fascistiska organisationen Ustjsja. 87 passagerare samt 5 

besättningsmedlemmar var i kaparnas händer på Bulltofta. Kaparna ville i utbyte ha sju 

kroatiska  terrorister, som satt i svenskt fängelse efter att ett år tidigare ha planerat och 

genomfört mordet på Jugoslaviens stockholmambassadör. Kaparna lyckades med 

förhandlingarna med Sveriges regering, och lyckades förutom att få de sju kaparna även 

en halv miljon kronor i små valörer. Kaparna släppte huvuddelen av gisslan, och flög 

vidare till Madrid och situationen fick ett oblodigt slut
12

. 

• I april 1975 genomfördes den våldsamma ockupationen av Västtysklands ambassad i 

Stockholm. Ockupationen genomfördes inte av medlemmar ur den ursprungliga Baader-

Meinhof-gruppen, utan av SPK (Socialistiska patient kollektivet) en grupp patienter som 

blivit ”politiserade” av sina vänsterradikala läkare i Heidelberg, som ett led i 

                                                             
10

 Jervas Gunnar, Terrorismens tid, sid 105 
11

 Kumm Björn, Terrorismens historia, sid 9 
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behandlingen av sina psykiska problem. Det var sex terrorister som ockuperade 

ambassaden, och deras krav, riktat till den västtyska regeringen, var omedelbar frigivning 

av sammanlagt 26 fängslade västtyska terrorister, främst Baader-Meinhof´s gruppens 

ledning. Två av gisslan avrättades kallblodigt, och en terrorist avled förmodligen av ett 

misstag då han tappat en handgranat. Dessutom skadades flera personer allvarligt
13

. 

• 1977 grep svensk polis västtyske medborgaren Norbert Kröcher och ett antal av hans 

vänner. De förklarades ingå i Kommando Siegfried Hausner under kodnamn operation 

Leo, vars avsikt var att kidnappa minister Anna-Greta Lejon. Syftet med denna aktion var 

att försöka få de terrorister som tidigare hade härjat på västtyska ambassaden 1975 

frisläppta
14

. 

• 1986 hittar SÄPO en mindre vapenarsenal nära Arlanda. Arsenalen antydde att den 

tillhörde Samir Mohammed Kadar, som bodde i Sverige tillfälligt. Han var utpekad som 

organisatören för en flyplanskapning 1986 i Karachi då 22 människor dog
15

.  

• I mars –04 stängdes Hamas webbsida av Säpo
16

. 

• Under de senaste åren har det enligt media gripits och utvisats ett antal personer med 

anknytning till internationell terrorism från Sverige. Även ett antal personer har fått sina 

ekonomiska tillgångar frysta.   

 

4.2 Olika hotbilder mot Sverige 

Samhällets sårbarhet har blivit allt tydligare i samband med de senaste årens terrorhot och 

terrordåd. Det är omöjligt för ett samhälle att skydda sig mot alla slags hot. Det är ofta en 

balansräkning mellan kostnad, risk och effektivitet. Informationsteknik och datanätverk har 

kommit att bli samhällets nervsystem, och all samhällsviktig infrastruktur bygger idag på ett 

tillförlitligt IT-stöd. Exempel på kritiska infrastrukturer är data och telekommunikationer, el, 

bränsle och vattenförsörjning, flyg och järnvägsledning, betalningssystem samt statlig och 

kommunal förvaltning. I takt med att allt mer information överförs via mobila 

kommunikationsmedel ökar också sårbarheten
17

. Vi har valt att dela upp hotbilden mot 

Sverige i fyra olika punkter. 

 

4.2.1 Nationell terrorism i Sverige 
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Med nationell terrorism i Sverige menas främst vänster och högerorganisationer. Vänster 

organisationer är främst den autonoma rörelsen. Högerorganisationen består mestadels av 

nynazister och skinnskallar, den så kallade vitmakt miljön.  

Dessa två grupper bedöms dock ej som terroristorganisationer utan som extremister, och utgör 

inget hot mot Sverige som demokratisk stat. SÄPO ”författningsskyddet” har dock dessa 

organisationer under bevakning då de är en fara för rikets inre säkerhet. 

 

4.2.2 Internationell terrorism, med mål i Sverige 

Denna hotbild är främst riktat mot amerikanska, brittiska och israeliska intressen i Sverige. 

Attraktiva mål kan vara personer, byggnader och företag. I detta läge blir Sverige en tredje 

part då syftet inte är att skada Sverige utan ovan nämnda mål. Här finns en hotbild i Sverige 

enligt SÄPO. 

 

4.2.3 Internationell terrorism mot Sverige, och våra intressen  

Denna hotbild ökar mer och mer varje gång Sverige skickar ut militära trupper internationellt 

eller uttalar ett stöd för vissa stater. Sverige är idag mer delaktig i den internationella politiken 

än tidigare. Ett exempel på detta kan nämnas Spanien, som är delaktig i Irak konflikten. Där 

utfördes ett terroristdåd våren -04 på grund av detta.   

 

4.2.4 Internationella terrorister som använder Sverige som logistikbas och vilobas 

Sverige anses som ett gynnsamt land att vistas i. Det finns ett uttryck som heter ”man skiter 

inte i den låda man ska bo”. Med detta menas att man är t.ex rädd om sin familj som  får leva i 

trygghet och förberedelserna kan ske i relativt ostört
18

.  

Det finns terrorister av lägre rang i Sverige, och Säpo har mycket god kunskap om vilka dessa 

potentiella terrorister är. Majoriteten av dem har utländsk bakgrund och är svenska 

medborgare. De kom till Sverige på 80-90-talet på grund av asylskäl. De militanta 

islamistiska terrornätverken inriktar sig på att värva unga andra generationens 

invandrarpojkar, i synnerhet de som är på väg att glida in i kriminalitet
19

.  

Enligt experten Magnus Ranstorp vid St: Andrews-universitet i Skottland har ett antal 

Svenskar utbildats i Al-Qaidas träningsläger i Afghanistan. Det är svårt att veta om hur många 

svenskar som varit på träningsläger. Det kan var allt ifrån 25 personer till många fler. Detta är 
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 Säpo, Verksamhetsrapport 2002, sid 23 
18

 Intervju med källa från SÄPO 
19

 Flyghed Janne, Hörnqvist Magnus, Laglöst land, sid 89 
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dock ett påstående som har ifrågasatts av Säpo. Men enligt Ranstorp har Säpo ingen kontroll. 

Mörkertalet är stort och den liberala svenska lagstiftningen gör det svårt för myndigheter att 

hålla kontroll på människor som inte är misstänkta för brott
20

.  

 

5. VILKA RESURSER HAR SVERIGE ATT  

MÖTA TERRORISM ? 

I Sverige har vi ett antal myndigheter som är ansvariga för förbekämpning mot terrorism och 

arbetet om ett dåd skulle ske. Dessa myndigheter samarbetar med varandra och vi har här valt 

att ta upp dom största och mest intressanta. 

 

5.1 Säkerhetspolisen (SÄPO) 

SÄPO leder polisverksamheten för att förebygga brott mot rikets säkerhet.  

SÄPO är uppdelad på fyra säkerhetsgrenar, författningsskyddet (inre säkerhet), 

kontraspionaget, kontraterrorismroteln  (säkerhetsunderättelsetjänsten) och säkerhetsskyddet 

(personskydd). Vid sidan av dessa finns ett antal stöd funktioner
21

.  

Det avdelning som är huvudansvarig mot bekämpning av terrorism i Sverige är SÄPO 

kontraterrorismroteln. 

Kontraterrorismroteln har till uppgift att bekämpa internationell terrorism samt att förebygga  

och avslöja flyktingspionage och annan förföljelse av utlänningar i Sverige från regimer eller 

organisationer i andra länder som förknippas med politiskt motiverat våld
22

. Efter terrorist 

attacken den 11 september 2001 i USA har stora resurser inom SÄPO omprioterats till 

området kontraterrorism. Även samarbetet och informationsutbytet mellan många av världens 

säkerhetstjänster har ökat markant
23

. Detta medför dock att en viss fara föreligger för att 

utländska underrättelsetjänster i samband med detta samarbete utnyttjar möjligheten att 

inhämta underrättelse inom andra områden, och i andra syften än att bekämpa den globala 

terrorism. Genom att resurserna omprioriterats till kontraterrorism har kontraspionageroteln 

noterat en påtaglig ökning av aktiv underrättelse inhämtning av utländska underrättelsetjänster 

med intressen i Sverige
24

. 
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Ett viktigt inslag i den förebyggande terroristbekäpningen är att verka för att utländska 

medborgare som är aktiva i organisationer som utövar politiskt motiverat våld skall avvisas 

eller utvisas från Sverige. Detta sker bland annat genom yttranden till Migrationsverket över 

asylsökningar. Det är en viktig uppgift för SÄPO att förhindra att Sverige blir en bas för 

politiskt motiverat våld i andra länder. Förutom poliser arbetar även analytiker, översättare, 

dialekt och länderkännare på roteln
25

. SÄPO har ett samarbete med försvarsunderättelse 

myndigheterna främst Militära underättelse och säkerhets tjänsten (MUST) och Försvarets 

radio anstalt (FRA).  Om ett terrordåd eller annan liknade händelser skulle inträffa torde 

SÄPO´s huvudsakliga roll bli att förse regeringskansliet och den öppna polisen med 

underättelseinformation och analyser. Att bekämpa ett pågående attentat blir en fråga för den 

öppna polisen och eventuellt försvarsmakten.    

 

5.1.1 SÄPO´s framtid 

Både terrorister och spioner använder sofistikerade metoder som gör dem ytterst svåra att 

upptäcka med traditionellt polisarbete. För att kunna verka preventivt på ett effektivt  sätt 

måste säkerhetstjänsten ha tillgång till ändamålsenliga verktyg. Målet är att tidigt kunna 

undanröja säkerhetshot innan de verkställs. Därför krävs det enligt säkerhetstjänsten tillgång 

till andra metoder än vanliga polisiära, vilka i olika omfattning kan komma att inkräkta på 

människors integritet. 

För skyddet av riket säkerhet och mot terrorism finns ett behov av att kunna använda reella 

tvångsmedel redan för att konstatera om ett säkerhets hot föreligger eller inte. Med detta 

menas att man vill ha tillgång till teleavlyssning, telefontrafikövervakning, 

kameraövervakning, husrannsakan och pejling, infiltration och buggning (som för närvarande 

ej är tillåtet i Sverige) i förebyggande syfte. Dessa metoder måste föregås med noggrann 

avvägning för att förebygga brott mot rikets säkerhet och skyddet mot enskildas integritet, 

detta bör regleras i lag
26

. Det pratas i Sverige om att bilda en civil säkerhetstjänst. Förslaget 

ligger för närvarande på justitiedepartimentet. Denna myndighet skall ha samma befogenheter 

som SÄPO. Fördelarna med detta är att det renodlar säkerhetstjänstens uppdrag, ansvars 

förhållandena blir mer tydliga. En icke polisiär myndighet kan även arbeta utanför Sveriges 

gränser.  Problemet idag för SÄPO är deras ovillkorliga skyldighet att rapportera och ingripa 

mot brott och inleda förundersökning. Detta medför att andra utländska säkerhetstjänster och 

försvarsmyndigheter ej kan underrätta och samarbeta med SÄPO på grund av sina 
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okonventionella metoder
27

. Det har även kommit på tal att MUST och SÄPO skall slås ihop i 

framtiden
28

.  

 

5.2 Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) 

Must leder inhämtning, bearbetning och delgivning av militära underrättelser inom 

försvarsmakten samt inriktar underrättelseproduktion vid försvarets radioanstalt. MUST leder 

även den militära säkerhetstjänsten, samt leder och samordnar signalskyddstjänsten inom hela 

totalförsvaret. MUST samverkar även med försvars och utrikesdepartimentet
29

. Från den 11 

sep 2001 har MUST och SÄPO samarbetat mer frekvent. Man har även samarbete med 

utländsk underrättelse och säkerhetstjänst om misstänkta terroristorganisationer
30

. Must har 

även möjlighet att inhämta och få information med särskilda metoder. Det finns en 

organisation inom MUST som heter KSI (Kontoret för särskild inhämtning) som har rätt att 

använda metoder och förfaringssätt som andra underrättelseorgan inte har rätt att använda. 

KSI lyder direkt under regeringen, överbefälhavaren eller chefen MUST. Det är en mycket 

hög sekretess och ett stort hemlighetsmakeri i och runt denna organisation
31

.   

 

5.3 Försvarets radioanstalt (FRA) 

FRA är en civil myndighet, som tillsammans med försvarsmakten främst svarar för den 

svenska försvarsunderrättelse verksamheten. FRA är en central förvaltningsmyndighet med 

uppgift att bedriva signalspaning enligt den inriktning som regeringen, försvarsmakten och 

övriga uppdragsgivare (säkerhetspolisen). FRA´s signalspaning riktar sig mot eterburna 

sändningar. Spaning bedrivs också från flygburna stationer och från fartyget HMS Orion. 

FRA inhämtar inte information genom trafik som går igenom elektriska och optiska kablar. 

Man inhämtar, bearbetar, analyserar och gör en rapport. En del av informationen avser 

terrorism och extremism och den informationen går oftast till säkerhetspolisen
32

.  

I framtiden kommer eventuellt FRA att få avlyssna elektriska och optiska kablar. Detta är ett 

av förslagen i en ny antiterrorlag.  
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Hur mycket FRA avlyssnar internettrafik och mobiltelefoni i Sverige är svårt att veta. Men 

man vet dock att all telefon och datatrafik avlyssnas idag av amerikanska NSA
33

.  

 

5.4 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)   

FOI är en central förvalningsmyndighet med huvuduppgift att bedriva forskning, metod och 

teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning och 

internationell säkerhet. FOI bedriver även försvarsunderrättelseverksamhet. FOI verkar även 

för samverkan mellan militär och civil samt internationell och nationell forskning. FOI har 

experter och forskare inom exempel NBC skydd, terrorism mm.  

Deras roll inför terroristattacker eller andra liknade situationer är mångsidig. En roll är 

expertrollen vilket innebär att man finns där för att besvara frågor och analysera samt bistå på 

fältet. En annan är förvarning för att till exempel förbereda andra myndigheter med rollspel 

mm. 

En tredje roll är att man är rådgivare till andra myndigheter om hur man skall kunna bemöta 

terroristattacker, detta kan vara till exempel lagstiftning, organisation och planering. Mot den 

nya hotbilden avser FOI att utvidga uppdragsgivare, främst RPS, SÄPO, Kustbevakningen 

och tullverket. FOI bör ses som ett centrum för terroristforskning
34

.  

   

5.5 Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 

KBM inrättades 1 juli 2002 för att samordna samhällets beredskap inför allvarliga kriser. 

Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar 

det samhällets sårbarhet och förbättrar samhället att hantera kriser. KBM är inte en operativ 

myndighet i den bemärkelsen att man skall hantera kriser, utan är en mer en 

samordningsmyndighet. Man anordnar ett antal övningar där myndigheter och aktörer ingår.  

 

5.6 Polisen  

Det som finns inom polisen för att bekämpa terrorism är i huvudsak nationella insatsstyrkan. I 

övrigt kan polisen använda beredskapspolisen vid svårare påfrestningar. I framtiden kommer 

polisen få ett nytt radio system RAKEL som även räddningstjänsten, sjukvården, tull och 

försvarsmakten kommer att använda, det kommer att underlätta vid exempelvis terrordåd. 
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5.6.1 Nationella insatsstyrkan  

NI´s huvuduppgift är att ingripa och bekämpa mot terroristaktioner i Sverige. Denna styrka 

flyttade den 1 oktober 2002 från polismyndigheten i Stockholms län till rikspolisstyrelsens 

(RPS) operativa enhet (OPE) . Detta innebär att styrkan kan agera över hela landet och inte 

bara i Stockholm
35

. NI bildades några år efter mordet på Olof Palme. De första åren var 

terrorbekämpning styrkans enda uppgift, men idag omfattar den också annan grov brottslighet 

som gisslansituationer, ingripande mot beväpnad farlig person och skydd och insatsberedskap 

vid exempelvis statsbesök. Styrkan består av ca 55 personer.  

Problemen idag är att vissa, till exempel uppger rikskriminalchefen Lars Nylén och folk inom 

styrkan i tidningen KRIS beredskap, tycker att styrkan har för lite personal för att kunna 

bekämpa en terrorgrupp. Hur stor den måste bli vill man dock inte säga.  

I de flesta andra länder utökade man sina insatsstyrkor efter terrordåden i USA, men inte i 

Sverige. Transporter är ett problem för NI. Styrkan saknar egna helikoptrar och lånar nu dessa 

från försvaret och sjöräddningen. Enligt försvarsmaktens tolkning så omöjligör nuvarande 

lagstiftning försvarets medverkan vid insats där hot eller våld kan förekomma
36

. De lokaler 

som NI nu tränar och arbetar i är mycket gamla och slitna. Hösten –04 kommer man att flytta 

ut till nybyggda lokaler vid polishögskolan i Sörentorp.   

 

5.7 Försvarsmakten (FM) 

Försvarsmaktens resurser är idag begränsade till att kunna användas i fredstid. I framtiden vill 

utredningen att försvarsmakten skall kunna bekämpa terrorism från tex flyg eller båtar som 

polisen inte har möjlighet eller resurser att möta, samt bistå polisen med material och 

personal. Vissa förband ska även kunna hjälpa nationella insatsstyrkan vid ingripanden. Det 

förband som främst menas där är Särskilda Skydds Gruppen (SSG) ett elitförband som främst 

består av yrkes-och reservofficerare. 

Inträffar idag ett terroristattentat där NBC stridsmedel används, eller hot om sådant, har 

försvarsmakten NBC-skyddsresurser främst idag genom NBC-Insatsstyrka. Styrkan kan 

användas för att tillfälligt stödja polisen.  

Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC) som finns i Umeå har ansvaret att utveckla en 

NBC-insatsstyrka som ska kunna användas nationellt och internationellt. Insatskompaniet blir 

fullt operativt 1 juli 2006. Idag finns en tillfälligt sammansatt styrka som är operativ
37

. 
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6. Diskussion 

Under tiden när vi jobbat med detta arbete har det nästan dagligen i media varit händelser som 

handlat om terrorism. Vi tycker att det har varit mycket intressant att skriva om detta ämne 

speciellt när det är så aktuellt ämne. Vi har under tiden läst litteratur med skiftande innehåll 

som vi har varit kritiska till, även om vi bedömer att dessa har varit mestadels faktaböcker, så 

i huvuddel har vi använt mycket information från dessa böcker. Vi har över tiden även haft 

kontakt med en källan från försvarsmakten. Det vi fått som information från den källan har vi 

även kunnat hämta från litteraturen. 

Vi har förstått att det är mycket svårt att jobba mot terrorism, speciellt när det är så många 

internationella förgreningar. Vi tror att samarbetet mellan olika myndigheter som SÄPO och 

MUST är ett måste, men vi tror att samarbetet måste bli bättre i framtiden, samt att det 

internationella samarbetet måste bli bättre även om det blivit det på senare tid. Att helt kunna 

ta bort att terrorism sker i Sverige är enligt våra mening helt omöjligt i vårt öppna samhälle, 

utan då skulle man få leva i någon form av polisstat, och även då kan man aldrig garantera 

full säkerhet. Med de nya metoder som telefonavlyssning, buggning mm, som SÄPO och 

andra myndigheter kommer att få, så kommer  rättssäkerheten  och den personliga integriteten 

och kontrollsamhället att öka och sättas ur spel för vissa personer, men för att undvika stora 

terrordåd och tragedier så tror vi att det är ett pris man får betala. Med detta menar vi att vissa 

oskyldiga kommer att drabbas i onödan, medan andra personer kommer att få ett tryggare 

samhälle.  

Det är inte så lätt att bekämpa terrorism med vanliga polisiära insatser, då terrorister till sin 

natur tillvis del är att likna med militära förband , både vad avser organisation och beväpning. 

Lagmässigt i dag kan det vara svårt att jobba mot terrorism, då man ibland skulle behöva 

använda sig av medel som står utanför lagen i en demokratisk stat i fredstid. 

Vi tycker det är rätt att försvarsmakten ska kunna bistå polisen vid vissa situationer mot 

terrorism om det kommer från luft eller hav, och det har försvarsmakten flyg och båtar för 

idag. Polisens resurser sträcker sig inte så långt och det mest naturliga är att det bör vara en 

uppgift för försvarsmakten. Även att man kan använda militära förband för vissa uppgifter 

som bevakning mm, under polisens ledning. Vi tycker också att det är viktigt att polisen 

behåller och utvecklar sin nationella insatsstyrka i framtiden. Den dag när det verkligen 

smäller så tror vi att det är viktigt att Sverige har professionella styrkor som Sverige kan möta 

gärningsmännen med. 
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7. LITTERATUR OCH KÄLLHÄNVISNING 

 

7.1 Offentliga tryck 

SOU 2003:32, Vårberedskap efter den 11 september (11Septemberutredningen) 

Säkerhetspolisens, Verksamhetsrapport 2002 

Säkerhetspolisens Betänkandet (SOU2003:32) Remissvar till Justitiedepartementet 

Kris Beredskap nr1, 2004, Krisberedskapsmyndigheten, Etita Ljunglöfs, Stockholm 

 

7.2 Litteratur 

Jervas, Gunnar (2003): Terrorismens Tid, SNS förlag, FOI (Totalförsvarets 

Forskningsinstitut) Stockholm 

Kumm Björn (2002): Terrorismens Historia, Historisk Media, Lund 

Flyghed Janne, Hörnqvist Magnus (2003) Laglöst Land Terrorist Jakt och Rättssäkerhet i 

Sverige, Ordfront, Stockholm. 

 

7.3Media 

Sveriges television, Rapport 21/3 –04, kl 19,30  

 

7.4 Muntliga Källor 

Officer från försvarsmakten som jobbar med underrättelse och säkerhetstjänst till vardags. Är 

fackman inom underrättelse och säkerhetstjänt. 

Torbjörn Ekblom Säkerhetspolisen Författningsskyddet. 

 

7.5 Elektroniska källor 

http/www.sakerhetspolisen.se 
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