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Title: Terroristorganisationer, En studie om terroristorganisationers mål, fiender, medel 

och organisationssätt. (A study about terrorist organizations and there objectives, enemies, 

means and way to organize. 

 

Abstract 
The aim with this study is to achieve an increased understanding and knowledge about 

terrorist groups. The factors that the study come to be focused around is the groups' 

objectives, their organization, which enemies they have and with which means that they use 

for there terrorism. In order to respond to this aim the four different terrorist groups, 

Colombian revolutionary armed forces (FARC), Baskien - our native country and our 

freedom (ETA), red Army fraction (RAF) and al Qaida is studied.  

 

To achieve the aim of this study the methods qualitative text analysis and comparative method 

is being used. It is designed also within the framework of this study a categorization model 

that is used as method in order to do a division of the studied groups based on their objective, 

enemies, organization and means. The model is also constructed to be used in order to analyze 

others terrorist groups than these current groups.  

 

The result of the study is presented in the categorization model on page 32 in the essay.  
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1. Inledning 
 

På förmiddagen den 11 september 2001 inträffar en terroristattack mitt i hjärtat av USA, 

kontorskomplexet world trade center förstörs, försvarshögkvarteret Pentagon skadas och 

nästan 3000 oskyldiga människor omkommer. Kort därefter förklarar USA:s president George 

W Bush med hjälp av uttrycket �Kriget mot terrorismen� att USA och dess allierade med 

hjälp av alla militära resurser skulle slå tillbaka mot terroristerna som låg bakom detta 

attentat. Detta var början på en lång krigskampanj som har tagit Amerikanska soldater och 

dess allierade till länder som Afghanistan och Irak. 

 

Men denna terroristattack är som de flesta känner till inte den första som har utförts utan 

istället är terrorismen och dess verkningar något som under en lång tid har varit högaktuellt 

inom olika säkerhetsdebatter runt om i världen. Terrorismen är också något som berör och har 

berört de flesta människor i världen antingen genom att vi drabbats direkt eller genom att vi 

skräms av den. Under de senaste åren har också den globaliserade världen, som innebär allt 

tätare och enklare kontakter med olika delar av världen, bidragit till en ökad oro och en känsla 

av att terrorismen är närvarande i våra liv.  

 

Trots att terrorismen inte är något nytt fenomen upplever många idag att den har fått en 

förnyad aktualitet under senare år. De flesta människor har idag något minne av eller har hört 

talas om terroristattentat som �11 september attacken� i USA 20011, bombdåden i Madrid 

20042, London 20053 och på Bali 20024 och 20055. Dessa attentat tillsammans med ett otal 

andra mer eller mindre kända, som har utförts av olika grupperingar runt om i världen, har 

gjort att terrorismen har hamnat högt upp på den aktuella säkerhetsagendan runt om i världen. 

 

Terrorism är alltså inget modernt påfund utan olika grupperingar har under skilda årtionden 

och århundraden utfört olika slags terroristverksamhet. Två av de första grupperna som är 

                                                
1 Attentat utfört med hjälp av kapade flygplan i september 2001, World Trade center och pentagon i USA 
attackerades, 2986 människor döda. 
2 Bombdåd mot ett tåg i mars 2004, 191 människor döda. 
3 Bombdåd mot Londons buss och tunnelbanesystem i juli 2005, 52 människor döda. 
4 Bombdåd på en nattklubb i oktober 2002, 202 människor döda.   
5 Bombdåd mot två olika semesteranläggningar i oktober 2005, 26 människor döda. 



  

vanliga att nämna sammanhang som dessa är Zeloterna och Assassinerna. Zeloterna var av 

judisk härkomst och de var främst aktiva från år noll och cirka hundra år framåt. De riktade         

 

sin terror mot romerska soldater och ämbetsmän men också religiösa motståndare, i de av 

Rom ockuperade områdena i mellanöstern, var måltavlor. Assassinerna tillhörde en muslimsk 

kult vars livsverk var att få bort de kristna ockupanterna från Palestina området. De agerade i 

små grupper och var som mest aktiva under korstågen som de kristna bedrev på elva och 

tolvhundratalen. Gruppen terroriserade främst kristna soldater och civila men också andra 

konkurrerande muslimska grupperingar var måltavlor för gruppen.6  

 

En fråga som i sammanhanget är viktig att ställa är, vad terrorism egentligen innebär för 

något? Är det bara hemska dåd som utförs av personer och grupper utan någon förmåga till att 

känna medmänsklighet? Har dessa grupper som enda mål att förinta sina medmänniskor? 

Självklart är inte förklaringen så enkel att terrorism går att avfärda med hjälp av dessa enkla 

argument. Terrorismen är istället ett betydligt mer komplext fenomen. Det är inte bara frågan 

om ren och skär ondska utan det finns lika många orsaker och bakgrunder till terrorism som 

det finns grupper som utför den. Målen för terroristgrupperna skiljer sig avsevärt åt likväl som 

medlen att utföra terrorn på är olika. Sätten att organisera terroristgrupper på och vilka som är 

fiender för terroristerna skiljer sig också det avsevärt åt.   

 

Att studera ämnet terrorism anses vara intressant därför att det är något som berör stora delar 

av världen. Det är också viktigt att uppnå en fördjupad insikt i problemen och konsekvenserna 

som uppstår i och med terrorismen. Ytterligare ett faktum som är viktigt att poängtera är att 

terrorism är ett väldigt komplext problem och att det inte finns två terroristgrupper som är 

varandras likar. Vilket gör det intressant att utföra en kategorisering eller uppdelning mellan 

olika grupperingar för att därigenom studera likheter och skillnader som finns mellan olika 

grupperingar.  

 

Denna studie ska alltså behandla ämnet terrorism eller mer närmare bestämt ett antal olika 

terroristgrupperingar. En av utmaningarna och svårigheterna som finns med ämnet terrorism 

är att göra en korrekt och användbar uppdelning eller kategorisering mellan de olika 

terroristgrupperna som finns runt om i världen. Anledningen till att detta skapar problem är att 

                                                
6 Whittaker (2004) Sid. 19 - 20 



  

det finns en mycket stor spännvid mellan de olika grupperna. Exempelvis så finns det grupper 

som allmänt räknas som vänsterorienterade medan andra anses vara högerorienterade. En del  

 

grupperingar organiseras som gerillarörelser medan andra har en mer celliknande 

organisation. Grupperna använder också olika medel när de utför sin terror, en del medel 

drabbar urskiljningslöst alla i dess närhet medan andra grupper har mer precisa medel som 

endast drabbar gruppens fiender. Fienderna som grupperna har kan också vara tydligt 

urskiljbara medan andra gruppers fiender är betydligt svårare att urskilja, i alla fall sett 

utifrån.   

 

Studien kommer alltså syfta till att utföra en kategorisering av ett antal olika 

terroristgrupperingar för att därigenom åstadkomma en uppdelning och kategorisering av de 

studerade grupperna. Att göra denna uppdelning är viktigt för att påvisa att det finns 

avsevärda skillnader mellan de olika grupperingarna. Därigenom är förhoppningen att 

kunskapen kring grupper som dessa ökar och att det klargörs att grupperna är väldigt olika 

och att de därför bör bemötas eller bekämpas med olika metoder.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen och kunskapen kring terrorism, för att uppnå 

syftet ska fyra utvalda terroristgrupper studeras. De faktorer som studien kommer att 

fokuseras kring är gruppernas målsättningar, deras organisationssätt, vilka fiender de har samt 

med vilka medel de utför terrorism med. De fyra terroristgrupperna kommer att studeras och 

kategoriseras utifrån en modell. Därmed kommer det att uppstå en uppdelning mellan de olika 

terroristgrupperingarna baserad på de studerade faktorerna. 

 

1.2 Frågeställningar 
Som hjälp för att besvara det ovanstående syftet kommer följande frågeställningar att prövas 

på empirimaterialet som behandlar de fyra studerade organisationerna.   

 

1. Vilken övergripande målsättning finns med verksamheten som gruppen bedriver? 

2. Hur organiserar sig grupperingen? 

3. Vilka är gruppens huvudfiender? 

4. Vilka drabbas främst av de medel som gruppen använder i sin verksamhet? 



  

 

 

1.3 Avgränsningar 
Den första avgränsning som är nödvändig att göra i en studie av detta slag avgör hur många 

och vilka olika terroristgrupperingar som ska studeras. Att tidigt göra denna avgränsning 

anses vara nödvändigt av praktiska, resultatmässiga och utrymmesmässiga skäl. Den gjorda 

avgränsningen betyder dock inte att denna studie är omöjlig att tillämpa på andra grupper än 

de här utvalda, meningen är istället att denna studie ska vara fullt möjlig att genomföra också 

på andra grupperingar.  

 

Inom ramen för denna studie har alltså de fyra terroristgrupperingarna, ETA7, Baader-

Meinhofgruppen (RAF)8, Al Qaida9 och FARC10 valts ut. Alla fyra utvalda grupperna är alla 

relativt välkända och förekommer, eller har förekommit, frekvent i den allmänna debatten 

kring terrorism och säkerhetspolitik. Grupperna utgör också ett representativt urval såväl 

geografiskt, storleksmässigt som tidsmässigt.  

 

ETA är en nationalistisk rörelse som främst har varit aktiva i Spanien från år 1959 fram till 

idag. Gruppen är känd för ett antal uppmärksammade bombattentat och andra attentat riktade 

främst mot den Spanska staten. Under de sista åren har dock gruppen minskat betydligt i 

aktivitet och medlemsomfång.11 Baader-Meinhofgruppen eller RAF som de också benämns 

var aktiva från slutet av 1960-talet fram till början av 1990�talet och bedrev sin verksamhet 

främst i dåvarande Västtyskland. De är bland annat kända för uppmärksammade 

flygkapningar och ockupationer av ambassader12  

 

Al Qaida är en globalt aktiv gruppering som bildades i slutet av 1980�talet i mellanöstern och 

dess närområde, gruppen är högst aktiv idag. De är främst kända för attacken mot USA den 

                                                
7 Förkortningen står för Euskadi ta Askatasuna och betyder Baskien � vårt fosterland och vår frihet. 
8 Förkortningen står för Red Army Fraktion, röda armé fraktionen på svenska. Grupperingen går under de två 
namnen Baader-Meinhofgruppen samt Röda armé fraktionen.  
9 Al-Qaida är arabiska och betyder grunden eller basen på svenska. 
10 Förkortningen FARC betyder Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, som betyder Colombias 
revolutionära väpnade styrkor på svenska. 
11 Lutz (2004) Sid. 98 
12 Kumm Sid. 175-177 



  

11 september 2001 samt sin inblandning i ett otal andra attentat riktade mot västvärldens 

starka stater.13 FARC bedriver främst sina aktiviteter i Colombia och dess närområde, de  

 

 

 

bildades i början av 1960-talet och är mycket aktiva och aktuella än idag. Under de senare 

åren har de utfört ett flertal kända kidnappningar på utländska arbetare i Colombia.14  

 

Genom att i en undersökning av detta slag behandla grupperingar som skiljer sig åt relativt 

mycket och som representerar ett brett span rent geografiskt är förhoppningen att det ska ge 

intressanta resultat som kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen kring terrorism i 

allmänhet.    

 

Den andra avgränsning som görs i denna studie gäller vad som ska studeras kring de olika 

terroristgrupperna. Avgränsningen avgörs i detta fall av syftet med studien, vilket gör att det 

som i första hand kommer att studeras är hur de olika grupperingarna är organiserade, vilka 

mål de har med sin verksamhet, vilka fiender de har samt med vilka medel de utför terrorism 

med. Detta utesluter dock inte att omkringliggande faktorer som grupperingarnas 

bakgrundshistoria, deras tillgångar och verksamhetsområde studeras. Anledningen är att dessa 

övriga faktorer är relevanta för att ge en bredare bild och en djupare kunskap om grupperna 

som i förlängningen bidrar till att göra studien mer övergripande och rättvisande.  

 

1.4 Disposition 
Den disposition som är gällande i denna studie är att efter inledningskapitlet, där syfte, 

frågeställningar samt avgränsningarna återfinns, följer metod och materialkapitlet. Detta 

kapitel innehåller förutom metoden och materialet som används för att utföra studien också 

tillvägagångssättet för studien samt ett källkritiskt avsnitt. Kapitel tre är teorikapitlet där 

terrorism definieras, samt skillnader mellan terrorister, frihetskämpar och kriminella 

redovisas. I kapitel fyra redovisas det för konstruktionen av kategoriseringsmodellen som ska 

användas i studien. Det empiriska materialet presenteras i kapitel fem, där också fakta 

återfinns om respektive terroristgruppering. I kapitel sex återfinns de analytiska slutsatserna 

av studien, frågeställningarna besvaras och resultaten presenteras med stöd av 
                                                
13 Smith Sid. 40 
14 Whittaker (2003) Sid. 175 



  

kategoriseringsmodellen. Studien avslutas med de två kapitlen diskussion samt 

sammanfattning. 

 

 

2. Metod och material 
 

I detta kapitel kommer först den vetenskapliga metodologin som ska användas för att uppnå 

syftet med denna studie att presenteras. Därefter redovisas det för analysmetoden och 

tillvägagångssättet för studien. I kapitlet återfinns också ett avsnitt som behandlar materialet 

som används i studien samt ett avsnitt som källkritiskt granskar det använda 

referensmaterialet. 

 

2.1 Vetenskaplig metodologi 
För att besvara syftet med denna studie ska de fyra terroristgrupperna ETA, Baader-

Meinhofgruppen (RAF), Al Qaida, och FARC studeras. Studien utförs genom att relevant 

material som behandlar respektive grupp bearbetas.  

 

För att urvalet av material ska vara effektivt och för att göra det möjligt att finna tillförlitligt 

material ska metoden kvalitativ textanalys användas. Denna metod går ut på att genom 

noggrann läsning av textmaterial välja ut de delar som är mest relevanta för studien som ska 

utföras. Genom att tillämpa denna metod är det möjligt att få ut det som är mest centralt i de 

studerade texterna. Metoden är särskilt användbar när det finns en stor mängd av tillgängligt 

material kring det ämne som ska studeras, vilket är ett faktum i detta fall. Metoden används 

också av forskare som vill anknyta sin undersökning till vad tidigare forskare har presenterat 

inom ämnesområdet. De delar av texterna som genom metoden sorteras ut kommer att 

användas som referensmaterial när syftet och frågeställningarna som återfinns inom denna 

studie ska besvaras.15 

 

Som metod för att genomföra denna studie och för att konstruera kategoriseringsmodellen ska 

också komparativ metod användas. Denna metod anses vara en såkallad �princip metod� 

inom statsvetenskapen. Anledningen är att det inom statsvetenskapen, till skillnad från många 

andra discipliner, är svårt eller omöjligt att utveckla och pröva teorier genom att utföra 

                                                
15 Esaiasson Sid. 233 



  

experiment. Därför har denna metod som går ut på att jämföra exempelvis olika politiska 

fenomen eller länder med varandra, skapat en möjlighet att studera likheter och skillnader 

som finns. Baserat på dessa jämförelser kan olika påståenden och slutsatser dras kring 

exempelvis hur olika politiska fenomen förhåller sig till varandra. Ett kännetecken som finns  

 

för en komparativ studie är att det finns ett slags antagande om att vissa likheter eller 

skillnader existerar mellan de olika fenomenen som ska studeras. Dessa likheter eller 

skillnader är viktiga att studera för att på det sättet få en djupare förståelse för det studerade 

ämnet. 16  

 

Studien som ska utföras har ett deskriptivt syfte och går ut på att beskriva objektet terrorism 

och ett antal olika terroristorganisationer. Den metod som här ska användas för att genomföra 

den beskrivande studien är att anknyta underlaget dvs. det empiriska materialet till 

komparativa typologier. I detta fall innebär det en indelning av de olika terroristgrupperna 

utifrån deras olika egenskaper, förutsättningar och utförande. Det blir därmed möjligt att 

identifiera de likheter och skillnader som finns mellan grupperna.17  

 

Komparativa typologier återfinns i ett flertal olika former, den som här ska användas är 

nominell typologi. Genom denna metod sker det en uppdelning av de olika grupperna in i 

olika enheter. För att en typologi ska räknas som framgångsrik och korrekt genomförd krävs 

att den konstrueras så att de olika undersökta enheterna alla kan placeras in i någon del av den 

modell som skapas. Ytterligare ett krav som finns är att ingen enhet ska kunna placeras in på 

mer än ett ställe i modellen.18    

 

Översatt på denna studie är det likheter eller skillnader mellan de olika studerade 

terroristgrupperna som ska studeras. Detta ska sedan resultera i utförandet av en 

kategorisering och en uppdelning av grupperna vilket ger en djupare kunskap kring de olika 

terroristgrupperingarna och fenomenet terrorism i allmänhet. 

 

2.2 Analysmetod 

                                                
16 Denk. Sid. 7 
17 Ibid. Sid. 8 
18 Ibid. Sid. 10 - 11 



  

Efter den ovanstående genomgången av den vetenskapliga metodologin presenteras nu den 

metod som kommer att användas för att analysera terroristgrupper som ingår i studien.  

 

Som analysmetod kommer en kategoriseringsmodell att konstrueras som grundar sig på den 

tidigare beskrivna komparativa metoden. Syftet med denna modell är att applicera den på  

 

Empirimaterialet, vilket möjliggör en kategorisering och en uppdelning av de studerade 

terroristgrupperna. Modellen och dess utförande kommer att presenteras senare i detta kapitel. 

Som hjälp för att utföra kategoriseringen av grupperingarna kommer frågeställningarna som 

tidigare i arbetet presenteras att användas.   

 

2.3 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet vid konstruerandet av denna studie är att inledningsvis studera ett antal 

forskares och institutioners material som berör de olika studerade terroristgrupperna samt 

terrorism i allmänhet. Material som behandlar metod och tillvägagångssätt vid konstruerandet 

av en studie av denna typ behandlas också. Därefter sker ett urval av material som anses vara 

mest relevant och intressant för genomförandet av denna studie. Detta material behandlas 

därefter enligt metoden som har beskrivits här ovan.  

 

Efter behandling och urval ska huvuddelarna av studien, empiridelen samt konstruerandet av 

kategoriseringsmodellen genomföras. Därefter ska kategoriseringsmodellen appliceras på 

empirimaterialet och utifrån denna applicering utförs en analys. Genom appliceringen ska 

syftet med studien besvaras. Slutligen ska de sista delarna av studien, analytiska slutsatser, 

diskussion och sammanfattning konstrueras.   

 

            Figur 1, Tydliggörande av processen för studien. 

 

              Syfte: Uppnå en ökad förståelse och kunskap kring målsättningar,  

                         organisationssätt, medel och fiender för terroristgrupper. 

 

Metod: Kvalitativ textanalys av referensmaterial samt komparativ metod genom  

             utförande av en nominell typologi och skapande av en kategoriseringsmodell. 

 

 



  

Uppnående av Syfte: Applicering av kategoriseringsmodellen på -  
                                    empirimaterial, uppdelning av terroristgrupper -  

                                    efter målsättning, organisationsform, fiender och  

                                    medel.        

Analytiska slutsatser, diskussion och sammanfattning. 

 

2.4 Material 
Materialet som används vid konstruerandet av denna studie består av litteratur och olika 

forskarrapporter som behandlar terroristgrupperingarna som ingår i studien och ämnet 

terrorism i allmänhet. Materialet är ett beskrivande faktamaterial som fungerar som 

referensmaterial vid skapandet av empiridelen där respektive terroristgrupp beskrivs samt vid 

skapandet av den definition på terrorism som kommer att vara gällande i denna studie. 

 

De internationella författare och forskare som står bakom referensmaterialet är eller har 

uteslutande varit verksamma vid stora internationella universitet, företrädelsevis vid 

universitet i USA. De som inte är aktiva vid internationella universitet är främst de svenska 

författarna Bertil Häggman, Gunnar Jervas, Per Jönsson och Björn Kumm. Dessa författare är 

istället allmänt erkända, lästa och refererade till när det handlar om ämnet terrorism. De har 

alla författat ett flertal böcker kring ämnet terrorism.   

 

För att skapa ytterligare djup i undersökningen och finna väsentlig information har också 

material från Internetsidor samt en informationsfolder använts. De Internetsidor som är 

aktuella här är knutna till svenska utrikesdepartementet, svenska säkerhetspolisen samt 

Uppsala universitet. Informationsfoldern är utgiven av utrikespolitiska institutet i Sverige och 

behandlar landet Colombia. Detta material har också används i empiridelen av uppsatsen samt 

i den del som definierar terrorism.  

 

Utöver det ovan nämnda materialet ingår också material som behandlar teorier kring ämnet 

terrorism samt litteratur kring metoder för att genomföra undersökningar av detta slag. Den 

teoretiska delen samt metoddelen av studien konstrueras utifrån valda avsnitt och delar av 

böckerna, Metodpraktikan av Peter Esaiasson m.fl., Källkritik av Torsten Thurén och 

Komparativ metod av Thomas Denk. Kategoriseringsmodellen som återfinns i studien baseras 

på boken Komparativ metod av Thomas Denk. Anledningen till valet av dessa tre böcker är 

att de alla är vanligt förekommande vid utförandet av studier liknande den som här är aktuell. 



  

Ytterligare en orsak är att böckerna är skrivna av författare som är allmänt erkända inom sin 

inriktning samt vid studier inom statsvetenskap.     

 

 

 

2.5 Källkritik 
Vid urvalet av material som ansågs vara relevant har ett medvetet val gjorts att enbart använda 

sekundärkällor. Anledningen är dels för att det finns språkliga problem och dels för att de 

källkritiska principerna är svåra att upprätthålla vid användande av direktkällor som 

exempelvis organisationernas egna material. Allt material som ska användas har i första hand 

granskats utifrån de källkritiska metoderna oberoende och tendens.19 Efter att en analys har 

utförts på tänkbart material har det som anses uppfylla de källkritiska principerna och som 

också ansågs tillföra studien viktig information valts ut för att därefter användas som 

referensmaterial. 

 

Materialet som används som referens till denna studie är främst utgivet av allmänt erkända 

forskare samtliga har författat ett flertal böcker eller artiklar som behandlar ämnet terrorism 

eller någon av de terroristgrupperingar som ingår i denna studie. Forskarna är verksamma vid 

olika universitet eller internationellt erkända organisationer. Därför anses det inte finnas några 

källkritiska problem med att använda dessa i studien.  

 

Som referensmaterial ingår också en del material från olika hemsidor på Internet samt en 

informationsfolder, detta material är utan undantag utgivet av antingen universitet eller 

statliga institutioner i Sverige. Materialet anses därför klara det källkritiska granskandet och 

vara tillräckligt tillförlitligt och oberoende för att användas i denna studie.   

 

 

 

 

 

 
                                                
19 Thurén Sid. 13 



  

 

 

 

3. Bakgrundsteori 
 

För att det som läsare ska vara möjligt att fullt ut kunna dra nytta av och förstå denna studie är 

det viktigt att skapa en grundläggande förståelse för vad begreppet terrorism innefattar. För att 

skapa denna förståelse och skapa klarhet i det relativt komplicerade begreppet terrorism 

kommer detta kapitel att klargöra för vilken definition av terrorism som genomgående 

kommer att användas i denna studie. Det är också relevant att fastställa skillnaderna mellan 

terrorister, frihetskämpar och kriminella för att det därigenom ska vara möjligt att hålla isär 

dessa grupper vilket också kommer att klargöras i detta kapitel. 

 

3.1 Definition av terrorism i studien 
När terrorism och terroristgrupperingar ska definieras visar det sig att det inte är enkelt att 

fastställa en definition som är gällande i alla sammanhang. Istället finns det mängder av olika 

definitioner som är beroende av vilka böcker som studeras eller var informationen återfinns. 

Definitionen varierar också betydligt beroende på när i historien som den är nedskriven, 

vilken organisation som har publicerat skriften och vilket syfte som finns för utgivaren av 

definitionen.  

 

Det är också en väl etablerad sanning att terrorister för en grupp kan uppfattas som goda 

kämpar för rättvisan av en annan sida i en konflikt. Det är heller inte speciellt troligt att en 

terroristgruppering faller under definitionen terrorister för alla människor som har en åsikt i 

frågan, utan det kommer alltid att finnas sympatisörer som motsäger sig att just denna grupp 

passar in på epitetet terrorister. 

 

Det finns dock en del kriterier som ofta är återkommande inom de flesta slags definitioner 

som görs på terrorism. Exempel på sådana kriterier tar Whittaker upp i boken Terrorists and 

terrorism benämner terroristhandlingar som politiskt motiverat våld och som en medveten 

strategi av våld för att uppnå sin vilja. Men också kalkylerat våld mot civila och icke militära 



  

mål samt målmedvetet våld för att skapa uppmärksamhet benämner Whittaker som vanliga 

kriterier på terrorism.20  

 

 
 

Två andra forskare som har definierat terrorism är James och Brenda Lutz. En definition av 

terrorism återfinns i deras bok Terrorism- origins and evolution där står att: 

 
�Terrorism inkluderar politiska mål. Den litar till våld eller hot om våld.../... våldet utförs 

inom en organisation och utförs inte av isolerade individer. Terrorism inkluderar en icke 

statlig aktör som utförare av våldet, som mål för våldet eller som både och.�21  

 

Definitioner av terrorism har också gjorts av organisationerna FN, EU och amerikanska 

utrikesdepartementet. Likheterna mellan deras definitioner är stora och huvuddragen är i 

likhet med de från ovanstående redovisade forskare att terrorism kategoriseras som handlingar 

med syfte att döda, injaga fruktan hos en befolkning, förstöra grundläggande politiska 

strukturer, politiskt motiverat våld och att det vanligtvis är riktat mot icke militära mål22. 

 

Anledningen till att ta med definitionerna som organisationer av detta slag arbetar efter är 

främst för att de har ett stort inflytande på den politik som olika länder runt om i världen 

tillämpar. Därmed spelar det sätt som terrorism definieras på av dessa organisationer en stor 

roll för hur olika enskilda länder själva väljer att agera runt problemet terrorism. Som ett 

exempel finns Sverige som definierar terrorism på samma sätt som övriga EU gör. Detta 

spelar en avgörande roll för hur Sverige väljer att agera och reagera om ett terroristhot skulle 

bli överhängande i vårt land. 

 

När en definition av terrorism utförs måste också skillnaden mellan terrorism och 

krigshandlingar utredas. Denna skillnad är inte alltid uppenbar utan skillnaden finns ofta i 

betraktarens öga. En forskare som har gjort ett försök att skilja mellan dessa båda är Combs 

som i sin bok Terrorism in the twenty-first century skriver att den stora och uppenbara 

skillnaden är att terrorism har främst civila som måltavlor medan krigshandlingar främst 

                                                
20 Whittaker (2004) Sid. 1-2 
21 Lutz (2005) Sid. 7 
22 Styrelsen för psykologiskt försvar av Mikael Bergling och Fredrik Nejman, 2007-12-20,  
    säkerhetspolisen 2007-12-21, Jervas Sid. 13.   



  

utförs mellan väpnade enheter.23  Hennes definition har alltså likheter med den som FN och 

EU arbetar efter, främst gällande delen där det står att våldet från en terroristorganisation 

vanligtvis är riktat mot icke militära mål.  

 

 

Med de ovanstående definitionerna som utgångspunkt har en definition av terrorism 

utarbetats. Definitionen som fortsättningsvis ska gälla i denna studie är att:  

Terrorism utförs av en organisation eller grupp som är icke statlig och innebär handlingar av 

våld eller hot om våld. Orsaken är att få igenom krav eller mål som gruppen har. Våldet 

riktas främst mot civila. Denna definition anses av författaren till denna studie vara korrekt 

och tillräckligt förankrad i det som tidigare forskare har publicerat och presenterat. 

 

3.2 Skillnader mellan terrorister, frihetskämpar och kriminella 
Ytterligare en viktig faktor som måste tas med i beräkningarna när man arbetar med terrorism 

är det nödvändiga i att särskilja terroristgrupperingar från vanliga kriminella grupperingar 

eller frihetskämpar. Detta är viktigt, inte minst när olika stater ska försöka att finna orsakerna 

bakom våldshandlingar för att därigenom om möjligt kunna stävja våldet.  

 

Forskaren David Whittaker har gjort en åtskillnad mellan dessa grupper. Han skriver att: 

�Terroristens målgrupp är ofta civila, en frihetskämpe genomför en kampanj för att befria sitt 

folk från en diktorisk regim eller ockupationsmakt.�24 Ett avgörande problem med den 

ovanstående definitionen är vad som ska avses med diktatorisk regim och ockupationsmakt. 

Exempelvis anser palestinierna att Israel är en ockupationsmakt och många människor på 

Nordirland anser fortfarande att Storbritannien är en ockupationsmakt. Ska då de 

motståndsgrupper som strider på dessa platser räknas som frihetskämpar eller terrorister? 

Denna fråga är inte på något sätt lätt att besvara vilket heller inte är avsikten med detta arbete.   

 

För att göra det möjligt att särskilja terrorister från kriminella grupperingar har forskaren Alan 

Dupont i boken Terrorism and violence in southeast Asia fastställt att: �Den avgörande 

skillnaden mellan dem är att de kriminella främst är drivna av pengar medan terrorister 

främst är politiskt motiverade�25  

                                                
23 Combs Sid. 10 
24 Whittaker (2003) Sid. 10 
25 Smith Sid. 5 



  

 

Trots ovanstående definitioner kan det vara svårt att skilja på kriminella, frihetskämpar och 

terrorister. Men något som är viktigt att ha i åtanke är att om våldsanvändningen sker mot 

civila så kommer förmodligen våldsverkarna att betraktas som terrorister av de drabbade 

oavsett om de passar in på någon av ovanstående definitioner.  

 

De ovanstående definitionerna anses, av författaren till denna studie, vara fullt godtagbara och 

tillräckligt tydliga för att särskilja terroristgrupperingar från kriminella eller frihetskämpar. 

Dock gäller det att ha i åtanke att skillnaderna mellan de ovanstående grupperna inte på något 

sätt är statisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

4. Kategoriseringsmodellen 
 

Efter att de olika definitionerna kring terrorismbegreppet har presenterats kommer nu 

kategoriseringsmodellen och dess innehåll att redovisas. Modellen kommer att innehålla de 

fyra olika faktorerna målsättningar, organisationsformer, medel och fiender. En presentation 

av de olika faktorerna kommer här att ske, därefter kommer själva modellen att presenteras. 

Hur de olika studerade terroristgrupperna kommer att placeras i modellen avgörs av 

empiridelen som återfinns senare i denna studie.  

 

4.1 Faktorer  
Målsättningar 

Det finns det en rad olika målsättningar, som varierar stort mellan olika terroristgrupper. 

Målsättningarna kan i vissa fall vara av relativt enkel art som exempelvis att uppnå ett 

frisläppande av vissa personer ur fängelse medan det i andra fall kan röra sig om helt 

samhällsomstöpande målsättningar. I andra fall kan det också vara relativt svårt för analytiker 

och utomstående att fastställa exakt vilka målsättningar en viss gruppering har.  

 

I denna studie är det faktumet om den studerade gruppens målsättningar är klara eller oklara 

som kommer att studeras. Anledningen till att detta anses vara intressant är därför att det i 

vissa fall kan vara svårt för en utomstående att avgöra vilka målsättningar en viss gruppering 

har. 

 

Under denna faktor i kategoriseringsmodellen ska alltså de olika grupperingarna placeras in 

på rätt plats utifrån om deras målsättningar är klara alternativt oklara. 

 

Organisation 

Den andra faktor som återfinns i kategoriseringsmodellen grundas sig i sättet som 

terroristgrupperna har valt att organisera sig på. Det finns självklart många olika sätt att 



  

organisera en terroristgrupp på men genom att studera litteratur som behandlar terrorism går 

det att fastställa att de två mest vanliga organisationssätten är antingen gerillaorganisation och 

cellorganisation. För att klargöra skillnaden mellan de två olika organisationsätten kommer 

det här presenteras en grundläggande förklaring som är gällande i denna studie. 

 

 

Gerillaorganisationens tydligaste tecken är att mycket påminner om reguljära militära 

förband, detta gäller exempelvis vapen och annan utrustning. Ordergången och det konkreta 

sättet att styra verksamheten är också väldigt likt en vanlig arméenhet. Det finns ofta 

befälhavare som styr direkt över sina underordnade och eftersom ordergången ofta sker i 

nedåtgående led är en gerillagruppering ofta väldigt beroende av sina ledare, vilket kan göra 

organisationen sårbar. Gerillasoldaten ser också ofta sig själv som en vanlig soldat till skillnad 

från vad ofta fallet är i en mer traditionell terroristorganisation.26 

 

I fallet med cellorganisation så innebär denna form till skillnad från en gerillaorganisation, där 

man är beroende av andra enheter för att vara effektiv, att man har ett antal mer eller mindre 

oberoende grupperingar. Grupperingarna agerar ofta oberoende av varandra men kan också 

samordna sina attacker när behov av det uppstår.  Den främsta styrkan med att organisera en 

terroristgrupp efter detta mönster är att om en cell slås ut av motståndarna så drabbas inte hela 

organisationen.  

 

Under denna faktor i kategoriseringsmodellen ska de olika grupperingarna placeras in på den 

plats som mest korrekt motsvarar gruppens organisationssätt. 

 

Medel 

Den tredje faktor som återfinns i modellen är medel, under denna faktor ska det klargöras om 

effekterna av de våldsmedel som terroristgruppen använder sig av drabbar alla eller om endast 

vissa drabbas. Med att drabba vissa avses att de som drabbas i störst utsträckning av våldet 

också är de som är de huvudsakliga måltavlorna för terroristernas aktioner. Till skillnad från 

medel som drabbar vissa finns det medel som drabbar alla. Exempel på sådana medel är när 

massförstörelsevapen används eller när ingen hänsyn tas till att oskyldiga drabbas utan våldet 

                                                
26 Henderson Sid. 5. 



  

sker helt besinningslöst. Också omfattningen av terroristernas medel faller under denna faktor 

i modellen.   

 

Under denna faktor i kategoriseringsmodellen ska de olika grupperingarna placeras in på den 

plats som mest korrekt motsvarar omfattning av hur deras medel drabbar omgivningen. 

 

Fiender 

Den sista faktorn som återfinns i kategoriseringsmodellen är fiender, här avses om fienderna 

som terroristgruppen har är oklara eller klara. Som hjälp för att åtskilja klara från oklara 

fiender så definieras klara fiender som att det inte råder några tveksamheter vilka som är 

gruppens huvudsakliga fiender. Detta är klart uttalat antingen genom officiella uttalanden 

eller genom att gruppen genom attacker eller attentat tydligt visat på vilka de har som 

huvudfiender. Motsatsen är att när fienderna är svåra att urskilja så är de att anse som oklara. 

 

Under denna faktor i kategoriseringsmodellen ska de olika grupperingarna placeras in på det 

ställe som motsvarar om fienden är oklara eller klara. 

 

4.2 Kategoriseringsmodellen 
Hur själva modellen har konstruerats baseras främst på en uttrycklig vilja att den ska vara 

enkel och överskådligt samtidigt som resultaten med studien på ett tydligt sätt ska framgå. 

Inspiration till modellen och dess utförande har främst hämtats från Thomas Denk som i 

boken Komparativ metod, beskriver och förklarar hur modeller av detta slag bör designas.    

 

Figur 2, Kategoriseringsmodellen 
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De olika terroristgrupperingarna som ingår i studien ska utifrån empirikapitlet placeras in i 

modellen på det ställe som mest korrekt motsvarar deras målsättningar, organisation, hur 

medlen drabbar omgivningen och om de har klara eller oklara fiender. 

 

5. Empiriskt material 
 

I detta kapitel kommer materialet som behandlar de fyra olika terroristgrupperingarna som är 

föremål för denna studie att presenteras. Fokus för genomgången kommer att vara på 

gruppernas historiska bakgrund, deras organisation, målsättningar, vilka medel de använder 

samt vilka deras fiender är. 

 

5.1 Baader-Meinhofgruppen (RAF) 
Baader-Meinhofgruppen eller Röda arméfraktionen (förkortas RAF) som de också kom att 

kallas, bildades i slutet av 1960-talet i dåvarande Västtyskland. Gruppen såg sig själva som en 

del av en världsrevolution som måste ske och ansåg också att Västtyskland aldrig hade gjort 

upp med sitt nazistiska förflutna. Det som enligt gruppen behövde ske för att ställa detta 

tillrätta var en vänsterrevolution som skulle förändra landet och styra in det på den �rätta� 

vägen. En annan grundtanke som gruppen värnade om var att det moderna 

konsumtionssamhället som byggts upp var ett konkret hot och att den rådande kapitalismen 

var till skada för folket.27  

 

Gruppens första påstådda aktion var ett brandattentat mot två stora varuhus i Frankfurt am 

Main i början av 1968, denna aktion gjorde dock inte gruppen känd bland det västtyska folket. 

Det var istället när medlemmar av gruppen år 1970, fritog den till de ovanstående bränderna 

skyldiga Andreas Baader från fängelset som gruppen blev allmänt känd. Den som ansågs vara 

hjärnan bakom fritagningen var en person vid namn Ulrike Meinhof. Fritagningen gjorde att 

Baader-Meinhofgruppens namn etablerades på allvar bland allmänheten i Västtyskland men 

även i stora delar av övriga Europa.28 

 

                                                
27 Kumm Sid. 175-177 
28 Ibid. Sid. 175-177 



  

Efter fritagningen av Baader flydde de två tillsammans med ett antal andra ledande personer i 

gruppen till Libanon och Syrien där de uppehöll sig i olika palestinska flyktingläger. Sedan 

gruppen återvänt till Tyskland började de bygga upp sin terrororganisation genom att skaffa 

vapen och annan nödvändig utrustning för att kunna bedriva en kamp mot staten. För att 

finansiellt kunna bedriva sin verksamhet genomförde gruppen olika bankrån. Under år 1972 

genomförde gruppen ett antal olika bombattentat riktade främst mot olika militära och  

 

polisiära mål. Men också dåd mot domare och andra personer som de ansåg vara fiender 

utfördes under dessa år. I mitten av 1972 grips dock Baader och Meinhof tillsammans med tre 

andra ledare för gruppen gripandena betydde dock inte att attentaten slutade utan gruppen 

fortsatte på den inslagna vägen trots att fem av de ursprungliga ledarna var gripna.29  

 

Under år 1977 utförde gruppen en stor aktion, trots att Meinhof var död och att Baader och 

den andra högsta ledningen satt i fängelse. Först kidnappades ordföranden för den västtyska 

arbetsgivarföreningen och sedan kapade medlemmar ett passagerarflygplan. Som villkor för 

att lösa flygkapningen och frisläppa ordföranden var kravet att de gripna ledarna skulle 

släppas fria. Aktionen blev dock ett misslyckande och morgonen efter att kapningen avbrutits 

återfanns Baader och två andra ledare för gruppen döda i fängelset. Om det var frågan om 

självmord eller om medlemmarna blev mördade råder det delade meningar om. Andra kända 

aktioner som genomfördes på 1970-talet av gruppen var ockupationen av den västtyska 

ambassaden i Stockholm och planeringen av kidnappningen av den svenska politikern Anna-

Greta Leijon.30  

 

Under 1980-talet fortsatte, trots att den första generationen av ledarna för gruppen hade avlidit 

eller fängslats, en ny generation gruppens verksamhet. De dåd som utfördes var dock inte i 

samma stora omfattning som under 1970-talet och de gavs heller inte lika stor massmedial 

uppmärksamhet. Den sista sammandrabbning som anses ha en koppling till gruppen inträffade 

1993 när en medlem skulle gripas av polis. Resultatet vid ingripandet var att en polisman 

dödades i den följande skottlossningen och i den efterföljande rättegången förklarade den 

åtalade att det nu var dags att lägga ner Baader-Meinhofgruppens verksamhet för gott.31 

      

                                                
29 Häggman Sid. 116-118 
30 Kumm Sid. 184-192 
31 Ibid. Sid. 198 



  

Den organisationsform som Baader-Meinhofgruppen tillämpade under sin aktiva tid var att 

ledarskapet delades av ett antal personer. Bland dessa ledare är det Andreas Baader och Ulrike 

Meinhof som är de mest kända och som också har gett gruppen dess namn. I början av 1972 

beräknas enligt källor gruppen ha bestått av ett 20- tal medlemmar i själva kärngruppen. 

Denna kärngrupp fick i första hand aktivt stöd av ett 60 � tal personer som befann sig i  

 

 

omedelbar närhet av och i direktkommunikation med kärngruppen. Förutom dessa 

medlemmar fanns också ett okänt antal sympatisörer som hjälpte till på ett eller annat sätt 

med exempelvis gömställen, kontakter, tips och ekonomiska medel. Vid denna tidpunkt fanns 

det också ett flertal andra grupper i Tyskland som bedrev ett nära samarbete med Baader-

Meinhofgruppen. Det är dock oklart hur dessa olika gruppers medlemmar sympatiserade och 

vissa personer kan antas ha varit medlemmar i flera olika grupperingar samtidigt.32 

 

Efter att gruppens två huvudledare Baader och Meinhof tillsammans med tre andra 

framstående ledargestalter greps 1972, ersattes dessa ledare snabbt av andra personer som 

fortsatte att bedriva gruppens verksamhet på ett liknande sätt som tidigare. Att ledarskapet på 

detta sätt kan övergå mellan olika personer är relativt unikt, särskilt bland så små 

grupperingar som det här rör sig om. När den andra generationen av ledare också de greps 

ersattes de av ytterligare en tredje generation ledare. Denna förmåga att få fram nya ledare 

gjorde att grupperingen kunde överleva och fortsätta sina aktiviteter trots att den var relativt 

liten sett till medlemsantalet. 33  

 

Medlemmarna i Baader-Meinhofgruppen bestod mest av radikala studenter som i sitt förakt 

för det såkallade demokratiska systemet som då existerade i västtyskland fick sympatier för 

gruppens tankar. Målen som gruppen inriktade sig på var i linje med deras antikapitalistiska 

tankar. Inledningsvis var attackerna relativt amatörmässigt utförda men gruppen övergick 

relativt snabbt till att utföra mer avancerade attacker som också var betydligt mer dödliga än 

tidigare. Bland måltavlorna var affärsmän som utsattes för kidnappningar och mord och 

amerikansk militär personal samt amerikanska baser. De kidnappade också personer som hade 

makt, exempelvis högt uppsatta bankirer eller liknande personer. Målet med dessa aktioner 

                                                
32 Häggman Sid. 117-119 
33 Lutz (2005) Sid. 101 



  

var antingen för att utöva utpressning för att få pengar eller för att försöka få ut gripna 

medlemmar från fängelset.34  

 

Baader-Meinhofgruppens verksamhetsområde var främst Västtyskland där de utförde 

majoriteten av sina attacker men det fanns också undergrupper som var aktiva i ett flertal 

andra länder som exempelvis Belgien, Spanien, Sverige och Italien. I dessa länder utförde  

 

undergrupperna främst bankrån eller terroristattacker i form av gisslantagningar och 

bombattentat.35  

 

5.2 FARC 
FARC är en förkortning som betyder Colombias revolutionära väpnade styrkor36 (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia på spanska) gruppen är den största bland de olika 

terroristgrupperingarna som finns i Colombia. FARC uppstod i början av 1960-talet efter att 

den colombianska militären med stora inslag av våld bekämpat ett försök till uppror som 

uppstått bland bondebefolkningen i de centrala delarna av Colombia. Bönderna som gjorde 

uppror hade under en allmänt orolig period, känd som La Violencia37, upprätthållit det 

militära försvaret av sina markområden. De politiska sympatierna hos denna del av 

befolkningen återfanns hos det kommunistiska partiet och trots att ursprunget för gruppen var 

att försvara sig själva med hjälp av militära medel, var detta underordnat det större politiska 

syftet. Grundsyftet för gruppen var att genom politiska medel få till en politisk förändring för 

att därigenom kunna skaffa sig makten i landet.38  

 

En av de centrala frågorna som har existerat sedan gruppen bildades är kravet på en 

jordreform, detta är ett krav som har fungerat för att legitimera grupperingens kamp. Dock har 

såväl detta krav som den ideologiska ståndpunkten alltmer kommit i skymundan under senare 

år främst pågrund av upptrappade våldsamheter. Taktiken som organisationen först var 

inriktad på var en defensiv upprätthållande taktik. Vilket gick ut på att försvara de områden 
                                                
34 Lutz (2004) Sid. 125 
35 Lutz (2004) Sid. 126-127 
36 Whittaker (2003) Sid. 174 
37 La Violencia är en period i Colombias historia som pågick mellan åren 1948 � 58. Perioden startade med 
mordet på en vänsterliberal politiker vilket ledde till en våldsvåg. Konflikten stod främst mellan konservativa 
och liberala grupper och liknar ett inbördeskrig, runt 200 000 människor befaras ha dött under perioden. 
Perioden slutade med att de konservativa och liberalerna delade makten mellan sig och utestängde övriga partier 
från den politiska makten. (Utrikespolitiska institutet av Arne Bengtsson) 
38 Whittaker (2003) Sid. 175 



  

som man redan hade kontroll över. I en del områden tog till och med FARC över rollen som 

myndighet vilket bidrog till att gruppen fick ett stort stöd bland de flesta av invånarna. Detta 

stöd och denna taktik var en grundorsak till framgångarna som gruppen upplevde fram till 

1970-talet.39  

 

 

 

Under 1970-talet fick grupperingen alltmer resurser främst genom inblandning i droghandel, 

beskyddarverksamhet, utpressning, rån och kidnappningar. Dessa tillgångar användes främst 

för att skaffa vapen, information eller andra nyttigheter för att bedriva gruppens aktiviteter. 

FARC förstärkte sin makt än mer i slutet av 1970- talet och i maj 1982 förklarade 

grupperingen att det rådde en revolutionär situation i Colombia. FARC beslutade då att lägga 

till bokstäverna EP, som står för folkets armé, till sitt namn. Samtidigt tog de beslutet att börja 

använda en mer offensiv militärstrategi. Resultatet av denna förändring blev dock att FARC 

tappade mer och mer av sitt folkliga stöd.40  

 

Flera försök att uppnå fred har gjorts i Colombia utan större framgångar. Det första seriösa 

försöket gjordes av den konservative presidenten Belisario Betancourt i början av 1980-talet. 

Han förhandlade då fram en vapenvila med FARC samt en annan gruppering. Dock varade 

inte denna vapenvila speciellt länge. 1985 bildade FARC ett politiskt parti som fick namnet 

Patriotiska fronten (Unión Patriótica, UP). Partiet ställde upp i flera val men under en period 

på åtta år mördades över 2 000 UP- medlemmar, bland annat två av partiets 

presidentkandidater. Dessa motgångar gjorde att den politiska grenen aldrig blev 

framgångsrik och fick föra en tynande tillvaro.41  

 

FARC har under senare år förändrat en del i sin taktik och de har börjat med fler angrepp mot 

storstäder, med målet att komma åt den politiska eliten. Gruppen anklagas till exempel för ett 

attentat mot en nattklubb i Bogota42 år 2003.43  

 

                                                
39 Ibid. Sid. 176 
40 Whittaker (2003) Sid. 177 
41 Utrikespolitiska institutet av Arne Bengtsson, 2007-11-15 
42 Huvudstad i Colombia 
43 Utrikespolitiska institutet av Arne Bengtsson, 2007-11-15 



  

Under senare år har regeringsarmén ökat sin offensiv mot områden kontrollerade av FARC 

som då har svarat med blodiga bombattentat samt vägrat att frisläppa ett stort antal 

kidnappade personer. 1998 segrade Andrés Pastrana i Colombias presidentval med löften om 

fred som sin största fråga och året därpå hölls de första fredssamtalen. Samtalen hade dock 

ingen större framgång vilket ledde till att nya strider och en förnyad våldsvåg bröt ut.44  

 

 

 

År 2006 gjordes på nytt försök att skapa ett fredsavtal, FARC ville då få till att fångutbyte där 

500 fängslade gruppmedlemmar skulle bytas mot 62 regeringsmän. Samtalen avbröts i 

oktober 2006 eftersom Colombias president Uribe anklagade FARC för ett bombattentat på en 

militär anläggning.45  

 

FARC bestod enligt vissa beräkningar av cirka 18 000 man år 2002 vilket ska jämföras med 

1990 då de bestod av cirka 12 000 man.46 Medlemmarna i grupperingen har av tradition  

bestått av frivillig bondebefolkning från sydvästra Colombia men under senare år har mer och 

mer av rekryteringen utförts genom skrämseltaktik och hot.47  

 

Huvudledare för FARC är Manual Marulanda som fungerar som samlande kraft för gruppen. 

Det praktiska ledarskapet är dock delat mellan ett antal operationella befälhavare som utövar 

ledarskap över olika delar av FARC. Befälhavarna möts regelbundet för att planera för olika 

aktioner som gruppen ska utföra. Vapnen som används för verksamheten får gruppen främst 

tillgång till genom vapensmuggling från olika delar av syd och Centralamerika.48  

 

Kopplingar finns också till andra terroristgrupperingar, främst ETA i Baskien och IRA på 

Nordirland, genom dessa kontakter genomförs vapensmuggling och militär träning.49 Som 

vapen i sin terrorverksamhet använder sig FARC främst av bomber och handeldvapen men 

också mer avancerade vapen som missiler ska eventuellt återfinnas i deras vapenlager.50   

 

                                                
44 Uppsala universitet, 2007-11-20 
45 Uppsala universitet, 2007-11-20  
46 Utrikespolitiska institutet av Arne Bengtsson, 2007-11-28 
47 Cragin Sid.36 
48 Ibid. Sid.33 - 43 
49 Kumm Sid. 139 - 145 
50 Cragin Sid. 43 



  

Som verksamhetsområde har FARC hela Colombia men främst den södra delen av Colombia 

domineras av gruppen, de är också verksamma i gränsområdena till Panama, Venezuela och 

Ecuador. Som huvudmotståndare till FARC finns främst Colombias regering, andra 

konkurrerande grupperingar och olika colombianska paramilitära51 grupperingar.52  

 

 

5.3 ETA 
Organisationen ETA grundades 1959 i den Baskiska regionen av Spanien och förkortningen 

står för Euskadi ta Askatasuna som betyder Baskien � vårt fosterland och vår frihet. Baskien 

är en relativt rik region i norra Spanien och sydvästra Frankrike. Regionen har genom 

historien på olika sätt haft ett självstyre från omkringliggande stormakter och de har bland 

annat ett eget språk samt hävdar ett annat ursprung än det övriga Spanien.53  

 

Efter det spanska inbördeskriget 1936-39, där den konservative Franco segrade, drogs 

självstyret för Baskien in och som en motreaktion bildades en motståndsrörelse som kom att 

kalla sig ETA. De ursprungliga medlemmarna av gruppen bestod såväl av vänsterideologiska 

anhängare som av nationalister. De vänsterideologiska anhängarna ville ena både den 

baskiska och övriga spanska arbetarklassen medan de nationalistiska ville ena alla av baskiskt 

ursprung för att uppnå ett självstyre åt regionen. ETA har dock hela tiden dominerats av de 

nationalistiska sympatisörerna och deras mål med ett fristående Baskien.54  

 

Under de första åren efter grundandet ägnade sig inte ETA åt några våldsamma aktioner utan 

det var först 1961 som den första våldsaktionen utfördes. Organisationen iscensatte då ett 

attentat mot ett tåg som anhängare till Francos regim färdades i. Detta första attentat 

misslyckades och ett hundratal medlemmar av gruppen kunde senare gripas och fängslas. 

Efter detta bakslag var det relativt tyst kring organisationen under många år men 1968 

inleddes dock kampen på allvar. Organisationen hade då förstärkts med en hård kärna som 

rekryterats både från den spanska delen av Baskien och från den baskiska minoriteten i 

Frankrike.55 

 

                                                
51 Ersättare för reguljära militära enheter. 
52 Kumm Sid. 175 - 176 
53 Lutz (2004) Sid. 98 
54 Ibid. Sid. 98 
55 Kumm Sid.164 



  

1973 utfördes ett av organisationens mer kända attentat då Francos premiärminister och 

tilltänkta efterträdare Carrero Blanco dödades i ett bombattentat. Från år 1968 och under de 

följande tre decennierna beräknas ETA ha mördat upp emot 800 människor i sina olika 

attentat. 1980 räknas som det blodigaste året då 118 människor dödades. Flera försök att 

mäkla fred och få till ett slut på ETA: s blodiga kamp har under åren gjorts dock utan något 

lyckat resultat. Bland annat gjordes 1995 ett uppmärksammat försök av den argentinske  

 

 

nobelpristagaren att åstadkomma fredssamtal med ETA vilket misslyckades när ETA 1996 

utförde ytterligare attentat. 56  

 

Från år 1997 och framåt anses dock ETA ha förlorat det mesta av det folkliga stöd som 

organisationen har haft sedan den grundades. Runt om i Spanien började befolkningen att 

demonstrerade mot ETA och deras våld. Mer betydelsefullt var att även den baskiska 

befolkningen demonstrerade mot gruppen. Efter 1997 annonserade ETA att man hade för 

avsikt att lägga ner sina vapen. Dock har organisationen fortsatt att existera och också brutit 

fredsavtalet från 1997. Några större spektakulära attentat som ETA har tagit på sig har 

däremot inte utförts under de senaste åren före denna studies nerskrivande.57            

 

ETA har när de utfört attentat eller andra handlingar organiserat sig i mindre grupper på runt 

fyra personer som har arbetat mer eller mindre oberoende av varandra. Order om hur och när 

grupperna ska agera har de fått från en kontakt som har stått närmast över gruppen i hierarkin 

inom ETA. Denna organisation har gjort att gruppen blivit mindre utsatt och det har bidragit 

till svårigheter för den spanska staten att komma åt kärngruppen inom organisationen.58 

 

Medlemmarna i ETA bestod ursprungligen främst av studenter och intellektuella som 

rekryterades från medelklassen i de baskiska områdena i norra Spanien och södra Frankrike. 

1969 splittrades organisationen, majoriteten förespråkade återhållsamhet när det gäller våld 

och de var inriktade på fackföreningsarbete. Minoriteten av organisationen kom istället att 

inrikta sig på att utföra våldsdåd i form av bombattentat och överfall med handeldvapen.59 

 
                                                
56 Kumm.  Sid.164 - 165 
57 Ibid. Sid.170 
58 Douglass Sid. 245f 
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ETA har tillhandahållit vapen och ekonomiskt stöd från länder och organisationer som 

exempelvis Kuba, Lybien och IRA.60 Grupperingen har utfört bombdåd mot spanska städer, 

regeringsbyggnader, polis och militär men också attentat med handeldvapen mot ledande 

politiker och framstående industriledare. Förutom det finansiella stödet från olika länder och 

andra terroristgrupperingar har ETA ägnat sig åt rån, utpressning och beskyddarverksamhet 

för att komma åt ekonomiska medel.  

 

Organisationen beräknas under dess mest aktiva år utfört omkring 500 rena avrättningar och 

mer än 60 kidnappningar. ETA har dock också haft många motgångar och beräkningar visar 

att minst 100 medlemmar har dödats och nära 20 000 har fängslats.61 

 

Ledarskapet för ETA har under den period som organisationen har existerat skiftat ett flertal 

gånger och av dess ledare så är nästan alla okända för allmänheten. Antalet medlemmar är 

väldigt osäkert men det är troligtvis en ganska liten organisation på runt några tusen 

medlemmar, den aktiva ledarkärnan är dock betydligt mindre än så. Många medlemmar har  

också genom åren gripits och i mitten av 1990-talet beräknas omkring 600 av gruppens 

medlemmar sitta i fängelser runt om i Spanien.62  

 

ETA har främst haft Spanien som verksamhetsområde och många av attentaten som gruppen 

har utfört har skett antingen i Madrid eller i städer runt om i det baskiska området. ETA har 

också använt platser som ligger på den franska gränsen för att hålla sig undan den spanska 

militären och polisen samt för att organisera sina våldsdåd därifrån. Dock har det blivit allt 

svårare att utnyttja fransk mark under senare år då de franska och spanska myndigheterna har 

börjat ett samarbete som bland annat innebär ett långtgående utlämningsavtal mellan 

länderna. 63   

 

5.4 Al-Qaida 
Al-Qaida betyder basen eller grunden på arabiska och gruppen har sitt ursprung från åren runt 

1979 vilket är året som Sovjetunionen invaderade Afghanistan för att stödja den sovjettrogna 

regeringen. Som svar på denna invasion startades ett muslimskt uppror och rekryterna till 

                                                
60 Förkortning för Irländska republikanska armén, en organisation som kämpar för att Nordirland ska tillhöra 
Irland istället för Storbritannien. 
61 Whittaker (2004) Sid. 44 - 45 
62 Kumm Sid.169-170 
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detta uppror kom från hela den muslimska världen. Organisationen av rekryteringen styrdes 

framförallt från Egypten och ekonomiskt backades upproret upp av olika personer där den 

unga saudiska civilingenjören Usama bin Laden var en utav de mer framstående. Enligt 

beräkningar stödde han upproret med minst 300 miljoner amerikanska dollar under de år som 

upproret varade.64    

 

 

 

1988 etablerades al-Qaida som en mer fast organisation med Usama bin Laden som en av 

ledarna. Ledarskapet har alltid bestått av ett fåtal personer, runt ett 30-tal personer har sedan 

det bildades ingått i det direkta ledarskapet. Beslutsfattandet är dock relativt decentraliserat 

vilket innebär att det är fritt fram för initiativ från de olika grupperna att utföra sina attentat 

mot fienden.65   

 

Prioriteringarna för al-Qaida och dess allierade har varierat över tid, på 1980-talet var det 

befrielsen av Afghanistan från sovjetunionen som prioriterades. Under 1990-talet, när USA  

stationerade styrkor i Saudi-Arabien pågrund av konflikten i Kuwait, blev det högsta prioritet 

att avlägsna dessa styrkor från den heliga marken. Al-Qaida började nu också kämpa för att få 

bort regimer som de ansåg hade brutit med det sanna islam, exempel på sådana är Egypten. 

Hög prioritering hade och har också Israel, Palestina konflikten, där de anser att Israel 

förtrycker muslimer och att staten Israel ska utrotas.66  

 

Al-Qaida har haft ansvaret för en mängd attacker runt om i världen. Några av de mer kända 

attackerna är de på amerikansk militär i Somalia 1993, bombattentaten mot amerikanska 

styrkor i Saudiarabien 1996, attackerna 1998 på USA: s ambassader i Nairobi, Kenya och 

Tanzania och 11 september attacken 2001 mot World Trade center och Pentagon. Al-Qaida 

har också stått bakom ett flertal andra mindre attacker samt planerat andra attacker som dock 

har lyckats avstyras innan de har satts i verket.67 

 

När de regimer som al-Qaida försökte få bort inte försvann skyldes misslyckandet på att de 

stöddes av supermakten USA och andra mäktiga västländer. Al-Qaida bestämde nu att 
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66 Jervas Sid. 169 - 170 
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kampen mot USA skulle få högsta prioritet och det var först efter att USA besegrats som de 

framgångsrikt kunde besegra sina andra fiender. Al-Qaida anser att först efter att man 

besegrat USA och dess allierade ska det vara möjligt att bygga upp en muslimsk superstat och 

ett nytt islamistiskt kalifat. Detta ska sedan styra över stora delar av världen och på detta sätt 

bekämpa och segra över sina fiender vilket är gruppens uttalade mål.68  

 

 

 

Al-Qaida har en organisationsform där en slags generalemir är den högste ledare, vilken för 

närvarande är Usama Bin Laden. På nivån under återfinns ett konsultativt råd som har som 

uppgift att arbeta fram målsättningar och strategier. 69 Nästa steg i organisationen är de fyra 

kommittéerna: en militär, en ekonomisk, en för religiösa frågor och en för mediefrågor. De 

olika kommittéerna kan sedan tillsätta arbetsutskott för att bearbeta olika frågor. Den militära 

kommittén är ansvarig för den militära utbildningen samt för utbildningen i terrorism som 

sker i olika läger runt om i världen.70     

 

Förutom det centrala kommandot finns ett antal olika celler representerade i över 50 olika 

länder runt om i världen. Dessa utför attacker på order från rådet. Cellerna är delvis 

självstyrande och kan också agera på eget bevåg, vilket främst förekommer vid småskaliga 

attacker. Ekonomiska medel får al-Qaida från bland annat droghandel, beskyddarverksamhet, 

utpressning och bidrag från olika människor och organisationer runt om i världen.71 

 

Al-Qaida beräknas idag bestå av någonstans mellan 5000 och 12000 aktiva medlemmar som 

är uppdelade i runt 24 olika undergrupper eller celler. Grupperingen finns representerad i ett 

flertal olika länder och är multinationell till sin karaktär. Förutom att delta i gemensamma 

operationer delar de olika grupperingarna på resurser, upprätthåller kontakter mellan varandra 

och hjälper varandra med att tvätta pengar. Då al-Qaida har en relativt lös organisation 

innebär det att om en grupp förintas av myndigheterna hotas inte hela nätverket av 

förstörelse.72 
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Ideologin som al-Qaida bygger sin verksamhet på är en slags panislamistisk ideologi, som 

innebär ett försök att ena olika muslimska grupper som exempelvis sunni och shia muslimer. 

Huvudtankarna är att alla muslimer måste enas för att kunna besegra islams stora fiender, som 

för tillfället främst är USA och Israel.73  

 

Efter att materialet kring de fyra olika terroristgrupperna har presenterats här ovan kommer 

analysen av detta material att presenteras i det efterföljande analytiska kapitlet. 

6. Analytiska slutsatser 
 

I detta kapitel ska de fyra terroristgrupperna, som det i föregående empirikapitel har 

redovisats för, analyseras. Därigenom ska det vara möjligt att inplacera grupperna på korrekt 

plats i den kategoriseringsmodell som återfinns här nedan. Analysen kommer att utgå från de 

fyra olika delarna målsättningar, organisation, fiender och medel som återfinns i 

kategoriseringsmodellen. Analysen utförs genom att frågeställningarna, som återfinns i 

inledningskapitlet av denna studie, prövas och besvaras på respektive terroristgruppering. 

Detta möjliggör sedan att respektive grupp kan placeras in i den ruta i 

kategoriseringsmodellen som på mest korrekta sätt motsvarar träffbilden för den aktuella 

grupperingen. 

 

Fråga 1: Vilken övergripande målsättning finns med verksamheten som gruppen bedriver? 

 

RAF: Målet för kampen som RAF bedrev var att förändra det Västtyska samhället genom att 

få till en slags vänsterrevolution, gruppen vände sig också mot kapitalismen och det 

konsumtionsmönster som man ansåg vara en fara för mänskligheten. 

 

FARC: Det uttalade huvudmålet för FARC har sedan de grundades varit att uppnå en politisk 

förändring i landet för att därigenom skaffa makten. De politiska ambitionerna har dock 

kommit allt mer i skymundan för våldsamheter och kriminell verksamhet som gruppen har 

utfört. 

 

ETA: Målsättningen för den kamp som ETA bedriver är att vinna självstyre för den baskiska 

regionen som idag lyder under Spanien.   
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Al- Qaida: Den uttalade slutgiltiga målsättningen som al-Qaida har med sin verksamhet är att 

bygga upp en muslimsk �superstat� som ska leva enligt de religiösa ideal som gruppen anser 

vara de rätta. Som en del i detta mål bekämpar gruppen främst västvärldens militärt starka 

nationer som exempelvis USA och Storbritannien, huvudmotståndare har dock varierat över 

tid. Grupperingen anser också att alla muslimer måste enas för att islam ska kunna segra över 

övriga falska religioner. 

 

Fråga 2: Hur organiserar sig grupperingen? 

 

RAF: Den organisationsform som RAF använde sig av var att de hade ett ledarskap som 

delades mellan ett flertal personer. Ursprungligen styrdes organisationen främst av Andreas 

Baader och Ulrike Meinhof men efter att dessa bägge fängslats tog en ny generation ledare 

över. När också dessa fängslats drev en tredje generation ledare organisationen vidare. 

Gruppen hade också ett tätt samarbete med andra terroristgrupperingar. Attentaten som 

gruppen utförde genomfördes av olika mindre delgrupper som var aktiva dels i Västtyskland 

men också i en rad olika grannländer. 

 

FARC: Som ledare för FARC finns en person vid namn Manuala Maruland. Det praktiska 

ledarskapet delas dock av ett antal operationella befälhavare som var och en har ledarskap 

över sin del av organisationen. Dessa befälhavare har regelbundna möten för att planera och 

samordna sina aktioner och attentat.  

 

ETA: ETA är organiserade i mindre grupper på runt fyra personer som arbetar relativt 

oberoende av varandra. Order om när och hur de ska agera får de från en kontakt som står 

närmast i hierarkin inom ETA. Ledarskapet för ETA har genom åren skiftat ett flertal gånger 

beroende på att ledare har fängslats eller dödats. Den aktiva bestämmande ledarkärnan består 

förmodligen endast av ett fåtal personer.  

 

Al-Qaida: Organisationen som al-Qaida tillämpar är att det i toppen finns en ledare som 

kallas generalemir, därunder återfinns ett antal olika råd. Underställda ledaren och råden finns 

kommittéer med olika ansvarsområden. Förutom detta centrala kommando så är gruppen 

uppbyggd av ett antal celler som finns placerade runt om i världen, dessa celler agerar dels på 



  

order från de högre delarna av organisationen och delvis på egen hand. Vilket gör att de kan 

förintas utan att organisationen som helhet skadas. 

 

Fråga 3: Vilka är gruppens huvudfiender? 

 

RAF: Gruppens huvudfiender var främst det styrande skiktet i Västtyskland alltså staten 

västtyskland. Gruppen ansåg inte att landet hade gjort upp med sitt nazistiska förflutna och 

därför behövdes det en vänsterrevolution för att åstadkomma förbättring och ett rättvisare 

samhälle. Kapitalismen som en slags rörelse ansågs också den vara en fiende som gruppen  

 

ansåg ligga bakom elände och orättvisor i samhället. RAF attackerade därför bankmän, 

företagschefer eller andra ledande personer i det kapitalistiska systemet.  

 

FARC: Huvudfiender till FARC är den colombianska staten och den enligt FARC korrupta 

regeringen som stöds av USA. Andra uttalade fiender som FARC har är konkurrerande 

gerillagrupper och paramilitära grupperingar som är verksamma i Colombia. 

  

ETA: Fiende till gruppen är den Spanska staten som enligt ETA är den aktör som förhindrar 

att Baskien kan bli en självständig stat. De attentat som ETA har utfört har riktats mot den 

spanska staten med avsikten att få till en självständighet. 

  

Al-Qaida: Vilka som Al-Qaida anser vara sina huvudfiender har varierat över den tid som 

organisationen har existerat. Under de första åren sedan gruppen uppkommit var det främst 

Sovjetunionen, som då ockuperade Afghanistan, som ansågs vara gruppens huvudfiende. 

Detta har sedan svängt och idag är det främst USA och dess allierade som kan sägas vara den 

fiende som Al-Qaida främst bedriver sin kamp emot. Dock anser gruppen att det alla som står 

i vägen för islams expansion ska anses vara fiender och de ska därför bekämpas.  

 

Fråga 4: Vilka drabbas främst av de medel som gruppen använder i sin verksamhet? 

 

RAF: Gruppen utförde under sin aktiva tid ett flertal olika attentat mot bland annat varuhus 

och ambassader men också flygkapning stod på deras repertoar. Dock var skadorna räknade i 

människoliv och egendom relativt begränsade i jämförelse med vad många andra 



  

terroristorganisationer har åstadkommit. Attentaten som utfördes var istället relativt 

begränsade och drabbade endast ett fåtal personer direkt.  

  

FARC: Det våldsutövande som FARC har utfört och utför är storskaligt och går vid vissa 

tillfällen att jämställa med ett regelrätt krig. Gruppen har vid ett flertal tillfällen utfört 

bombattentat som har skördat ett stort antal människoliv. Ett stort antal människor har 

antingen dödats eller kidnappats av gruppen genom åren, städer har anfallits och gruppen har 

också använt sig av avancerade vapen som luftvärnsraketer.   

 

 

 

ETA: Terroristverksamheten som ETA har utfört har traditionellt främst varit koncentrerad 

till att attackera representanter för den Spanska staten. Måltavlor för gruppen har främst varit 

poliser, militärer och politiker, dock har också ett flertal civila offer skördats i främst 

bombattentat.   

 

Al-Qaida: Attackerna som Al-Qaida har utfört har främst varit riktade mot utländska styrkor 

som har ansetts vara fiender till Islam. Dock har gruppen främst under de senaste åren riktat 

ett flertal blodiga attentat mot civila. Exempel på detta finns i och med 11 september attentatet 

mot USA och bombningarna i London och Madrid. Gruppen har visat att det våld som de 

utför kan ske var som helst i världen och drabba vem som helst.  

 

Figur 3, Kategoriseringsmodellen, resultat 
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Studien har som framgår av ovanstående kapitel och modellen visat att de två grupperna RAF 

och FARC tillämpar en gerillaorganisation medan Al-Qaida och ETA organiserar sig enligt en 

cellorganisation. Det som är avgörande för denna placering är att RAF och FARC har en klar 

ledar struktur som ger order till sina underställda. Ordergången är att jämställa med den hos 

en reguljär armé vilket gör att det går att konstatera att de bägge tillämpar en 

gerillaorganisation. De två grupperna Al Qaida och ETA å sin sida har mer utav en 

cellorganisation i och med att de har ett flertal olika små oberoende grupper som utför sin 

verksamhet mer eller mindre oberoende av varandra. Dock har också dessa grupper ett 

centralt ledarskikt men det avgörande är att kommandogrupperna agerar oberoende av 

varandra.  

 

Vad det gäller målsättningarna som grupperna har så är uppdelningen att Al Qaida och RAF 

bedöms ha oklara målsättningar medan FARC och ETA har klara målsättningar. Den 

avgörande faktorn här är hur klara målen för grupperna är. FARC och ETA har i jämförelse 

de tydligaste målsättningarna där FARC har som mål att ta makten i landet Colombia medan 

ETA vill skapa självständighet för Baskien. Motsatsen är Al Qaida och RAF vars 

målsättningar istället är mer globala och samhällsomstörtande. Al Qaida vill göra Islam till 

den dominerande världsreligionen medan RAF ville åstadkomma någon slags socialistisk 

revolution. 

 

Under faktorn medel är det som ska avgöras om grupperna tillämpar metoder eller medel som 

endast drabbar direkta fiender till gruppen eller om metoderna också drabbar ett stort antal 

oskyldiga människor. Här vägs också sådant som användande av massförstörelsevapen in. De 

grupper som anses använda medel som drabbar alla är Al Qaida och FARC medan grupperna 

som använder medel som endast drabbar vissa är RAF samt ETA. Det som gjorde att Al 

Qaida och FARC hamnade under kategorin drabbar alla är att dessa grupper tillämpar 

storskaliga attacker som drabbar ett stort antal människor. De har också visat att liten hänsyn 

tas till oskyldiga civila och att de inte drar sig för att utföra stora bombattentat. Motsatsen är 

grupperna RAF och ETA vara medel är mer avgränsade, de attentat som har utförts har i stor 

utsträckning varit småskaliga och direkt drabbat målen för terrorgrupperna. ETA är dock här 

ett gränsfall i och med att de också har utfört större sprängattentat dock är det inte helt klarlagt 

att denna grupp är skyldig till ett flertal stora attentat som de anklagats för.  

 



  

De fiender som grupperna har är att anse som antingen klara eller oklara. Gränsdragningen 

som här har dragits har gjort att RAF och Al Qaida har ansetts ha oklara fiender medan FARC 

och ETA har klara fiender. Detta baseras på att FARC och ETA kämpar mot en tydlig fiende, 

Colombias stat respektive Spaniens stat. RAF och Al Qaida å sin sida har mer oklara fiender, 

där RAF hade kapitalistiska samhället, Västtyska staten och borgligheten som fiender. Al 

Qaida har västmakterna men också konkurrerande religioner som fiender. Dessa två gruppers 

fiender är alltså mer oklara och svåra att definiera.   

 
 

 

7. Diskussion 
 

Efter att denna studie har slutförts och syftet därmed har uppfyllts ska det i detta kapitel föras 

en diskussion kring resultaten av studien samt hur en eventuell utökning av studien kan ske. 

 

Resultaten som presenterades i det föregående kapitlet där de olika grupperingarna placerades 

in i kategoriseringsmodellen betyder dock inte att de grupper som hamnat inom samma 

kategori i modellen är varandras likar. Tvärtom så kan det förekomma stora skillnader mellan 

grupperna trots att de som ett exempel tillämpar samma organisationsform. I fallet med de två 

grupperna RAF och FARC är det så att RAF var en liten organisation med en avgränsad 

ledarkärna. Gruppen utförde små attentat på olika platser koncentrerat till Västtysklands 

närområde. FARC är istället en stor och stark organisation med tusentals medlemmar och 

starka resurser som går att jämställa med en stark statsmakts militär. Det som dock anses vara 

ett faktum är att organisationsformerna hos dessa två grupper går att jämställa med varandra. 

 

När man utför en studie av detta slag är det också svårt att undvika gränsfall det vill säga var 

man ska placera de olika grupperna i för ruta i kategoriseringsmodellen. Jag anser dock att de 

placeringar som har bestämts i denna studie är väl belagda i det empiriska materialet. Det går 

självklart också att diskutera både urvalet av vilka terroristgrupper som ska ingå i studien 

såväl som faktorerna som ska återfinnas i kategoriseringsmodellen. Jag dock att de 

grupperingar som finns med i studien har ett berättigande att finnas med här och att faktorerna 

som finns med i modellen är intressanta och relevanta för att denna studie ska ge intressanta 

resultat.  



  

 

Efter att studien har slutförts och syftet har uppnåtts ska här redovisas för några tankar kring 

hur det eventuellt i framtiden skulle vara möjligt att gå vidare med studien. En möjlighet är då 

att upprepa studien på andra terroristgrupperingar. Det skulle då vara möjligt att göra upp ett 

mer heltäckande schema där ett större antal olika grupperingar ingår. Detta skulle vara 

intressant för att på det sättet skapa ett kategoriseringsverktyg över terroristgrupperingar. 

 

 

 

 

8. Sammanfattning 
 

Denna studie är uppförd med syftet att öka förståelsen och kunskapen kring terrorism. Detta 

syfte uppnås genom att fyra olika terroristgrupperingar studeras. Det som studeras är hur 

grupperna är organiserade, om de har klara målsättningar, vilka fiender de har och med vilka 

medel som de bedriver sin terrorism.  

 

För att uppnå syftet används en kategoriseringsmodell som konstrueras inom ramen för 

studien. Modellen har för avsikt att genomföra en uppdelning mellan de studerade 

terroristgrupperingarna baserad på de två organisationsformerna gerillaorganisation och 

cellorganisation, mellan om gruppernas målsättningar är klara eller oklara. Mellan om medlen 

som grupperna använder drabbar alla eller endast vissa och slutligen mellan om fienderna 

som grupperna har är klara eller oklara. 

  

De grupperingar som tillämpas på modellen är ETA, Baader-Meinhofgruppen (RAF), Al 

Qaida och FARC. Anledningen till valet av dessa fyra grupper är främst för att de alla har 

varit eller är relativt välkända och aktiva. De representerar också ett logiskt urval baserat på 

geografi, storlek och aktualitet.  

 

Med hjälp av frågeställningar och genom en analys av empiriavsnittet i studien har de fyra 

terroristgrupperingarna placerats in i kategoriseringsmodellen. Resultaten som har 

framkommit är att ETA tillämpar cellorganisation, har klara fiender och mål samt att deras 

våld främst drabbar vissa utvalda. Al-Qaida tillämpar också de en cellorganisation men de har 



  

oklara fiender och mål samt att deras våld riskerar att drabba stora mängder oskyldiga 

människor. RAF är organiserade enligt en gerillaorganisation, de har oklara mål och fiender 

och deras våld drabbar endast vissa utvalda offer. FARC tillämpar en gerillaorganisation och 

de har klara fiender och mål men deras våld riskerar att drabba alla som kommer i vägen för 

deras storskaliga attentat.  
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