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Abstract 

The following is an assignment about the use of the word terrorism throughout history. This 

assignment contains a conceptual historical analysis of the term terrorism. The aim of this 

assignment is the following: To discern, through a conceptual historical analysis, how the 

term terrorism has been used and how the meanings of the term terrorism has changed in time. 

To provide an answer to this thesis is the assignment tries to answer the following 

questions: 

1) How can conceptual historical analysis be applied to the term terrorism? 

2) How can the term terrorism be defined? 

3) How has the term terrorism been used throughout history, with specific focus on the 

academic world and even some contemporary texts? 

4) Is it possible to point out some clear changes in the use of the term from the moment of its 

first use until current time? 

5) Which meanings has the term terrorism received and how are these meanings associated 

with the term terrorism? 

The assignment initially highlights different theories on conceptual historical research 

as well as links these theories to the actual term terrorism. After this some difficulties with 

defining terrorism as a term are pointed out and the impact this has on research within the 

field of terrorism. Following this is the actual analytical part which is split into three parts; the 

use of terrorism throughout history, implied terrorism before the term was coined and in 

fiction, and lastly some examples of the use of terrorism taken from older texts.  
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1. Inledning 

Rosemary Daye popped her third tabacco gum of the day. It had been three weeks and she’d 

smoked only two cigarettes. Both when she’d had a drink with Sean. She had felt that there was 

an excuse with a new boyfriend. On that second date, she’d been so nervous that accepting a 

cigarette had helped her to establish the cloud of sophistication with which she was trying to 

blind him. She knew now that it was an effort she did not need to make. Now she knew how 

gloriously blinded he’d been already. She’d worn her print dress and he had actually whimpered 

even before she had slowly peeled it off. […] She smiled at herself in a dark window. Mechan’s 

beauty parlour. Rosemary checked that window often. Rosemary checked many windows often. 

[…] In the past couple of years, she had established some control over her hair. With the help of 

an electronic straightening device and a mysterious post-shampoo unguent that seemed to 

thicken it she had won the battle. Too often, her hair still looked like an unfashionable air 

hostess’s coiffure, and bad-hair days were more than bad for her, but it was progress. 

Nonetheless she had not lost her self-checking window habit. […] The light of Fountain Place 

brought her to some approximation of her senses. She had wandered and bought skirts for so 

long that she had neglected to get her lunch. She didn’t have much time left. She turned into the 

small sandwich shop to which she always went. She stopped at the door to let a hand-some, 

raffish young man in a green suit pass by. He, struck by the flush of her face and neck, smiled 

flirtatiously and held the door open with a vaguely gallant air. She smirked happily and stepped 

under his arm. She turned to murmur some thanks and stopped existing. 

The largest part of one of the glass displays cases blasted in her direction. Though fragmented 

before it reached her, the pieces of shrapnel and glass were still large enough to kill her 

instantly. Her left arm was torn off by sheeted glass and most of her head and face was 

destroyed by the twisted mass of a metal tray. The rom of the display case, which was in three 

large sections, sliced through or embedded in her recently praised hips and some heavy glass 

jars impacted on her chest and stomach, pulverizing her major organs.
1
 

 

Den ovanstående texten kommer från boken Eureka Street av Robert McLiam Wilson kapitel 

elva där läsaren lär känna Rosemary Daye som bor i Belfast och som bara fyra sidor senare 

dör i en terroristattack. Texten är en av de bästa exemplen på hur helt vanliga människor med 

helt vanliga problem och helt vanliga tankar plötsligt kan bli inblandade i en terroristattack. 

Terrorism har blivit av stor vikt i samhällets diskussioner, särskilt efter den 11:e september 

                                                 

1
 McLiam Wilson, Robert. Eureka Street, Vintage, London, 1998 s.218-222. 
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2001 då attacken på World Trade Center och Pentagon i USA visade att det egentligen kan 

förekomma när som helst och var som helst. Begreppet ”terrorism” har dykt upp i många 

diskussioner och legat nära hjärtat för stora delar av det västerländska samhället. Ändå så är 

begreppet terrorism inte något nytt och har det använts och diskuterats lång innan Twin 

Towers-incidenten. Det är därför som följande uppsats kommer att analysera begreppet 

terrorism och hur begreppet har utvecklats sedan sin första användning.  

 

1.1 Syfte 

I denna uppsats kommer begreppet terrorism att stå centralt. Terrorism är ett begrepp som 

under 2000-talet har blivit mycket aktuellt och fått stora mängder med användningar och 

betydelser. För att få klarhet över begreppets betydelse och utveckling kommer den här 

uppsatsen ha följande syfte: 

Att genom en begreppshistorisk analys redogöra för hur begreppet terrorism har använts 

och hur innebörden av begreppet terrorism har förändrats över tid. 

 

1.2 Delmål 

För att komma fram till en tydlig och utförlig analys kring begreppet terrorism och dess 

innebörd kommer den här uppsatsen försöka svara på följande frågor: 

1) På vilket sätt kan man begreppshistoriskt analysera begreppet terrorism? 

2) Hur kan man definiera begreppet terrorism? 

3) På vilka sätt har begreppet terrorism använts inom historia, med stort fokus på den 

akademiska världen men även några samtida texter? 

4) Finns det tydliga förändringar i begreppets användning från den första gången som 

begreppet användes fram till nu? 

5) Vilka innebörder har begreppet terrorism och hur blir dessa innebörder associerade med 

begreppet terrorism? 

 

1.3 Disposition 

För att underlätta läsningen av den här uppsatsen inkluderar jag en kort översikt av hur 

uppsatsen är upplagt samt ger en översikt av viktiga datum.  

Uppsatsen börjar med en översikt av arbetssättet som ligger till grunden för uppsatsen. 

Det handlar om en inledning ett syfte, material, och metod. Efter det förs ett resonemang 

kring teorin som kommer att genomsyra uppsatsen, i det här fallet handlar det om 

begreppshistoria och begreppshistorisk teori.  
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Efter att begreppshistoria har utvecklats som teori behandlas begreppet terrorism i 

samband med begreppshistorisk teori och motiveras hur och varför terrorism lämpar sig för en 

begreppshistorisk analys. Detta följs av ett kapitel som diskuterar olika svårigheter med att 

definiera begreppet terrorism och hur det har påverkat forskning kring ämnet. 

Kapitlen 7,8 och 9 innehåller då uppsatsens analys baserad på den kvalitativa 

närläsningen. Terrorism kommer att diskuteras utifrån olika slags litteratur. Det handlar om 

begreppets användning i tiden i kapitel 7, implicerad terrorism i kapitel 8 och exempel utifrån 

äldre litteratur i kapital 9.  

Till slut kommer hela uppsatsen att sammanfattas och dras det några slutsatser utifrån 

det som har skrivits i uppsatsen samt några fundering kring vidare forskning. 

 

1.4 Några viktiga datum 

Aristoteles    384 f.kr.-322 f.kr. 

Seloterna    ~Kristis födelse 

Franska revolutionen    1789-1799 

Skräckväldet    1794-1795 

Anarkisternas tid   ~1848~1923 

Boken revolutionens Principer  1869 

Israel/Palestinia konflikteskalation (kapningar) 1968 

Självmordsbombning i Beirut  1983 

World Trade Center och Pentagon attacken  11 september 2001 

 

 

2 Metod 

Den här uppsatsen kommer att baseras på en närläsning av olika texter som handlar om 

terrorismens historia eller terrorismens definitionsfråga. Detta innebär att det här blir en 

kvalitativ forskning kring begreppet terrorism. Eftersom begreppet står i centrum för den här 

uppsatsen kommer den stödande teorin för uppsatsen bestå utav begreppshistorisk analytisk 

forskning. För att försöka svara på definitionsfrågan kommer den här uppsatsen att belysa 

flera vedertagna definitioner från såväl individuella experter som viktiga institutioner som 

Förenta Nationer och den Europeiska Unionen. På så sätt kommer det, i den här uppsatsen, 

ställa i föregrunden en uppsättning av definitioner som ska täcka de flesta antaganden om 

ämnet terrorism. För att sedan dra slutsatser kring begreppet terrorismens utveckling genom 

historian kommer det belysas ett antal enstaka moment i historien där begreppet terrorism 
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spelade en stor roll. Det handlar om den franska revolutionen, anarkismens stora tid, första 

delen av 1900-talet, andra delen av 1900-talet och till slut 2000-talet; som också kan betraktas 

som tiden efter attacken på USA på den 11e september 2001. Efter dessa moment kommer det 

att tas upp några specifika situationer som förknippas med terrorism även om det kan 

betraktas som oväntad. Det handlar om tyrannteori, historiska moment som på den relevanta 

tiden inte kallades för terrorism, och terrorism inom fiktion. Detta följs av några exempel från 

äldre litteratur som ordet terrorism har använts i. Till slut kommer det dras slutsatser kring det 

hela, med syftet att försöka svara på hur begreppet terrorism har används och hur innebörden 

av begreppet terrorism har förändrats över tid.  

 

2.1 Material 

När det gäller den begreppshistoriska teorin kommer det i den här uppsatsen först och främst 

att ta upp teorin som utvecklades av Reinhart Koselleck, som var en av de första att betona 

vikten av begreppshistorisk forskning. För att senare vidare utveckla Kosellecks teorier samt 

nya utvecklingar inom begreppshistorisk forskning, kommer författarna Jonas Hansson, Mats 

Persson och Bo Lindberg få stort utrymme i den här uppsatsen. Dessa tre författare tar upp 

olika sätt att jobba begreppshistorisk samt problem som en begreppshistorisk forskare kan 

komma på. 

För att dra slutsatser kring definitionsfrågan vänder den här uppsatsen sig mest mot tre 

författare som har skrivit specifikt om terrorismens definitionssvårigheter. Det handlar om 

Leonard Weinberg et al., Anthony Richards, och Jack P. Gibbs. Med hjälp av dessa tre 

författare och några andra kommer definitionsfrågan att analysera och förtydliga.  

Till slut finns det en mängd böcker av moderna specialister på terrorism och 

terrorismens historia som har skrivit på engelska, som bland andra Laqueur, Sinclair, Chiliand 

& Blin, Crenshaw. När det gäller svenska forskare om terrorism vänder jag mig i uppsatsen 

till bland andra Kumm, och Jervas. För att analysera vilka olika betydelser begreppet 

terrorism har haft kommer dessa analytiska verk att användas på grund av att de behandlar 

terrorism historia och för fram olika moment som anses ha varit terrorism. Utifrån det kan 

man dra slutsatser kring begreppet terrorism och hur det har används över tid. 

För att även ta nytta av källor från de relevanta tiderna kommer det att tas upp några 

äldre böcker, artiklar eller dokument från till exempel början och mitten av 1900-talet. På 

grund av begränsad tillgång till sådant material är det dock mer något som skulle lämpa sig 

för senare vidare forskning. 
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På grund av författarens språkliga och tidsmässiga begränsningar kommer uppsatsen att 

förhålla sig huvudsakligen till engelsk och svensk material. Detta innebär även att uppsatsen 

nästan automatiskt får ett perspektiv som domineras av västervärlden, med många 

västeuropeiska och amerikanska källor. 

 

3 Tidigare forskning 

Forskningen kring terrorism har växt fram mest i andra hälften av 1900-talet. Det var på den 

tiden att terrorism som fenomen blev mer synligt i världen genom nya medier, och terrorism 

utvecklade snabbt som krigsmetod. Schmid & Jongman drog år 1988 till exempel slutsatsen 

att 90 procent av all litteratur om terrorism hade skrivits efter 1969
2
 som var ett år efter att 

flygkapningarna i Pakistan fick mycket uppmärksamhet i median.
3
 Man ser att ökningar i 

forskning kring terrorism, inte helt överraskande, nära förknippas med aktuella terroristiska 

händelser i världen. Det är därför inte helt oväntat att året 2001 har inledd en extrem ökning 

av verk som handlar om terrorism. Andrew Silke påpekade i en artikel som publicerades 2008 

att det kom ut så mycket material om terrorism att, om det skulle fortsätta, statistikerna skulle 

förskjuta till att 90 procent av litteraturen om terrorism har skrivits efter 9/11.
4
 Författaren 

påpekar att det är en ökning från nämnvärd lite material men att det ändå är ett steg i rätt 

riktning för terrorismorienterad forskning.
5
 Silke visar att det publicerades 1108 titlar om 

terrorism år 2001 och att nästan alla av dem kom ut i de sista tre månader. Året därpå ökade 

antalet till 1767 som innebär 34 böcker om terrorism varje vecka. Författaren skriver att år 

2008 kom det ut en ny bok om terrorism varje 6 timmar och det handlar då bara om 

Engelskspråkiga titlar.
6
  

I den här uppsatsen kommer jag inte att fokusera särskilt mycket på händelserna på 9/11 

även om de nutida innebörder av begreppet terrorism naturligtvis är relevant för ämnet och 

kommer att tas upp. De ovanstående statistikerna visar dock hur ämnet terrorism, innan 9/11, 

på något sätt inte har haft den akademiska intresse som det möjligen borde ha haft. Silke 

skriver att forskning kring terrorism ofta hamnade i klyftan mellan disciplinerna som ledde till 

                                                 
2
 Schmid, Alex & Albert Jongman. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Databases, 

Theories and Literature, Sage Publications, 1988. 
3
 Chaliand, Gérard & Arnaud Blin. The History of Terrorism From Antiquity To Al Qaeda, University of 

California Press, Berkely, 2007. s. 221 
4
 Silke, Andrew. Research on Terrorism A Review of the Impact of 9/11 and the Global War on Terrorism, 

Springer, 2008. s.28 
5
 Silke, Andrew. Research on Terrorism A Review of the Impact of 9/11 and the Global War on Terrorism, 

Springer, 2008. s.27 
6
 Silke, Andrew. Research on Terrorism A Review of the Impact of 9/11 and the Global War on Terrorism, 

Springer, 2008. s.28 
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att bara få akademiker har fullt ägnat sig åt forskning kring terrorism.
7
 Följden som Silke 

påpekar av detta är även att få av det som har gjorts innan 2000-talet har varit baserad på 

akademisk och utförligt undersök.
8
 Schmid och Jongman skrev att ”80 procent av litteraturen 

är inte undersök baseradpå forskning i något rigorös sätt; istället är det för ofta  berättande, 

fördömande och normativt”.
9
 

 

3.1 Tre inriktningar 

När det gäller analytiska verk om terrorism verkar det som man kan peka ut tre inriktningar 

varav två är särskild relevant för den här uppsatsen. De första två inriktningarna handlar om 

forskning som antingen försöker leda till en allmän acceptabel definition av terrorism eller 

försöker att ge en översikt av terroristiska händelser från de första terroristerna fram till nu. 

Tredje inriktningen är helt enkelt riktat på 9/11 och försöker sätta händelsen i otaliga olika 

slags perspektiv.  

Den begreppshistoriska analysen som kommer att föras I den här uppsatsen faller 

egentligen precis mellan de två förstnämnda inriktningarna på grund av att uppsatsen inte 

försöker komma fram till någon definition och inte heller försöker beskriva gamla 

terroristiska handlingar. Istället kommer den här uppsatsen att försöka dra slutsatser kring 

olika definitioner och användningar av begreppet terrorism som har funnits samt hur 

begreppet terrorism har använts tidigare för att beskriva olika händelser. Det verkar även som 

det här sättet att gå tillväga när det gäller terrorism, så vitt jag vet, inte har gjorts förut i den 

här formen. Det är naturligtvis möjligt att det har gjorts på ett annat språk än engelska, 

svenska eller holländska (de tre språk som jag har möjligheten att undersöka) eller att jag helt 

enkelt inte har lyckats hitta forskningen. Det betyder inte heller att ämnet har lämnats helt 

oberörd inom akademisk forskning kring terrorism. De flesta författare som på något sätt 

skriver om terrorismen har en översikt av terrorismens historia i början där det ofta tas upp 

Franska revolutionen och ibland lite till. Ändå skulle man kunna dra slutsatsen att det här är 

en ny infallsvinkel på ämnet terrorism och kan bidra till den internationella interpretationen av 

terrorism, förståelse för begreppet terrorismens utveckling, och medvetenhet om att begreppet 

möjligen betyder något annat i gamla texter än det man menar med begreppet i nutida 

sammanhänger. 

                                                 
7
 Silke, Andrew. Research on Terrorism A Review of the Impact of 9/11 and the Global War on Terrorism, 

Springer, 2008. s.29 
8
 Silke, Andrew. Research on Terrorism A Review of the Impact of 9/11 and the Global War on Terrorism, 

Springer, 2008. s.30 
9
 Schmid, Alex & Albert Jongman. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Databases, 

Theories and Literature, Sage Publications, 1988. 
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En person som slutligen bör nämnas är Abe Bergegårdh som år 2010 har skrivit en 

uppsats med syfte om att svara på följande fråga: ”Kan man skönja olikartade tankesystem 

och förhållningssätt inom terrorismforskningen och hur skulle man kunna kategorisera 

dessa?”.
10

 Författaren skriver själv att han presenterar en ”begreppshistorisk översikt […] för 

att ge en bakgrund till den aktuella diskussionen”.
11

 Författaren inkluderar en delvis 

begreppshistorisk analys men fokuserar mest på händelser istället för begreppet. Dessutom är 

det en kort sammanfattning och inte huvuddelen av Begegårdhs uppsats, istället för utförligt 

forskning om bara begreppet terrorism som den här uppsatsen syftar på att vara. 

 

4 Begreppshistorisk teori 

Att jobba begreppshistoriskt innebär först och främst att man jobbar på en språklig nivå och 

fokuserar på ett eller flera begrepp, i det här fallet terrorism, och på hur begreppen används 

och har använts med olika innebörder. I den här uppsatsen kommer begreppet terrorism att 

analyseras och detta innebär att texten fokuserar på användningen av begreppet terrorism och 

inte på hur fenomenet terrorism har påverkat historiens utveckling. Detta betyder inte att 

terrorism bara förekommer språkligt eller inte är viktigt att forska om men istället att just den 

här uppsatsen begränsas till det begreppshistoriska.  

För att jobba begreppshistoriskt är det viktigt att klargöra vad en begreppshistorisk 

analys är och hur man går tillväga. Begreppshistoria är en disciplin som är starkt förknippad 

med Reinhart Koselleck som under 1970-talet fokuserade påvikten av språkets roll inom 

forskning. Koselleck påpekade att det finns ett spänningsfält mellan samhället och samhällets 

utveckling å ena sidan och språkliga utvecklingar å andra sidan.
12

 Jonas Hansson påpekar 

dessutom även att begreppshistoria inte bara används inom historia som forskningsfält men 

”har utvecklats till en mötesplats för discipliner som lingvistik, filosofi, statsvetenskap, 

historia och idéhistoria”.
13

  

För att mer precist sammanfatta vad begreppshistoria är vänder den här uppsatsen till 

Bo Lindberg som skriver att begreppshistoria som en idéhistorisk metod betyder ”att man 

undersöker begreppen istället för doktrinerna, systemen, -ismerna och personerna. 

                                                 
10

 Bergegårdh, Abe. Dog du nu igen, lille vän? Terrorismforskningens Skiftande Kategorier, Lund Universitet, 

2010. 
11

 Bergegårdh, Abe. Dog du nu igen, lille vän? Terrorismforskningens Skiftande Kategorier, Lund Universitet, 

2010. s.04 
12

 Koselleck, Reinhart. The practice of Conceptual History Timing History Spacing Concepts, Stanford 

University Press, Stanford California, 2002. 
13

 Hansson, Jonas. ’Begreppshistoria: Program och Praktik’ i Andersson, Nils & Henrik Björk (red.), Idéhistoria 

i Tiden Perspektiv på Ämnets Identitet Under Sjutiofem År, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 

Stockholm, 2008. s.283. 
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Begreppshistoria är ett bland många försök att komma under ytan av idéerna och blottlägga 

mer djupgående tankemönster och förändringar”.
14

 Lindberg påpekar dock att det inte är 

någonting nytt att ”gå på begreppen i stället för de sammanhängande idéerna och doktrinerna” 

men att det begreppshistoriska studiets kraft ligger i ”dess pedagogiska och bildande nytta”.
15

 

Här menar han att begreppshistoria inte bara ger en kort bakgrund till begreppet som man gör 

i till exempel lexikon men istället ger en översikt av omständigheterna inom vilka begreppet 

uppstod och även hur begreppets betydelse har utvecklats genom åren.
16

 Johan Hansson tar 

det ett steg vidare och varnar även för användning av ordböcker på grund av att 

”ordböckernas betydelser förmodligen inte är representativa för det samtida språkbruket 

eftersom det senare förändras snabbare än vad ordböckerna hinner registrera”.
17

  

 

4.1 Begreppshistoriska arbetssätt 

Även om begreppshistorisk undersökning innebär att man fokuserar på begrepp finns 

det ändå flera olika sätt att göra detta på. Koselleck problematiserar till exempel tidens 

förlopp och den historiska synen på olika händelser i samband med tid. Här nämner 

författaren bland annat en händelses diakroniska struktur som innebär att man tittar på 

händelsen som del av en process och som har ett viktigt ”före” och ett viktigt ”efter”.
18

 När 

det gäller språkligt utforskning innebär det att begreppet kan anses vara en del av en process 

eller utveckling och inte kan förklaras utan det som föregick begreppet och även det som 

kommer efter begreppet. Däremot kan man även titta på begrepp eller händelser på ett 

synkroniskt sätt. Språkligt, en hemsida som fokuserar på definitioner, definierar synkroniskt 

som att ”[d]en synkroniska studien av språk är en samtida studie av ett språk, eller en studie 

som görs vid en viss tidpunkt”.
19

 Detta innebär att man kan peka på en unik tidpunkt där det 

skedde något eller där ett ord betydde en viss sak. Koselleck använder sig av slaget vid 

Leuthen för att exemplifiera hur detta var en unik händelse (synkroniskt) men som är svårt att 

förklara utan alla faktorer som spelade en roll som hände tidigare och samtidigt 

                                                 
14

 Lindberg, Bo. Trygghet och Äventyr. Om Begreppshistoria, Motala Grafiska AB, Motala, 2005. s.6. 
15

 Ibid. 
16

 Lindberg, Bo. Trygghet och Äventyr. Om Begreppshistoria, Motala Grafiska AB, Motala, 2005. 
17

 Hansson, Jonas. ’Begreppshistoria: Program och Praktik’ i Andersson, Nils & Henrik Björk (red.), Idéhistoria 

i Tiden Perspektiv på Ämnets Identitet Under Sjutiofem År, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm, 

2008. s.287. 
18

 Koselleck, Reinhart. The practice of Conceptual History Timing History Spacing Concepts, Stanford 

University Press, Stanford California, 2002. s.124. 
19

 Språkligt. Synkroniskt och diakroniskt språkstadium, http://sprakligt.se/2013/10/02/synkroniskt-och-

diakroniskt-sprakstudium/, [Hämtad 20-08-2014] 
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(diakroniskt).
20

 För att undersöka hur ett begrepp har utvecklats över tid jobbar man därför 

mest diakroniskt men man behöver ändå använda sig av det synkroniska. 

En annan sak som är viktigt att vara medveten om när det gäller sättet att bedriva 

begreppshistorisk forskning påpekas av Hansson: ”Om en »idéhistorisk begreppshistoria« 

lyckas kartlägga grundbegreppen eller inte är snarast en fråga om hur forskningsområdet 

definieras, om det t.ex. är samhället, politiken eller vetenskapen som skall undersökas”.
21

 Här 

menar författaren att det är viktigt att vara medveten om vilken disciplin begreppet tillhör och 

även vad som är intressant att undersöka. Hansson belyser att begreppshistoria oftast handlar 

om ”teoretiskt laddade begrepp”
22

 som till exempel stat eller frihet. Om man skulle ta begrepp 

som faller utanför den här kategorin, att det är viktigt att vara starkt medveten om vad det är 

för typ av begrepp. Detta kan även kopplas till Kosellecks teori om viktiga kriterier för 

begrepp (så kallade Grundbegriffe) som kan analyseras. Det verkar dock som att olika 

forskare kommer fram till olika kriterier och det kan bero på att ”Kosellecks resonemang i 

dessa frågor innehåller flera oklarheter”.
23

 Det är ändå viktigt att nämna några kriterier som 

bland annat Persson och Hansson kommer fram till för att visa vad det är för typ av begrepp 

som begreppshistoria jobbar med. En kategori är till exempel att begreppen ska vara 

flertydiga, detta innebär att det inte handlar om en exakt definierad sak som till exempel 

begreppet atom inom vetenskapen men istället om ett fenomen inom samhället som förändras 

och utvecklas. Ett annat exempel på en kategori är att begreppet ska stå för något som är 

centralt och viktigt inom samhället så att många använder begreppet och med sina egna 

åsikter.
24

 

 Persson nämner även ett tredje val moment när det gäller begreppshistoria och det 

handlar om valet mellan onomasiologisk och semasiologisk undersökning. Det handlar om 

valet mellan en sak som kan uttryckas med flera olika begrepp eller ett begrepp som har flera 

olika innebörder.
25

 Här handlar det egentligen om skillnaden mellan att undersöka ett begrepp 

                                                 
20

 Koselleck, Reinhart. The practice of Conceptual History Timing History Spacing Concepts, Stanford 

University Press, Stanford California, 2002. s.125. 
21

 Hansson, Jonas. ’Begreppshistoria: Program och Praktik’ i Andersson, Nils & Henrik Björk (red.), Idéhistoria 

i Tiden Perspektiv på Ämnets Identitet Under Sjutiofem År, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 

Stockholm, 2008. s.288. 
22

 Ibid. 
23

 Persson, Mats. ’Begreppshistoria och Idéhistoria’, i Lindberg, Bo. Trygghet och Äventyr. Om 

Begreppshistoria, Motala Grafiska AB, Motala, 2005. s.18. 
24

 Hansson, Jonas. ’Begreppshistoria: Program och Praktik’ i Andersson, Nils & Henrik Björk (red.), Idéhistoria 

i Tiden Perspektiv på Ämnets Identitet Under Sjutiofem År, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 

Stockholm, 2008. S.284 & Persson, Mats. ’Begreppshistoria och Idéhistoria’, i Lindberg, Bo. Trygghet och 

Äventyr. Om Begreppshistoria, Motala Grafiska AB, Motala, 2005. S. 18-19. 
25

 Persson, Mats. ’Begreppshistoria och Idéhistoria’, i Lindberg, Bo. Trygghet och Äventyr. Om 

Begreppshistoria, Motala Grafiska AB, Motala, 2005. s.18. 
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eller att undersöka ett fenomen och vilka begrepp som tillhör fenomenet. Hansson ger ett 

tydligt exempel genom begreppet bildning (semasiologi) och begreppen kapital, rikedom, 

förmögenhet (onomasiologi).
26

 Det första exemplet handlar om att man inom det 

semasiologiska forskningssättet jobbar med ett begrepp, i det här fallet bildning, och försöker 

få fram hur begreppet används och vilka olika innebörder begreppet har. Det andra exemplet 

är tre olika begrepp som refererar till ungefär samma fenomen eller sak, i det här fallet till ”att 

ha mycket pengar”.  

 

4.2 Fällor och fara 

Till slut är det några fällor som kan vara viktiga att nämna för att förstå såväl 

begreppshistorians nytta som problem. Hansson nämner till exempel Rolf Reichardts koncept 

av ”fiktiv förståelse” som handlar om att man ”tror sig känna till innebörden av begreppet i 

källmaterialet på grundval av den kunskap man har om dess nuvarande användning”.
27

 Det 

här konceptet nämns som ett hinder som begreppshistoria undanröjer men ska även betraktas 

som en varning för begreppshistoriska forskare att inte för hastigt dra slutsatser. Ett annat 

intressant problem som en begreppshistoriker kan stöta på nämns av James Farr där han 

påpekar att ett koncept kan förekomma utan att termen för konceptet redan existerar, eller 

tvärtom. Detta innebär att fenomenet som begreppet står för kan ha förekommit utan att 

begreppet fanns och att det till exempel beskrevs med andra ord. Här påpekas än en gång 

vikten av att vara medveten om skillnaden mellan definitionens tidpunkt och händelsens 

tidpunkt samt förståelse för alla faktorer som spelade en roll vid den relevanta tidpunkten.
28

 

 

  

                                                 
26

 Hansson, Jonas. ’Begreppshistoria: Program och Praktik’ i Andersson, Nils & Henrik Björk (red.), Idéhistoria 

i Tiden Perspektiv på Ämnets Identitet Under Sjutiofem År, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 

Stockholm, 2008. s.285 
27

 Hansson, Jonas. ’Begreppshistoria: Program och Praktik’ i Andersson, Nils & Henrik Björk (red.), Idéhistoria 

i Tiden Perspektiv på Ämnets Identitet Under Sjutiofem År, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 

Stockholm, 2008. s.286 
28

 Farr, James. “Social Capital: A Conceptual History”, i Political Theory, Vol. 32, No. 1 (Feb., 2004), pp. 6-33, 

Sage Publications Inc, Thousand Oaks, 2004. 
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5 Terrorism och begreppshistoria 

I den teoretiska bakgrunden berördes det hur Koselleck visar att vissa begrepp lämpar sig 

bättre för en begreppshistorisk analys än andra. Därför är det viktigt att analysera hur väl 

begreppet terrorism lämpar sig för en begreppshistorisk analys samt på vilka sätt. Såväl 

Persson som Hansson har sammanfattat Kosellecks kriterier och eftersom dessa skiljer sig 

från varandra kommer det här avsnittet att granska begreppet terrorism utifrån såväl Perssons 

som Hanssons kriterier för att få klarhet över om terrorism är lämpligt för en 

begreppshistorisk analys.  

 

5.1 Begreppets vikt 

Persson skriver att det första utmärkande draget för ett begrepp som lämpar sig för 

begreppshistorisk analys är att det ska handla om ”grundbegrepp som är centrala för det 

politisk-sociala språket. Detta innebär att man inte kan undvika att använda dem”.
29

 Det kan 

tolkas så som att begreppen ska vara av vikt och betydelse inom politiska diskussioner kring 

det sociala. När det gäller begreppet terrorism kan man, oavsett vilken definition man väljer, 

säga att terrorismen påverkar samhället och människors känsla av trygghet för den 

terroriserade sidan och känslor av kränkta rättigheter för den terroriserande sidan. Detta 

innebär att terrorism som begrepp kan spela en stor roll i politiska diskussioner när det är 

relevant för området som diskuteras. Man kan även säga att om terrorism förekommer i något 

område där man bor, att det inte kan ignoreras och att man på så sätt inte kan undvika att 

använda begreppet. Ett exempel på hur stor roll terrorism kan spela hittas i Martha Crenshaws 

bok Terrorism in Context (1995) där hon skriver om hur hela Europa var upptaget med 

terrorism i slutet av 1800-talet och hur alla makter i dåtidens Europa allierade sig mot det här 

hotet.
30

 Detta exempel visar att terrorism var en central del av politiska diskussioner och 

agerande på nationell såväl som internationell nivå. 

 

 

5.2 Begreppets mångtydighet 

Andra draget Persson nämner, handlar om mångtydighet som enligt författaren ”beror på att 

de [begreppen] blivit bärare av en rad olika erfarenheter, vilket ger dem en mångfald av 

                                                 
29

 Persson, Mats. ’Begreppshistoria och Idéhistoria’, i Lindberg, Bo. Trygghet och Äventyr. Om 

Begreppshistoria, Motala Grafiska AB, Motala, 2005. s.18. 
30

  Crenshaw, Martha. Terrorism in Context, The Pennsylvania State University Press, University Park, 1995. 
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politisk-social mening”.
31

 I samband med det här draget kan det vara relevant att diskutera 

definitionen av terrorism men jag återvänder till den diskussionen senare i den här uppsatsen. 

Ändå är det viktigt att visa hur terrorism manifesterar sig på olika sätt, erfars av olika 

människor eller befolkningsgrupper, och får olika betydelser inom det politisk-sociala 

samhället. Walter Laqueur skriver i boken A History of Terrorism (2008) att terrorismen är ett 

komplicerat problem. Författaren belyser att det som kan sägas utan tvekan eller rädsla för 

tvetydighet om terrorismen i ett område eller land ofta inte alls stämmer om terrorismen eller 

terroristgrupper i andra tider, länder eller områden.
32

 Han menar att terrorism kan anses vara 

ganska unik såväl för specifika tidpunkter som geografiska områden.  

I Perssons sammanfattning av Kosellecks principer ingår att begreppet ska vara en 

bärare av en rad olika erfarenheter. Detta betyder två saker: För det första att fler än en person 

bör ha upplevt terrorism (och om det ska vara relevant att analysera bör det handla om stora 

grupper) och för det andra att dessa erfarenheter skiljer sig från varandra. I boken An Anatomy 

Of Terror skriver författaren Andre Sinclair att under sista seklet (1900-talet) har fler än 

100,000,000 massakrerats av statligt terrorism. Huruvida detta antal stämmer beror delvis på 

definitionen av terrorism som man använder, men att det handlar om ett stort antal människor 

är obestridbart. Det är dessutom så att terrorismen är ett fenomen med bred geografisk 

spridning som har förekommit i många delar av världen. Ett slumpmässigt urval utifrån olika 

böcker visar att terrorism har funnits ibland annat: Kenya, Mellanöstern, Ryssland, Spanien, 

Sydostasien, och även i Sverige.
33

  När det gäller andra delen som handlar om att erfarenheter 

bör vara olika från varandra kan hänvisningen här ovan till det som Laqueur har skrivit 

förstärka ännu mera genom att titta på de olika former av terrorismen som finns. Jervas m.fl. 

nämner till exempel höger- och vänster-terrorism, religiös terrorism, etnisk-nationell terrorism 

och det finns många mer uppdelningar och former av terrorism.
34

 Även om den här uppsatsen 

håller sig till terrorism som paraplybegrepp bidrar medvetenhet om terrorismens olika former 

till förståelsen av terrorismens mångsidighet och mångtydighet. 

 

5.3 Begreppets strategiska betydelse 

Perssons tredje och sista drag är att begreppen ska vara omstridda. Här menar författaren att 

begreppen ”blir av strategisk politisk betydelse eftersom begreppsanvändning avgör hur 

                                                 
31

 Persson, Mats. ’Begreppshistoria och Idéhistoria’, i Lindberg, Bo. Trygghet och Äventyr. Om 

Begreppshistoria, Motala Grafiska AB, Motala, 2005. s.18. 
32

 Laqueur, Walter. A History of Terrorism, Transaction Publishers, New Jersey, 2008. 
33

 Kumm, Sinclair, Richardson, Jervas, Laqueur, Chaliand & Blin. 
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 Jervas, Gunnar. Terrorismens tid, Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad, 2003. 
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världen och situationer skall beskrivas”.
35

 Detta innebär att begreppen ska kunna användas 

strategiskt för att uttrycka en politisk eller social agenda. I terrorismens fall handlar det om ett 

begrepp som kan anses stå för ett våldsamt sätt att föra fram politiska eller sociala åsikter. Det 

är även så att begreppet terrorism ofta har en negativ laddning så att det kan användas för att 

utpeka motstånden på ett negativt sätt. Sinclair skriver till exempel att ”alla terrorister blev 

förlåten, när de blev regeringen”.
36

  Det är ett exempel som visar att begreppet terrorism ofta 

används av den som har övertaget mot den som är svagare. Dessutom förändras språket från 

”terrorism” till ”strategisk smart” om de som anses vara terrorister lyckas ta över makten. 

Till slut kan man lägga till ett drag som Hansson tar upp utöver flertydigheten och 

vikten för samhället som beskrivits ovan. Det draget som Hansson skriver om är nämligen att 

begreppen ska innehålla långvariga strukturer. Författaren skriver att ”eftersom begreppen 

hela tiden förändras låter sig deras innebörd aldrig en gång för alla avgränsas eller 

uttömmande beskrivas, de kan bara tolkas”.
37

 Detta betyder att begreppet inte bör beskriva en 

enda väldig specifik sak så som atom-exemplet i det teoretiska bakgrundskapitlet. När det 

gäller terrorism kan man säga att situationer bara benämns som terrorism beroende på den 

definitionen av terrorism som man använder och även ofta beroende på vilken sida i 

konflikten man anser vara den rätta. Det har ofta visat sig svårt att analysera såväl historiska 

som samtida händelser utan att lägga in en värdering av människornas beteende och på så sätt 

döma dessa människor. Det betyder att en situation inte utan tvekan kan beskrivas som 

terrorism men istället mer tolkas som terrorism.  

 

5.4 Slutsatser 

Baserat på det som behandlats i det här kapitlet kan man dra slutsatsen att terrorism lämpar 

sig på ett bra sätt för begreppshistorisk forskning på grund av att begreppet är centralt i 

relevanta politiska diskussioner, visar mångtydighet, är viktigt för samhället och stora grupper 

av människor, och även lämnar utrymme för tolkning istället att stå för en specifik begränsad 

situation eller sak.  

                                                 
35

 Persson, Mats. ’Begreppshistoria och Idéhistoria’, i Lindberg, Bo. Trygghet och Äventyr. Om 
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37
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6 Att Definiera terrorism 

Terrorism som begrepp har ofta haft funktionen att beskriva en situation i vilka en eller flera 

personer försöker få fram politiska eller ideologiska idéer genom att använda våld eller hot 

eller skrämsel.
38

 Det är viktigt att förstå att den här definitionen är diskuterbart och inte i den 

här uppsatsen kommer att gälla som en standard definition men att den, eller någon definition, 

behövs för att diskutera definitionen av begreppet terrorism. Det är dessutom så att de 

problem som tas upp i det här kapitlet kan betraktas som tidlösa och har skapat svårigheter 

under alla tider även om det har funnits några mer allmänt accepterade definitioner som 

kommer att diskuteras senare i uppsatsen.  

 

6.1 Svårigheter 

Tar man del av slumpvis utvald forskning kring begreppet terrorism är nog det första man 

läser att terrorism är svårdefinierad. Det finns många olika definitioner av terrorism och man 

är dessutom försiktig med ordet terrorism på grund av att det ofta innebär en värdering. Jack 

P. Gibbs skriver att definitioner av terrorism ofta är kontroversiella på grund av att det ingår 

en fördömelse av aktörerna. En definition kan därför reflektera politisk eller ideologisk 

partiskhet.
39

 Leonard Weinberg et al. utvecklar det vidare där de påpekar att de som blir 

beskrivna som terrorister tar det som en anklagelse och svarar genom att kalla de som 

anklagar dem för ”de verkliga terroristerna”.
40

 Detta innebär att begreppet terrorism används 

väldigt löst och som ”retoriskt redskap”.
41

 Det är dock inte alla som betraktar terrorister som 

någonting ont i sig. Laqueur visar till exempel att bland annat Emma Goldman på 60-talet 

jämför anarkistiska terrorister med en sträng på en fiol som dras åt mer och mer tills den 

brister. Hon menar att dessa terrorister skapades av de hårda omständigheterna som 

anarkisterna levde i. Här ser man redan att begreppet terrorism leder till många frågor: ond 

eller inte? Riktiga eller falska terrorister? Politiska? Ideologiska? Och så vidare. Laqueur själv 

citeras ofta på det han skrev i boken Terrorism från 1977 där han skrev att ”en definition av 

terrorism… inte finns kommer att finnas i den förutsägbara framtiden”.
42
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 Stanford Encyclopedia of Philosophy. Terrorism,      http://plato.stanford.edu/entries/terrorism/ [Hämtad 20-
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pp. 329-340, American Sociological Association, 1989. s.329. 
40
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41
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Förutom att begreppet terrorism har använts väldigt löst av många människor är det 

ändå viktigt att förstå varför det är svårt att definiera terrorism även om man försöker att 

undvika att fördöma eller lägga en värdering i begreppet. Det är särskilt beskrivande att det 

finns en bok som heter Dictionary of Terrorism av Richard Thackrah där man kan slå upp alla 

tänkbara ord som på något sätt har någonting att göra med terrorism men om man tittar på 

bokstaven T hittar man inte ordet terrorism med en definition.
43

 Weinberg et al. nämner några 

problemområden när det gäller ordet terrorism. Författarna påpekar till exempel att 

definitionen av terrorism blir problematisk när det gäller gränser och medlemmar. Författarna 

menar därmed att det är svårt att beskriva exakt var terrorismen slutar och andra former av 

politiskt våld börjar. Weinberg et al. belyser att till exempel en flygkapning eller attentat må 

betraktas som terrorism vid vissa tillfällen men inte vid andra, vanligtvis beroende på 

utövarnas förmodade motiv, eller offrens sociala tillhörighet.
44

 Richards utvecklar 

resonemanget och skriver att ingen handling, inklusive de som vanligtvis associeras med 

terrorism som bombning eller kapning, är terrorism i sig. Författaren menar att bara när man 

fastnar en viss mening vid den fysiska handlingen att man kan bedöma om handlingen ska 

klassificeras som terrorism eller inte.
45

 Detta visar igen att terrorism är en tolkning och 

beroende på hur man tolkar händelsen och de som är inblandade i händelsen kan det betraktas 

som terrorism eller inte. Tolkningen försvåras naturligtvis på grund av de många 

”definitioner” av begreppet terrorism som finns.  

 

6.2 ”Traveling” och ”stretching” 

Ett annat problem som Weinberg et al. för fram kallar de för traveling (resande) och 

stretching (utsträckning). Den första tyder enligt författarna på att klassificeringen som 

terrorism ofta påverkas av fysiskt eller socialt avstånd. Detta betyder att om en händelse tar 

plats långt bort från eller i en orelaterad social grupp till personen som beskriver händelsen att 

händelsen ofta beskrivs med ett mer neutralt eller godartat namn. Till skillnad från när 

personen känner sig drabbad av händelsen eller att det är väldigt nära personen (fysiskt eller 

psykologiskt) som ofta leder till att händelsen kallas för terrorism.
46

 Stretching handlar då om 

ett begrepp som används för fler och fler fenomen som har vissa element gemensamt men att 

samtidigt det kommer in fler och fler element som begreppet ska täcka. Ett exempel som 
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45

 Richards s.222 
46

 Weinberg, Leonard, Ami Pedahzur & Sivan Hirsch-Hoefler. “The Challenges of Conceptualizing Terrorism”, 

Terrorism and Polotical Violence, 16:4, 777-794, Routledge, London, 2004. s.779. 



  Wouter Greijdanus, Växjö, Aug 2014 

 

17 
 

Weinberg et al. nämner är till exempel cyber-terrorism som, enligt författarna, sällan innebär 

våld eller hot av våld.
47

 Weinberg et al. skriver att detta innebär att man får välja medan att 

antingen sträcka ut begreppet tills det blir mer och mer oklart eller att välja ett helt nytt 

begrepp för dessa nya eller liknande (men inte identiska) fenomen. Gibbs bjuder däremot på 

en annan lösning för stretching-problemet. Författaren angriper definitionsfrågan på ett mer 

teoretiskt sätt och beskriver vilka krav en definition för terrorism bör uppfylla. När det gäller 

stretching skriver Gibbs att man ska tänka på alla delar av definitionen som om de refererar 

till en specifik idé eller ett specifikt koncept som man kan använda för att hantera olika 

fenomen inom området som begreppet omfattar.
48

 Det här tankesättet utvecklar Gibbs med 

följande diagram: X<---Y--->Z. Han menar att Y är den specifika idéen eller det specifika 

konceptet som man kan använda för att tänka på såväl X och Z som båda faller under 

begreppets område, men att det inte finns någon anledning att tänka på X och Z tillsammans 

om det inte antyds någon relation mellan dem.
49

 Såväl Weinberg et al.s problemformulering 

som Gibbs teoretiska lösning visar dock att definitionsfrågan är ett komplicerat problem med 

tanke på att begreppet terrorism har använts för, och därför fått som innebord, så många olika 

fenomen.  

 

6.3 Vanliga missuppfattningar 

Till slut kan man ställa frågan om, i samband med att begreppet har använts så pass löst, 

hur mycket vanliga missuppfattningar kring terrorism påverkar användbara definitioner. 

Laqueur skriver till exempel om terroristen: 

The popular image of the terrorist some eighty years ago was that of a bomb-

throwing alien anarchist, disheveled, with a black beard and a satanic (or idiotic) 

smile, fanatic, immoral, sinister and ridiculous at the same time. […] His 

present-day image has been streamlined but not necessarily improved […]. 

Källa: Laqueur, Walter. A History of Terrorism, Transaction Publishers, New Jersey, 2008 s.3 

 

Det ovanstående citatet visar att, för mer eller mindre åttio år innan boken senast 

uppdaterades 2001, bilden av terrorister på något sätt har stereotyperats och blivit accepterad 

av en stor del av människorna i alla fall i västvärlden. Detta visar hur begreppet terrorism eller 
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terrorist för en del människor innehåller delar som inte alls behöver vara sant och som är 

föränderliga, utan en klar definition kan det dock ändå vara svårt att säga emot.  

Ett delmål i Richards text är bland annat att motbevisa tanken att terrorism bara utförs 

mot civilpersoner eller civilmilitärer, något som dock ofta är del av definitionen. Kort 

sammanfattad visar att Richards utgår från en definition för terrorism som handlar om att det 

är målet som avgör om det handlar om terrorism och inte själva dådet. Därmed menar han att 

terroristiska handlingar utförs för att påverka mer än bara de personerna som direkt drabbas 

av händelsen. Richards utgår från att terrorism handlar om att skapa rädsla genom att 

attackera människor men att, till skillnaden från många andra definitioner, rädslan kan skapas 

även genom att attackera militära och inte bara civila eller civilmilitärer (se fotnot för mer 

utförlig läsning).
50

 

Man ser tydligt på dessa exempel att definitioner kan krocka och därför skapa oklarhet 

eller osäkerhet bland såväl insatta som mindre insatta individer i ämnet terrorism. Det är 

därför som det även kan krypa in missuppfattningar när man läser texter som handlar om 

terrorism. Här får man även se upp för den fiktiva förståelse som nämns i kapitlet teoretisk 

bakgrund. Det kan lätt hända att olika individer läser samma text om terrorism med olika 

tolkningar på grund av hur svårt det är att definiera terrorism. 

 

6.4 Terrorism och akademi 

Med tanke på att terrorism är ett svårt eller odefinierad begrepp skulle man kunna hävda att 

det gör det omöjligt att skriva om eller analysera terrorism. Laqueur som citerades tidigare i 

den här uppsatsen skriver att definitionen inte finns och inte kommer att finnas. Han följer 

upp den meningen med: ”Att argumentera för att terrorism inte kan analyseras utan en sådan 

definition är uppenbarligt absurd”
51

. I de flesta akademiska verk om terrorism ser man att 

författarna utgår från någon slags definition och drar slutsatser kring terrorismen baserad på 

det. Crenshaw påpekar dock tydligt att forskare har en svår balansgång mellan att manifestera 

ett koncept som kan användas för att teoretisk analysera händelser och att välja en sida genom 

att antingen kalla händelsen för terrorism eller inte.  
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7.0 Analys: Begreppet terrorism i tiden 

I följande del kommer ett antal moment i historien att diskuteras för att visa hur begreppet har 

används under vissa tider och inom vissa grupper. Det handlar om den franska revolutionen 

som anses vara första gången att begreppet användes, anarkister, 1900 talet, Schmid 

definitionen, och den tiden efter 9/11.  

 

7.1 Terror och den franska revolutionen 

Första gången att ordet terror användes i samband med politiska konflikter var under tiden av 

den franska revolutionen och skräckväldet (Le règne de terreur) som tog plats 1793-1794. 

Den franska revolutionen som tog plats mellan 1789 och 1799 var en tid av inbördeskrig och 

konflikt i Frankrike och har varit av stor vikt för Frankrikes, och Europas, utveckling. När det 

gäller den här uppsatsen är det dock enbart relevant hur ordet terror kom in i den här 

konflikten och hur det användes. Centralt i det hela står den jakobinska ledaren Maximilien de 

Robespierre som var en stark föreståndare av ett hårt sätt att styra landet. När Robespierre 

hade makten och när det revolutionära motståndet visade sig starkt förespråkade han att trycka 

ner befolkningen med terror. Sinclair skriver att Robespierre höll tal framför konventionen 

och har sagt: ”Om en folkregerings ledande princip i fredstid är vertu (dygd), är den ledande 

principen för en revolutionär folkregering vertu och terreur (terror). Vertu, utan vilken terreur 

är fruktansvärd, terreur utan vilken vertu är maktlös. Terreur är inget annat än rättvisa – 

snabb, sträng och obeveklig...”.
52

 Här ser man att terror som begrepp står för ett redskap för 

regeringen att utöva makten. Terror är ett sätt att skipa rättvisa och på så sätt motiveras 

användning av våld som skulle dominera den här tiden i fransk historia.  

Martin Miller påpekar att våldet ”användes såväl mot samhället (Robespierres Terror) 

och av samhället mot staten (anti-jakobiniska ”konspirationer”)”.
53

 Det är dock viktigt att 

skilja det som verkligen kallades för terror på den tiden och det som många nu anser ha varit 

terroristiskt beteende. Chaliand och Blin skriver till exempel väldigt tydligt att terrorn 

”började på september 5 1793 och slutade på juli 27, 1794, med Robespierres nedgång på 9 
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thermidor”
54

, även om det som författarna anser vara terroristiska händelser reden började 

innan och fortsatte efter
55

. Till slut är det värd att nämna att det förmodligen inte har undgått 

den andäktiga läsaren att begreppet terror inte är detsamma som terrorism. Ändå anses den 

franska revolutionen som början av begreppet terrorism på grund av att ordet terrorism 

härstammer ur begreppet terror och skräckväldet. Laqueur visar även att i en fransk ordbok 

publicerad år 1796 jakobinerna ibland kallade sig själv för terrorister som ansågs vara något 

positivt innan 9 thermidor och negativt efteråt.
56

 

 

7.2 Terrorism och anarkister 

Terrorismen fick en ny betydelse och användning under anarkisttiden under andra hälften av 

1800-talet. Det handlar om en grupp människor som följde principer introducerade av 

Proudhon och vidare utvecklade och förespråkade av revolutionärerna Michail Aleksandrovitj 

Bakunin.
57

 Anarkismen har liknande problem som terrorism när det handlar om definitionen 

eftersom det har funnits väldigt många grupper som påstått sig handla i anarkismens namn. 

Olivier Hubac-Occhipinti nämner dock att anarkismen i sig mest handlar om frihet för 

individen men att det även leder till att individer inte accepterar någon form av auktoritet. 

Detta har dock lett till våldsamt motstånd mot alla form av auktoritet av många individer och 

grupper. På grund av det här agerandet likställs begreppet terrorism på den här tiden med 

bilden av den bombkastande fanatikern.  

Bakunin och särskilt en ung revolutionär Sergei Netjajev skrev tillsammans 

Revolutionens Principer (1869) som uttrycker destruktionism och även om Bukanin bröt med 

Netjajev senare var skadan redan skedd och det våldsamma beteendet kommer in i 

anarkismen.
58

 Från och med den tiden började revolutionärerna använda våld och begreppet 

terrorismen började associeras med våld mot regeringen. Här ser man hur begreppet terrorism 

har utvecklats från ordet terror i Frankrike som var regeringens redskap för att straffa 

befolkningen till destruktivt beteende av grupper som vill bli av med auktoriteten. Man ser 

även att terrorism har ändrats från att betyda specifikt våld mot de som enligt jakobinerna 

behövdes straffas till våld mot människor som inte direkt är involverade i konflikten för att få 

fram en politisk åsikt. Det kallades även för ”propaganda by deed” som innebär att man 
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använde våld för att visa, eller propagera, vad man stod för.
59

 Ändå använde anarkister ordet 

terrorism, enligt Stanford Encyclopedia of Philosophy, utan att det ingick ett döm men istället 

för att beskriva vad det var för typ av händelse. Däremot började människor som inte tillhörde 

anarkist grupperingen använda ordet terrorism for att beskriva händelser på ett fördömande 

sätt.
60

 Anarkisternas attityd mot terrorism visar sig till exempel i det som Morozov, en av 

terrorism-anarkisternas senare ledare, ska ha sagt. Morozov sa nämligen att terrorism var en 

helt ny och ”kostnadseffektivt” sätt att kriga och en mycket bättre form av revolution än de 

gamla massmorden.
61

 Detta innebär att begreppet terrorism nu används för att antydda en 

attackstrategi. Till slut är det viktigt att lägga märke till att anarkiströrelsen gick över gränser 

och inte höll sig till ett land, till skillnaden från Frankrike. Chaliand och Blin skriver till 

exempel om anarkiströrelser i Italien, Spanien, Nordamerika och även Frankrike.
62

 

 

7.3 Terrorism under 1900-talet 

Under 1900-talet, och särskilt under andra hälften, började kravet på en tydlig definition av 

terrorism öka. Chaliand och Blin kallar det här seklet även för ”the golden age of terrorism”.
63

 

Flera olika forskare började titta på bland annat konflikter, krig och terrorism och försökte dra 

slutsatser kring dessa ämnen. Laqueur nämner till exempel teorin av John Dollard med flera 

som presenterades i boken Frustration and Aggression (1939) och som påstod att ”aggression 

alltid är en konsekvens av frustration”.
64

 Teorin spred sig bland studenter som forskade på 

konflikter trots att teorin var starkt ifrågasatt av många akademiker och särskilt psykologer.
65

 

Under de följande åren kom forskarna att publicera verk som försökte visa ett samband 

mellan våld och till exempel urbanisering, läs- och skrivkunnighet, etcetera.
66

 Samtidigt som 

det här intresset växte fram hade bilden av terroristen inte förändrats mycket och begreppet 

terrorism användes av icke-terrorister på samma sätt som under anarkismeran; negativt och 

för våldsamt agerande mot regeringen och andra människor. Däremot hade ordet nu fått så 

pass negativa konnotationer att människor inte längre ville referera till sig själv som 

terrorister.  
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På hemsidan för Förenta Nationernas departement för droger och brott står det att man 

inte har kommit överens om en enda definition som gäller, men att det finns olika förslag som 

har kommit nära. Bland dessa förslag finns det en gammal definition kvar från 1937 då 

Nationernas Förbund (organisationen innan FN) hade en kongress där man diskuterade 

terrorismen och kom fram till definitionen: ”alla kriminella handlingar riktat mot en stat och 

avsett eller beräknat för att skapa ett tillstånd av terror i sinnet av enskilda personer eller en 

grupp av personer eller allmänheten”.
67

 Man ser att terrorism starkt kopplas till resultatet och 

målet. Terrorism börjar på så sätt användas som ett sätt att genom att skapa skräck eller terror 

försöka uppnå vissa mål. 

Nästa kapitel i utvecklingen av begreppet terrorism och fenomenet terrorism återfinns 

under 1960-talet och senare decennium. På den tiden började terrorism som skräcktaktik få 

motvillig hjälp av den teknologiska utvecklingen som till exempel televisionen.
68

 Ett viktigt 

årtal som nämns av Chaliand och Blin är 1968 då konflikten i Israel/Palestina eskalerade 

genom att Palestinierna med hjälp av bland annat flygkapning och snabbt eskalerande 

användning av våld skapade uppmärksamhet för deras problem.
69

 Terrorismen kom på den 

tiden att användas mer samt att stå för ett sätt att få uppmärksamhet över hela världen för ens 

sak. David Whittaker skriver till exempel att terrorister oftast hellre har 1000 åskådare än 

1000 personer som dör.
70

 Författaren påpekar även att medier inte kan undvika att överföra 

vissa budskap som terrorister har. Genom att visa upp bilder eller annat lyckas terrorister säga 

”se vad vi kan göra” och ”du kan vara den nästa”.
71

 År 1974 ser man även att man börjar 

försöka definiera terrorism för internationella protokoll eller lagar. Jenny Teichman, som 

skrev artikeln “How to define terrorism” 1989, nämner till exempel The British Prevention of 

Terrorism Act från 1974 som anger följande: “‘For the purposes of legislation’ terrorism is to 

be defined as 'the use of violence for political ends including the use of violence for the 

purpose of putting the public or any section of the public in fear’”.
72

 Även om många skulle 

ha mycket att kritsera när det gäller den här definitionen ser man ändå hur terrorism börjar ta 
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mer plats i politisk-sociala diskussioner. 1979 är nästa årtal som är av vikt för terrorismens 

betydelse för nu kom begreppet terrorism att användas i samband med islamistiska 

självmordsbombare. Bilden kom fram under tiden av den iranska revolutionen av islamska 

shiiter. Självmordsbombaren som motiveras genom ”traditionellt förhärligande av 

martyrdomen”
73

 kommer då att stå centralt för bilden av terrorister och terrorism under slutet 

av 1900-talet och särskild efter självmordsbombningen i Beirut 1983 som ledde till 

tillbakadragningen av västerländska trupper från Libanon och områden.  

 

7.4 Schmids definition 

Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed 

by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, 

criminal, or political reasons, whereby—in contrast to assassination—the direct 

targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of 

violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively 

(representative or symbolic targets) from a target population, and serve as 

message generators. Threat—and violence—based communication processes 

between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main target 

(audiences(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target 

of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is 

primarily sought. 

Schmid, Jongman et al, Political Terrorism,1988 

 

Det ovanstående citatet visar den definition som Alex Schmid kom fram till 1988 

genom att skicka ut en enkät till olika akademiker. Svaren som Schmid fick på enkäten ledde 

till 109 olika definitioner för begreppet terrorism. Utifrån dessa 109 definitioner destillerade 

Schmid tjugotvå unika definitionselement som enligt enkätsvaren tillhörde begreppet 

terrorism. Dessa tjugotvå element kunde då rangordnas och det visade sig att det fanns sexton 

element som förekom regelbundet och som kunde anses vara viktiga för definitionen av 

terrorismen. Utifrån dessa sexton definitionselement kom Schmid till slut fram till 

definitionen som återges här ovan.
74

 Den här definitionen har fått mycket användning i den 

akademiska världen och finns med på FNs hemsida som den ”akademiska konsensus 
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definitionen”.
75

 På så sätt har begreppet terrorism blivit ett begrepp som täcker väldigt många 

aspekter. Här ser man tydligt det som påpekas i kapitlet om begreppshistorisk teori att 

begreppet bär många erfarenheter och är mångtydigt. Däremot ser man även det som 

Weinberg et al. varnade för, att begreppet utsträcks (stretching) väldigt mycket och att det kan 

leda till en komplicerad definition och oklarheter. Att Schmid själv inte var helt nöjd med den 

här definitionen som han har skapat visar sig när han 1992 föreslår att simplifiera definitionen 

starkt. Den nya definitionen som författaren kommer fram till är: ”Act of Terrorism = 

Peacetime Equivalent of War Crime”.
76

 Den definitionen anges på FN:s hemsida som den 

korta juridiska definitionen och verkar inte ha ersatt den akademiska definitionen men istället 

är båda acceptabla förslag på definitioner i sina egna områden.  

  

7.5 11 September 2001 

”Den 11 september. All vet vad som hände. Alla minns var de var när de nåddes av nyheten. 

Alla minns vad de kände”.
77

 Med dessa ord inleder Jarves sin bok om terrorism och sanningen 

i hans ord är att terroristattacken på den 11:e september 2001 mot USA har förändrat 

(väst)världens bild på terrorism. Terrorism var som tidigare nämndes självmordsbombaren 

långt bort och förskräckliga bilder på TV, men inte längre efter det som efteråt helt enkelt 

refereras till som 9/11. Flygplanen som kapades och flög in i deras strategiska mål; World 

Trade Centre och Pentagon, gjorde med en gång USA till terrorismens centrum. Blin skriver 

att amerikanerna hade fått ett nytt mål nu efter striden mot kommunismen, en ond kraft som 

hette terrorism och behövde bestridas.
78

 Plötsligt stod ordet terrorism i centrum av alla 

politiska och internationella diskussioner och skulle begreppet få nya innebörder än en gång 

till. Laqueur belyser i hans bok hur begreppet eller ämnet terrorism ibland, trots att det under 

många år redan har diskuterats, kommer i förgrunden och hur det då diskuteras som det aldrig 

har pratats om förut och aldrig har förekommit förut.
79

 Laqueur upprepar sin frustration även i 

hans slutsatser där han påpekar att terrorism inte är ett nytt fenomen och att det genom 

historien har varit regelbundet och organiserat.
80

 Med tanke på att boken senast uppdaterades 
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2001 men att förordet är från juni hade det varit intressant att se hur boken hade sett ut efter 

händelserna på 9/11. Det är nämligen precis det som Laqueur nämner, att terrorism helt 

plötsligt blev viktigt, nytt och uppfunnet igen. Under tiden efter 9/11 blev begreppet terrorism 

nära förknippats med Afghanistan, med Irak, med Osama bin Laden, med attacker på 

västvärlden och med USA:s ”krig mot terrorism”. I det här fallet skulle man då kunna byta ut 

ordet terrorism med till exempel Osama bin Laden och se hur begreppet terrorism kom att 

användas för att beskriva USAs motståndare i det här ”kriget”.  

 

7.6 Terrorism som internationellt problem 

Attacken på World Trade Centre och Pentagon ledde till att diskussionen blev mer 

internationell men även att internationella organisationer kom att agera mot terrorism. Den 

Europeiska Unionen förde fram nya protokollen och terrorism som begrepp blev av betydelse 

för hur länder skulle agera i fall av en attack eller hot. Den Europeiska Unionen 

sammanträdde den 21:e september 2001 och nämnde till och med terrorism som ”en av de 

största utmaningar för världen och identifierade striden mot terrorism som en av den 

Europeiska Unionens prioritets mål”.
81

 För att kunna agera mot terrorism utgår den 

Europeiska Unionen från följande definition: 

"Persons, groups and entities involved in terrorist acts" means individuals, groups 

and entities on whom there is accurate information proving that they have committed, are 

attempting to commit or are facilitating the commission of terrorist acts. 

"Terrorist acts" are defined as intentional acts that may seriously damage a country 

or an international organisation by intimidating a population, exerting undue compulsion 

of various types or by destabilising or destroying its fundamental political, constitutional, 

economic or social structures. The list of terrorist acts includes: 

 attacks on a person’s life or physical integrity; 

 kidnapping or hostage-taking; 

 causing extensive destruction to a public or private facility, 

including information systems; 

 seizure of means of public transport, such as aircrafts and ships; 
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 manufacture, possession, acquisition, transport or use of weapons, 

explosives, or nuclear, biological or chemical weapons; 

 release of dangerous substances or causing fires, explosions or 

floods; 

 interfering with or disrupting the supply of water, power or any 

other fundamental natural resource; 

 directing or participating in the activities of a terrorist group, 

including by funding its activities or supplying material resources. 

Merely threatening to commit any of these criminal acts is also to be treated as a 

terrorist offence. 

The common position also defines "terrorist groups" as structured groups of 

persons, acting in concert to commit terrorist acts, regardless of their composition or 

the level of development of their structure. 

European Union. Fight Against Terrorism, 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_terrorism/l33208_en.ht

m [Hämtad 20-08-2014] 

 

Terrorism blir i det här fallet ett begrepp som täcker såväl ett brett koncept med kriterier 

för agerande som kan betraktas som terrorism samt väldigt specificerade handlingar som 

betraktas som terrorism. Detta innebär att terrorism kan användas som tolkningsapparat samt 

för att ange en specifik händelse. 

 

7.7 Terrorism genom tiderna 

Man kan dra slutsatsen från det här kapitlet att begreppet terrorism sedan 1794 har sett många 

olika användningar. Från terror under Robespierre där ordet även kunde användas positivt, till 

de våldsamma anarkistiska revolutionärer, till frustrationsagerande, till självmordsbombare, 

till Schmids breda definition, och till slut till USAs motståndarna som bland annat bin Laden.  

Man kan säga att begreppet terrorism började som ett redskap for regeringen att styra 

landet och att, även om begreppet redan då handlade om våld, det inte var något negativt 

laddad begrepp. Däremot finns det alltid två sidor i varje konflikt och detta innebär att 

Robespierres motståndare upplevde terror som redskap som någonting negativt. När 

Robespierres tid sedan tog slut började man använda terrorist som ett begrepp för att 
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förolämpa Jakobiner som inte längre höll makten. Det var första steget mot de negativa 

konnotationer som man ofta förknippar med terrorism nu för tiden.  

Efter den franska revolutionen ser man att begreppet terrorism börjar stå för mer och 

mer former av våld och skrämsel, det är inte heller längre bara ett redskap för regeringen. När 

Anarkismen når sin höjdpunkt ser man därför att terrorism har börjat användas för att antydda 

våld mot regeringen men även slumpvis valda offer. Terrorism har blivit ett sätt att få fram 

politiska eller ideologiska idéer. Begreppet terrorism nämns som ett namn för en effektiv 

krigsmetod. Terrorism som begrepp har nu fått olik laddning beroende på vem som använder 

ordet. Är det en anarkist eller terrorist upplevs ordet som neutralt eller även positivt till 

skillnaden från icke-terrorister som använder ordet negativt och fördömande. 

Under 1900-talet får begreppet mer uppmärksamhet och särskilt mot slutet kommer det 

mer och mer forskning kring begreppet. Begreppet är nu även väldigt negativt laddat även om 

ingen fortfarande har lyckats definiera vad begreppet precis innebor. Detta synliggörs tydligt 

med tanke på alla olika förslagna definitioner som den Förenta Nationerna och den 

Europeiska Unionen nämner utan att kunna acceptera en som allmän godkänt.  

Genom att titta på hur begreppet har utvecklats de sista tvåtusen år kommer man 

fortfarande inte fram till någon definition men får man däremot förståelse för det som 

människor förmodligen menar med ordet. Dessutom kan man använda kunskapen för att läsa 

äldre litteratur där ordet används utan att falla för den fiktiva förståelsen. Detta kapitel har 

försökt skapa klarheter kring hur begreppet terrorism har fåt så många olika innebord samt 

utvecklat till ett sådant komplex begrepp. 

 

 

8 Implicerad terrorism  

Det tidigare kapitlet visar hur ordet terrorism har använts inom historia. Det är dock inte bara 

användningen av begreppet som påverkar dess innebord. Det är även så att begreppet 

förknippas med händelser eller moment som aldrig kallades för terrorism på den tiden eller 

även händelser som aldrig har funnits. För att vara komplett kommer följande kapitel att ta 

upp olika händelser, koncepter eller historier som ofta förknippas med terrorism och på så sätt 

ändå påverkar begreppet. Tanken är att visa hur begreppet terrorism får fler innebord än man 

kanske skulle förvänta sig, genom att personer har kopplat begreppet till fenomen som vid 

första ögonkastet inte hade fallit under begreppet terrorism enligt de flesta. I det här kapitlet 

kommer det tas upp Aristoteles teori om tyranner, terrorism i fiktion och till slut de första 

terroristerna. Alla dessa tre valdes för att kopplingen med terrorismen ofta tas upp, och även 
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med viss mån kan försvaras, och därför påverkar begreppet terrorism och begreppets 

utveckling.  

 

8.1 Aristoteles  

Aristoteles, den välkända filosofen från grekland under antiken, nämns ofta i samband med 

terrorism. Detta är på grund av hans teori kring tyranner och hur det kan kopplas till många 

vanligt accepterade definitioner av terrorism. Chaliand och Blin behandlar Aristoteles teori 

och förklarar att filosofen ansåg att man kan ha ett korrupt politiskt system under en tyrann 

som är monarken i städen och därför far-figuren i relation till samhället. Aristoteles politiska 

uppfattning karakteriseras av att det handlar om en moral interpretation av systemet, som kan 

vara bra eller dålig. Om systemet dock blir bedömt som dåligt eller orättvist är det 

destruktionen av det orättvisa systemet som gäller. Detta innebär att det är upp till 

befolkningen att utrota korruptionen och styra samhället tillbaka mot rättvisan. Detta innebär 

att det är befolkningens civila uppgift att fysisk eliminera tyrannen. Den som lyckas döda 

tyrannen är, enligt Aristoteles, till och med en hjälte.
82

 Med tanke på de olika definitioner 

eller definitionselement som nämns tidigare i uppsatsen kan man påstå att Aristoteles teori 

kring tyranni har mycket gemensamt med terrorism. Aristoteles försvarar eller förespråkar att 

man på ett våldsamt sätt får motstå auktoriteten om man anser den inte vara politiskt 

acceptabelt. Terrorism kan betraktas att på ett liknande sätt, genom våld uttrycka sitt missnöje 

med den etablerade auktoriteten. Däremot är det så att Aristoteles teori specifikt riktar sig mot 

monarken eller ledaren i samhället och att terrorism ofta anses vara våld mot andra människor 

än de som terroristerna vill påverka med attacken. På grund av att teorin ligger så nära 

terrorism finns det dock många författare som har använt ordet terrorism i samband med den 

här teorin även om begreppet på den tiden inte fanns och att Aristoteles själv inte 

klassificerade sin teori som terrorism. 

 

8.2 Terrorism i fiktion 

Ett antal av de respekterade författare inom terrorismens kunskapsfält refererar till terrorism 

med kopplingar till hur begreppet förekommer i fiktion. Sinclair påpekar till exempel att, även 

om Dostoevski förnekar det, boken brott och straff är baserad på den anarkistiska 

revolutionären Netjajev.
83

 Laqueur varnar för att ”[t]errorism har prominent förekommit i 
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 Chaliand, Gérard & Arnaud Blin. The History of Terrorism From Antiquity To Al Qaeda, University of 

California Press, Berkely, 2007. s.81. 
83

 Sinclair, Andrew. An Anatomy of Terror A History of Terrorism, Pan Macmillan, London, 2004. s.134. 
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moderna litterära verk, men att novellerna, pjäserna, dikterna och filmer är av ojämlik värda 

på historiskt bevis och psykologiska förklaringar”.
84

 Författaren påpekar tydligt att fiktion 

som bas för att analysera terrorism, leder till många fällar och problem även om det skulle 

vara möjligt.
85

 Några romaner som nämns är till exempel Joseph Conrad’s Secret Agent och 

Under Western Eyes som båda tar upp förräderi och ett försök att komma ut från 

terroristvärlden.
86

 Intressant är att det skulle bjuda ett fiktivt perspektiv på terrorism som ett 

hot mot terroristen själv, något som inte vanligtvis tas upp i samband med begreppet terrorism 

eller definitioner av terrorism. Man kan dock ifrågasätta hur mycket värde man kan sätta på 

dessa fiktiva källor på ämnet. Om man tänker analysera terrorism och förräderi spelar det en 

stor roll om historien är baserad på äkta berättelser från en som har flytt från en terrorist 

organisation eller inte. Även om dessa källor inte kan anses vara helt pålitligt är det ändå ett 

intressant sätt att använda begreppet terrorism och leder det till en ny innebörd eller en ny 

förståelse för vad terrorismen är. 

Med de nya teknologiska möjligheterna kan man säga att det ger en ny dimension till 

fiktion och därför även fiktion som handlar om terrorism. Genom att man ser fiktionen bli 

verkligheten på skärmen formar sig en bild på terrorism för åskådaren. Det blir möjligen ännu 

mer komplicerat när fiktion och realitet möts i mitten. Ett exempel på detta kan vara filmen 

United 93 som handlar om ett flygplan som kapades på den 9e september men som aldrig 

träffade det bestämda målet på grund av att flygplanet kapades tillbaka av passagerarna som 

sedan kraschade på marken och ingen överlevade. Från flygplanets rester kunde man dock 

återta den så kallade svarta dosen som spelar in allt som säga i cockpiten och som händer med 

planets flygning. Det fanns dessutom samtal som vissa passagerare hade haft med sina vänner, 

familj eller hjälplinjer. På grund av detta och några andra detaljer har händelsen återskapats i 

film och även om historien förmodligen i stora drag följer det som hände den dagen är det 

omöjligt att göra ett exakt återskapande av händelsen på grund av informationsbrist. Det är 

dock så att, även om historien kanske inte stämmer, filmen bidrar till terrorismens innebörd på 

grund av att allt som människor ser på skärmen kommer att påverka deras syn på terrorism 

och det som ingår in i terrorism. 
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8.3 De första terroristerna 

Som tidigare diskuterats i denna uppsats så uppstod terrorism för första gången som officiellt 

begrepp år 1794 under skräckväldet. Man kan argumentera för att det var första gången att 

begreppet terror(ism) blev relevant. Ändå så försöker många författare som har skrivit om 

terrorismens historia att bedöma vilka som var de fösta terrorister. Kumm skriver till exempel 

att ”[m]ed viss rätt kan de judiska seloterna utnämnas till historiens första terrorister. Vid 

tiden före Kristi födelse kämpade de mot det romerska imperiet, som höll på att förstärka sin 

kontroll över östra Medelhavets kust-länder”.
87

 Kumm försvarar sin slutsats genom att påpeka 

seloternas sätt att göra uppror mot de romerska herrarna. Seloterna gjorde nämligen snabba 

plötsliga överfall på romerska soldater och judiska samarbetsmän och försvann efteråt i 

grottor och jordhålor för att dyka upp igen senare och göra det på nytt.
88

 Kumms analys får 

stöd av Chaliand och Blin som precis som Kumm påpekar seloterna som de första 

terroristerna på grund av deras agerande. Författarna lägger även till att seloterna var mycket 

religiöst motiverat och använde terror för påtvinga deras religiösa åsikter på andra.
89

 Läser 

man då till slut Sinclair uppfinner man att även han utpekar seloterna som de första 

terroristerna. Man kan dra slutsatsen att även om begreppet terrorism inte använts på den tiden 

att det nu för tiden finns en vis consensus om vad som terrorism är som leder till att olika 

experter på terrorism kommer fram till samma slutsatsen om vilka som kan anses vara de 

första terroristerna. Detta innebär att begreppet terrorism inte har någon synkron betydelse för 

den tiden men genom det diakrona process har ledd till en definition som med återverkande 

kraft tillämpas av författaren på i det här fallet seloterna. Genom att inkludera seloterna som 

de första terroristerna har seloterna påverkan på terrorismens betydelse även om det bara är på 

den nutida användningen av begreppet terrorism.  

 

8.4 Slutsatser kring implicerad terrorism 

I det här kapitlet ser man att begreppet terrorism täcker även helt oväntade områden och 

förknippas med helt oväntade teorier. Även om man kan förklara varför dessa tre behandlade 

fenomen förknippas med terrorism kan man säga att det troligen är på grund av brist på en 

accepterad definition och lösa användningen av begreppet att det kan försvaras. Detta betyder 

dock att människor fritt använder begreppet terrorism för att prata eller skriva om dessa 

(fiktiva) händelser. Den här uppsatsen handlar dock om begreppshistorisk analys och tittar 
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därför på användningen av begreppet och man kan se att begreppet använts för det här. Detta 

innebär att innebörden av begreppet terrorism förändras eller påverkas av detta sätt att 

använda termen terrorism. Läser man om till exempel de första terroristerna är det inte alltid 

att författarna anger att ingen på den tiden använde ordet terrorism i samband med seloterna. 

Det blir väldigt lätt i den situationen att anta att seloterna gjorde det, eller i alla fall kallades 

för terrorister av seloternas motståndare. På grund av detta är det viktigt att vara medveten om 

begreppet terrorismens historia. 

 

9 Begreppet terrorism i äldre Litteratur. 

I följande kapitel kommer det lysas fram några texter som handlar om terrorism som har 

skrivits långt innan 2000-talet. Det handlar om följande publiceringsåren; 1867, 1889, 1909, 

1934, 1954, 1978, och 1987. Texterna har valts till stor del slumpvis men är alla från officiella 

tidningar, artiklar eller böcker. Detta innebär att det inte handlar om till exempel brev eller 

dagböcker. Citat på engelska kommer inte att översättas i följande kapitel med avsikt att 

behålla begreppets användning så nära den originella formen som möjligt. 

 

9.1 Gammal forskningslitteratur 

Även om det bryter mot kronologin kommer det här kapitlet att börja med boken från 1934. 

Detta på grund av att det finns två vetenskapliga artiklar och en bok i texterna som har utvalts 

till analys inom den här uppsatsen. Alla tre har analyserats fenomenet terrorism, och dessa tre 

publicerades respektive 1934, 1954 och 1978. Detta innebär dessutom att dessa böcker är 

mycket jämförbart med materialet som används tidigare i uppsatsen. Den först publicerade är 

en artikel som heter The Evolution Of Russian Terrorism av William Henry Chamberlin. 

Artikeln handlar om omorganiseringar i Ryssland i trettiotalet som, enligt författaren, tyder på 

organiserad stat-terrorism i Ryssland. Det är intressant att, även om det visas tidigare i 

uppsatsen att begreppet terrorism hade fått nya innebord, den här artikeln visar att begreppet 

terrorism även fortfarande använts med det gamla innebordet. Chamberlin skriver om ett nytt 

statsorgan i Ryssland, OGPU, som liknar ett tidigare statsorgan som hette Cheka och som 

enligt Chamberlin var en ”terrorist grupp”.
90

 Chamberlin skriver: ”the fiercest aspects of the 

Terror in the French Revolution were repeated, and as a result much of the same causes: 
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domestic uprisings, foreign intervention, a critical food situation”.
91

 Citatet visar att även om 

begreppet terrorism har utvecklat mycket, används begreppet här för att hänvisa till 

Robespierres sätt att regera och trycka ner eventuelle revolt.  

År 1954 publicerades det en text från D. Novak som heter Anarchism and Indiviual 

Terrorism. I texten analyserar författaren terrorism utförd av anarkister i slutet av 1800-talet, 

som för författaren då var ungefär 60 år innan. Författaren skriver mest om det som han kallar 

för ”individual terrorism”.
92

 Författaren förklarar inte precis vad han menar med termen och 

verkar anta termen som självklart. Det skrivs dock att individual terrorism har visat sig mest 

genom ”Propaganda by deed” som nämns tidigare i uppsatsen och man kan dra slutsatsen att 

det står för en individuell som försöker få ut sina åsikter genom att bedriva våld mot andra 

människor. Författaren försöker skapa en bild av terrorister och med vilken motivationer 

dessa terrorister begår sina dåd. Man ser även tillbaka bilden av terrorister som nämns tidigare 

i uppsatsen när Novak citerar en omskrivning av Vizetelly: ”Like all those who decide to take 

another man’s life, the anarchist terrorist was a fanatic fired with missionary zeal which did 

not allow him the slightest doubt as to the wisdom of his course.
93

 Här ser man bilden av 

fanatikern som kom in vid terrorism begreppet under 1900-talet. I den här texten ser man att 

begreppet terrorism används för att beskriva det våldsamma beteendet från anarkisterna samt 

att beskriva en stereotyp av terrorister. 

Den sista av de tre titlarna är en bok från Bertil Häggman som heter Terrorism Vår Tids 

Krigföring och publicerades 1978. Under den tiden hade terrorism som begrepp och fenomen 

redan forskat kring en del och man ser att boken täcker terrorism i stora delar av världen. 

Häggman skriver om bland annat China, Uruguay, Kanada, Nordirland, Japan, och Sverige. I 

boken försöker författaren få fram stora drag i terrorismens historia, belysa olika terrorist-

organisationer och ge bakgrund till terroristernas metoder och motivationer. Författaren ser 

terrorism som ett sätt att bedriva uppror mot regeringen och kallar det ofta för det 

revolutionära kriget. Intressant är att begreppet terrorism inte officiellt definieras förutom på 

den allra första sidan där det står: ”Politisk terrorism – motiverad våld i politiskt syfte – har 

                                                 
91

 Chamberlin, William Henry. “The Evolution of Soviet Terrorism”, Foreign Affairs,Vol. 13, No. 1 (Oct., 1934), 

pp. 113-121, Council on Foreign Relations, 1934. s.115-116. 
92

 Novak, D. “Anarchism and Individual Terrorism” The Canadian Journal of Economics and Political Science / 

Revue canadienne d'Economique et de Science politique,Vol. 20, No. 2 (May, 1954), pp. 176-184, Wiley, 1952. 
93

 Novak, D. “Anarchism and Individual Terrorism” The Canadian Journal of Economics and Political Science / 

Revue canadienne d'Economique et de Science politique,Vol. 20, No. 2 (May, 1954), pp. 176-184, Wiley, 1952. 

s.178. 



  Wouter Greijdanus, Växjö, Aug 2014 

 

33 
 

blivit vår tids krigföring”.
94

 Man ser att begreppet terrorism nu står för ett slags krigföring, för 

uppror och för något revolutionärt.  

 

9.2 Äldre dokument 

När det gäller de första tre årtal som nämndes tidigare handlar det om korta artiklar eller 

rapporter där order terrorism dyker upp i. Första texten är från 1867 och British Medical 

Journal. Det handlar om ett väldigt kort stycke i en tidning som har titeln ”secret terrorism” 

och handlar om personer utan läkardiplom som påstår bedriva medicin. Artikeln handlar om 

ett nytt lag som kommer att föras igenom som ska sätta stopp på det här: ” This will tend more 

than anything else to put an end to the reign of "secret terrorism" now complained of, and to 

de stroy the trade of the obscene quacks[.]”.
95

 I det här fallet använder man ordet terrorism 

helt enkelt för att ange att dessa personer utan diplom undergräver läkaryrket och begreppet 

terrorism används som ett sätt att fördöma dessa personer på samma sätt som ordet 

quaks(kvacksalvare) gör det. 

Nästa artikel är ett resonemang kring mord och attentat där författaren Herbert Haines år 

1889 ställde frågan om mord eller attentat alltid möts med motsägelse eller om det ibland är 

godtagbart. Han för det här resonemanget bland annat kring terrorism som förekom 1868 i 

syddelen av USA.  

The ' Ku Klux,' supported by the strongest and best party in the South, devoted 

itself to driving out the 'carpetbaggers' and ' schalawags '-who were 

manipulating the negro vote for their own profit and to the destruction of the 

party of property and intelligence-and by sheer terrorism succeeded; the political 

adventurers being hunted north, and the newly enfranchised blacks cowed into 

submission. This was done by threats, floggings, and murders[.] 

Haines, Herbert. “History and Assassination”, Transactions of the Royal Historical Society,New 

Series, Vol. 4 (1889), pp. 285-302, Cambridge University Press, 1889 

Haines påpekar tydligt att dessa argument är från människor från Syd USA och inte 

hans egna. Man ser dock att begreppet terrorism här används för att antydda användning av 

skrämsel och våld för att tvinga den mörkhyade befolkningen att ge upp sina politiska 

rättigheter.  
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Till slut är det en annan artikel från British Medical Journal från 1909 där ordet 

terrorism används för att beskriva ett väldigt stäng och strikt system men förmodligen med 

avsikt att överdriva och visa att man tycker att systemet är för strikt: ”The evidence of the 

commander was not supported by his own subordinate officer, a fact which in itself, in view 

of the system of terrorism which goes by the name of discipline in the navy, speaks 

volumes”.
96

 I citatet liknar författaren det disciplinariska systemet för marinsoldater till 

terrorism och man kan förmoda att det handlar om att jämföra systemet med Robespierres 

skräckvälde för att uttrycka sin negativa åsikt om disciplinsystemet. 

 

 

9.3 The War on Terrorism 

Efter 9/11 dök termen “the war on terrorism” upp i mång diskussioner och svor USA att före 

och vinna kriget mot terrorism. Intressant är att även den här termen är en som har förändrats 

och som har används tidigare. Artikeln The War on Terrorism som kom ut år 1987 och skrevs 

av Naseer H. Aruri och John J. Carrol. Författarna skriver om kriget mot terror i samband med 

Reagan administrationen som har identifierad olika stater som terrorist stater. Dessa 

terroriststater ingår i länderna som krigas mot i kriget mot terrorism 1987. Man ser att även en 

term som the war on terror kan betyda olika saker beroende på vem som säger det och om det 

handlar om innan eller efter 9/11. 

 

9.4 Slutsatser 

Sammanfattandevis innehåller det här kapitlet några exempel på begreppet terrorismens olika 

sätt att använda. Det som har setts i det här kapitlet såväl bekräftar det som kom fram tidigare 

i uppsatsen som visar att ordet även används kreativt eller på oväntade sätt. Det är dessutom 

viktigt att komma ihåg att även om vissa började använda ordet på ett nytt sätt att det inte 

innebär att alla gjorde det, precis som visas i texten från 1934 som använde terrorism som en 

referens till skräckväldet.   
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10 Sammanfattning och slutsatser 

Begreppet terrorism är mycket komplicerat på grund av dess många användningar med olika 

innebord. Begreppet har visat sig svårdefinierat och detta leder till att det är svårt att analysera 

terrorism såväl som fenomen och som begrepp. Ändå lämpar ordet terrorism sig mycket väl 

för en begreppshistorisk analys på grund av sin mångtydighet, vikten för samhället, bred 

täckning av olika fenomen, och politisk laddning som leder till strategisk användning av 

ordet.  

Begreppets många användningar har dock lett till att det har sträckts ut (stretching) långt 

för att inkludera många olika koncepter och det kan leda till oklarheter. Forskningsvärldens 

oförmåga att komma fram till en enda tydlig definition är såväl anledningen till som följden 

av begreppets komplexitet. Beroende på den definitionen som man använder klassificeras 

olika händelser antingen som terrorism eller inte. Det är dessutom så att klassificeringen ofta 

innehåller en viss bedömning särskilt på grund av att det inte finns en objektiv definition. Det 

ser även inte ut som en definition kommer att komma fram i den nära framtiden och det 

kommer att fortsätta försvåra terrorismens analys. 

Begreppet terrorism har dock genomgått stora förändringar genom åren och det verkar 

som att ordet har fått fler och fler betydelser som alla ska ingå som innebord. Från början 

introducerades begreppet av Robespierre som ett redskap för regeringen att styra Frankrike 

och det var även något positivt. Senare började ordet dock användas som ett sätt att förolämpa 

och negativt bedöma de som man ansåg vara våldsam och förstörande. Detta blev särskild 

tydlig under anarkisttiden när det blev våldsam uppror mot auktoriteten, även om anarkisterna 

själva fortfarande använde ordet neutralt eller positivt. Senare började begreppet dock bara 

vara negativt laddat. Terrorism började även innebära att våldet riktade sig inte mot de 

personer som man ville påverka, men mot andra människor för att skrämma de personer som 

man ville nå med terrorismen. Detta är även en av de sexton aspekter som Schmid för fram.  

Det är dessutom viktigt att vara medveten om hur terrorism påverkas av händelser eller 

teorier som på den relevanta tiden aldrig kallades för terrorism men som nu för tiden ändå 

betraktas som terrorism och bidrar till terrorismens många innebörder. Här kan man även 

tänka på fiktiva händelser eller delvis fiktiva händelser som förs fram i böcker, film och andra 

former av fiktion. Dessa händelser skulle i första hand förmodligen inte förknippas med ordet 

terrorism men har med tiden talats om i samband med terrorism så ofta att det ändå har blivit 

del av begreppet terrorismens innebörd.  

Begreppet terrorismens användning kan man bekräfta genom att titta på äldre litteratur. 

Samtidigt kan litteraturen även överraska när en person använder ordet på ett kreativt eller 
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oväntat sätt. Man kan se att såväl nya samt äldre användningar av begreppet kan förekomma 

under olika årstider och detta leder till att begreppet terrorism är fascinerande att analysera. 

Man kan dra slutsatsen att begreppet terrorism är ett väldigt komplicerad men intressant 

begrepp som har genomgått stora förändringar och om det någon gång lyckas att definiera 

begreppet kommer att vara mycket intressant att diskutera, skriva och prata om. 

Den här uppsatsen bidrar på så sätt till medvetenhet om begreppet terrorismens 

komplexitet och förklarar även hur begreppet har blivit svårdefinierat. Att vara medveten om 

terrorism som begrepp och sin mångfald av innebörd bör även hjälpa med att kunna läsa äldre 

texter och förstå vad användaren av begreppet menar. Det är dock samtidigt en realitet som 

ska accepteras att begreppet kommer att fortsätta vara komplex och även använda väldigt löst 

av människor, media och även akademiker. Begreppet står för våld, skrämsel, krigföringssätt, 

propaganda, fanatikers, regeringsverktyg, skräck och mycket mer. Förmågan att fånga alla 

dessa olika koncepter, fenomen, känslor, händelser, handlingar, etcetera inom ett begrepp och 

ändå kunna diskutera kring ämnet så att man förstår varandra är tecken på att begreppet är av 

stor vikt för sociala och politiska diskussioner. Det är samtidigt skrämmande att tänka på alla 

hemska saker som terrorism ger uttryck för som fantastisk hur såväl nu som förr begreppet 

namnger det som händer och ger människor redskapet för att diskutera lösningar. 

 

11 Vidare forskning 

När det gäller vidare forskning finns det ganska många olika möjligheter. Man skulle kunna ta 

på sig den svåra uppgiften att försöka komma fram till en objektiv definition av begreppet 

terrorism, även om det verkar vara rätt så omöjligt att lyckas med detta. Ett annat projekt 

skulle kunna vara att ta specifika perioder och försöka få tag på fler källor från just den tiden 

och verkligen se och analysera hur ordet användes. Det är även intressant att försöka få in 

andra perspektiv och texter än bara de från västvärlden. Ett tredje förslag kommer från 

Laqueur som i sin bok påpekar att forskning om fiktion och terrorism är gjort av bara få. Det 

betyder att det finns mycket kvar som man skulle kunna bidra med om man lyckas komma 

förbi svårigheten med pålitligheten av källmaterialet.   
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