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”The European Union recognises that to be more effective in the fight against terrorism and 
on the world stage generally it must make it´s European Security and Defence Policy (ESDP) 
fully operational”. Detta uttalande från det Europeiska rådet i september 2001 skapade hos 
författaren ett intresse för att undersöka vilken roll den Europeiska unionen egentligen har i 
kampen mot terrorismen. 
 
 
Föreliggande uppsats strävar efter att analysera EU: s nuvarande samt framtida potentiella 
förmåga att bekämpa internationell terrorism. Inriktningen på uppsatsen är att analysera EU:s 
strukturella förutsättningar. Undersökningen är fokuserad på vidtagna åtgärder efter den 11 
september 2001 och som stöd för analysen utnyttjas tre frågeställningar: 

1. Vilka strukturella förutsättningar har EU inom ramen för FEU (Fördraget om 
Europeiska unionen) att fatta och implementera beslut rörande terroristbekämpning? 

2. Är EU: s krishanteringsförmåga av idag, inom ramen för GUSP, möjlig att utnyttja i 
kampen mot terrorismen i enlighet med EU: s politiska målsättningar? 

3. Avser EU, och i så fall hur, utveckla sin krishanteringsförmåga för att i en nära 
framtid anpassa den mot terroristhoten? 

 
Metoden som begagnas i uppsatsen utgår från en modell framtagen av Gunnar Sjöstedt 
(publicerad 1977). Modellen utgår från ett antal strukturella förutsättningar som efter en 
samlad bedömning utgör aktörens potentiella aktörskapacitet. Aktörens uppvisade 
beteende, i modellen benämnt kompletterande indikatorer, är det kriteriet som anges 
för att värdera aktören utifrån hans strukturella förutsättningar och är den slutliga 
faktorn som avgör i vilken grad EU uppträder som en internationell aktör. Teorin som 
används är den breddade säkerhetsagendan så som den beskrivs i ”Security, a New 
Framework for Analysis” (Barry Buzan et. al, 1998). 
 
Det empiriska underlaget utgörs, förutom en analys av EU som aktör, av en 
beskrivning av internationell terrorism som en dynamisk företeelse. Internationell 
terrorism  och generella framgångsfaktorer inom terroristbekämpning värderas 
därefter i förhållande till de åtgärder EU vidtagit efter den 11 september. Genom 
denna uppbyggnad av empirin strävar analysen efter att både generellt belysa EU:s 
förmåga som internationell aktör men även explicit beskriva organisations potentiella 
förmåga inom terroristbekämpning. 
 
Slutsatser av EU:s uppvisade aktörsbeteende kan sammanfattas enligt nedan. 
EU:s aktörsbeteende har efter den 11 september kännetecknats av ett aktivt 
utnyttjande av sin aktörskapacitet. Aktörsbeteendet kan kännetecknas som kvalitativ 
gott och i enlighet med angivna politiska målsättningar avseende kärnfrågor. 
Aktörsbeteendet kan också beskrivas som kvantitativt mycket omfattande med en viss 
reservation för en överdriven beskrivning av vidtagna åtgärder. Analysen ger vid 
handen att EU har en god förmåga som aktör i kampen mot terrorismen samtidigt som 
ett antal strukturella brister kan konstateras. Bristerna utgörs främst av att 
politikområden är indelade i olika pelare, att resurser för repressiva åtgärder är 
bristfälliga samt att åtgärder är starkt beroende av medlemsstaternas politiska vilja. 
 
Det sammanfattande omdömet avseende EU:s roll som aktör i kampen mot 
terrorismen, trots de uppenbara strukturella bristerna, är att EU måste betraktas som 
en betydande internationell aktör. 
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”The European Union recognises that to be more effective in the fight against 
terrorism and on the world stage generally it must make its European Security and 
Defence Policy (ESDP) fully operational”. This statement made by the European 
Council in September 2001 aroused my interest to investigate what role the European 
Union really possesses in the fight against terrorism.  
 
This essay strives to analyse the EU´s present and future potential capability to fight 
international terrorism. The essay is directed towards analysing the European Union’s 
structural prerequisites. The investigation is focused on actions taken after September 
11, 2001. To support the analysis I will pose the following three questions: 

1. What structural prerequisites does the EU posses within the TEU (Treaty of 
the European Union) to take and implement decisions concerning the fight 
against terrorism? 

2. Is it possible to utilise the EU´s crisis management, within the framework of 
CFSP, in the fight against terrorism in accordance with the organisation’s 
political goals? 

3. Will the EU develop its crisis management capabilities so that in a near future 
it will be better adapted to the terrorist-threats and if so, how? 

 
The method I use in the essay proceeds from a model constructed by Gunnar Sjöstedt 
(published in 1977). The model has its starting point in a number of structural 
prerequisites, which after an assessment constitute the actor’s potential capacity. The 
actor behaviour, in the model defined as complementing indicators, is the criteria used 
to estimate the actor in relation to its structural prerequisites and to finally evaluate 
the extent to which the EU contributes as an international actor. The Theory used in 
this essay is the widened security agenda as it is described in “Security, a New 
Framework for Analysis” (Barry Buzan et. al, 1998).  
 
The empirical foundation consists of a description of the dynamics of international 
terrorism besides an analysis of the EU as an international actor. International 
terrorism and elements for success in general, in counter terrorism are then assessed in 
relation to actions taken by the EU post September 11. Using this empirical 
construction, the analysis is designed to illustrate the EU´s capacity as an international 
actor in general but also explicitly depict the organisation’s potential capability in the 
fight against terrorism.  
 
The conclusions of the actor behaviour related to the EU can be summarised as 
follows: The actor behaviour of the EU after September 11 is characterised by an 
active utilising of its actor capacity. The actor behaviour can also be characterised as 
qualitatively good and in accordance with the core- issues of EU-politics.  
The analysis deducts that the EU has a significant capacity in the fight against 
terrorism. At the same time, it’s possible to identify defectiveness in the structures of 
the EU. These defects lie in the fact that political sectors are divided into three 
different pillars, the lack of resources for repressive actions and that actions taken are 
dependent on the political will of the member states.  
 
The concluding discernment regarding the role of the EU in the fight against 
terrorism, despite obvious structural defects, is that the EU must be regarded as a 
significant international actor. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval  
Terrorism har varit ett gissel för flera Västeuropeiska stater sedan slutet av 60-

talet och har haft en strukturell påverkan av maktutövning både på nationell 

och internationell nivå. Det har under påföljande decennier tagits en mängd 

initiativ, av ett flertal internationella organisationer, däribland EU, med 

målsättningen att effektivisera bekämpandet av internationell terrorism. Det har 

emellertid visat sig vara förenat med stora svårigheter att samordna nationella 

intressen och skilda institutionella förutsättningar i gemensamma strategier 

riktade mot terrorism. 

 

Den europeiska målsättningen att bekämpa terrorism är ingen ny företeelse 

utan kan spåras i fördragstexter ända tillbaka till 19771. Konkreta åtgärder har 

likväl lyst med sin frånvaro även om EU samarbetet fick en näringsinjektion i 

samband med Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 då ett antal nya 

målsättningar presenterades. Händelserna den 11 september har emellertid på 

allvar aktualiserat frågan då tillvägagångssättet och de katastrofala följderna 

visar på en ny form av våldsutövning som genom sin magnitud troligen för all 

framtid i grunden förändrat vår syn på internationell terrorism. Denna ”nya” 

terrorism har växt fram parallellt med utvecklandet av den Europeiska 

unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s uttalade ambition 

efter den 11 september, att bekämpa den internationella terrorismen, beskrivs i 

ett pressmeddelande från EU enligt följande: 

 

                                                 
1 Konventionen om bekämpande av terrorism, inom Europarådets mandat Strasbourg 1977-01-
27. I internationella sammanhang kom den första konventionen för bekämpandet av terrorism 
redan 1937 genom Nationernas förbunds mandat. Konventionen ratificerades dock inte och 
trädde aldrig i kraft. Bassiouni, 2001. s. 71. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-06 4(82) 
Örlogskapten Fredrik Hansson 
Chefsprogrammet 00-02 Enskild uppsats 19 100:2047 

”The European Union recognises that to be more effective in the fight against 

terrorism and on the world stage generally it must make it´s European Security and 

Defence Policy (ESDP) fully operational”.2  

 

Uttalandet kan tolkas på olika sätt men genom att koppla ESDP till 

terroristbekämpning väcks ett antal intressanta frågeställningar. Kommer EU 

att agera militärt i kampen mot terrorismen och kommer då utvecklingen att gå 

mot ett gemensamt försvar? Kommer den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken bli EU:s vapen mot terrorism? Kommer man att lyckas? 

Kommer EU att förändras? Och så vidare. 

 

Denna uppsats skrivs inte med ambitionen att besvara samtliga ovanstående 

frågor, även om ett flertal översiktligt kommer att beröras. Fokus kommer i 

stället att riktas mot att analysera EU:s strukturella förutsättningar och 

begränsningar i kampen mot terrorismen.  

 

1.2 Syfte, antaganden och frågeställningar 
Som nämnts väcker EU:s politiska målsättningar ett antal mycket intressanta 

frågeställningar vilka inte till fullo kan besvaras här utan får utgöra ett underlag 

till en framtida analys. Denna uppsats övergripande syfte är att undersöka  

EU:s nuvarande samt framtida potentiella förmåga att bekämpa internationell 

terrorism. Mer explicit skall uppsatsen analysera om fördraget om Europeiska 

unionen (FEU)3 utgör ett tillräckligt ramverk för samarbetet inom EU i kampen 

mot terrorismen. Min ambition är också att analysera EU:s förmåga att inom 

ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP), 

innefattandes den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP), agera 

som en, självständig och internationell aktör inom terroristbekämpning. 

                                                 
2 EU kommissionens pressmeddelande, MEMO/01/424, 2001-12-07, Bryssel. 
3 Fördraget om europeiska unionen, Maastrichtfördraget med inarbetade förändringar från 
Amsterdamfördraget. Fördraget om Europeiska unionen (FEU) : http://europa.eu.int/eur-
lex/sv/treaties/index.html  . Konsoliderad version med inarbetade ändringar. 
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Som grund för problemlösningen utnyttjas antagandet att drivkraften bakom 

det accelererande utvecklandet av GUSP och den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken har varit konflikterna på Balkan. Det har uppstått ett inre 

tryck, från medlemsstaterna, och ett yttre tryck, framför allt från USA, att 

Europas stater måste ta ett större ansvar för inom- och mellanstatliga konflikter 

på den Europeiska kontinenten. Detta ansvar måste omfatta en politisk vilja 

och säkerhetspolitiska strategier men också en operativ förmåga att både med 

civila och militära medel kunna bilägga konflikter i det egna ansvarsområdet. 

Följaktligen har terroristhotet inte haft någon dimensionerande påverkan inom 

EU:s andra pelare. Resultatet av detta, men också av historiska skäl vilka jag 

återkommer till, har blivit att EU:s samarbete kring terrorism till övervägande 

delen hänförts till den tredje pelaren i FEU4, juridiskt och polisiärt samarbete.  

 

Som stöd för analysens genomförande utnyttjas nedan angivna frågeställningar: 

1. Vilka strukturella förutsättningar har EU inom ramen för FEU att fatta 

och implementera beslut rörande terroristbekämpning? 

2. Är EU:s krishanteringsförmåga av idag, inom ramen för GUSP, möjlig 

att utnyttja i kampen mot terrorismen i enlighet med EU:s politiska 

målsättningar? 

3. Avser EU, och i så fall hur, utveckla sin krishanteringsförmåga för att i 

en nära framtid anpassa den mot terroristhoten? 

 

1.3 Metod och teorianknytning 
1.3.1 Metodval 

För att undersöka EU:s förmåga att agera som internationell aktör utnyttjas en 

metod framtagen av Gunnar Sjöstedt5. Sjöstedts metodik, som publicerades 

                                                 
4 Fördraget om europeiska unionen. Avdelning VI. 
5 Sjöstedt, Gunnar. The external role of the European Community, 1977, Saxon House, 
Hampshire, England. 
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1977, utgår från EG som aktör och med Rom-fördragen6 som ramverk för 

analysen, men att det förflutit 25 år omintetgör inte metodens användbarhet. 

Modellen är en strikt teoretisk diagnos av EG som aktör om än inte en 

fullständig utvärdering7 och kan tillämpas även på andra internationella 

aktörer. Det förändrade utgångsläget, bildandet av den europeiska unionen, 

skapar istället möjligheter till en djupare analys enligt modellens kriterier. 

 

1.3.2 Strukturella förutsättningar 

En aktör i det internationella systemet måste enlig Sjöstedt uppfylla två 

grundläggande krav. Dels måste aktören (1) vara urskiljbar från sin omgivning, 

dels (2) omfatta en viss grad av inre sammanhållning. Aktören förvärvar då, i 

någon utsträckning, autonomi vilket är en förutsättning för att uppnå status som 

en internationell aktör.8 Autonomi utgör alltså en grund som modellen vilar på 

men är inget ämne som författaren utforskar djupare. Sjöstedt väljer i sin 

analys att utgå från tio strukturella förutsättningar för att undersöka EG: s 

aktörskapacitet9, dessa ordnas i tre övergripande grupper. (1) Grundläggande 

behov som omfattar fundamentala förutsättningar för en aktör att prestera ett 

resultat. I denna grupp ingår aktörens gemensamma målsättningar riktade mot 

ett yttre agerande och en ”resurspool” (innefattandes ett system för 

mobilisering av resurser). (2) Ett besluts-, och övervakningssystem vars 

funktion är att förbereda och kontrollera aktörens agerande mot en yttre part. 

Systemet skall vara operativt och kunna verka både vid normala förhållanden 

och under kriser. (3) Ett verksamhets- och prestationssystem. Ett system som 

skall exekvera och implementera fattade beslut. I Sjöstedts modell beskrivs 

                                                 
6 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG) och Fördraget om upprättandet 
av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) som undertecknades i Rom och trädde i 
kraft den 1 januari 1958. http://europa.eu.int/eur-lex/sv/treaties/index.html  2001-12-10 
7 Sjöstedt, 1977, s. 6. 
8 Sjöstedt, 1977. s. 15. Här bör också tilläggas att författaren inte vidare utvecklar begreppet, 
autonomi. S. menar att autonomi är en förutsättning som är lätt att konstatera men svår att 
grundligt utvärdera varför han avgränsar detta i sin diagnos. 
9 Sjöstedt, 1977. S. 75. 
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detta som ett nätverk av ombud och ett nätverk för genomförande (”Network of 

agents” och ”network of transaction channels”). 

 

1.3.3 Aktörskapacitet och kompletterande indikatorer 

En analys av aktörens strukturella förutsättningar klarlägger vilken potentiell 

aktörskapacitet organisationen har. För att ytterligare utreda EG: s förmåga 

som internationell aktör krävs enligt modellen också en undersökning av EG: s 

uppvisade beteende, aktörsbeteendet. I vilken utsträckning EG följer sina 

formulerade målsättningar i genomförandet av sin politik är den 

kompletterande indikator som krävs för en utvärdering. Modellen strävar 

framför allt efter att konstatera, eller mäta, i vilken utsträckning EG kan ses 

som en aktör vid ett visst givet tillfälle. Sjöstedts ambition är alltså inte att 

svara på vilken typ av internationell aktör EG egentligen utgör, utan snarare att 

fastställa graden av aktörsskap.  

Strukturella förutsättningar 

Grundläggande behov Beslutsfattande och 

övervakningssystem 

Verksamhets och 

prestationssystem 

?? Gemensamma och 

förenade intressen 

?? Ömsesidigt beroende 

managementsystem 

(implementering av 

gemensamma mål) 

   

?? System för identifiering 

av mål 

?? Normala 

beslutsfattningssystem 

?? Nätverk av ombud 

   

?? System för mobilisering 

av resurser 

?? Beslutsfattningssystem 

anpassat för krishantering 

?? Nätverk för genomförande 

   

?? Resurser för agerande ?? Kontroll och styrsystem  

 

Grundläggande krav  Autonomi 

 
Kompletterande indikatorer  Uppvisat aktörsbeteende   

Aktörskapacitet 

Internationell 
aktör 
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Figur 1. Sjöstedts modell i bild (föregående sida) 
bilden är sammansatt från material ur The External Role of the European Community ss. 16 
och 7410 samt enskild uppsats av Mj Niklas Karlsson11 
 
1.3.4 Teorianalys 

Sjöstrands metod att utvärdera en internationell aktör genom att analysera 

strukturella förutsättningar och aktörskapacitet skrevs under en tid då en 

utgångspunkt från den realistiska teoribildningen präglade säkerhetsdiskursen. 

Neorealismen, som fick sitt genombrott 1979 med publicerandet av Kenneth 

Waltz:s bok Theory of International Politics12, var en teori under utveckling 

och satte en stark prägel på den säkerhetspolitiska debatten. Waltz skiftade 

fokus från den klassiska realismens syn att människan var alltigenom ond och 

maktsökande till att se stater som maktsökande och säkerhetsmedvetna.13 Hans 

fokus på struktur och denna strukturs konsekvenser på det internationella 

systemet är grunden i den anarkiska teori som ser alla stater som ett likartat 

fenomen men med olika förutsättningar för makt och maktutövning. Mot detta 

synsätt stod den liberala (framför allt neoliberala) skolan som erkände statens 

betydelse men som framför allt betonade den interdependens som präglar 

internationella relationer i flera avseenden. Skolans företrädare menar att staten 

kan göra ett rationellt val och avstå från den traditionella, maktbaserade, 

politiskt/militära logiken till förmån för den handelsinriktade14. Interdependens 

kan, menar man, spåras i andra områden än handel men det är inom den 

internationella ekonomin teorin fått det största genomslaget. Under de senaste 

30 årens säkerhetsdiskurs har en mängd teorier inom IR sett dagens ljus. Den 

förhärdande kritiken mot konstruktivister, genusteoretiker m fl har dock varit 

                                                 
10 Sjöstedt, 1977. "Influerande faktorer" har utelämnats. Skälet till detta är att modellen 
värderas endast i förhållande till kampen mot terrorismen varför detta får utgöra den samlande 
influerande faktorn. 
11 Karlsson, N. Europeiska Unionen och krishantering med militära medel, FHS 2000-06-06, 
KMÄ: 19 100:6006. Bilaga 1. 
12 Jackson R., Sörensen G. 1999, Introduction to International Relations, Oxford university 
press. S. 51. 
13 Ibid. S. 52 
14 Se bl a Gabriel, J. M. 1994, Worldviews and Theories of International Relations, Macmillan 
press, London. S. 116, Kapitel om Rosecrance, Free Trade. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-06 9(82) 
Örlogskapten Fredrik Hansson 
Chefsprogrammet 00-02 Enskild uppsats 19 100:2047 

att även om dessa teorier renderar intressanta bidrag till säkerhetsdebatten är de 

sämre på prediktion och har en holistiskt begränsad syn på säkerhetsproblem 

och IR i jämförelse med traditionella säkerhetsstudier. Jag har med denna 

uppsats inga ambitioner att tränga djupare in i ett teoretiskt resonemang kring 

olika teoriers fördelar eller nackdelar utan vill snarare belysa svårigheten i 

valet av teori mot ställd problemformulering. 

 

Även om Sjöstedts metodik skapar öppningar för alternativa angreppssätt och 

andra variabler än dem han själv använder fordras det i denna uppsats en 

teoretisk utgångspunkt som tar mindre hänsyn till statscentrering och 

maktbaserad politik än vad som brukar vara fallet i de förhärskande 

säkerhetsstudier vi förknippar med IR. Man ställs nämligen inför två större 

problem vid en analys av EU och terrorism. Det ena problemet är ur vilken 

teoretisk förutsättning man betraktar EU som analysobjekt. Om terrorism 

traditionellt har varit en nationell angelägenhet kan det falla sig naturligt att 

betrakta EU som en stat för att underlätta analysen. Ett sådant angreppssätt är 

dock alltför okomplicerat och tar inte hänsyn till vidden av de problem som 

överstatlighet, diplomati och olika (nationella) institutionella förutsättningar 

medför. Det andra problemet är hur man avhandlar terrorism inom ramen för 

IR. Som det empiriska underlaget kommer att visa kan man betrakta terrorism 

som grov internationell brottslighet med politiska mål (en av otaliga 

definitioner). En sådan formulering sätter fokus på kärnan av dilemmat, 

nämligen, om terroristbekämpning skall behandlas inom en judiciell eller 

politisk kontext. Redan på nationell nivå visar det sig att detta betraktas som ett 

problem som kan skapa interdepartementala motsättningar och 

osammanhängande, inkonsekventa strategier. Det finns ingen som helst 

anledning att tro att dessa svårigheter avtar då probleminramningen flyttas upp 

på den regionala nivå som EU utgör. Sammantaget resulterar detta i behovet av 

att välja en teori som på bästa sätt omfattar problemformuleringen utan att 

diskvalificera grundläggande faktorer av betydelse för analysens 

genomförande. Teorin bör med andra ord innehålla grundelement som 
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nedbetonar statens betydelse, tar sin grund i den regionala nivån och omfattar 

ett större spektrum av analysfaktorer än vad som är vanligtvis förekommande 

inom IR.  

 

Med detta ”smörgåsbord” av egenskaper kan man misstänka att precisionen får 

stå tillbaka för bredden och det är helt korrekt men jag anser alternativet vara 

sämre. I valet mellan generell eller explicit teori får den explicita delen i det 

här fallet stå tillbaka för en breddad analys eftersom frågeställningarna är av en 

karaktär som svårligen låter sig besvaras genom traditionell teoribildning. 

Huruvida EU:s strukturella förutsättningar lämpar sig för terroristbekämpning 

skulle möjligen kunna mätas genom en institutionell teori men mätningen 

skulle då bli endimensionell främst inriktad mot hårdvara d v s formell 

beslutsrätt och kapacitetsanalys och inte ta hänsyn till faktorer som politisk 

vilja och gemensamma ståndpunkter. Hur, som jag återkommer till senare, 

teorin skall tillämpas i analysen spelar också en viktig roll. 

 

1.3.5 Val av teori 

Som teori i uppsatsen har jag valt att använda ”den breddade 

säkerhetsagendan”15 så som den beskrivs i ”Security, A New Framework For 

Analysis”.16 Begreppet den breddade säkerhetsagendan (BS) grundar sig på 

teorin att andra faktorer än traditionell maktbalans och militär makt påverkar 

vår föreställning om säkerhet. Detta är i och för sig inget nytt. Som tidigare 

nämnts har liberaler, konstruktivister och IPE-teoretiker sedan länge hävdat 

alternativa teorier gentemot den klassiska realismen. Det nya kan sägas vara att 

man inom BS samlar i stort sett alla samtida teorier om IR under en hatt. De 

grundläggande analysfaktorer, indelade i sektorer17, man använder sig av är (1) 

                                                 
15 Uttrycket kan spåras i olika lydelser ex. ”det vidgade säkerhetsbegreppet”, ”den utökade 
agendan” etc. Min definition grundar sig på en fri tolkning ur angiven litt. 
16 Buzan B, Waever O, de Wilde J, Security. A New Framework For Analysis, (1998), Lynne 
Rienner, Colorado, USA. 
17 Buzan et al, 1998. S. 7. 
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den militära sektorn, (2) miljösektorn, (3) den ekonomiska sektorn, (4) den 

samhälleliga sektorn18 och slutligen (5) den politiska sektorn.  

 

Internationella relationer och internatione ll säkerhet måste tolkas i ett 

sammanhang av dessa sektorer samt mot den nivå (global till individ) man 

analyserar (eller rättare sagt mot den nivå inom vilken sektorerna främst 

interagerar). Visavi detta synsätt står traditionell realistisk säkerhetsstudie vars 

kritik man kan sammanfatta i två huvudpunkter. (1) Vid ett breddande av 

säkerhetsagendan minskar den akademiska precisionen och det intellektuella 

sammanhanget försvinner. Det går inte att hålla ihop en forskning som omfattar 

ett så stort antal faktorer. (2) Även om traditionell forskning erkänner andra 

faktorer än rent militärpolitiska, såsom ekonomi och sociala faktorer, skall 

detta endast ses som underordnade beståndsdelar av säkerhetsstudier som till 

sist ändå handlar om projicering av militär makt. Författarna menar dock att 

man kan (och måste) vidga den traditionella säkerhetsagendan utan att förlora 

det intellektuella sammanhanget. Man menar att existentiella hot som kräver 

extraordinära insatser kan uppstå inom en mängd områden och för att vi skall 

kunna förstå och agera utifrån dessa hot har vi inget val utan att anpassa våra 

säkerhetsstudier därefter. Samtidigt inser man att ämnesområdena måste 

reduceras eller avgränsas för att möjliggöra en analys. 

 

För att definiera lämpliga gränssnitt inom IR delar Buzan et al upp analysen i 

fem nivåer. Dessa är19: 

1. Det internationella systemet, systemnivån. Den högsta nivån som de 

facto omfattar hela världen. 

2. Det internationella subsystemet. Omfattar grupper av ”enheter” inom 

det internationella systemet som kan särskiljas genom en ömsesidig 

interaktion eller ett inbördes beroende. Förekommer det ett territoriellt 

                                                 
18 Översättning från "societal sector" som enligt författarna omfattar kollektivets identitet eller 
självuppfattning. Det skall alltså inte förväxlas med den traditionella sociala sektorn som 
främst berör individen och till största delen omfattas av den ekonomiska sektorn. 
19 Buzan et al, 1998. S. 5-6. 
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sammanhang benämns dessa system som regionala (säkerhetskomplex). 

Här återfinns exempelvis NATO, EU och ASEAN. 

3. Enheter. Kan omfatta stater, nationer och transnationella företag. Denna 

nivå är komplicerad: skall man följa författarnas definition är det 

egentligen bara stater som uppfyller kriteriet men en sådan tolkning vill 

de ju själva undvika. 

4. Underenheter. Består av grupper av individer, exempelvis byråkrati och 

lobbyingorganisationer, som kan ha en påverkansfaktor över 

enhetsnivån. 

5. Individer. Lägsta nivån som främst omfattar analys inom området social 

vetenskap. 

 

Teorin som omger BS ställer höga krav på definitionen av begreppet säkerhet 

och menar att internationell säkerhet har en ”?D?istinctive agenda”20. Säkerhet 

handlar om överlevnad och utgörs av existentiella hot riktade mot ett specifikt 

referensobjekt. Detta referensobjekt kan, men behöver inte vara, staten. Det 

specifika med säkerhetshot är att det rättfärdigar utnyttjandet av extraordinära 

åtgärder och att det därmed kan legitimera utnyttjandet av exempelvis våld 

eller utomparlamentariska ingripanden. Det finns, enligt författarna, ingen 

skala eller tabell över vad som utgör ett säkerhetsho t utan detta kan bara förstås 

utifrån objektets hotuppfattning. Uppfattar jag ett hot som existentiellt agerar 

jag därefter. Diskussionen kring säkerhet följer i flera delar det realistiska 

paradigmet men lägger in nya parametrar och nedvärderar statens betydelse. 

Säkerhet skall förstås som något negativt, något som man inte förmår hantera 

inom den ”normala” politiska kontexten. För att konkretisera när frågor 

övergår från att vara ”normalt” politiska till att betraktas i ett säkerhetspolitiskt 

sammanhang inför man begreppet säkerhetisering. Vilka frågor som 

säkerhetiseras måste betraktas i ett politiskt eller kulturellt sammanhang. Vissa 

stater säkerhetiserar religion21 (Iran, Saudi Arabien) andra inte (Sverige, USA). 

                                                 
20 Buzan et al, 1998. S. 21. 
21 Buzan et al, 1998. .S. 24 
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Generellt sett säkerhetiserar stater som kännetecknas av bristande demokrati  

(f d Sovjetunionen och Kina) ett större antal frågor än stater med utvecklad 

demokrati. Säkerhetisering är dock inte endast ett statsfenomen utan –”?I?t´s 

possible for other social entities to raise an issue to the level of general 

consideration or even to the status of sanctioned urgency among themselves”22. 

Författarna menar alltså att även frågor avseende exempelvis nationalism och 

miljöhot kan säkerhetiseras utanför den statliga, politiska, sfären. 

Säkerhetiseringsprocessen är en interaktion mellan tre aktörer (1) Ett objekt 

(kan vara en stat eller nation) som uppfattas som existentiellt hotat med 

legitima krav på överlevnad. (2) En säkerhetiserande aktör som säkerhetiserar 

en fråga genom att utnämna något, ett objekt, som existentiellt hotat. (3) En 

funktionell aktör som påverkar säkerhetsfrågor inom en eller flera sektor(er),  

t ex ett förorenande företag, utan att för den saken ha en egen vilja till 

säkerhetisering23. Säkerhetiseringsprocessen framställs som en ”speach act”24. 

Det behöver inte föreligga ett verkligt hot för att initiera 

säkerhetiseringsprocessen utan det är akten, att hotet uttalas som inleder 

processen. För att fullfölja säkerhetiseringsprocessen krävs dock att mottagarna 

accepterar ”det uttalade” som ett existentiellt hot, med mottagare i det här fallet 

kan man mena statens befolkning men lika gärna regeringskansliet eller 

politbyrån. 

 

Barry Buzan införde begreppet regionala säkerhetskomplex  redan i ”People 

States and Fear”25 och följer till delar metoden som tillämpas i analysnivåer 

och sektorer, nämligen att reducera helheten till delar som är möjliga att 

analysera. Syftet var enligt Buzan att ”framhålla existensen av ett, relativt 

autonomt, regionalt subsystem till det internationella systemet vilket, i sig, 

medför ett behov av en metod att analysera säkerhetsproblem på en regional 

nivå”….. ”Alternativet skulle vara att, om man förutsätter att säkerhet för en 

                                                 
22 Buzan et al, 1998. S. 24. 
23 Ibid. S. 36. 
24 Ibid. S. 26. 
25 Buzan B. 1991. People States and Fear. Pearson, Cornwall. 
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har betydelse för allas säkerhet, inget kan förstås om man inte förstår allt och 

detta är en orealistisk utgångspunkt ”. För att tydliggöra begreppet definierar 

Buzan säkerhetskomplex som en samling av stater vilkas främsta 

säkerhetsangelägenheter är tillräckligt förbundna med varandra för att de inte 

kan bedömas var för sig utan endast i förbindelse med varandra26. I 

säkerhetskomplex betonas både interdependens i form av rivalitet och som 

gemensamma intressen. Även i ”Security, a Framework for analysis” är 

regionala säkerhetskomplex central för teoribildningen men nu i en modifierad 

form. För att fjärma sig från statscentreringen definieras säkerhetskomplex som 

”?A? set of units whose major processes of securitization, desecuritization, or 

both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be 

analyzed or resolved apart from one another”27. Säkerhetskomplex är en central 

del av teoribildningen inom BS eftersom det är ur dessa analysen tar sin början. 

Nivåer under säkerhetskomplex är säkert intressanta att undersöka men 

eftersom tyngdpunkten i teorin är en interaktion mellan ”a set of units” faller 

det sig naturligt att fokus ligger på regional nivå. För att åskådliggöra 

samspelet mellan analysnivåer, sektorer och tyngdpunkten för sektorer som 

omfattas av dominant säkerhetisering utnyttjar författarna en tabell, se figur 2. 

Bilden visar således tydligt att, ur författarnas synvinkel, den regionala nivån är 

den kärna från vilken analysen bör utgå. 

 

Figur 2, Säkerhetisering på olika analysnivåer. 

Sektor /  
Nivå 

Militär Miljö Ekonomi Samhälleligg Politisk 

Global ** **** *** ** *** 

Icke-regionala 

Subsystem 

** ** ** ** * 

Regional **** *** *** **** **** 

Lokal *** **** ** *** ** 

**** -dominant säkerhetisering, *** -subdominant säkerhetisering,** -mindre betydande säkerhetisering, 
* - ingen säkerhetisering. 
 

                                                 
26 Buzan B. 1991. s. 190 
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1.3.6 Modell och teori i kontext 

EU kan beskrivas som en laboration inom den breddade säkerhetsagendan. 

Även om huvuddelen av politikområden, sektorer, återfinns i unionen erbjuder 

teorin inte en modell för att analysera EU som aktör. Det krävs alltså något 

ytterligare för att uppfylla syftet med uppsatsen. Sjöstedt lämnar här en 

öppning i det han föreslår att ”?T?he concept of actor capability may be used as 

an alternative dependent variable also for regional integration in general”28. 

Den breddade säkerhetsagendan är således vansklig att applicera som en 

operationell teori men lämpar sig väl som teoretiskt ramverk för att studera 

både EU och terrorism. I synnerhet terrorism är svår att behandla ur ett 

traditionellt IR-perspektiv eftersom dess förtecken grundar sig på så olika 

premisser som miljöproblem, global ekonomi, vänsterradikalism och religiös 

fundamentalism. En utgångspunkt från olika analysnivåer och interagerande 

sektorer kan skapa en möjlighet för en vetenskaplig metod vid undersökningar 

av fenomenet internationell terrorism men kräver någon variabel för att öka 

precisionen. Sammantaget medför detta att det generellt sett, med denna 

sammanslagning av teori och metod, skapas en möjlighet att undersöka även 

företeelser som ligger utanför den normala säkerhetspolitiska agendan. 

Tilläggas bör dock att denna uppsats hanterar terrorism i allmänhet och 

behandlar åtgärder som vidtagits i närtid vilket får till följd att precisionen i 

vissa avseenden29 får stå tillbaka för en allmän diskussion. 

 

1.3.7 Teori-, och modellapplicering 

Fokus i denna uppsats ligger framför allt på Sjöstedts modell. Den breddade 

säkerhetsagendan är den teoretiska utblick som metoden tar avstamp ifrån.  

Teorins roll i uppsatsen är tvådelad. (1) Den skall fungera som 

förklaringsmodell till problem som omger begreppet terrorism. Detta innebär 

                                                                                                                                 
27 Buzan et al, 1998. s. 201 
28 Sjöstedt, 1977. S. 125. 
29 Den allmänna inriktningen mot terrorism skapar de största problemen. Skulle 
undersökningen inriktat sig mot en specifik terroristenhet med kända förtecken, exempelvis 
religiös fundamentalism, skulle detta avsevärt underlättat analysen. 
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att valda delar ur teorin kan utnyttjas i uppsatsen för att förklara dynamiken i 

aktörernas beteende. (2) Teorin utnyttjas också för att fastställa en grundsyn på 

EU och terrorism som aktörer. EU är en aktör inom ett regionalt 

säkerhetskomplex och omfattas som sådan av den interdependens som 

kännetecknar dessa komplex. EU kan också definieras som den aktör vilken 

upplever sig som existentiellt hotad och därmed säkerhetiserar terrorism och 

på det sättet utgör vad som i teorin beskrivs som ett referensobjekt. Även 

terrorism kan sättas in i en teoretisk begreppsram. Som en funktionell aktör 

utgör terrorism den aktör som genom sitt agerande orsakar en säkerhetisering 

av en fråga. Jämförelserna haltar dock något. För att EU skall se sig som 

existentiellt hotat måste hotet per definition vara riktat mot 

integrationsprocessen. Det är mycket tveksamt om terrorism uppfyller detta 

kriterium. En funktionell aktör ser egentligen inga fördelar med att en fråga 

säkerhetiseras, snarare motsatsen, terrorism däremot bygger till stora delar just 

på att dess verksamhet utgör en grund för säkerhetisering. Dessa skillnader 

gentemot grundteorin utgör trots allt inga oöverstigliga hinder, exempelvis 

agerar EU som om man vore existentiellt hotat30, och att terrorism utgör ett 

säkerhetspolitiskt problem kan man väl anta som bekräftat efter den 11 

september 2001. 

 

Det uppsatsen specifikt skall mäta är hur EU:s målsättningar och konkreta 

förmågor för bekämpandet av terrorism överensstämmer med vad det 

empiriska underlaget visar vara generella framgångsfaktorer inom 

terroristbekämpning. Men uppsatsen skall också försöka klarlägga i vilken mån 

EU har fattat nödvändiga beslut för att leva upp till sina målsättningar och om 

det går att spåra förändringstendenser inom området terroristbekämpning. 

                                                 
30 Se t ex Buzan et al, 1998. S. 24, ”The issue is presented as an existential threat, requiring 
emergency measures and justifying actions outside the normal bounds of political procedures”. 
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Figur 3, tillämpning av analysmodellen 
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Bilden är upprättad av författaren. Syftet med bilden är att, i en förenklande figur, 
åskådliggöra teorins inverkan på metodmodellen samt belysa att empirin framför allt 
inriktas mot modellen. En utförligare bild av modellen återfinns i figur 2. 
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1.4 Avgränsningar och analytisk fokus  
?? En viktig avgränsning, som även framgår i uppsatsens syfte, är att 

sådant som berör detaljerade åtgärder inom en ekonomisk, judiciell och 

polisiär kontext endast berörs summariskt. Detta kräver en helt egen 

analys och ryms inte inom denna uppsats. Detta innebär inte att EU 

förutom GUSP avgränsas bort utan snarare att det empiriska 

”epicentret” befinner sig i pelare II. Åtgärder som vidtagits inom pelare 

I och III riktade mot terrorism skall redovisas men inte djupare 

undersökas. 

?? NATO: s roll i kampen mot terrorismen och eventuella implikationer 

berörs inte i uppsatsen. Det är i dagsläget för tidigt att säga vilken 

påverkan detta kommer att utgöra på EU som säkerhetspolitisk aktör. 

?? Statsterrorism kommer inte att avhandlas i uppsatsen. Anledningen till 

detta är inte att ämnet är ointressant eller saknar koppling till 

uppsatsens syfte. Det är snarare så att samtida debatt och hotuppfattning 

i begränsad omfattning berör statsterrorism samt uppsatsens omfång 

som motiverar denna avgränsning. 

?? I uppsatsen redovisas endast ett begränsat urval av statistiska 

jämförelser som omfattar terrorism. Orsaken till detta ligger både i 

uppsatsens omfattning och i det faktum att det statistiska materialet 

skiljer sig åt i väldigt stor utsträckning p g a definitionsmässiga 

skillnader.  

?? Internationell terrorism ur ett europeiskt perspektiv kommer att belysas 

från slutet av 1960-talet fram till dags dato. Det finns förvisso 

intressanta exempel som ligger tidsmässigt långt tidigare (Irgun i 

Mellanöstern, IRA, rysk anarkism för att nämna några) men det är 

framför allt sedan vänsterrörelsen på 1960-talet radikaliserades som 

terrorismen också på allvar internationaliserades. 
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?? Tidsmässiga avgränsningar för analysen av EU är, förutom en 

kortfattad historik, från införandet av enhetsakten fram till 

ordförandeskapets slutsatser i Laeken 14-15 december 2001.  

?? Undersökningen om EU:s åtgärder riktade mot terrorism är fokuserad 

på åtgärder efter de 11 september 2001 t o m 2001-02-28. Översiktligt 

beskrivs åtgärder även från europeiska rådets möte i Tammerfors 1999. 

Terrorism har förvisso utgjort en viktig punkt på EU:s och EG: s 

politiska agendor även tidigare men det är först efter toppmötet i 

Tammerfors som åtgärderna fått konkreta inslag och kännetecknats av 

en mer långsiktig inriktning. 

?? Nationalstater inom EU kommer endast att beröras översiktligt i syfte 

att exemplifiera skilda strategier mot terrorism. EU förblir i analytiskt 

fokus men vissa staters egna strategier måste belysas som underlag för 

jämförelse av EU:s åtgärder. 

1.5 Källmaterial 
Då uppsatsen omfattar ett brett analysområde har en relativt stor och skiftande 

mängd källmaterial använts. Framför allt materialet till analysen av terrorism 

har vållat problem då det varit av mycket skiftande kvalitet. Detta har inneburit 

att det tagit tid att få fram lämpligt material som svarat mot 

problemformuleringen. 

 

Källmaterialet om terrorism består till största delen av bearbetningar och 

officiella dokument nerladdade från internet. Materialet om EU:s utveckling till 

säkerhetspolitisk aktör och analys av fördraget till Europeiska unionen har 

bestått av ungefär lika delar bearbetningar och officiella dokument, även dessa, 

hämtade via internet. 

 

EU:s genomförda åtgärder efter den 11 september har till sin helhet hämtats 

från internet och består både av pressmeddelanden och officiella dokument. 

Slutligen har underlag från ett fåtal fördrag och en intervju använts.  
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Jag bedömer att samtliga källor har en tillräckligt hög trovärdighet för att 

kunna utnyttjas i uppsatsen.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av tre huvuddelar. Uppsatsen inleds med två bakgrunds-

beskrivningar. Först beskrivs terrorismen som fenomen ur ett europeiskt 

perspektiv. Syftet med kapitlet är att sätta in läsaren i bilden och beskriva 

problem avseende definitioner, demokratipåverkan och framgångsfaktorer för 

terroristbekämpning. Framgångsfaktorerna utnyttjas också som 

jämförelsekriterier vid analysen av EU:s vidtagna åtgärder i kampen mot 

terrorismen. Därefter analyseras EU:s utveckling som säkerhetspolitisk aktör, 

FEU som ramverk och EU:s strukturella förutsättningar som internationell 

aktör. De inledande kapitlen utgör både en introduktion till ämnet och ett 

empiriskt underlag för uppsatsens analys 

 

Den andra delen består av en summarisk redogörelse för EU:s åtgärder inom 

terroristbekämpning efter den 11 september och den tredje delen av uppsatsen 

är själva analysen som genomförs i kapitel 5 och 6. Analysen av uppsatsens 

problemformulering utgår från EU:s strukturella förutsättningar som redovisas 

redan i kapitel tre och vägs mot framgångskriterier redovisade i kapitel två. 

 

Uppsatsen avslutas med en kort diskussion kring en fortsatt tillämpning av den 

breddade säkerhetsagendan inom ramen för nya terroristhot. 

 

2. Terrorism ur ett europeiskt perspektiv 

2.1 Bakgrund, terrorismens dynamik 
Systematisk och ihållande terroraktivitet är inte bara ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna utan hindrar även utövandet av de medborgerliga rättigheterna, 

förändrar de normala funktionerna för officiella institutioner, försvårar 

folkvalda politikers offentliga förvaltning och förhindrar dessutom en autonom 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-06 21(82) 
Örlogskapten Fredrik Hansson 
Chefsprogrammet 00-02 Enskild uppsats 19 100:2047 

samhällsutveckling31. Mellan 1950 och 1995 genomfördes, i Västeuropa, över 

8000 väpnade attacker som resulterade i över 2 500 döda32. Huvuddelen av 

attackerna genomfördes efter 1970, alltså inom uppsatsens tidsram. Det är med 

andra ord fullt förståligt att kampen mot terrorismen oavsett den 11 september 

har, och har haft, en framträdande plats på den politiska agendan. 

Terrorismens utveckling är intimt förknippad med demokratins utveckling, i 

samhällen där den politiska makten inte grundar sig på folkets stöd är 

ledarskapet den enda effektiva måltavlan för etnisk, religiös eller politisk 

terrorism. Att på 1600-talet företa bombattentat mot godtyckligt utvalda offer i 

Paris för att utöva påtryckningar mot Ludvig XIV skulle ha varit meningslöst33. 

Terrorism måste därför alltid betraktas ur ett regionalt och samtida 

sammanhang. 

Detta kapitel strävar efter att ge en översiktlig bild av terrorism och syftar till 

att sätta läsaren in i bilden och ge en bakgrund till vilket fenomen EU vill 

bekämpa och vad debatten i stort handlar om. Målsättningen är också att belysa 

demokratiproblem och den komplexitet som omger målsättningen att definiera 

terrorism. Kapitlet utgör också ett försök att tolka olika implikationer då 

kampen mot terrorism utvecklas från en nationell angelägenhet till en 

utrikespolitisk strategi och en allt viktigare beståndsdel inom IR. Uppsatsens 

problemformulering och analysens genomförande förutsätter inte en fullständig 

kunskap om olika terrororganisationer, dess mål, medel och metoder. En 

djupare analys av terrorismen som objekt kan därför överlämnas till 

beteendeforskare och kriminologer.  

                                                 
31 Reinares, Fernando. 2000 (red.),  European Democracys Against Terrorism, Ashgate 
Publishing Company, Aldershot. S. VII. 
32 Det finns ett antal olika statistiska uppgifter som varierar en hel del beroende på olika 
definitioner, kodifieringar etc. Dessa uppgifter har hämtats ur sammanställningssystemet 
”TWEED” som utgör grunddata för: Engene, J-O. Patterns of Terrorism in Western Europé 
1950-1995, 1998, doktorsavhandling, universitetet i Bergen, Department of comparative 
politics. S. 163 ff. 
33 Jean Pierre Derriennic i Jönsson. S.49. 
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2.2 Terrorism, en fråga om definition 

Diskussionen omkring terrorism lider till stora delar av en definitionshysteri. 

Oavsett om terroristen är etniskt eller politiskt motiverad, om terrorismen är av 

nationell eller internationell karaktär följer all terrorism vissa gemensamma 

processer samtidigt som varje terroraktion är unik och måste analyseras ur en 

egen kontext. Viljan till stereotyp definition kan vara rent kontraproduktiv i 

terroristbekämpning, innebära våldförande på de mänskliga rättigheterna 34 och 

ge en skev bild av terrorismens utbredning. Exempelvis visar en strikt indelad 

statistik över internationell terrorism endast tio procent av världens totalt 

förekommande terroristaktivitet35. Det finns i granskad litteratur ett antal 

definitioner av internationell terrorism. En av dessa , som sammanfattar 

merparten av definitioner, är hämtad ur European Democracies against 

terrorism och lyder enligt följande: ”International terrorism is political 

terrorism (i) directed at foreigners or foreign targets; (ii) concerted by 

governments or factions of more than one state; or (iii) aimed at influencing the 

policies of a foreign government”36. Gemensamt för dessa definitioner är att de 

diskriminerar stora delar av historiskt förekommande terrorism som 

exempelvis IRA, ETA och Röda Brigaderna (en stor del av dessa aktiviteter 

klassificeras som nationell terrorism). Indelningen i internationell och nationell 

terrorism fyller, enligt Paul Wilkinson, en funktion endast för statistiker och 

forskare. I verkligheten är nutida terrorism oftast gränsöverskridande och har 

en internationell påverkan även om aktionerna genomförs och riktas inom en 

stat och mot dess egna medborgare, eller som Wilkinson uttrycker det: ”But in 

reality, most terrorism has international dimensions, as groups look abroad for 

support, weapons, and safe haven”37. Man bör alltså betrakta all statistik med viss 

                                                 
34 Reinares, 2000. s. 245 ff. 
35 Wilkinson, P. Strategic Implications of Terrorism, artikel publicerad 2000, St. Andrews 
University. Statistik bl a från US Department of State, Patterns of Global terrorism 2000, 
(årlig publikation).  
http://www.st-andrews.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv/publications1d.htm 
36 David Bonner i Reinares, Fernando (red). European Democracies Against Terrorism, 2000, 
Ashgate, Aldershot, England. s. 33 
37 Wilkinson, Paul. Terrorism Versus Democracy, 2000, Frank Cass, Portland,  
Oregon, USA, s. 13 
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skepsis och kan dessutom konstatera att ”anti-terrorist policy inom ett 

definierat lands gränser tenderar att bli utsiktslös i sina effekter”38. 

Sammantaget gör detta att mer eller mindre all terrorism måste betraktas och 

klassificeras ur ett internationellt perspektiv. Terrorism är överhuvudtaget svårt 

att definiera. Frågan är om det ens är eftersträvansvärt, exempelvis har EU:s 

definition av terroristhandling starkt kritiserats av Parlamentet som ett hot mot 

Europas demokratiutveckling39. Likväl krävs det någon form av typologi för att 

undersöka terrorismen och i det avseendet har jag valt att utnyttja mig av Paul 

Wilkinson. Wilkinsons konceptuella angreppssätt och typologi till terrorism 

formuleras enligt nedan: 

 

Terrorism är en speciell form av politiskt våld. Det är inte en filosofi eller politisk 

rörelse. Terrorism är ett vapen, eller en metod, som använts genom historien av både 

stater och understatliga organisationer, av en mängd olika politiska anledningar och 

syfte. Denna speciella form av politiskt våld kan karaktäriseras av fem övergripande 

punkter; 

1. Det är en överlagd verksamhet syftande till att uppnå ett klimat av extrem 

fruktan och terror. 

2. Det är en verksamhet som riktar sig mot en större publik och målgrupp än de 

direkta offren av våldet. 

3. Till sin natur omfattar den attacker på slumpvis utvalda och symboliska mål,  

bl a civila. 

4. Våldsakten uppfattas av samhället som ”utomnormal”, i det avseendet att 

akten bryter mot de sociala normerna och därmed skapar en känsla av ursinne. 

5. Terrorism utnyttjas vanligtvis som ett försök att på något sätt skapa ett 

politiskt inflytande. Exempelvis att tvinga motståndaren att gå med på alla 

eller enstaka krav som gärningsmännen ställer upp. Provocera fram en 

överreaktion vilken tjänar som en katalysator för en mer allmän konflikt eller 

                                                 
38 Reinares, Fernando (red). European Democracies Against Terrorism, 2000, Ashgate, 
Aldershot, England. S. IX. 
39 Se exempelvis parlamentets (motion för) resolution: Motion for a resolution - Combating 
terrorism, Doc: B5-0100/2002, 2002-02-07. ” It regrets that the Council on 27 December 
adopted anti-terrorism measures and a list of terrorist organisations by 'written procedure', 
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att offentliggöra en politisk alternativt religiös angelägenhet. Inspirera 

anhängare att fortgå med våldsattacker. Att ventilera hat och revanschlusta 

samt slutligen att underminera regeringar och institutioner utnämnda som 

terroristens fiende40. 

 

2.3 Historik 
2.3.1 Inledning 

En historisk exposé över terrorism kan göras väldigt lång och brytas på många 

sätt. Den följande presentationen eftersträvar att ur ideologiskt synvinkel 

beskriva de mest framträdande terroriströrelserna under framför allt 70-, 80- 

och 90-talen. Det kan uppfattas som att vissa betydelsefulla organisationer har 

lämnats utanför (exempelvis berörs inte högerextremism och nynazism 

överhuvudtaget) men jag bedömer att detta inte påverkar uppsatsens analytiska 

fokus. 

 

2.3.2 Arabiska och palestinska terroristorganisationer 

Sexdagarskriget i juni 1967 kan sägas vara startskottet för den utbredda 

palestinska och arabiska terrorismen41. Israel lyckades under kriget, inom 

loppet av några timmar, i grunden besegra sina arabiska grannar. I samband 

med kriget ockuperade Israel Västbanken, Golanhöjderna, Sinai halvön och 

Jerusalem42. Följden blev att det arabiska militära motståndet mot Israel i 

praktiken upphörde och i detta maktvakuum steg Yasser Arafat och PLO fram 

med en ny taktik riktad mot israelerna. PLO hade skapats i Jordanien 1964 av 

Arafat tillsammans med missnöjda palestinska flyktingar43. Målsättningen med 

PLO var att skapa en multilateral koalition riktad mot Israel. Den väpnade 

grenen av PLO, (al) Fatah, som hade skapats redan i oktober 1959 med 

                                                                                                                                 
which constitutes a legally complex construction and seems designed to evade democratic 
control by Parliament”. 
40 Wilkinson, P. Strategic Implications of Terrorism, 2000, St. Andrews University, 
Storbritannien. http://www.st-ndrews.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv/publications1d.htm 
S. 1. Egen översättning. 
41 White, 2002. s. 136 ff. 
42 White, 2002. s. 105. 
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målsättningen att föra ett gerillakrig mot Israel, integrerades nu i PLO under 

Arafats ledning. 1965 genomför man sina första attacker mot Israel. Trots att 

attackerna var mycket begränsade fick de stor uppmärksamhet i den arabiska 

världen och lockade till sig andra militanta organisationer från länder som 

Syrien och Irak. PLO, tillsammans med en växande skara arabiska 

revolutionärer, som opererade från baser i Jordanien utökade efterhand sin 

kampanj vilken kulminerade 1970 i ett stort antal attacker och sprängningen av 

tre flygplan inne i Jordanien. Jordaniens kung Hussein hade med växande oro 

betraktat utvecklingen44 och sprängningen gav honom anledning att agera. En 

överraskad Arafat blev i september 1970 attackerad av Jordanska styrkor och 

tog sin tillflykt till södra Libanon. Samtidigt splittrades PLO upp i nya 

fraktioner45 och i samband med att Arafat insåg att han inte kunde kontrollera 

alla dessa avfällingar bildade han Svarta september. Upptagen av planerna att 

slå tillbaka mot Israel inledde Arafat 1972 ett samarbete med radikala 

vänsterorganisationer46 i Europa och iscensatte aktionen mot Israels OS-trupp i 

München då elva israeler dödades47  

 

Om PLO förde terrorismen till Europa var det framför allt avhoppare som 

fortsatte aktionerna under 1970 talet. Under början av 70-talet trappade Arafat 

ner sin terroristverksamhet och utbrytarorganisationer ur PLO fick en mer 

                                                                                                                                 
43 Ibid. S. 137. 
44 Jordanien får i sammanhanget, i jämförelse med Syrien, Irak och Libyen, anses som en 
relativt moderat stat mer intresserat av sin egen utveckling än den panarabiska konflikten. 
Därav oron. Se White, 2002. s. 140. 
45 En av dessa var PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) som under sin 
huvudsaklige ledare, Georg Habbash, inlett terroraktioner i Europa 1970 alltså två år innan 
Svarta septembers attack i München. ) Aust, S. Baader-Meinhof, 1990. Symposium bokförlag, 
Stockholm. s. 85 
46 I första hand Röda arméfraktionen, RAF. Hassan Salameh (Abu Hassan) som av israeliska 
säkerhetstjänsten anses som organisatör bakom attacken hade två år tidigare utbildat 
medlemmar ur Baader-Meinhofgruppen, senare RAF, i det palestinska lägret i Jordanien. 
Hassan blev sedan ledare för Arafats personliga livgarde, Styrka 17. 1979 avled Hassan efter 
ett bilbombsattentat iscensatt av Mossad (den israeliska säkerhetstjänsten) Aust, S, 1990. . s. 85 
och 193. White. s. 142. 
47 The terrorism research center, 2002-03-20, 
http://www.terrorism.com/calendar/September.html 
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framträdande roll. Av dessa är det i första hand Abu Nidals organisation48 som 

utövat inflytande på den europeiska terrorismens utveckling. Abu Nidals s k 

karriär har kantats av några av de mest uppmärksammade och blodiga 

attentaten inom modern terrorism. Karriären inleddes 1973 med ett antal mord 

på moderata palestinier varefter Nidal skyndsamt flyttade sin verksamhet till 

Irak. Efter att ha verkat i både Libanon, under inbördeskriget, och i Syrien 

flyttade organisationen vidare till Tripoli Libyen där man fortfarande är aktiv. 

Abu Nidal byggde efterhand upp ett kontakt- och underrättelsenät i Västeuropa 

och inledde sin internationella kampanj i mitten på 70-talet49. Organisationens 

mest kända attacker i Europa är massakrerna på flygplatserna i Venedig och 

Rom 1985. Abu Nidals officiella mål är att bekämpa den internationella 

sionismen50 men också att bekämpa reaktionära regimer i Syrien, Jordanien 

och Libanon. I själva verket har huvuddelen av aktionerna riktats mot delar av 

PLO: s ledning, politiska motståndare och mot moderata araber inom hela 

mellanöstern, ofta på uppdrag av sina tillfälliga statsmecenater. Abu Nidals 

organisation kan också betecknas som en av dem som inledde det fenomen vi 

kallar den statsstödda terrorismen främst med stöd från länder i mellanöstern ( i 

huvudsak Libyen) och i förlängningen Sovjetunionen. 

 

Som ett klarläggande om olika aktuella organisationers samanhang redovisas 

nedan ett urval av de mest framträdande arabiska terroristorganisationerna samt 

deras ursprung och Mål. 

Hizbollah51 (guds parti), en utveckling av de mer hårdföra delarna ur det 

iranska revolutionära gardet. Organisationen bildades i Libanon i samband med 

invasionen 1982 och omfattar idag flera tusen medlemmar som uppträder i 

milisliknande former. Graden av det direkt iranska inflytandet är omstridd (det 

                                                 
48 Går under benämningen Abu Nidal Group eller svarta juni. Patterns of Global Terrorism, 
2000, appendix B.  
49 White, 2002. s. 148. 
50 Enligt flera källor ”övergav” Abu Nidal tidigt den palestinska saken, främst därför han ansåg 
Arafat alltför moderat och förhandlingsvillig. Nidal kan både beskrivas som en brygga mellan 
palestinska motståndsrörelser och den religiösa fundamentalismen och som fristående terrorist 
med världssionismen som strategiskt mål. 
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anses dock allmänt vedertaget att organisationen är ett, av flera, sätt för Iran att 

stödja den islamiska terrorn samtidigt som man kan förneka inblandning). 

Hizbollah anses idag tillhöra en av den muslimska fundamentalismens 

terrororganisationer. 

Islamiska Jihad52, utvecklades ur det muslimska brödraskapet53 och grundades 

i Israel och Bekaadalen. 1982 inledde organisationen ett nära samarbete med 

Hizbollah som hade en liknande ideologisk bakgrund, den islamska 

revolutionen och det heliga kriget. Islamiska Jihad införde två innovationer 

som fått en avgörande betydelse för terroristbekämpning. Sin 

paraplyorganisation, med många självständiga celler utan inbördes kontakt54 

och självmordsbombning som man inledde 1983 i Libanon (från 1986 har 

organisationen också genomfört självmordsattentat i Europa). Båda 

företeelserna är svåra att utveckla motmedel för och återstår att lösa för dagens 

terroristbekämpning.  

Hamas55, har också sina rötter i det muslimska brödraskapet men har en 

ideologisk utgångspunkt i den palestinska ”frihetskampen” och inte i den 

islamiska revolutionen. Organisationen skapades under intifadan 1987 genom 

avhoppare från PLO och har som slutligt mål staten Israels förgörande och mer 

kortsiktigt att stoppa den pågående fredsprocessen. Hamas har blivit den 

tongivande militanta organisationen i Palestina med flera hundra attentat sedan 

1989. Rörelsen är både välfinansierad och välorganiserad56 bl a med en egen 

säkerhetsorganisation som har ett flertal avrättningar av ”kollaboratörer" på sitt 

samvete. 

 

                                                                                                                                 
51 White, 2002. s. 154. 
52 Ibid. s. 156. 
53 Grundades i Egypten runt 1925 av en grupp muslimer missnöjda med uppdelningen av 
Palestina och andra arabiska områden efter första världskriget. Gruppen registrerades som 
religiös organisation 1978 och har haft ett stort inflytande över den islamistiska utvecklingen i 
de ockuperade områdena. White 2002. s. 160 
54 Liknande kommunismens uppbyggnad men med mycket lösare styrning och friare 
ideologisk knytning. 
55 Den islamiska motståndsrörelsen. 
56 Stödorganisationer finns både i Europa och USA. 
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2.3.3 Vänsterradikalism 

Det politiska våldet i Mellanöstern under senare delen av 60-talet utvecklades 

parallellt med terrorismen i Europa. På Irland och i Spanien växte den 

nationalistiskt orienterade terrorismen till nya höjder i samband med 

misslyckade politiska kampanjer57. Samtidigt utvecklades nu en ideologiskt 

inriktad terrorkampanj som startade i Västtyskland och efterhand spred sig till 

Frankrike, Belgien och Italien58. Kampanjen hade från början en anti-

imperialistisk inriktning med motståndet mot kriget i Vietnam som samlande 

faktor. När kriget var slut övertog rörelsen den palestinska saken som en av 

sina ideologiska utgångspunkter. Den vänsterradikala terrorismen i Europa har 

haft en mångfacetterad och svårgenomtränglig struktur. Den samlande faktorn 

har skiftat från Vietnamkriget, Palestinafrågan, världskapitalismen till 

motstånd mot NATO. De övergripande målen med införandet av en "ny 

ordning" och motståndet mot industrikapitalismens sociala och ekonomiska 

strukturer kan ibland vara svåra att särskilja från rent högerextrema grupper59. 

För att följa denna terrorisms utveckling under de senaste tre decennierna kan 

RAF60 utnyttjas som en utmärkt fallstudie. RAF uppstod ur Baader-

Meinhofgruppen (BMG)61 som i sin tur grundades av militanta extremister vid 

universitetet i Berlin i april 196862. BMG växte efterhand till några dussin 

medlemmar bl a Ulrike Meinhof. Gruppens terroraktivitet inleddes i en mindre 

skala till, under inledningen av 1972, att eskalera till bombattentat mot 

amerikanska installationer och den tyska polisen, attentat mot Springer-

koncernen och bilbomber mot domare i högsta domstolen63. BMG: s 

verksamhet orsakade en enorm aktivitet hos tysk polis och rättsväsende under 

inledningen av 70-talet. Det inrättades nya säkerhetslagar, byggdes speciella 

                                                 
57 White, 2002. s. 172. 
58 White, 2002. s. 172. 
59 White, 2002. s. 172. 
60 Röda arméfraktionen 
61 Fritagningen av Andreas Baader den 14 maj 1970 anges som RAF: s födelsedatum. Aust, 
1990. s. 20. 
62 Då utförs det första attentatet av Baader och hans flickvän Gudrun Ensslin genom att de med 
brandbomber sätter eld på två varuhus i Berlin. White, 2001. s. 175. 
63 Aust, 1990. s. 178. 
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säkerhetsfängelser och skapades paramilitära organisationer för 

terroristbekämpning. Den 1 juni 1972 greps Andrea Baader, Jan-Carl Raspe 

och Holger Meins, inom två veckor greps också Gudrun Ensslin och Ulrike 

Meinhof. 64 Med dessa gripanden var kärnan i RAF oskadliggjord och ett nytt 

kapitel tog sin början. 

 

 

Gripandena följdes av en intensiv bombkampanj från RAF som redan 1973 

etablerade en ny infrastruktur och påbörjade en terrorkampanj som syftade till 

ett frisläppande av deras fängslade kamrater. 1974 arresterades den nya 

ledarkadern men återigen visade RAF sin organisatoriska styrka och skapade 

snabbt en ny ledarorganisation, ett mönster som skulle visa sig fungera ända 

fram till 1998 då gruppen slutgiltigt65 officiellt upphörde. 1977 blev en 

vändpunkt för gruppen. Den 5 september kidnappas industrimannen och chefen 

för den tyska arbetsgivarföreningen, Hans-Martin Schleyer, av kommando 

Siegfried Hausner66 som ett försök att få till stånd ett frisläppande av RAF- 

medlemmar. Kidnappningen orsakade ett av de största massmediauppbåd och 

polisinsatser som skådats i Tyskland. Den utöste också en inrikespolitisk kris 

och landet beskrevs av politiska analytiker som handlingsförlamat67. I oktober 

samma år kapas flight LH181 från Palma de Mallorca av "Captain Martyr 

Mahmud". 68 Kapningen är en, med Schleyers kidnappning, samordnad aktion 

och kraven utökades nu till att omfatta två palestinier och en lösensumma på 15 

miljoner dollar. Kapningen präglades av brutalitet och planets kapten, Jürgen 

Schumann, avrättas med ett nackskott under en mellanlandning i Aden. 

Aktionerna utmynnar i att Lufthansaplanet efter fem dygn stormas av en styrka 

                                                 
64 Aust, 1990. s. 176-186. 
65 Den första fredsdeklarationen kom redan 1992, likväl inträffade sporadiska bombattentat 93-
95. Den 28 maj 1998 utgav RAF en kommuniké som angav att gruppen från och med detta 
datum upphörde med sina aktioner. White, 2002. s. 178. 
66 Ordet "kommando" användes för de terroristceller som fanns inom RAF. Aust, 1990. Kap. 5. 
67 Ibid. Se även Helmut Schmidts (förbundskansler vid tillfället) beskrivning av händelserna i 
Jönsson, P. (red), 1978. 
68 Mahmud och hans grupp på två män och två kvinnor tillhörde en elit inom PFLP utbildade i 
Bagdad. Aust, 1990. S. 397 ff. 
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ur GSG 969 varvid en kapare överlever och hela gisslan räddas. När nyheten om 

uppgiften kablas ut begår Baader, Raspe och Ensslin kollektivt självmord i 

Stammheimfängelset70. Som ett svar på aktionen och efter utebliven 

lösensumma avrättas nu Hanns-Martin Schleyer vars kropp återfinns den 17 

oktober. Den tyska opinionen vänds nu definitivt mot RAF och den 

romantiserade bilden av vilseledda vänsteraktivister hårdnar till ett unisont 

fördömande.71 Trots motgångarna 1977 återuppstår RAF vid flera tillfällen 

under 1980-talet. I slutet av 80-talet är aktionerna främst inriktade mot NATO-

installationer, företrädesvis amerikanska. 

 

RAF och dess systerorganisationer, den 2 juni-rörelsen och de röda cellerna, 

hade inget monopol på vänsterinriktad terrorism under denna period. På 70- 

och 80-talen växte i Italien de "Röda Brigaderna"72 upp och i Frankrike 

"Action Directe”. 73 Dessa organisationer, tillsammans med 

systerorganisationer och stödgrupper, kan sägas ha utgjort kärnan i den 

vänsterradikala terrorismen i Europa under de senaste tre decennierna. En löst 

sammansatt vänsterallians bildades 1984 men upphörde redan 1987 i brist på 

stöd och även om de Röda brigaderna under det senaste halvåret visat på en 

viss aktivitet får vänsterterrorismen anses leva en tynande tillvaro i det samtida 

Europa. 

 

                                                 
69 Grenzschutzgruppe 9, paramilitär antiterroriststyrka inom Bundesgrenzschutz, den tyska 
gränsbevakningen under ledning av kommendant Wegener. Detta var en första aktion av 
gruppen som idag betraktas som en av de absolut främsta inom sitt område. Se bl a Aust, 1990. 
s. 400 ff. 
70 Det tvistas om huruvida det var självmord eller, som RAF-anhängare påstår, att fångarna 
mördades av den tyska polisen. Utredningen fastslår självmord men har svårt att förklara hur 
de två pistoler Raspe och Baader använt kunnat smugglas in och hållits gömda i världens 
säkraste fängelse. I Ulrike Meinhofs ( begick också självmord i Stammheim innan Baader m fl) 
fall är omständigheterna särskilt oklara. Se Aust, 1990. "mord eller självmord" s. 448 f. 
71 Se bl a White, 2002. s. 177. 
72 Italiensk marxistleninistiskt terrororganisation uppmärksammad framför allt för sina attacker 
på prominenta personer, exempelvis mordet på den f d italienska premiärministern Aldo Moro. 
White, 2002, s. 191. 
73 En organisation på den extrema vänstern, trappade kraftfullt upp sitt våld under 1982. 
Uppmärksammade bl a för mord på amerikanska officerare. Wilkinson, 2001. s. 99 f. 
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2.3.4 Etnisk och nationalistisk terrorism i Europa 

Även om etnisk och nationell terrorism har väldigt många likheter med all 

annan terrorism har den också en egen agenda som i sammanhanget kan vara 

intressant att studera. Ambitionen är i detta fall inte att sträva efter en ny 

ordning utan i högre grad för etniskt och nationellt självbestämmande varvid 

den politiska uppfattningen kan skifta från höger till vänster.74 För Europas del 

är det i första hand tre rörelser som dominerat. På Nordirland, IRA, som i olika 

skepnader och konstellationer verkat för en självständig republik. I Baskien, 

ETA75, som slagits för autonomi för de baskiska områdena i norra Spanien och 

slutligen det kurdiska arbetarpartiet, PKK, som utvecklats till något så 

egendomligt som en marxistleninistisk terrororganisation med islamiska 

förtecken76. Den avgörande skillnaden mot annan terrorism är att nationell 

terrorism är mer direkt riktad mot statens suveränitet och uppfattas därför som 

ett större existentiellt hot. Detta medför att våldsanvändningen mellan båda 

sidor blir kraftigare. I detta våldets växelverkan där våld föder våld blir den 

nationalistiska kampen underordnad kampen mot makten, d v s förtryckarna, 

och väljer därmed nya förtecken. Detta är ett klassiskt exempel på 

våldsspiralen som föder överdriven terrorism. En förutsättning för dessa 

organisationers effektivitet är stödet hos lokalbefolkningen. Stödet förutsätter 

samtidigt att "makten" möter våld med våld och att det egna våldet hålls inom 

vissa gränser. I Turkiet fick PKK byta strategi efter man gått för hårt fram mot 

misstänkta dissidenter på landsbygden. 77 Både på Irland och i Spanien har 

stödet för IRA och ETA minskat avsevärt vid införandet av politiska reformer 

och en mjukare linje. Detta har bidragit till att terrorismen har marginaliserats 

om än inte utrotats. Svårigheterna med att totalt utrota nationell terrorism, 

                                                 
74 Däremot kan vissa grupper (exempelvis IRA och ETA) ses som en del av de anti-
imperialistiska upproren, tillsammans med organisationer som RAF och RB. Wilkinson, 2001. 
s. 28. 
75 Euzkadi Ta Askatasuna, Basque Fatherland and Liberty. Patterns of Global Terrorism, 2000. 
Appendix B. 
76 Dessa tre organisationer kommer inte att beskrivas ingående. För ytterligare information 
hänvisas till White, 2002 och Wilkinson, 2001. 
77 Man beräknar att PKK ansvarar för ca 10 000 dödade bland de egna leden i Kurdistan. 
White, 2002. s. 191. 
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anses av en del forskare, bero på kulturella orsaker och att kampen pågått så 

länge att det har blivit en nationell identitet. "Irish violence is a kind of national 

expression…..It is glorified in poetry, literature and song….It is the celebrated events 

of the Past".78  

Etniska och nationella konflikter är rimligtvis ett av de större hoten för EU och 

den europeiska integrationen. 

 

2.4 Trender 
2.4.1 Allmänt 

Nutida forskning är i stort samstämmig avseende vissa specifika trender som 

går att spåra i det empiriska underlaget.79 Trenderna redovisas ofta som en 

blandning av mål, medel och metoder vilket skapar en viss förvirring för 

läsaren. Mål och medel kan sägas vara gränsöverskridande från vänster till 

höger, mellan etniska motsättningar och religiös fanatism etc. Vissa metoder 

kan oftare spåras till vänstergrupper, exempelvis gisslantagande syftande till 

utpressning80, men om detta beror på lokala betingelser (geografi, infrastruktur, 

ekonomisk stabilitet o s v) snarare än ideologi anser jag inte helt vederlagt. 

Trender är per definition tidsbundna, det är därför viktigt att framhålla att de 

redovisade trenderna inte täcker hela spektrat av företeelsen, terrorism. Om 

”informationsterrorism” eller "cyberterrorism" skall ses som en trend eller en 

fundamentalt förändrad förutsättning för terrorism är även det föremål för 

diskussion. Informationstekniken är en förändrad förutsättning för traditionell 

terrorism men ännu inte ett vapen eller en ny arena för terrorismens 

genomförande även om det finns vissa tecken att detta kan vara en utveckling 

på längre sikt.81 Det finns idag mycket lite, oftast obekräftat, material om 

informationsteknikens utnyttjande som verkansmedel för terrorism, i form av 

                                                 
78 White, 2002. s. 198. 
79 Ett flertal källor har här använts. Jag vill framhålla tre som huvudsakliga: Lesser et al. 
Countering the New Terrorism, 1999, RAND, US Department of State, Patterns of Global 
terrorism, 2000 (årlig publikation) och Wilkinson, Paul. Terrorism Versus Democracy. 
80 Vänstergrupper har dock inget monopol i detta avseende, mycket uppmärksammade 
kidnappningar har under senare år genomförts av Abu Sayyaf Group på södra Filipinerna, Se  
t ex US Department of State, Patterns of Global terrorism, 2000, appendix B. 
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informationsförstörande virus, hacking el dyl. Däremot finns det bekräftade 

uppgifter på utnyttjande av modern teknik inom ramen för konventionell 

terrorism; ”[C]ells in Hamas and other potent terrorist groups in the Middle East are 

greatly facilitated by encrypted phone communications and the Internet”.82 I de nedan 

redovisade trenderna tas ingen hänsyn till om det finns en europeisk koppling 

eller ej. Trenderna är generella och kan appliceras på organisationer som 

uppträder inom eller utom Europa. 

 

2.4.2 Religiös fundamentalism 

Efter den 11 september framstår terrorism baserad på religiös fundamentalism, 

framför allt islamsk, som den mest hotande för europeisk demokrati. Dagens 

debatt sätter ofta likhetstecken mellan den islamiskt betingade terrorismen och 

palestinska terroristorganisationer som baseras på skapandet av den palestinska 

staten. Även om ett antal organisationer befinner sig i en gråzon mellan dessa 

respektive områden menar vissa forskare att den religiösa terrorismen, oavsett 

om den är kristen, judisk eller islamistisk, följer en egen logik. Teorin bakom 

denna uppfattning grundar sig på att världens mänskliga erfarenheter skulle 

vara uppdelade i två sfärer, en ordinär och en extraordinär. Den ordinära 

sfären, det vardagliga livet, beskrivs i ord och språk medan det extraordinära, 

det spirituella eller religiösa, beskrivs i myter och symboler.83 Det är när den 

senare omsätts i den ordinära sfärens uttryckssätt som problemen uppstår. 

Symboliken tar sig uttryck i det vardagliga sättet att formulera sig och 

symbolen i stället för den bakomliggande tanken blir föremål för dyrkan. Ett 

exempel enligt religionsforskare är ”myten” om gud som lovar en helig plats 

där mänskligheten kan umgås med sin gud som i judendomen översatts till 

”God promised Abraham the state of Israel”.84 En annan forskningsinriktning är 

                                                                                                                                 
81 Se exempelvis Lesser et al, 1999. s 41 ff. 
82 Lesser et al, 1999. s. 138. 
83 White, 2002. s. 47. 
84 White, 2002. s. 47, underförstått att detta skall tas för intäkt med avseende på mellanöstern-
politiken.. 
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den som representeras av Huntington. 85 Huntingtons världssyn är indelad i ett 

antal religiösa kulturer. Dessa kulturer söker likt ett anarkiskt realistiskt synsätt 

sina maktpositioner i världssamfundet. Huntington menar att: ”Most wars will 

result from volatile religions where cultural confrontations threaten to spread 

violence”.86 Oavsett de bakomliggande teorierna kan man konstatera att 

terrorism med religion, främst islam, som ideologisk utgångspunkt kraftigt ökat 

under den senaste tioårsperioden. 87 En del anser att detta kan bero på 

uppdelningen av öst - väst blocket vilket i så fall skulle ha försvårat 

verksamheten för de mest framträdande vänsterinriktade terroristerna i Europa. 

Något som talar emot detta är att 90 % av terrorgrupperna med religiösa 

förtecken existerade redan före 1990.88 Det huvudsakliga problemet med 

religiös terrorism är att den är extremt svår att bemöta med en effektiv anti-

terrorist policy. Figur 4 pekar på vissa typologiska skillnader mellan religiös 

terrorism och övrig terrorism och åskådliggör implikationer inte bara för 

terroristbekämpning utan även för våldets dynamik och samhällets reaktioner. 

Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att islam inte utgör den enda formen 

av religiös fanatism. Fenomenet uppstår även i kristna och judiska 

organisationer. 

                                                 
85 Huntington, Samuel P. introducerade 1993 sin konfliktteori ”Clash of the Civilizations”. H. 
delar in världen i åtta religiösa paradigm som han menar står i ett motsatsförhållande. Detta 
skapar en grogrund för konflikter och krig som H. menar vara den huvudsakliga orsaken till 
framtidens krig. Det bör i sammanhanget nämnas att H: s teori är mycket omstridd. 
86 White, 2002. s. 49. 
87 1980 var 2 av 64 attacker religiöst betingade, samma siffra år 1995 var 26 av 56. Det skedde 
en viss nedgång 1996 men efter ambassadattackerna i Afrika 1998 och attacken mot WTC 
2001 torde siffrorna åter stigit. Källa: RAND-St.Andrew Chronology of International 
Terrorism ur Lesser et al. 1999. s. 16. 
88 Patterns of Global terrorism 2000 
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Fig 4. Analys av religiös terrorism – annan terrorism 

 
Analys av religiös terrorism kontra övriga former av terrorism 
Kriminella, politiska och etniska terrorister Heliga krigare som terrorister 

Världen består av en politisk kultur Världen är uppdelad i gott och ont 

Mördande är en tråkig nödvändighet Mördande är en helig akt 

Våldet begränsas av grundläggande värderingar Våldet är urskillningslöst 

Tala för gruppen Tala för gud 

Påverka ett bredare auditorium Har inget bredare auditorium 

Störst nytta för störst antal Störst nytta för dig själv 

Vanära din fiende Demonisera din fiende  

Källa: Bruce Hoffman i White, R Jonathan, Terrorism, 2002. s. 54. 

 

2.4.3 Ökat våldsinslag och attacker med hög dödlighet 

Trenden med ökad våldsanvändning och ökad dödlighet hänger intimt samman 

med terrorism som vilar på religiös grund. En del av denna ökning har 

självmordsbombare ansvarat för89 - ”There are no constraints for those in their final 

hours”.90 Det statistiska underlaget visar på ett klart samband mellan religiös 

fundamentalism och ökad dödlighet. I RAND och St. Andrew: s universitets 

underlag (som är fullständigt endast fram till 1996) framgår att det 1996 avled 

510 personer i samband med terrorattentat vilket är den fjärde högsta siffran 

som uppmätts sedan mätningarna startade 1968.91 Antalet attentat var däremot 

det lägsta på 23 år. I detta sammanhang talar ambassadattackerna 1998 och 

händelserna den 11 september 2001, med sammanlagt över 3000 döda, utförda 

av al Quaida för sig själv. Om man accepterar forskningsrönen står man inför 

ett stort problem, nämligen att förklaringen till den ökade dödligheten ligger i 

terroristens värdegrund snarare än i en genomtänkt strategi. Denna 

                                                 
89 Huvuddelen av självmordsbombare har en religiös ideologi med palestinsk anknytning, 
islamiska jihad etc., dock inte alla. PKK har exempelvis genomfört självmordsattentat vid ett 
flertal tillfällen. Se tex. Wilkinson, Paul. Terrorism Versus Democracy, 2000. 
90 Hoffman, Bruce (1995), medförfattare i Lesser et al. 2001 i White, 2002. s. 54. 
91 Wilkinson, 2000. s. 50. 
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omständighet medför följaktligen att våldet blir svårt att kontra. En strategi 

riktad mot värdegrunder förefaller vara ett utsiktslöst äventyr. 

 

2.4.4 Insatser med massförstörelsevapen 

Den religiösa, apokalyptiska, religiösa sekten Aum Shinrikyo 92 genomförde i 

mars 1995 den hittills enda kända regelrätta terroristaktionen med 

massförstörelsevapen. Organisationen släppte simultant ut nervgiftet sarin i 

Tokyos tunnelbana varvid 12 personer avled och flera tusen skadades93. 

Det finns idag egentligen inga tecken på att insatser med massförstörelsevapen 

eller WMD94 utgör en kommande trend.95 Det som framför allt skapat ett 

forskningsområde är de tänkbara följderna en insats skulle få och den logiska 

kopplingen mellan WMD och religiös fundamentalism, som många forskare 

anser belagd.96 Vad som i själva verket utgör massförstörelsevapen är även det 

föremål för debatt men generellt sett utgörs de av kemiska och biologiska 

vapen samt kärnvapen. Termen ”massförstörelse” är egentligen vilseledande då 

vapnen snarare är av psykologisk karaktär än av rent massförstörande97 vilket 

ofta glöms bort i den massmediala debatten. 98 En, terroristiskt sett, lyckad 

attack skulle även med ett mycket begränsat antal dödade och skadade visa på 

det moderna samhällets sårbarhet och torde skapa möjligheter för en liknande 

masshysteri som var fallet i USA efter den 11 september och inte minst efter 

                                                 
92 En kultsekt med religiösa förtecken bildad 1987 av Shoko Asahara, ” the Aum”, som ansåg 
sig vara predestinerad att ta över Japan och därefter världen. Den japanska regeringen drog 
1995 in sektens rätt att verka som religiös organisation. U.S. Department of State, Patterns of 
Global Terrorism 2000, appendix B, ss. 2-3. 
93 Cordesman, 2002. s. 122. 
94 Weapons of Mass Destruction, vedertagen internationell term. Termen CBRN ( Chemical, 
biological, radiological and nuclear) används allt oftare. 
95 Däremot varnar bl a CIA och FBI för tecken på att allt fler organisationer söker tillgång till 
biologiska, radiologiska och kemiska substanser. Se exempelvis Cordesman, 2002. s.2. 
96 Forskningen inriktar sig å ena sidan mot ökad dödlighets-trenden och hänvisar å andra sidan 
mot WMD fenomenet. Se exempelvis Lesser et al, s. 43, citat  av Walter Laqueur ” religious 
motivations could lead to superviolence  
97 Här bör tilläggas att detta avsnitt är av en kort och förklarande karaktär, till kärnvapen räknas 
exempelvis både konventionella sådana med en massförstörande verkan och enklare ”våta” 
vapen som kan bestå av olika typer av kärnavfall försedda med någon form av explosiv verkan. 
Det förstnämnda vapnet bedöms i all litteratur som ett mycket osannolikt terroristvapen. 
98 En utmärkt diskussion kring detta ämne förs i Cordesman, 2002. Se exempelvis s. 97 ff. 
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”anthrax-attackerna”99 som följde veckorna efter. I själva verket utgör WMD 

ett tveeggat svärd, det finns få andra saker som skulle medföra samma 

legitimitet att bekämpa en terroristorganisation (som strider för en aldrig så god 

sak) som en insats med massförstörelsevapen. 100 WMD är trots allt ett hot som 

inte går att bortse från, främst p g a de presumtiva konsekvenserna. 

2.4.4 Övrigt 

Av övriga trender är det i första hand ytterligare två som är särskilt intressanta 

att belysa. Den första är utnyttjandet av s k anonyma medlemmar i 

terroristorganisationer.101 Att rekrytera ofta religiöst motiverade amatörer är 

enlig samstämmiga källor en alltmer växande trend. Utnyttjandet av dessa 

amatörer i direkta aktioner samtidigt med att man överlämnar planeringen till 

den privilegierade kärnan ställer till stora problem för säkerhetsorganisationer. 

Mycket av underrättelserna bygger på kartläggning av individer och att 

konstatera avvikelser i normalbilden. Genom att använda sig av okända 

personer utlöser terroristorganisationerna inga larmsignaler och kartläggningen 

blir med tiden mycket tidsödande. En annan trend är det organiserade 

samarbetet med organiserad brottslighet och terrorns privatisering. Modern 

terrorism har sedan länge bekostat sin verksamhet genom t ex bankrån och 

kidnappningar men det avgörande stödet har olika stater bidragit med. Det nya 

är att summorna ökat till nivåer som skapar ett oberoende för organisationer 

som tidigare tvingats förlita sig å statssponsring. Två exempel framträder som 

exceptionellt framgångsrika. FARC 102 som samarbetar med narkotikakarteller i 

Colombia och Usama Bin Laden som har tjänat miljarder som kringresande 

entreprenör i Sudan och mellanöstern. 103 Förutom att bli ekonomiskt oberoende 

kan organisationerna utveckla nya nätverk inom internationell handel och än 

mer försvåra en kartläggning av verksamhet och personer. 

                                                 
99 Benämning på de brev till politiker och press med modifierad anthrax-smitta som spreds i 
USA under senhösten 2001. I skrivande stund är någon skyldig inte identifierad men inget 
pekar på att det rör sig om en terroristattack, per definition. 
100 Cordesman, 2002. s. 101. 
101 Lesser at al, 1999. s. 37 f. 
102 Revolutionary Armed Forces of Colombia, väpnad gren av det colombianska 
kommunistpartiet bildat 1964. Patterns of Global Terrorism, 2000. Appendix B. 
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2.5 Terroristbekämpning, Demokratiproblem och 
framgångsfaktorer 

2.5.1 Allmänt  

Det är rimligt att anta att terroristbekämpning i demokratins namn inordnas 

under de legala systemen. Att betrakta terrorism som en kriminell akt snarare 

än en politisk handling verkar vara det rationella valet för en demokratisk 

stat104. Men som det empiriska underlaget visar är detta en för snäv inramning. 

Är det rimligt att möta terrorism i form av militära medel och WMD med 

poliser och domstolar? Detta dilemma följer debatten om terroristbekämpning 

som en röd tråd och debatten späs kontinuerligt på av självmordsbombare och 

alarmrapporter om spridning av giftiga stridsmedel. Utnyttjande av militära 

maktmedel för terroristbekämpning omfattar idag fyra huvuduppgifter105: 

i. Utgöra en förlängning av polisens resurser. 

ii. Slå ut utländska terroristbaser. 

iii. Upprätta antiterroriststyrkor för gisslansituationer och som speciella 

"attackenheter".  

iv. Inför hotet om WMD utveckla lämpliga enheter och material för att möta 

en eventuell insats. 

Uppgifterna är förstås inte helt okontroversiella för en del av de europeiska 

demokratierna och en multilateral samsyn mellan t ex länder som 

Storbritannien/Frankrike och de nordiska länderna svår att uppnå. 

 

Även den begränsade debatten om terroristlagstiftning är svår och politiskt 

känslig. I motståndarlägret talar man om begränsade medborgerliga rättigheter, 

att det är en överreaktion som skapar censur och politisk repression.106 

Förespråkarna menar att lagstiftning är en förutsättning och ett politiskt pris vi 

får betala för allmänhetens bästa. I samband med RAF: s verksamhet i 

                                                                                                                                 
103 Lesser et al. 1999. s. 105 f. 
104 White, 2002. s. 274 f. 
105 Ibid. s. 277. 
106 Se White, 2002. s. 274 f. 
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Tyskland skapades ett antal nya lagar och gamla tillämpades på innovativa sätt. 

Exempelvis förbjöds all kontakt mellan fängslade medlemmar och yttervärlden 

under den tid Schleyer-affären pågick vilket även omfattade fångarnas 

försvarsadvokater. I det aktuella fallet kom man fram till att det visserligen var 

olagligt men att det ändå var lagligt eftersom man handlade i nationens 

intresse. Händelserna kommenteras av publicisten Michael Sonthaimer enligt 

följande: ”juridiskt sett överensstämde statsmakternas agerande under de 44 

avgörande dagarna med definitionen av en temporär diktatur".107 Kritiken mot 

Tyskland är inte unik. Det ligger i sakens natur att demokratier granskas när 

kontroversiella lagar stiftas, liknande kritik har bl a riktats mot Storbritannien 

för deras insatser på Irland med specialförbandet SAS 108 och för införandet av 

"Emergency Power act"109(EPA). Nordirland var överhuvudtaget hårt utsatt när 

det gällde avancerad lagstiftning och strategier till liten nytta. Det var till slut 

”Good Friday”-avtalet110 som satte stopp för konflikten. Debatten om 

demokratins roll i lagstiftningen mot terrorism kommer med all säkerhet att 

bestå med den centrala frågeställningen om man kan begå övergrepp på 

konstitutionen för att skydda densamma. 

 

Det finns ett otal studier som behandlar terroristbekämpning ur olika perspektiv 

och ofta med helt olika resultat. Generellt sett ökar de resultatberoende 

olikheterna proportionellt med detaljeringsgraden i studien. Ett problem som 

nämnts är också i vilket sammanhang ämnet behandlas. Är det nationella hot 

eller yttre hot riktade mot nationell säkerhet111, skall terrorism behand las i en 

juridisk/polisiär, en politisk eller militär kontext. RAND corporation112, som 

                                                 
107 Citat ur Aust, 1990. s. 453. 
108 Special Air Service, brittiskt specialförband inom armén som bl a specialiserat sig på 
antiterrorist aktioner. 
109 EPA, samlingsnamn på flera lagar, t ex Prevention of Terrorism, Temporary Provision Act 
(PTA), gav polis och militärer omfattande juridisk möjligheter att gripa, förhör och fängsla 
misstänkta IRA aktivister baserat på hemliga uppgifter och utan inblandning av jury eller 
allmänna försvarare. Se Bonner i Reinares, 2001. Kap. 2. 
110 Reinares, 2000. s. 31. 
111 Se t ex Monica Den Boer i Reinares, 2000, s. 211. 
112 RAND Corporation Santa Monica, Kalifornien. RAND är en icke vinstgivande institution i 
USA som bedriver forskning, policy och beslutsundersökningar inom en mängd områden bl a 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-06 40(82) 
Örlogskapten Fredrik Hansson 
Chefsprogrammet 00-02 Enskild uppsats 19 100:2047 

bedrivit forskning på området sedan 1972, belyser problemet enligt följande: 

”Perhaps because terrorism is often treated in emotive terms and tends to strike 

directly at society´s sense of security, the struggle against terrorism is frequently seen 

as an objective in it´s own right, divorced froam broader national security 

concerns”113, vidare: ”A more comprehensive approach would place terrorist risks in 

the context of other risks to national security and would place counterterrorism in the 

context of other international security –or even grand strategic aims”.114 Det finns 

trots allt vissa likheter i den allmänna synen på framgångsfaktorer. 

Sammanställningen av strategier nedan följer en struktur som i huvudsak är 

hämtad från Countering the New Terrorism115 och är kompletterad med källor 

som omfattar nationella strategier. Sammanställningen är i ursprungsformen 

anpassad för amerikanska förhållanden men kan p g a sin generella struktur 

även tillämpas i ett europeiskt perspektiv. 

 

2.5.2 Nationella strategier 

Den nationella kampen mot terrorismen i Europa visar på en mängd olika 

strategier med skiftande resultat. Grekland framstår i detta avseende som ett 

bra exempel på ”bottennapp”. Sedan 1973 har den mest framträdande Grekiska 

terroristorganisationen, ”17 november”, utfört 146 attacker och 22 mord utan 

att någon ställts till ansvar116. Detta skall jämföras med Italien och Tyskland 

som med delvis olika strategier helt detroniserat sina huvudmotståndare, Röda 

Brigaderna respektive Röda Arméfraktionen. 

I en omfattande rapport över framgångsrika antiterroristkampanjer publicerad 

av Bruce Hoffman och Jennifer Morrison-Taw117 identifieras i slutsatserna fyra 

punkter som framstår som särskilt avgörande för framgångsrika kampanjer: 

1. En effektiv övergripande ledning och koordinationsstruktur. 

                                                                                                                                 
internationella relationer och terrorism. Man bedömer att RAND har ett mycket stort inflytande 
på USA: s policy framförallt inom utrikespolitiken.  
113 Lesser et al. , 1999. s. 126 
114 Lesser et al. , 1999. s. 126 
115 Lesser et al. , 1999. s. 126 ff. 
116 Wilkinson, , 2000. s. 55. 
117 Reinares, 2000. Kap. 1. A Strategic Framework for Countering Terrorism. 
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2. Förtroendebyggande eller legitimerande åtgärder och antiterrorist-

lagstiftning syftande till att försvaga terroristerna och stärka den allmänna 

opinion för regeringen. 

3. Koordinering inom och mellan underrättelsetjänsterna 

4. Samarbete med utländska regeringar och säkerhetstjänster. 

Samtidigt medger man, vilket är av intresse ur ett EU perspektiv: "[L]essons 

from a counterterrorist campaign in wich a single leader had complete authority or 

major political concessions were possible will not necessarily apply to a campaign in 

which democratic checks and balances or immutable political interests prevent 

flexibility of action"118. En framgångsrik strategi är med andra ord inte med 

säkerhet applicerbar för till exempel EU. RAND Corporation utvecklar sina 

strategier på en mer teoretisk bas. 

 

2.5.3 Kärnstrategi 

En framgångsrik kärnstrategi bör enligt RAND omfatta fyra huvuddelar,119  

(1) minska de systemberoende orsakerna,  

(2) avskräcka terrorister och deras sponsorer,  

(3) minska riskerna för ”superterrorism” och  

(4) ha förmåga att slå tillbaka när avskräckningen misslyckas. 

1. För det första har terrorism och annat politiskt våld ett systemberoende 

ursprung som kan förändras och förbättras. ”Terrorism is not ubiquitous and 

neither is it uncontainable, but the potential for it´s occurence is virtually as 

widespread as the manifestation of bitter political antagonisms… reduce the 

latter and you will reduce though not elliminate the former”.120 En politik 

syftande till att minska politiska spänningar och att reducera de 

systemberoende orsakerna till terrorism är central för en långsiktig strategi 

inom terroristbekämpning. Vidare är olösta etniska och samhälleligga 

konflikter en traditionell orsak till uppkomsten av terrorism. Diplomati och 

utnyttjandet av tvingande makt kan bidra till en inneslutning eller i vissa fall en 

                                                 
118 Ibid. s. 19. 
119 Wilkinson, , 2000. s. 55. 
120 Gray, Colin, S i Lesser et al, 1999. s. 127 f. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-06 42(82) 
Örlogskapten Fredrik Hansson 
Chefsprogrammet 00-02 Enskild uppsats 19 100:2047 

lösning av dessa konflikter.121 Ett exempel på ett, delvis, lyckat resultat i detta 

avseende är den spanska regeringens införande av speciella 

självbestämandelagar i Baskien. Detta fick till följd att ETA förlorade en stor 

del av sitt tidigare starka stöd inom lokalbefolkningen. 

 

2. En annan del av kärnstrategin är att stärka och förbättra avskräckningen 

riktad mot terrorism och dess sponsorer. Vad avser statssponsrad terrorism kan 

taktiken utgöras av att internationellt genera staten i fråga eller att förvägra den 

centrala och politiska mål d v s isolera och begränsa statens handlingsfrihet.122  

 

3. En tredje och, enligt RAND, allt viktigare del av kärnstrategin är att minska 

riskerna för ”superterrorism” och utnyttjandet av massförstörelsevapen123. 

Enligt RAND är detta speciellt viktigt för USA p g a landets roll som 

supermakt och därav följande exponering i världssamfundet. Ett 

utrikespolitiskt mer aktivt EU riskerar rimligtvis att på sikt exponeras på ett 

liknande sätt. Ett stöd för att det även är en angelägenhet för Europa är 

bildandet av EU:s arbetsgrupp för bekämpande av biologisk och kemisk 

terrorism.124 

 

4. Den sista delen av kärnstrategin är förmågan och viljan att slå tillbaka när 

avskräckning och proaktiva metoder misslyckats. Om trenden med ökad 

dödlighet fortgår kan allmänhetens uppfattning om vedergällning som vapen 

mot terrorism växa sig allt starkare.125 Ett belägg för detta är FN: s beslut att 

betrakta angreppen den 11 september som folkrättslig grund för ett angrepp 

mot Afghanistan enligt artikel 51 i FN-stadgan. Denna punkt omfattar  

statens (-ernas) samlade åtgärder och bör omfatta en mängd möjliga alternativ 

som handelshinder, uteslutning i samarbetsorganisationer och direkta 

                                                 
121 Lesser et al, s. 128. 
122 Ibid. S. 130. 
123 Lesser et al, 1999. s. 132. 
124 ”Commission establish group of scientific experts on the fight against biological and 
chemical terrorism”. Pressmeddelande, IP/01/1810, Bryssel den 12 december 2001. 
125 Lesser et al, 1999. s.133. 
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interventioner. De senaste årens utveckling med stater som tar officiellt avstånd 

från terrorism126 och privat sponsring har avsevärt försvårat implementering av 

denna strategi. 

 

2.5.4 Att forma sin omgivning 

Att forma sin omgivning127 är ett begrepp hämtat ur den militära 

nomenklaturen där man använder sig av uttrycket forma stridsfältet eller 

"shaping of the Battlefield". Förenklat uttryckt innebär detta att man skapar så 

gynnsamma förhållanden som möjligt för den plan eller strategi man tänker sig 

utnyttja. För terroristbekämpning innebär detta till exempel att göra terrorismen 

transparent genom att med tekniska hjälpmedel (satelliter, signalspaning) 

kunna avslöja träningsläger m m och därmed kunna utöva påtryckningar mot 

staterna som upplåter sin mark. En andra del är att minska zonerna av kaos och 

fristäder för terrorismen. I likhet med att sträva efter att ta bort grundorsakerna 

för terrorismen bör man alltså försöka åtminstone förhindra att nya zoner 

uppstår och att de zoner som finns kvar får utgöra ett "fair game" för det 

internationella samfundet. Även alliansbildande mot terrorism nämns som en 

del av denna strategi128. De två sistnämnda delarna består av att undvika 

onödig exponering, vilket på sikt kan vara aktuellt för EU, och att slå till mot 

terrorismens nätverk och sponsring. Att följa pengarna, spärra konton och 

förhindra transaktioner har visat sig vara en framkomlig väg, hittills. Sedan 

sanktionerna mot Afghanistan och al-Quaida inleddes har EU stoppat 

utbetalningarna av mer än 100 miljoner Euro129. 

 

                                                 
126 Exempelvis Syrien och Iran som officiellt, endast i begränsad omfattning stöder vissa 
former av terrorism. 
127 Lesser et al, 1999. s.134 
128 Författarna talar även om nya uppgifter för existerande allianser, NATO har redan anammat 
kampen mot terrorismen som en del av organisationens uppgifter. Ibid. 
129 EU:s översikt över åtgärder med anledning av den 11 september, Latest Update: 
http://europa.eu.int/comm/110901/index.htm. 2002-02-23. s. 3. 
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2.5.5 Garderande strategi 

Garderande strategi130 är per definition defensiv131. Som exempel på definition 

anger André Beaufre att ”Behålla ett försprång framför motståndaren i tekniskt 

avseende och vad gäller underrättelsetjänsten”132. Oavsett om det är en defensiv 

strategi kommer den troligen i framtiden att få en än mer betydande roll. 

Fokusering i den massmediala bevakningen av terrorism har till stor del 

handlat om spektakulära insatser av svartklädda soldater eller specialpoliser 

med modern utrustning på väg att bryta sig in i en ambassad eller ett kapat 

flygplan. Detta har visat sig påverka inte bara allmänheten utan även 

terroristorganisationer. Effektiva antiterroriststyrkor är en dyr men alltmer 

nödvändig del av en samordnad strategi när andra medel misslyckats. GSG 9 

och SAS, som allmänt anses som "state of the art" har haft en omvittnad 

avskräckande effekt på terroristorganisationer133. Samtidigt har de blivit starkt 

kritiserade för våldsamma metoder, övergrepp på mänskliga rättigheter och för 

att ha genomfört regelrätta avrättningar under sina aktioner.  

 

Garderande strategi handlar trots allt om mer än avskräckning. Det handlar 

framför allt om att förbereda sig för det okända och att lindra effekterna av 

terrorn. Om trenden med ökad dödlighet fortsätter och insatser med WMD blir 

verklighet kan skapandet av en "force in being" vara en lösning. Uppgifterna 

skulle kunna utgöras av att genomföra snabba proaktiva aktioner där nya 

oroshärdar uppstår samt att med specialutbildade enheter begränsa effekten av 

kemiska och biologiska stridsmedel. Framgång för den garderande strategien 

bygger på ett effektivt utnyttjande av underrättelser och genomarbetade och 

samstämmiga strategier för insatser vid terroristoperationer. 

 

                                                 
130 "Hedging Strategy". Lesser et al, 1999. s. 138. 
131 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, 1963, Militärlitteraturavdelningen nr 
241, Stockholm. S. 40. 
132 Ibid. 
133 New Western rescue units , such as the Brittish Special Air Service, the German GSG 9 and 
American Delta Force, made traditional methods of taking hostages to risky”. White, 2002. s. 
158. 
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2.5.6 ”Repentant Legislation”, en ovanlig väg 

Som en särskilt intressant strategi framstår repentant legislation. En strategi, 

eller snarare en metod, som i vissa stycken kan jämföras med 

avprogrammering av tidigare sektmedlemmar. ”Repentant legislation” eller 

”botgöringslagar” var en modell som togs fram i Italien under bekämpandet av 

de röda brigaderna och den används än idag i kampen mot maffian134. En 

motsvarande strategi ”supergrass” utvecklades för att bekämpa olika fraktioner 

av IRA på Nordirland. Syftet är att genom gripna terrorister, mot utlovande av 

strafflindring och vittnesskydd, komma över underrättelser om organisationens 

medlemmar, taktik och finansiering m m. Metoden visade sig särskilt 

framgångsrik i Italien där den var en avgörande del för att marginalisera de 

Röda brigaderna. Supergrass nådde vissa framgångar på Irland men blev 

kritiserad p g a att vittnesskyddet var begränsat och att därav många 

informatörer avrättades av IRA. 

 

2.6 Internationell terrorism som funktionell aktör 
Terrorismen bör påverka statens möjligheter till överlevnad för att per 

definition utgöra ett säkerhetshot. Den inbyggda funktionen att underminera 

regering eller styrelseskick är en viktig del (men även att terrorism uppfattas 

som utomnormal och bryter mot samhällets normer) och får till följd att 

terrorismens omfattning, i realiteten, inte står i proportion till maktens respons. 

"Det specifika med säkerhetshot är att det rättfärdigar utnyttjandet av 

extraordinära åtgärder" 135.Terrorism har också medfört säkerhetisering av en 

mängd sektorer av vilka transportsektorn och luftfarten är särskilt 

framträdande.  

 

2.7 Sammanfattande slutsatser 
Följande punkter får utgöra slutsatser dragna i kapitlet: 

                                                 
134 Reinares, Fernando (red). European Democracies Against Terrorism, 2000, Ashgate, 
Aldershot, England. S. 11 ff. 
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?? Terrorism har och har haft en strukturell påverkan på demokratin och 

inga tecken tyder på att detta förhållande förändrats. 

?? Typologi och definitioner har ett värde och måste hanteras för att göra 

kampen mot terrorismen effektiv. 

?? Terrorism följer en egen agenda samtidigt som varje aktion är unik. 

”Dogmen lämnar inget utrymme för eftertanke eller rationalism oavsett 

om den är religiöst eller politisk betingad” Kunskap om terrorismens 

förtecken är ett grundläggande behov. 

?? Vi kommer att ställas inför framtida hot som kan innebära insatser med 

massförstörelsevapen och ”superterrorism”. 

?? Terroristbekämpning handlar lika mycket om att bekämpa 

förutsättningar som att genomföra reaktiva aktioner. 

?? Nya utmaningar kan komma att, förutom WMD, omfatta infokrig och 

terrorismens privatisering. 

 

3. EU:s utveckling till säkerhetspolitisk aktör och 
strukturella förutsättningar. 

3.1 Den Europeiska tanken och Schumanplanen 
Sprängningen av den första sovjetiska atombomben i september 1949 inledde 

det kalla kriget. Som en strategi från Västeuropa att möta hotet från öst kom 

Schumanplanen136 att utgöra ett svar på Europas efterkrigsproblem. Våren 

1950 lade, på uppdrag av USA och Storbritannien, den franska utrikesministern 

Robert Schuman fram en deklaration som kom att ses som den europeiska 

gemenskapens födelseattest. En övergripande tanke bakom Schumans plan var 

att om det delade efterkrigstida Europa var ett vågspel skulle man kunna 

minska spänningen genom att främja ett europeiskt enande. Deklarationen 

inleds också med uppmaningen att det krävs konkreta åtgärder för att skydda 

världsfreden. ”Det är i första hand för fredens skull som Frankrike har handlat,” 

                                                                                                                                 
135 Se kapitel 1.3.5 
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vidare: ”För att freden skall få en verklig chans, krävs det först och främst att det finns 

ett Europa”137. Det tål att påpekas betydelsen av politiskt samarbete i 

Schumanplanens text även om kol- och stålunionen blev följden. Det var också 

nära att ett avtal om europeisk union, i enlighet med Plevenplanen, skrevs 

under 1952138 . Gasperiplanen, som var ett resultat av arbetet med att utveckla 

en europeisk försvarsgemenskap139 togs också fram som ett politiskt 

komplement. Dessa båda avtal hade skapat en stark institutionell förutsättning 

för de sex medlemsstaterna att skapa en gemensam försvars- och 

säkerhetspolitik. Avtalen godkändes men ratificerades aldrig av Frankrike 1954 

eftersom det ansågs inverka alltför mycket på den nationella suveräniteten. I 

realiteten fick nu EG mycket begränsat mandat att verka som en utrikespolitisk 

aktör. Utvecklingen gick i stället mot ett informellt politiskt samarbete men det 

dröjde till toppmötet i Haag i december 1969 innan EG påbörjade en utredning 

om hur det politiska samarbetet skulle utvecklas. ”Davignon-rapporten”140 som 

blev resultatet formaliserade samarbetet141 avseende möten och en viss 

ansvarsfördelning etc men innebar ingen genomgripande förändringar för det 

politiska samarbetet. Ett första utrikespolitiskt instrument, ”gemensam 

ståndpunkt”142, togs dock fram för att kunna markera EG: s politik i vissa 

frågor. Mellan 1970 till 1990 utvecklades det europeiska politiska samarbetet 

(EPS) till ett vittomspännande nä tverk som omfattade tusentals diplomater och 

politiker under ledning av ordförandelandet. Eftersom det endast sex månader 

långa ordförandeskapet medförde en avbruten och ryckig politik skapades 

efterhand den s k ”trojkan”143 för att bibringa en viss kontinuitet. Trots det, 

                                                                                                                                 
136 Materialet har i första hand hämtats ur Fontaine, P. Ett nytänkande i Europa. 
Schumandeklarationen 1995-2000, 2000, Europeiska gemenskaperna, Luxemburg 
137. Ibid. S. 13. 
138 Det Europeiska försvarsavtalet signerat i Paris i Maj 1952. Wallace s. 463 
139 Wallace. S.463 
140 Presenterades i Luxemburg i oktober 1970. Kimby, 1997. s. 4. 
141 EPS, det europiska politiska samarbetet 
142 ”Common position”. Wallace (red), 2000. s 468. 
143 Trojkan bestod av ordförandelandet samt det tidigare och kommande ordförandeskapet. 
Wallace (red), 2000. s 466. 
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efterhand, utvecklade samarbetet dröjde det till 1986 innan ”enhetsakten”144 

gav EPS en traktatfäst grund 145. 

3.2 Från enhetsakten till Nicefördraget 
3.2.1 Enhetsakten 

Enhetsaktens tredje avdelning benämns ”[F]ördragsbestämmelser rörande 

europeiskt samarbete inom den utrikespolitiska sfären”146. Inte heller 

enhetsakten innebar omvälvande förändringar för det politiska samarbetet men 

gav EPS ett fast sekretariat i Bryssel och gav också EG, i viss mån, en bättre 

institutionell grund att stå på då östblockets kollaps senare, i grunden, 

förändrade förutsättningarna för europeisk politik. I det politiska tomrum som 

uppstod efter det bipolära systemets sammanbrott ansåg sig EG ha ett behov av 

en starkare säkerhetspolitik identitet147. Regeringskonferensen 1990-91 var från 

början inriktad mot frågan om en gemensam valuta och en monetär union men 

utökades p g a Östtysklands sammanbrott och den därpå följande tyska 

återföreningen till att omfatta även en politisk union148. 

3.2.2 Maastrichtfördraget 

Vägen till Maastrichtfördraget började i mars 1990 efter ett belgiskt initiativ att 

inleda en extra regeringskonferens, som enbart skulle avhandla frågan om 

upprättandet av en politisk union149. Kravet om att konferensen skulle 

formulera en gemensam målsättning för utrikespolitiken (blivande GUSP) 

initierades av regeringscheferna i Frankrike och Tyskland, Mitterrand och 

Kohl, månaden efter150.  

 

                                                 
144 Signerad i februari 1986. Kimby s. 5. se även The Single European Act (SEA), Wallace, 
2000. s. 465. 
145 Kimby, 1997. s. 5. 
146 Kimby, 1997. s. 5 
147 Kimby, 1997. s. 9 
148 Även en politisk union var tänkt att diskuteras men denna skulle inte innefattat utrikes och 
försvarspolitik. Wallace, 2000. s. 467. 
149 Kimby, 1997. s. 6. 
150 Wallace, 2000. s. 467. 
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Den 7 februari 1992 skrevs Fördraget om den europeiska unionen (FEU) under 

men det skulle dröja till 1993 innan fördraget ratificerades151. Förhandlingarna 

inför undertecknandet blev segslitna och långdragna av flera anledningar. 

Eftersom det politiska arbetet mer präglades av hanteringen av omedelbara 

problem än långsiktighet152 och p g a ett forcerat förberedelsearbete var 

frågorna sämre förberedda än de som gällde den ekonomiska och monetära 

unionen. Det fanns också klassiska politiska motsättningar med Belgien och 

Tyskland 153 på ena sidan som förespråkare för en sammanhållen utrikespolitik 

och med Frankrike men särskilt Storbritannien på den andra för ett 

bibehållande av en nationell suveränitet. Motsättningarna i den s k 

federationsfrågan tog sig också andra uttryck. Förespråkarna för en stark 

ekonomisk gemenskap ansåg att GUSP skulle ”förorena”154 EG medan 

federationsmotståndarna tog avstånd av rent principiella orsaker. En annan 

viktig fråga var förhållandet mellan NATO och det blivande EU i utvecklingen 

av den europeiska säkerhetspolitiken. NATO: s roll var fortfarande viktig för 

Europa och det var därför angeläget att koordinera utvecklingsarbetet. Unions 

förhandlingarna med säkerhets- och försvarspolitiska implikationer bedrevs 

därför i tre fora155 Inom EG: s regeringskonferens, inom NATO och även inom 

VEU156. 

 

Ratificeringsprocessen blev likaså den stormig och drog ut på tiden. Också i 

detta sammanhang varierade orsakerna. I Tyskland ställde grundlagarna till 

problem. Särskilt i Storbritannien och Danmark var de inrikespolitiska 

                                                 
151 Kimby, 1997. s. 6. 
152 But external developments intruded from beginning to end , to preoccupy  ministers with 
more immediate crisis and their longer – term implications. Wallace, 2000. s. 471. 
153 För Tysklands del var det framför allt att det ekonomiska samarbetet förutsatte en 
förstärkning av de politiska institutionerna för att man skulle gå med i en politisk union som 
var den viktiga frågan. Wallace, 2000. s. 467. 
154 Kimby, 1997. s. 6 
155 Wallace, 2000. s. 470. 
156 Västeuropeiska unionen. Brysselpakten från 1948, pakt bildad mellan Beneluxländerna, 
Storbritannien och Frankrike med en gemensam försvarsklausul. Efterhand blev organisationen 
underordnad NATO. VEU anges ofta som embryo till EU:s säkerhets- och försvarsidentitet. 
VEU är tänkt att på sikt kunna införlivas i EU:s säkerhetspolitiska struktur och då med uppgift 
att ansvara för krishanteringsuppgifter. Kimby, 1997. s. 15 f. 
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motsättningarna starka. Storbritannien ratificerade till slut avtalet utan 

folkomröstning medan det i Danmark tog två folkomröstningar innan man i 

maj 1993 kunde underteckna fördraget157. I efterhand har demokratins 

bristande insyn i förhandlings- och ratificeringsprocessen angetts som en trolig 

orsak till den skakiga utvecklingen. Förhandlingarna inför nästkommande avtal 

skulle därför präglas av en större öppenhet. 

 

I november 1993 var Maastrichtavtalet slutligen ratificerat av alla dåvarande 12 

medlemsstater och begreppet den europeiska unionen var skapat. 

EU:s politikområden delades nu in i tre pelare158. I första pelaren återfinns  

EG: s kärna i form av kol- och stålavtalet, avtalet om de europeiska 

gemenskaperna och avtalet om den europeiska atomenergi gemenskapen. I 

första pelaren bibehålls inslaget av överstatlighet. Den exekutiva makten 

utövas av Kommissionen med dess ordförande och den parlamentariska 

kontrollen av Europaparlamentet. I den andra pelaren159 återfinns GUSP under 

ledning av EU:s ordförandeland. Avtalet skrevs mycket översiktligt och utan 

överlämnande av överstatlighet till EU. Att så många beslut inom GUSP sköts 

på framtiden var en av de bidragande orsakerna till att nytt avtal, 

Amsterdamfördraget, undertecknades endast några år senare160. Den tredje 

pelaren161, rättsliga och inrikes frågor, fick ansvaret för polisiära och juridiska 

frågor. Denna pelare omfattas i huvudsak av mellanstatliga överenskommelser 

men har också ett inslag av överstatlighet. I uppställningen nedan återfinns de 

viktigare elementen i Maastrichtavtalet162: 

?? ”Trepelarpolitiken” som skall symbolisera en ökad integration i den 

europeiska unionen 

?? Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) 

                                                 
157 McCormick, 1999. s. 80. 
158 En översiktlig figur återfinns i bilaga 3 till denna uppsats. 
159 Nuvarande FEU avdelning V artiklarna 11-28. 
160 Påståendet bekräftas bl a i Amsterdamfördraget, hur har det förändrat EU?, 1999, 
Europeiska kommissionen, Byrån för de Europeiska gemenskapernas publikationer. s. 5 f. 
161 Nuvarande FEU avdelning VI artiklarna 29-42, denna avdelning infördes i samband med 
Amsterdamfördragets ikraftträdande. 
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?? Det inrikes och rättsliga samarbetet 

?? En tidtabell för införandet av en gemensam valuta 

?? Utökande av EU:s ansvarsområde till bl a sjukvård, transporter och 

konsumentskydd 

?? Ökat regeringssamarbete kring invandrings- och asylfrågor 

?? Skapandet av europeisk polisbyrå för underrättelser (Europol) 

?? Ett europeiskt medborgarskap med rätt att arbeta och bosätta sig inom 

hela unionen 

?? Ett utökat mandat för europaparlamentet inklusive en samrådsprocedur 

för behandling av vissa frågor som berör lagstiftning 

 

3.2.3 Amsterdamfördraget 

Redan i juni 1994 tillsattes, vid det Europeiska rådets möte på Korfu, en 

reflexionsgrupp med uppgift att se över Maastrichtfördraget163. Efter ett antal 

inledande möten och rapporter avslutades arbetet med en regeringskonferens i 

juni 1997 och i oktober samma år undertecknas fördraget i Amsterdam164, nu 

av 15 medlemsländer efter Sveriges, Finlands och Österrikes inträde 1995.  

Amsterdamfördragets avdelning V är ramverket för en vidare utvecklingen av 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. I och med reformeringen av 

GUSP kan EU:s utrikespolitik bedrivas effektivare. Fördraget fastslår att EU 

skall ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik inom alla områden med ett 

övergripande mål att stärka unionens säkerhet, skydda dess grundläggande 

intressen, bevara freden och stärka den internationella säkerheten samt verka 

för mänskliga rättigheter m m. Enhällighet i beslutsordningen bibehålls men i 

artikel 12 återfinns nu tre utrikespolitiska instrument som skall underlätta 

beslutsfattandet, närmare bestämt: gemensamma strategier, gemensamma 

                                                                                                                                 
162 Uppgifterna hämtade ur McCormick, 1999. s. 80. 
163 i Amsterdamfördraget, hur har det förändrat EU? , 1999, Europeiska kommissionen, Byrån 
för de Europeiska gemenskapernas publikationer. s. 8. 
164 Ibid. Fördraget ratificerades den 1 maj 1999. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-05-06 52(82) 
Örlogskapten Fredrik Hansson 
Chefsprogrammet 00-02 Enskild uppsats 19 100:2047 

åtgärder och gemensamma ståndpunkter 165. ”Europeiska rådet skall besluta om 

gemensamma strategier som skall genomföras av unionen på områden där 

medlemsstaterna har viktiga gemensamma intressen….. I de gemensamma strategierna 

skall anges dessas mål och varaktighet samt de medel som unionen och 

medlemsstaterna skall ställa till förfogande”166. ”Rådet skall besluta om gemensamma 

åtgärder…. De gemensamma åtgärderna skall avse specifika situationer där operativa 

insatser från unionens sida anses nödvändiga.…. De skall ange mål, omfattning, de 

medel som skall ställas till unionens förfogande, vid behov varaktighet, samt på vilka 

villkor de skall genomföras”167. Och slutligen ”Rådet skall anta gemensamma 

ståndpunkter…. Dessa skall ange unionens inställning till en särskild fråga av 

geografisk eller tematisk karaktär…. Medlemsstaterna skall se till att deras nationella 

politik överensstämmer med de gemensamma ståndpunkterna”168.  

 

Amsterdamfördraget lämnar vissa öppningar för att undvika att alla frågor 

måste beslutas i konsensus. Konstruktiv röstnedläggelse, d v s att man lägger 

ner sin röst eller helt undviker att rösta, kan tillämpas om rösterna understiger 

en tredjedel av medlemsstaterna 169. Stater som tillämpar detta måste 

fortfarande acceptera att beslutet gäller för hela unionen. Beslut med 

kvalificerad majoritet kan också fattas för att: ”Besluta om gemensamma åtgärder, 

anta gemensamma ståndpunkter eller fatta andra beslut på grundval av en gemensam 

strategi, besluta om genomförande av en gemensam åtgärd eller en gemensam 

ståndpunkt” 170. Detta innebär inte att den nationella vetorätten försvinner. För 

alla typer av frågor kan medlemsstater lägga in sitt veto varvid frågan hänskjuts 

till Europeiska rådet för enhälligt beslut och för frågor av militär och 

försvarsmässig karaktär skall beslut alltid fattas enligt konsensusprincipen171. I 

                                                 
165 Gemensamma ståndpunkter och åtgärder återfinns även i Maastrichtfördraget men nu 
definieras de tydligare (se artikel 14 och 15 i FEU). 
166 FEU artikel 13.2 
167 FEU artikel 14.1 
168 FEU artikel 15.1 
169 FEU artikel 23.1 
170 FEU artikel 23.2 
171 FEU artikel 23. 
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artikel 17, som förutom de s k Petersbergsuppgifterna 172 berör gemensamt 

försvar och krigsmaterielsamarbete, fastslår man möjligheten av VEU:s 

införlivande i EU. Vidare föreskrivs i avdelning V att GUSP skall företrädas av 

en hög representant 173.  

 

3.2.4 Tiden efter Amsterdam 

Vid Europeiska rådets sammanträde i Helsingfors 1999174 fattades de formella 

beslut som blev startskottet för EU:s militära och civila krishanteringsförmåga. 

Nu beslutades om skapandet av en ständig kommitté för utrikes- och 

säkerhetspolitiken (KUSP), upprättandet av EU:s militärkommitté (EUMK) 

och EU:s militära stab (EUMS). Med dessa beslut skapade EU ett system för 

ledning av krishanteringsuppgifter från politisk nivå ner till militärt operativ. I 

Helsingfors beslutades också att: -”[Y]tterliggare utveckla unionens militära och 

icke-militära resurser för krishantering som en del av en förstärkt gemensam europeisk 

säkerhets- och försvarspolitik”175. Vid sammanträdet i Helsingfors enades 

Europeiska rådet dessutom om att:  

”Medlemsstaterna genom frivilligt samarbete under EU-ledda operationer senast 2003 

måste vara i stånd att inom 60 dagar sätta in och därefter under minst ett år underhålla 

styrkor på upp till 50 000?60 000 man som klarar av hela skalan av 

Petersbergsuppgifter, nya politiska och militära organ och strukturer skall inrättas 

inom rådet så att unionen får möjlighet att ombesörja  den nödvändiga politiska och 

strategiska ledningen av sådana operationer ett system för fullständigt samråd, 

samarbete  och insyn mellan EU och Nato skall utvecklas samtidigt som EU:s 

självständiga beslutsfattande respekteras och slutligen skall en icke-militär mekanism 

för krishantering upprättas för att samordna och effektivisera de olika civila medel och 

                                                 
172 Krishanteringsuppgifter som sträcker sig från humanitära insatser till skiljande av stridande 
parter med våld. EU:s militära strukturer. http://ue.eu.int/pesc/military/SV/homesv.htm. 2002-
02-13 
173 Benämns även Rådets Generalsekreterare, förkortning HR/GS. 
174 Ordförandeskapets slutsatser, europeiska rådet i Helsingfors den 10 och 11 december 1999, SN 
300/99. http://ue.eu.int/pesc/military/SV/SV.Helsinki.htm#topofpage. 2002-01-15. 
175 Ibid. s. 6. 
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resurser som, tillsammans med de militära resurserna, står till unionens och 

medlemsstaternas förfogande”176.  

 

Efter ordförandeskapets slutsatser i Nice och Nicefördragets177 undertecknande 

är Amsterdamfördraget och slutsatserna från Helsingfors implementerade i 

fördragstexten och säkerhetsstrukturen, som den ser ut fram till dags dato, 

slutförd. En del smärre justeringar, klarläggande av definitioner och 

förbättringar har genomförts både i Göteborg och Laeken under 2001 men inga 

institutionella reformer har genomförts. Arbetet kännetecknas, i skrivande 

stund, framför allt av samordningsarbete mellan EU:s och NATO: s resurser. 

 

3.3 EU:s Strukturella förutsättningar med fokus på kampen mot 
terrorismen 

3.3.1 Grundläggande behov 

Aktörens grundläggande behov omfattar skapandet av gemensamma, förenade 

intressen och mål. Det omfattar också mobilisering och utnyttjande av resurser 

för att få någon effekt. Även om terrorism var på agendan redan under EPS-

tiden178 har ämnet i EU-historien varit just ett tema kring vilket det varit svårt 

att uppfylla de grundläggande behoven. Skälen anses allmänt vara två, dels att 

det har varit känsligt med hänsyn till medlemsländernas egna åtgärder mot 

terrorism (intressekonflikter på Nordirland och Cypern t ex)179 och dels 

oförmåga att uppnå en samsyn på begreppet säkerhet (d v s innefattas 

terrorism)180? Ansvaret för den institutionaliserade delen av identifiering av 

intressen ligger i första hand på ordförandeskapet. Omsättningen till 

gemensamma mål och intressen sker genom det Europeiska rådet i form av 

                                                 
176 Sammanfattning ur ordförandeskapets slutsatser, europeiska rådet i Helsingfors den 10 och 
11 december 1999, SN 300/99. s. 6. 
177 Nicefördraget berörs inte närmre. I fördraget återfinns smärre ändringar i artikel 17 och 23 
men fördraget är främst inriktat mot EU:s utvidgningsprocess. Ryggraden i GUSP återfinns i 
Amsterdamfördraget. Nicefördraget:  http://europa.eu.int/eur-lex/sv/treaties/index.html. 2002-
02-13. 
178 Reinares, 2000. s. 219. 
179 Ibid. 
180 Ibid. s. 220. 
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allmänna inriktningar och styrning av strategier till Rådet. Kommissionens 

agerande inom ramen för yttre förbindelser spelar i sammanhanget också en 

roll. Trots att Kommissionens ansvarsområden inom yttre förbindelser 

inskränker sig till handels- och biståndspolitik talar den med en röst och 

besitter väsentliga ekonomiska resurser, vilket medför en viss tyngd. 

Kommissionens initiativsrätt inom GUSP är också viktig för att generera nya 

intressen och mål. 

EU:s övriga inre aktörer kan också skapa nya mål och intressen exempelvis 

genom agerande av medlemsstater unilateralt och genom initiativ från HR/GS 

för GUSP. Skapandet av gemensamma intressen och mål för 

terroristbekämpning följer modellens ”Build-up.” ”[A] number of specific 

goals, probably within the same general issue-area, are combined into a larger 

whole.181 Man kan alltså hävda att EU:s övergripande mål i kampen mot 

terrorismen utgörs av delmål inom den första, andra och tredje pelaren. Om 

aktörskapacitet är ett instrument till medlemsstaternas förfogande, utgör 

förenade intressen och mål det som skall ge klara och tydliga instruktioner om 

hur samt för vilka syften instrumentet skall utnyttjas182. Här menar Sjöstedt att 

EG brister i konkret information för att styra beslutsprocessen. Om detta är 

fallet även för EU kräver en djupare analys men omfånget av aktörer för 

generering av intressen och mål kräver rimligtvis en omfattande samordning 

för att ge entydigt underlag för beslut. 

 

EU:s potentiella förmåga till mobilisering av, och resurser för, agerande är 

omfattande. En indelning kan lämpligen göras avseende på två typer av 

resurser, repressiva och preventiva. De preventiva resurserna utgörs dels av 

omfattande stödprogram och humanitära insatser, dels av mer handfasta 

handlingsmöjligheter som polisiära insatser och gränskontroller183. De nämnda 

resurserna kan också utnyttjas i repressivt syfte och utvecklas till att omfatta 

exempelvis återuppbyggnad av fungerande institutioner och poliskårer som 

                                                 
181 Sjöstedt, 1977. s. 80. 
182 Ibid. s.85. 
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skett i Albanien184. EU har också genom Kommissionen och den Europeiska 

centralbanken möjlighet att med handels- och ekonomiska sanktioner bidra till 

att försvåra sponsring av terrorism. Det stora frågetecknet när det gäller 

resurser för utnyttjande i terroristbekämpning är synen på krishanteringsstyrkan 

och de ”robusta polisen”185. Det finns förvisso inga hinder att utnyttja styrkan i 

terroristbekämpningsaktioner om det sker inom ramen för ett FN-beslut men 

detta ligger utanför den operativa planeringen enligt ”Petersbergsuppdragen” 

och bedöms i dagsläget som en mycket osannolik applikation. 

 

3.3.2 Besluts- och övervakningssystem 

Som nämnts utgörs EU:s beslutssystem en komplicerad struktur186. Vid 

formella beslut är flexibiliteten stor till skillnad från arbetet inom pelare ett187. 

Vissa typer av beslut, exempelvis gemensamma åtgärder, måste dock fattas 

genom särskild beslutsordning av Rådet. Inramningen av EU:s normala 

beslutssystem188 utgörs av (1) Rådet (som beslutsfattande organ),  

(2) COREPER189 och POCO190 (med ansvar för ärendenas beredning)  

(3) arbetsgrupper (tjänstemän som genomför det förberedande arbetet) och  

(4) Rådets generalsekretariat (som ger administrativt stöd). Arbetsordningen, i 

stort, är att ordförandeskapet sammankallar vederbörande organ, leder och 

samordnar det förberedande arbetet191. Generalsekretariatet bistår med juridisk 

                                                                                                                                 
183 Europeiska unionen och världen. s. 6 ff. 
184 Europeiska unionen och världen. s. 35. 
185 Arbetsnamnet för polisstyrkan inom EU:s krishanteringsstyrka. Uppgiften från intervju av 
Anna-Karin Holm-Eriksson kansliråd och chef för ESFP enheten vid EU avdelningen UD. 
2002-04-12. Anteckningar i författarens ägo 
186 Se bilaga 4- 
187 Kimby, 1997. s. 58. 
188 Enligt Kimby, 1997. s. 60. 
189 Comité de representants permanents, de ständiga representationerna till EU. Består av 
diplomater som företräder sina respektive nationer och förbereder Europeiska rådets och 
Rådets möten. COREPER är EU:s högsta förberedande organ och besitter som sådant avsevärd 
informell makt. Kimby, 1997. s. 29 f. 
190 Politiska kommittén utgörs av varje lands högste politiske chef (polchef) tillsammans med 
en representant ur kommissionen. Följer upp politiska skeenden och övervakar GUSP: s 
utveckling och genomförande. Leder till stor del verksamheten inom pelare två och lämnar 
underlag till gemensamma ståndpunkter och åtgärder. POCO förbereder även GUSP frågor på 
Allmänna rådets dagordning. Kimby, 1997. s. 30 f. 
191 Kimby, 1997. s. 60 
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rådgivning, information till deltagare och översättning. Huvuddelen av arbetet 

genomförs av arbetsgrupperna 192 som i regel genomför möten varje vecka. 

Arbetsgruppernas förberedelser, rapporter, måste i normalfallet vara 

färdigställda senast två veckor innan Rådets möten för att beslut skall kunna 

fattas. Avsteg kan dock göras för brådskande beslut 193, en förutsättning för att 

EU även skall kunna hantera hastigt uppkomna krissituationer. Ett stort arbete 

inom ramen för beslutsfattning är samordningen av beslut inom EU:s 

respektive pelare. Detta är ett ansvar som delas av POCO och COREPER efter 

respektive organs kompetensområde194. Samordningsarbetet försvåras 

ytterligare av att denna ”inre samordning” måste koordineras med en yttre 

samordning gentemot aktörer utanför EU, exempelvis NATO, FN och OSSE195 

samt i vissa avseenden direkt genom Kommissionen. Händelserna efter den 11 

september196 visar på att det normal beslutsfattningssystemet kan ”kortslutas”, i 

positiv bemärkelse, i samband med yttre påverkan. Det helt avgörande för 

möjligheterna att fatta beslut inom pelare två förefaller mera bero på politisk 

samstämmighet i det Europeiska rådet än formella beslutsvägar inom EU. 

 

Både det ”normala” beslutsfattningssytemet och i ännu större utsträckning då 

beslut ska fattas under uppseglande kriser är i behov kontroll och 

övervakningssystem. Rollen för dessa system är tvådelad. (1) En kris måste 

kunna analyseras för att utröna presumtiva implikationer för EU, ta fram 

lämpliga strategier för att möta krisen och ta fram ett konkret underlag som 

möjliggör att beslut om lämpliga åtgärder kan fattas197. (2) Implementerade 

beslut måste kontinuerligt kunna följas upp värderas på operativ till politisk 

nivå198. POCO har tidigare haft en central roll för att bevaka ”utrikespolitiken” 

                                                 
192 Denna funktion är i likhet med POCO och COREPER dubblerad se Kimby, 1997. s. 60 och 
bilaga 44. 
193 Kimby, 1997. s. 60. 
194 Ibid. s. 61. 
195 Sjöstedt, 1997. s. 103. 
196 Redovisas i kapitel 4. 
197 Sjöstedt, 1997. ss. 98-102. 
198 Sjöstedts underlag är i detta avseende rudimentär. Slutsatser i detta stycke är även 
författarens egna baserade på i första hand Ordförandeskapets slutsatser i Helsingfors. 
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och Amsterdamfördraget med inarbetade förändringar efter ordförandeskapets 

slutsatser i Helsingfors har inneburit att ytterligare två funktioner 

institutionaliserats, KUSP och enheten för politisk planering och tidig 

förvarning (hädanefter kallad policyenheten). KUSP leds av ordförandeskapet 

vars äldste representant besätter ordförandeposten. Kommittén består av 

ambassadörer och tjänstemän på högre ämbetsmannanivå. Uppgifterna är att 

övervaka den utrikespolitiska situationen och förse Rådet med information 

samt då EU genomför en krishanteringsoperation bedriva den strategiska 

ledningen. Policyenheten199 är en integrerad del i generalsekretariatet och 

direkt underställd Rådets höge representant. Uppgifterna är att övervaka 

världspolitiska händelser som kan påverka EU och ge HR/GS men även 

ordförandeskapet tidig förvarning om befarade kriser. 

 

3.3.3 Verksamhets-, och prestationssystem 

För att omsätta sin verksamhet och sina mål anger Sjöstedt att EU (hos Sjöstedt 

EG) behöver ett nätverk av ombud och ett nätverk för genomförande. Dessa 

nätverk har två huvuduppgifter, dels som informationsbärare av EU:s politik 

och dels som påtryckare för EU:s politik utanför unionen. Kärnan i detta 

nätverk utgörs av icke EU-länders ständiga representationer i Bryssel200. 

Motsvarande uppgifter innehas av EU:s informationskontor och delegationer, 

runt om i världen201, samt EU:s ständiga representationer i ett antal 

internationella organisationer, exempelvis WTO 202 och NATO. Även EU- 

ländernas egna ambassader ingår i det utrikespolitiska nätverket. Särskilt 

ordförandeskapet, med det yttersta ansvaret för EU:s yttre förbindelser, spelar 

här en stor roll som budbärare av EU:s strategiska målsättningar. Det bör dock 

tilläggas att det är komplicerat att bedöma enskilda staters agerande i sin roll 

som ordförandeland då agerandet måste vägas dels mot nationella intressen och 

                                                 
199 Enheten inrättades i samband med Amsterdamfördraget och består av personal från 
sekretariatet, medlemsstaterna, Kommissionen och VEU. Kimby, 1997. s. 74. 
200 Sjöstedt, 1977. s. 107. 
201 EU har över 120 delegationer i länder utanför EU. Europeiska kommissionen, Europeiska 
unionen och världen, 2001, generaldirektoriatet för press och kommunikation, Bryssel. s. 5. 
202 World Trade Organisation, lokaliserat i Genève.  
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dels mot unionens samlade intressen203. Sammantaget kan man konstatera att 

EU besitter ett närmast unikt nätverk för en regional organisation. Förutom en 

geografiskt global spridning omfattar det även ett brett antal sektorer, allt från 

miljöproblem via handel till säkerhetspolitik. För GUSP torde organisationer 

som FN, NATO, och OSSE utgöra särskilt viktiga nätverk eller ”transaction 

channels”204 men för EU som helhet kan inte nätverket begränsas till 

internationella organisationer utan bör också kunna omfatta exempelvis 

handelskonglomerat, miljöorganisationer och fristående organisationer för 

mänskliga rättigheter205. Vi kan alltså konstatera att det existerar ett betydande 

nätverk och att det är utvecklingen av den europeiska integrationen som sätter 

gränserna för utnyttjandet. 

 

3.4 Sammanfattning 
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik infördes alltså 1993 genom 

fördraget om Europeiska unionen efter tjugo år av politiskt samarbete mellan 

EU-länderna. Både det rena arbetet och beslutssystemet inom GUSP206 är 

komplicerat. Systemet är uppbyggt kring Europeiska rådet som fastlägger de 

allmänna riktlinjer vilka sedan Rådet för allmänna frågor207 utgår ifrån när det 

fattar beslut om gemensamma åtgärder eller antar gemensamma ståndpunkter. 

”Rådet ger med andra ord form åt en av Europeiska rådet formulerad politisk vilja”208. 

Beslut kan dock initieras från flera håll (Kommissionen, medlemsstater, 

ordförandeskap, Rådet) och beslut kan också fattas utan hörande av 

remissinstanser i brådskande fall. Den säkerhetspolitiska struktur som EU 

erhållit genom Amsterdamfördraget kan sammanfattas i följande punkter: 

                                                 
203 Sjöstedt, 1977. s. 108. 
204 ”transaction channels” är i originalspråk Sjöstedts benämning på författarens tolkning 
”nätverk för genomförande”. Sjöstedt, 1977. s. 74. 
205 Sjöstedt antyder själva att så är fallet men utgår då från EG som organisation. Se 
exempelvis, Sjöstedt, 1977. s. 108 f. 
206 En matris för arbetet inom GUSP bifogas i bilaga 4 till denna uppsats  
207 Rådet allmänna frågor eller General Affairs Council är rådet samlat med dess 
utrikesministrar. ”Allmänna rådet” är rådet i dess ursprungliga form. Kimby, 1997. s. 25. 
208 Ibid. s. 71. 
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?? Ett folkrättsligt bindande ramverk för samordning av 

utrikespolitiken(FEU avd V) 

?? Ett institutionaliserat system för bedrivande av den yttre politiken (från 

ordförandeskapet och Rådet allmänna frågor ner till arbetsgrupperna för 

GUSP) 

?? En gemensam säkerhets- och försvarspolitik , ESFP, (med samarbete 

inom den militärindustriella sektorn och som kan leda till ett 

gemensamt försvar) 

?? Ett system för ledning av krishanteringsuppgifter från politisk till 

operativ nivå (KUSP, EUMK, EUMS) 

?? Resurser för krishanteringsuppgifter, både militära och civila 

(Krishanteringsstyrkan och polisresurser m m) 

 

3.4.1 Kommentarer och brister med GUSP 

För 15 år sedan fanns det två avdelningar inom kommissionen som ansvarade 

för yttre förbindelser. Idag finns det sex, under ledning av en kommissionär för 

yttre förbindelser, som tillsammans med GUSP ansvarar för unionens samlade 

yttre förbindelser. Detta skapar en bred politisk grund som kan underlätta 

beslutsfattande209 men framför allt skapar det oklarheter i fråga om 

ansvarsförhållanden för aktörer både inom och utom EU. Den skarpaste 

kritiken riktas mot att EU utgör tre väsentligt olika system inom en och samma 

ram. ”Det som gör EU till en så komplicerad struktur är att olika system har inordnats 

i en gemensam ram.     EU:s tre 'pelare' har skapat interna institutionella problem och 

extern förvirring.     Att agera konsekvent och att genomföra heltäckande åtgärder kan 

vara svårt på grund av beslutssystem och olika aktörer.     Det kan vara svårt att dra 

klara gränser mellan de tre pelarna vilket även drabbar tredje parter som måste hålla 

reda på vem som ansvarar för vad inom EU” 210. ”EU:s beslutssystem är dessutom 

anpassat till kommissionens arbete och inte till arbetet inom pelare II, GUSP”211. 

                                                 
209 Känsliga beslut kan fördelas inom olika strukturer. 
210 Kimby, 1997. s. 71 f. 
211 Lundin, L-Å. Svensk tjänsteman vid EU kommissionen i Bryssel, arbetslunch 2002-03-10. 
Minnesanteckningar i författarens ägo. 
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Ytterligare kritik som framförts är brister i medlemsstaternas politiska vilja och 

förmåga. ”Den djupa besvikelsen över EU:s insatser i världspolitiken som många 

känner beror i viss utsträckning på förväntningarna på den nya modellen har varit 

orealistiska Flera bedömare menar att det största hindret för en effektiv europeisk 

utrikes- och säkerhetspolitik inte ligger i den juridiska konstruktionen utan i brister i 

medlemsstaternas politiska vilja och förmåga”.212 I samband med att EU nu också 

erhållit egna resurser för krishantering kan en potentiell brist skönjas i GUSP. 

För att i praktiken kunna utnyttja hela omfånget av resurserna krävs ett NATO-

beslut för att kunna utnyttja gemensamma resurser som EU ännu inte 

besitter.213Detta skapar ett beroende både till NATO som organisation och till 

enskilda NATO-medlemmar som inte också är medlemmar i EU. 

 

Oavsett bristerna i GUSP har det politiska integrationsarbetet tagit ett stort steg 

från enhetsaktens införande fram till idag. Möjligheterna till juridisk kontroll 

och sanktioner är förvisso begränsade men det institutionella ramverket är 

väluppbyggt och skapar goda förutsättningar för en fortsatt utveckling. 

Framtiden får utvisa om politisk vilja snarare än juridisk bindande system är 

tillräcklig: särskilt vid en utvidgning av unionen och en därav (eventuellt) 

följande ökad politisk påfrestning 

 

4. EU och europeisk terroristbekämpning efter den 11 
september 

4.1 Inledning 
”The European Union is one of the leading partners in the global coalition 

against terrorism” (Citerat ur EU:s hemsida –EU response to 11th September) 

Ett specialinsatt möte med Europeiska rådet i Bryssel den 12 september, dagen 

efter terroristattackerna i USA, renderade i följande uttalande: 

                                                 
212 Ibid. " The political will to exploit in full the new potential of the Maastricht treaty has been 
lacking", citat hämtat ur Pappas, S.A. och Vanhoonacker S (red), The European Union's 
Foreign and Security Policy, 1996, EIPA, Maastricht. 
213 Karlsson, 2000. s. 33. 
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”The Council has requested the Presidency, the High Representative for the Common 

Foreign and Security Policy and the Commission to submit, as soon as possible, a 

report on concrete measures that may be recommended to speed up the 

implementation and the strengthening of the operational instruments of both the 

Common Foreign and Security Policy and Justice and Home Affairs. These measures 

will be aimed at increasing the capacity of the European Union to effectively fight, 

together with the United States and other partners, international terrorism”214. 

Uttalandet kan tolkas som symbolpolitik men ger ändå en inriktning att 

terrorism är något som berör EU:s alla tre pelare samt att det är den operativa 

sidan av både GUSP och rättsliga och inrikes frågor som prioriteras.  

Tiden mellan den 11 september och denna uppsats tidsrams slut är för kort för 

att fullt ut besvara om FEU tillsammans med EU:s åtgärder utgör en möjlig 

grund för en effektiv terroristbekämpning. Men med EU:s handlingsplan mot 

terrorism215 som utgångspunkt kan ändå en viss aktörskapacitet analyseras. 

 

Tiden efter den 11 september kännetecknas av ett för EU mycket snabbt 

händelseförlopp. Redan den 21 september antogs en handlingsplan mot 

terrorism216. Europeiska rådet förklarade samtidigt att ”terrorismen är en verklig 

utmaning för världen och Europa och att kampen mot terrorismen skall vara ett 

prioriterat mål för Europeiska unionen”217. Den 28 september antog FN: s 

säkerhetsråd resolution 1373(2001) om bekämpandet av terrorism, med stöd av 

EU. Den 8 oktober bekräftar EU sitt stöd för den militära insatsen i 

Afghanistan som inletts med stöd av FN-resolution 1368(2001).218 Samtidigt 

bekräftade Rådet unionens beslutsamhet att i nära samarbete med Förenta 

                                                 
214 Special council meeting, General Affairs, Bryssel 2001-09-12, 
http://ue.eu.int/Newsroom/loadDoc.asp?max=1&bid=71&did=67756&grp=3748&lang=1 
215 Det extra Europeiska rådets slutsatser och handlingsplan av den 21 september 
2001http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=DOC/01/13|0|AG
ED&lg=SW&display=. 
216 Redovisas i kapitel 4.3 nedan. 
217 Återges i Rådets gemensamma ståndpunkt om bekämpande av terrorism (2001/930/GUSP) 
2001-12-27. Punkt (1). 
218 Se Inledningen av: Uttalande från EU:s stats och regeringschefer och kommissionens 
ordförande, följderna av attentatet den 11 september och kampen mot terrorismen. SN 
4296/2/01 Rev2. Bryssel den 19 oktober 2001. 
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staterna angripa terrorismens finansieringskällor219. Den 19 oktober följer ett 

uttalande av EU:s stats och regeringschefer i samband med Europeiska rådets 

möte i Gent. I uttalandet konstateras att arbetet med handlingsplanen av den 21 

september fortskrider som planerat och fyra punkter lyfts fram som särskilt 

prioriterade220. Konkreta bestämmelser för en europeisk arresteringsorder, en 

gemensam definition av terroristbrott och frysning av tillgångar. För det andra 

att förstärka samarbetet mellan de operativa organ som ansvarar för kampen 

mot terrorismen: Europol, Eurojust, underrättelsetjänsterna, polisen och de 

rättsliga instanserna. För det tredje att effektivt bekämpa finansieringen av 

terrorism genom ett formellt godkännande av direktivet om penningtvätt. Samt 

slutligen snarast godkänna kommissionens förslag när det gäller 

luftfartssäkerhet. Dessutom diskuterades hotet om användning av biologiska 

eller kemiska medel i terroristdåd och lämpliga åtgärder för att möta dessa221. 

På den diplomatiska fronten genomfördes den 19 november ett möte vid Rådet 

allmänna frågor med deltagande av både utrikes- och justitieministrar. Under 

mötet diskuterades både ESFP operativa förmåga och de eventuella 

möjligheterna att upprätta en snabbinsatsstyrka på det militära och polisiära 

området222. Vid ordförandeskapet slutsatser i Laeken, som avslutar denna 

sammanställning, den 14-15 december 2001 framhålls i slutsats 17, kampen 

mot terrorismen, följande punkter: 

?? Att man uppnått enighet om den europeiska arresteringsordern223 

?? Skapat en gemensam definition av terroristbrott 

?? Upprättat en förteckning över terroristorganisationer, terroristgrupper 

och personer med anknytning till terrorism 

?? Uppnått ett utvecklat samarbete mellan specialiserade avdelningar 

                                                 
219 Återges i Rådets gemensamma ståndpunkt om bekämpande av terrorism (2001/930/GUSP) 
2001-12-27. Punkt (3). 
220 Uttalande från EU:s stats och regeringschefer och kommissionens ordförande, följderna av 
attentatet den 11 september och kampen mot terrorismen. SN 4296/2/01 Rev2. Bryssel den 19 
oktober 2001. s. 2. 
221 Ibid. s.4. 
222 Ibid 
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?? Antagit bestämmelser avseende frysning av tillgångar 

?? Uppmanat Rådet och Kommissionen att utarbeta ett program inför hotet 

om användning av biologiska eller kemiska vapen224 

 

Innan man granskar handlingsplanens konkreta delar kan man konstatera att 

EU på kort tid reagerat på händelserna den 11 september och omsatt politiska 

målsättningar i konkreta åtgärder. Arbetet har bedrivits i EU:s alla tre pelare 

med en mängd möten, överläggningar och rapporter som följd. I stort sett alla 

delar av EU:s politikområden har berörts av vilka bara mindre delar redovisas i 

denna uppsats. Handlingsplanen mot terrorism, av EU benämnt som en: 

”Gemensam strategi för terroristbekämpning”225, ger en bra översikt över  

arbetet och genomförda åtgärder. 

 

4.3 EU:s handlingsplan mot terrorism 
Handlingsplanen av den 21 september226 består av fem huvuddelar: 

1. Förstärka det polisiära och rättsliga samarbetet 

2. Utveckla de internationella rättsliga instrumenten 

3. Göra slut på finansieringen av terrorismen 

4. Förstärka luftfartssäkerheten 

5. Samordna Europeiska unionens globala insatser 

 

Handlingsplanen är kärnan kring vilken EU bedriver bekämpandet av 

terrorism. Den är ett levande dokument som tillförs uppdateringar efterhand. 

En detaljerad sammanfattning av handlingsplanen återfinns i bilaga 5. 

                                                                                                                                 
223 Den gemensamma arresteringsordern har antagits och skall implementeras i nationell 
lagstiftning med början , av de första länderna, inom ett år : 
http://www2.europarl.eu.int/omk/OM -Europarl?.2002-02-23. 
224 Tabellen är en sammanställning av slutsats 17 i : Europeiska rådet i Laeken, 
Ordförandeskapets slutsatser, C/01/902, 14-15 december 2001. 
225 Det är dock ingen gemensam strategi enligt FEU artikel 12. Rapport från kommissionen, 
Översikt över EU:s åtgärder till följd av händelserna den 11 september och en bedömning av 
de sannolika ekonomiska konsekvenserna (KOM, 2001, 611 slutlig) Bryssel 2001-10-17. s. 2. 

./5 
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4.4 Implementerade åtgärder i kampen mot terrorismen 
Under tiden fram till uppsatsens slutpunkt227 har ett antal åtgärder vidtagits och 

implementerats antingen som ”politisk tvingande228” eller efterhand antagna 

som gemensamma lagar. Den 19 oktober 2001 hade totalt 79 åtgärder vidtagits 

i enlighet med EU:s åtgärdsplan229. Europeiska unionens råd har antagit tre 

gemensamma ståndpunkter direkt riktade mot terrorism. Ståndpunkterna utgör 

basen för det fortsatta arbetet i kampen mot terrorismen230. I 

sammanställningen nedan anges de implementeringar som bedöms få störst 

inverkan på EU:s förmåga att bekämpa terrorismen231. 

 

I protokollet från ordförandeskapets slutsatser i Tammerfors232 anges att det 

europeiska rådet bör enas om gemensamma definitioner för vissa typer av 

brott. I EU:s handlingsplan från den 21 september 2001 återfinns som ett av 

målen en gemensam definition för terrorism. I december fattade rådet beslut 

om en gemensam ståndpunkt233 i vilken en terroristhandling får en för EU 

gemensam definition (definitionen återfinns i sin helhet i bilaga 2). Genom de 

gemensamma ståndpunkterna har dessutom följande åtgärder vidtagits: 

                                                                                                                                 
226 Det extra Europeiska rådets slutsatser och handlingsplan av den 21 september 
2001http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=DOC/01/13|0|AG
ED&lg=SW&display=.  
227 2001-02-28. Uppgifterna som redovisas i handlingsplanen härefter är kontrollerade fram till 
2001-02-26 genom EU:s översikt över åtgärder med anledning av den 11 september, Latest 
Update: http://europa.eu.int/comm/110901/index.htm. 
228 I form av gemensamma ståndpunkter. 
229 Detta rör alla åtgärder som kan hänföras till handlingsplanen och är en tveksam värdemätare 
för analys. Uttalande från EU:s stats och regeringschefer och kommissionens ordförande, 
följderna av attentatet den 11 september och kampen mot terrorismen. SN 4296/2/01 Rev2. 
Bryssel den 19 oktober 2001. s. 2 
230 Rådets gemensamma ståndpunkt om bekämpande av terrorism (2001/930/GUSP) 2001-12-
27 och Rådets gemensamma ståndpunkt om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att 
bekämpa terrorism (2001/931/GUSP) 2001-12-27. Den tredje ståndpunkten, 2001/154/GUSP 
antogs redan 2001-02-27 och var direkt riktad mot al Quaida och Usaama Bin Laden. Därför 
nämns heller inte organisationen specifikt i ståndpunkterna av den 27/12. 
231 Alla åtgärder redovisas inte. Omfattningen av åtgärder som hänförs till kampen mot 
terrorismen är stor och innehåller även bilaterala avtal, humanitär hjälp, mellanöstern initiativ 
m m . Dessa åtgärder är helt okontroversiella och av mindre intresse för analysen. 
232 Ordförandeskapets slutsatser, europeiska rådet i Tammerfors, 1999-10-16, slutsats 48. 
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?? Artikel 1-3, straffbeläggande för finansiering av terrorism och frysning 

av tillgångar. 

?? Artikel 4-7, förbud mot allt stöd och nekande av skydd för terrorister. 

?? Artikel 8-13, straffrättsligt samarbete i form av utredningar, information 

och utökat samarbete. 

?? Artikel 14-15, uppmaning till medlemsstaterna att ratificera 

internationella konventioner, protokoll och resolutioner som berör 

terrorism. 

?? Artikel 16-17, Säkerställa att flyktingstatus inte ges till personer som 

misstänkts deltagit, underlättat eller förberett terroristaktioner. 

 

I den gemensamma ståndpunkten för tillämpning av åtgärder234: definition av 

personer och grupper sysselsatt med terrorism. I artikel 2-4 konkretiseras 

åtgärder och specificeras uppgifter både för Kommissionen och 

medlemsstaterna. 

 

Avseende den europeiska arresteringsordern har ett principbeslut fattats,  

antagits och remitterats inom EU (den exakta lydelsen är dock i nuläget okänd) 

 

Arbetet inom rättsliga och inrikes frågor har varit intensivt och resulterat bl a i 

formaliserandet av gemensamma arbetsgrupper för bekämpandet av terrorism 

inom EU och med motsvarande amerikanska myndigheter235, samarbete kring 

icke-spridning av vapen och giftiga substanser och utökat samarbete kring 

säkerhetskontroll av pass och visum. EU:s arbetsgrupp för polischefer har 

dessutom tillsatt en särskild grupp med hög beredskap för ledning av insatser 

mot terroristoperationer. 

                                                                                                                                 
233 Rådets gemensamma ståndpunkt om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa 
terrorism (2001/931/GUSP) 2001-12-27, artikel 1:3. 
234 Rådets gemensamma ståndpunkt om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa 
terrorism 
235 Latest Update 11 september. http://europa.eu.int/comm/110901/index.htm. 2002-03-12. 
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4.5 Kommentarer 
Med de gemensamma ståndpunkterna och det Europeiska rådets slutsatser från 

Laeken som grund kan man slå fast att EU kommit en bra bit på väg i 

implementeringen av handlingsplanen från den 21 september. De tidigare så 

svåra frågorna att nå konsensus kring (definition av terroristbrott, den 

europeiska arresteringsordern och det förenklade förfarande vid utlämningar) 

synes i princip vara lösta. Besluten har till övervägande del fattats inom EU:s 

andra pelare kompletterat med ekonomiska beslut inom pelare ett. 

 

5. Analys av EU som internationell aktör i kampen mot 
terrorismen. Ny politik eller –”Politics of the latest 
outrage”? 

5.1 Inledning 
I sitt bidrag till European Democracies Against Terrorism ,”The Fight against 

Terrorism in the Second and Third Pillars of the Maastricht Treaty: 

Complement or Overlap?”236 skriver Monica den Boer att det avgörande för 

om terrorism skall behandlas inom ramen för GUSP är: ”[N]ot when the security 

of a nation state, but the security of the European Union itself is jeopardized by a 

terrorist act”237. Vidare menar den Boer att den fundamentala frågan handlar om 

hur EU definierar begreppet säkerhet. Det är utifrån vad EU anser innefattas i 

begreppet analysen måste ta sin början238. I sina slutsatser anser den Boer att 

den tredje pelaren inte är lämplig för hantering av terrorism. Som skäl anger 

hon kraven på enhällighet, för många beslutsnivåer, ingen definierad 

säkerhetsidentitet och ett alltför hierarkiskt system. Detta skulle medföra en 

risk att besluten blir urvattnade och endast omfattar politikens minsta 

gemensamma nämnaren. Kritiken känns igen och de grundläggande problemen 

kvarstår. Likväl kan man konstatera att EU efter den 11 september inte bara 

                                                 
236 Reinares, 2000. ss. 213-226 
237 Reinares, 2000. s. 220. 
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enats utan även implementerat ett antal beslut som enligt Monica den Boers 

kritik knappast skulle vara möjliga att genomföra239. Malcolm Anderson 

skriver i samma bok under rubriken: Counterterrorism as an Objective of 

European Police Cooperation att samarbetet i kampen mot terrorismen ”has 

proved an elusive goal”240. Han fortsätter, ”Effective and continuing cooperation 

in the field of counterterrorism is almost impossible to achive because the basis for 

this cooperation must be agreement between governments on political rather than 

criminal law enforcement objectives”.241 EU:s agerande efter attackerna i USA 

kan tolkas som att man nu tar ett politiskt ansvar men enligt Andersons analys 

finns det skäl att hålla upp ett varningens finger. Även händelserna i München 

1972 och bombvågen i Paris 1986 inledde ett politiskt samarbete, som 

Anderson beskriver som ”politics of the latest outrage”242, men målsättningarna 

hölls alltför allmänna för att innebära någon reell förbättring. Både Andersons 

och den Boers analyser bygger på att ”historien” beskriver svårigheterna för 

Europas stater att enas om en gemensam definition av terrorism, 

utlämningslagar, flyktingstatus etc. Även om vissa beslut som EU fattat efter 

den 11 september kan ifrågasättas ur demokratisynpunkt och juridisk hållbarhet 

är det tveklöst så att man nu gått längre än någonsin tidigare i samarbetet mot 

terrorismen. 

 

5.2 Kompletterande indikatorer 
5.2.1 Att bedöma aktörsbeteende 

Kompletterande indikatorer är, enligt Sjöstedts modell, bryggan mellan 

aktörskapacitet och förmågan att uppträda som en internationell aktör. 

Aktörens uppvisade beteende är det kriteriet som anges för att värdera aktören 

utifrån hans strukturella förutsättningar. EU har fundamentalt förändrat 

förutsättningarna för sin nominella kapacitet under den senaste tioårsperioden. 

                                                                                                                                 
238 Det är i detta avseende den Boer anser att EU i första hand brister.  
239 Exempelvis frågan avseende en gemensam definition av terrorism. Reinares, 2000.s. 222. 
240 Reinares, 2000. s. 227. 
241 Ibid. 
242 Reinares, 2000. s. 228. 
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Organisationen karaktär har förändrats från att vara en handelsinriktad med en 

gemensam marknad till en säkerhetspolitisk med egna institutionella strukturer 

och egna krishanteringsresurser. Modellen strävar efter att bedöma en aktör vid 

ett specifikt tillfälle vilket, underförstått, medför detta att aktörens beteende 

också måste kunna relateras till andra tillfällen eller inför andra situationer. 

Valet står här mellan att, under en begränsad tid, kvantitativt avgöra vilka 

konkreta beslut som fattats i överensstämmelse med EU:s övergripande 

målsättningar och strategier, alternativ, kvalitativt bedöma beslutens inflytande 

på den gemensamma politiken ( även beslut som går emot EU:s målsättningar 

och integrationsprocess utgör faktorer för en värdering). 

 

Sedan 1993 har ministerrådet antagit över 70 gemensamma ståndpunkter i en 

rad utrikespolitiska frågor – från avtal om icke-spridning av kärnvapen till 

terroristbekämpning. Sedan 1993 har rådet också antagit cirka 50 gemensamma 

åtgärder och gemensamma strategier har antagits för Ryssland, Ukraina och 

Medelhavsområdet243. Detta skulle kunna vara en utgångspunkt för en 

kvantitativ jämförelse men då måste man komma ihåg att gemensamma 

strategier infördes först med Amsterdamfördraget och att gemensamma 

åtgärder/ståndpunkter är tidsbegränsade och skall upphävas när grunden för 

beslutet är undanröjt. Tyngden i dessa beslut kan alltså vara svår att värdera. 

Denna undersökning har som målsättning att med utgångspunkt från den 11 

september244 värdera EU:s aktörsbeteende. Detta förenklar uppgiften och ger 

en grov inriktning av kvalitén på aktörsbeteendet.  

 

5.2.2 Aktörsbeteende efter den 11 september, slutsatser. 

EU har visat sig mycket aktivt efter händelserna den 11 september. I 

förhållande till den normala beslutsprocessen konstaterar man dels snabbheten 

med vilka åtgärderna vidtagits samt EU:s förmåga att fatta beslut på ad hoc 

                                                 
243 Europeiska kommissionen, Europeiska unionen och världen, 2001, generaldirektoriatet för 
press och kommunikation, Bryssel. s. 6. 
244 Detta skall dock inte ses som en definitiv startpunkt för hela undersökning utan som 
undersökningens fokalpunkt. Se kapitel 1, avgränsningar. 
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basis. Det tog EU 10 dagar att nå enhällighet till en gemensam handlingsplan. 

Efter ca en månad fanns det konkreta styrningar och riktlinjer för fortsatt 

arbete. I slutet av december 2001 var huvuddelen av handlingsplanen 

implementerad i EU:s institutionella system.  

 

Det kan finnas en mängd olika skäl till varför arbetet förflutit så smärtfritt som 

det gjort. Solidaritetskänslan med USA har med stor sannolikhet spelat in. 

Även det faktum att de interna terroristproblemen i Europa ligger på en 

förhållandevis låg nivå har förmodligen haft betydelse för avsaknaden av 

nationella särintressen av hindrande slag. Jämförelse med motsvarande 

”terroristkris” på 70- och 80 talet är svår att genomföra på grund av de 

strukturella skillnaderna mellan EG och EU. Slutsatser av EU:s uppvisade 

aktörsbeteende kan på grundval av ovanstående sammanfattas enligt följande: 

?? EU:s aktörsbeteende har efter den 11 september kännetecknats av ett 

aktivt utnyttjande av sin aktörskapacitet. 

?? Aktörsbeteendet kan kännetecknas som kvalitativ gott och i enlighet 

med angivna politiska målsättningar avseende kärnfrågor. 

?? Aktörsbeteendet kan också beskrivas som kvantitativt mycket 

omfattande med en viss reservation för en överdriven beskrivning av 

vidtagna åtgärder. 

 

5.3 EU:s Generella förutsättningar i kampen mot terrorismen 
EU har genom beslut fattade efter den 11 september skapat ett embryo till ett 

instrument för bekämpande av terrorism. De övergripande frågeställningarna 

hänför sig till pelarproblematiken. Även om GUSP ges ett ”formellt” 

samordningsansvar är det inom pelare tre och artikel 29 i FEU som uppgiften 

återfinns. Det finns trots allt förutsättningar för ytterligare utveckling. Genom 

att koppla ihop GUSP och terroristbekämpning inriktar man organisationens 

övervaknings- och kontrollsystem mot en gemensam målsättning. EU skapar 

sig härmed, teoretiskt, en ökad aktörskapacitet. Genom att terrorism blir en 
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angelägenhet för exempelvis policyenheten och POCO ökar den potentiella 

förmågan för EU att bedriva en reaktiv politik om det är i enlighet med 

unionens politiska målsättningar. Nedan följer en kortfattad sammanställning 

av vidtagna åtgärder kopplade mot sektorer inom den breddade 

säkerhetsagendan245. 

 

5.3.1 EU:s Åtgärder kopplade mot sektorer 

Inom den ekonomiska sektorn har av åtgärder vidtagits i form av frysning av 

tillgångar, försvårande av penningtvätt och försvårande av sponsring genom en 

rad åtgärder som i stort gå r ut på att skapa möjlighet att följa ett stort antal 

transaktioner. Dessutom har åtgärdspaket tagits fram riktade mot både 

Afghanistan och Mellanöstern. De ekonomiska åtgärderna inriktas mot 

kärnstrategin genom att de minskar de systemberoende orsakssammanhangen 

och avskräcker terroristernas sponsorer. Åtgärderna bidrar också till en 

utvecklad förmåga att forma sin omgivning. 

Inom den politiska och militära sektorn återfinns åtgärderna; 

samordningsansvar inom GUSP, ökad operationalisering av 

krishanteringsresurserna, polissamarbetet, det ökade och riktade internationella 

samarbetet samt slutligen kravet på ratificering av internationella protokoll och 

konventioner. Åtgärder inom dessa sektorer riktar sig mot flera strategier men i 

synnerhet mot att minska de systemberoende orsakerna och att forma sin 

omgivning. Underrättelsearbetet inom Europol har också en direkt knytning 

mot en garderande strategi. 

Inom den samhälleliga sektorn inriktas åtgärderna mot det område som hänför 

sig till flyktingstatus och dess lagstiftning samt arbetet med den europeiska 

arresteringsordern (skall eventuellt återfinnas i den politiska sektorn). Dessa 

åtgärder riktar främst mot strategin att avskräcka terrorister. 

Slutligen kan vi fastslå att EU:s arbetsgrupp mot insatser med WMD utgör en 

strategi för att minska riskerna för superterrorism. 

                                                 
245 Miljösektorn avgränsas. Det är i dagsläget alltför svårt att knyta denna mot specifika anti-
terroriststrategier. 
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5.4 EU som Internationell aktör, en sammanfattning  
5.4.1 Allmänt 

EU har beskrivit sig själv som en av de ledande parterna inom den globala 

koalitionen mot terrorism. Vid en objektiv betraktelse besitter EU också en 

imponerande aktörskapacitet och har uppvisat ett i många stycken gott 

aktörsbeteende efter katastrofen i USA den 11 september. Haken är bara att det 

inte går att komma runt problemen med trepelarpolitiken och bristen på 

överstatlighet i väsentliga funktioner. En sammanblandning av EU, i sin helhet, 

och olika institutioners ansvarsområden är lätt att göra och skapar förvirring 

både vid ett inre och ett yttre betraktande. Sjöstedts modell för diagnos av en 

internationell aktör avgränsar i princip autonomi som en grundläggande 

förutsättning, som varje aktör besitter, i större eller mindre utsträckning. En 

grundligare analys av aktörens autonomi, d v s hur han kan urskiljas från sin 

omgivning och vilken inre sammanhållning han besitter, skulle förmodligen 

avslöjat ett ömsesidigt beroende av en mängd aktörer med inflytande över EU:s 

agerande. Ett sätt att möjligen ytterligare precisera undersökningen hade varit 

att fokusera på åtgärder riktade inom, alternativt utom, EU. En sådan 

undersökning hade dock diskriminerat terrorismens dynamik och saknat ett 

egentligt analytiskt värde. 

 

5.4.2 EU som inomeuropeisk aktör 

De nationella särdragen kommer också i fortsättningen att prägla bekämpandet 

av terrorism. Inget i det empiriska underlaget antyder att gemensamma 

operativa enheter kommer att skapas inom EU. Däremot förutsätter fattade 

beslut att nationella strategier och nationella juridiska system anpassas för att 

underlätta gemensamma åtgärder. Det ökade samarbete och det 

institutionaliserade informationsutbytet, gemensamma definitioner o s v bör 

väsentligt underlätta insatser mot alla typer av terrorism. Förenklat uttryckt kan 

EU:s åtgärder ses som en förlängning av de nationella strategierna eller en 

”force-multiplier” i kampen mot terrorismen. 
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Kopplat till övriga strategier kan man även identifiera ett antal åtgärder som är 

av betydelse. Det ekonomiska åtgärderna ryms exempelvis inom åtgärderna för 

strategin att ”forma sin omgivning”. Överhuvudtaget är det lätt att göra 

kopplingar mellan EU:s åtgärder och framgångsfaktorer mot terrorism. 

Problemet är bara att till skillnad från nationalstater saknar EU den explicita 

säkerhetspolitiska målsättning som är så betydelsefull i tillämpningen av en 

gemensam strategi. 

 

5.4.3 EU som Global aktör 

Det är inte helt lätt att särskilja åtgärder som riktar sig utanför EU mot de som 

riktas inåt. Förutsättningen att det är EU:s säkerhet som är det centrala syftet 

medför denna helt naturliga överlappning av åtgärder. Det som analysen ger 

vid handen inom ramen för EU:s yttre politik är att åtgärder som vidtagits på 

lång sikt mycket väl kan bli EU:s styrka inom terroristbekämpning. Reaktiva 

strategier har sina begränsningar. Nordirland var under många år utsatt för de 

mest avancerade strategier mot terrorism som någonsin genomförts men det var 

med ”Good-Friday” avtalet 1998 som konflikten tog sin ända. EU har med sitt 

”nätverk av ombud” och ”nätverk för genomförande” en unik position att 

påverka händelse utvecklingen på längre sikt. Om synen på säkerhetspolitik tar 

sin utgångspunkt i den vidgade säkerhetsagendan har EU den presumtiva 

verktygslådan som krävs för ett sammansatt agerande. 

 

5.4.4 Sammanfattande omdöme 

Det sammanfattande omdömet avseende EU:s roll som aktör i kampen mot 

terrorismen, trots de uppenbara strukturella bristerna, är att EU måste betraktas 

som en betydande internationell aktör. 

 

EU:s styrka ligger i, som beskrivits i analysen, mängden sektorer som EU 

genom sina politikområden kan agera inom samt att man agerar på nivån som 
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omfattar regionala säkerhetskomplex. Svagheten kan tydligt hänföras till den 

bristande säkerhetsidentiteten och trepelarproblematiken. 

 

6. Sammanfattande slutsatser och svar på 
frågeställningar 

6.1 FEU som ramverk för kampen mot terrorism 
Det kan verka egendomligt att analysen utgår från GUSP eftersom EU:s 

åtgärder mot terrorism främst omfattas av den första och tredje pelaren. 

Samtidigt kan man notera att åtgärderna till stor del riktas mot företeelser utom 

den europeiska unionen och att samordningsansvaret har ålagts den andra 

pelaren: den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. vi kan också fastslå 

att EU är en betydande  internationell aktör i kampen mot terrorismen. Med 

detta konstaterande som utgångspunkt kan frågeställningarna besvaras. 

 

Bengt Albons skrev i februari 2002 i dagens nyheter att ”terroristkamp passar 

inte EU”246. Det finns en poäng i Albons resonemang i det att om terrorism 

skall behandlas i en säkerhetspolitisk kontext är GUSP och ESFP måhända inte 

tillräckligt utvecklade och saknar en överstatlig dimension. Men medan juridik 

och polissamarbete tar itu med aktuella problem kräver långsiktighet i 

terroristbekämpningen en politisk vilja uttryckt i konkreta åtgärder, en strategi, 

för att bli verkligt proaktiv i stället för som idag, till stora delar, renodlat 

reaktiv247. Om EU i GUSP skapat ett instrument bör den bakomliggande tanken 

vara att utnyttja detsamma bl a i just detta sammanhang. Men med ett vidgat 

säkerhetsbegrepp och en viss inomeuropeisk terrorism är det inte tillräckligt att 

se GUSP som det enda instrumentet i den europeiska unionen. ”EU är en 

samarbetsorganisation med en yttre gräns (Schengen), en gemensam valuta 

(Euro), säkerhetspolitiska strukturer (GUSP och ESFP) och en militär kapacitet 

                                                 
246 Albons, B. Terroristkamp passar inte EU, Dagens Nyheter analys, 2002 februari. 
247 Reinares, 2000. 
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med en uttalad gränsyta mot NATO248”. Att säga att terroristkamp inte passar 

EU blir ett endimensionellt påstående eftersom detta endast hänför sig till den 

rent militära rollen249. ”EU har alltid ett bredare perspektiv än rent militärt”250. 

Ett annat sätt att uttrycka det är att ESFP: s roll som militärt maktmedel är att 

bekämpa terrorismen, inte att bekämpa terroristen. Det vill säga att, ESFP och 

krishanteringsstyrkans roll är krishantering, en långsiktig kamp mot 

terrorismens uppkomst, och inte väpnade aktioner mot terroristorganisationer. 
251 Det empiriska underlaget styrker ändå tesen att EU av idag och inom en 

överskådlig framtid saknar vissa delar på det repressiva området för att kunna 

utgöra en självständig aktör i kampen mot terrorismen. Men detta är något som 

också gäller för alla nationalstater. Är bekämpandet av internationell terrorism 

inom ett lands gränser utsiktslös står valet mellan bilateralt samarbete eller 

samarbete inom en allians må den vara politisk eller militär. 

 

6.2 Slutsatser och svar på frågeställningarna 
6.2.1 Vilka strukturella förutsättningar har EU inom ramen för FEU att fatta 

och implementera beslut rörande terroristbekämpning? 

En slutsats som med eftertryck bör betonas är att EU varken idag eller i en nära 

framtid kommer att ha den reaktiva förmågan att bekämpa terrorism som är 

förbehållen de nationella polisiära och judiciella resurserna. En sådan förmåga 

skulle förutsätta en, inom EU, federal polis med operativ jurisdiktion. Detta är 

något som varken det nuvarande fördraget eller arbetet med att ta fram nya 

förmågor lämnar några öppningar för. Däremot visa det empiriska underlaget 

att EU besitter en rad andra förmågor av betydelse. Dessa förmågor är till sin 

natur av ett mer indirekt slag och svåra att värdera i jämförelse med reaktiva 

                                                 
248 Bringeus Christer, tjänsteman vid UD med ansvar för EU frågor, föreläsning vid FHS 2000-
04-08. Minnesanteckningar i författarens ägo 
249 Albons, B. Terroristkamp passar inte EU, Dagens Nyheter analys, 2002 februari, tredje 
stycket 
250 Bjurner, A. Svensk EU ambassadör vid kommittén för utrikes och säkerhetspolitik (KUSP) i 
Bryssel. Föreläsning 2002-03-09 vid FHS besök. Minnesanteckningar i författarens ägo. 
251 Uppgiften från intervju av Anna-Karin Holm-Eriksson kansliråd och chef för ESFP enheten 
vid EU avdelningen UD. 2002-04-12. Anteckningar i författarens ägo. 
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förmågor baserade på konkreta operationer. Vägda mot förment vedertagna 

strategier visar det sig ändock att EU har väsentliga förutsättningar, om än 

politisk beroende, inom ramen för en holistisk beskrivning av 

terroristbekämpning. 

6.2.2 Är EU:s krishanteringsförmåga av idag, inom ramen för GUSP, möjlig 

att utnyttja i kampen mot terrorismen i enlighet med EU:s politiska 

målsättningar? 

EU:s krishanteringsförmåga har i kapitel tre beskrivits som institutionaliserat 

system från politisk nivå ner till effektuerande enhet. Med en generell syn på 

terrorism och inom ramen för en kärnstrategi kan EU:s resurser utnyttjas i två 

avseende. Preventivt och det vi kan kalla ”postrepressivt”. Det preventiva 

elementet utgörs främst av krishanteringsuppgifter i befarade oroshärdar, 

humanitär hjälp och stödprogram. Postrepressivt, det vill säga efter en inträffad 

konflikt och i ett uppbyggnadsskede, är delar av krishanteringsstyrkan möjlig 

att utnyttja i syfte att bygga upp polisstyrkor, stödja lokala initiativ med 

självstyre etc. Detta kan uppfattas som en relativt långsökt åtgärd i kampen mot 

terrorismen och speglar den politiska handlingsfriheten, eller avsaknandet av 

densamma, inom EU. Detta till trots finns det, som det empiriska underlaget 

visar, områden inom terroristbekämpningen inom vilka EU:s 

krishanteringsförmåga har en roll att spela. 

 

6.2.3 Avser EU, och i så fall hur, utveckla sin krishanteringsförmåga för att i 

en nära framtid anpassa den mot terroristhoten? 

Hotbildsförändringen efter Warzawapaktens fall och inbördeskriget på Balkan 

innebar en fokusering på krishanteringsuppgifter både inom NATO och i 

Europa. Terrorismen som hotbild har inte förändrat detta förhållande varvid 

den logiska slutsatsen blir att detta inte uppfattats som ett säkerhetshot av 

samma dignitet som inom- eller mellanstatliga konflikter eller att frågan varit  
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för svår för EU att hantera. Vid Samtal med tjänstemän inom EU och UD252 

har svaret på denna fråga varit ett klart nej. ESFP och den militära 

krishanteringsstyrkans uppgifter kommer inte att förändras eller inriktas mot 

specifika terroristhot. Inga tecken tyder heller på en alliansbyggnad mot 

terrorhot kan bli verklighet inom en överskådlig framtid. De kategoriska 

uttalandena förvånar något då ESFP, i alla fall i teorin, skall kunna utvecklas 

till ett gemensamt försvar och med avseende på terrorismens alltmer betydande 

roll på den säkerhetspolitiska agendan. Terrorismens roll torde åtminstone 

rendera i en utökad debatt inom ESFP med hänsyn tagen till ämnets relevans 

inom IR. Det förefaller också som att uttalande i likhet med att ”EU måste göra 

ESFP operativt så snart som möjligt för att bidra till kampen mot terrorismen” 

snarare är ett uttryck för symbolpolitik än en konkret målsättning. Även i det 

här fallet ligger det nära till hands att misstänka bristande politisk 

handlingsfrihet som skäl. Om den europeiska integration utvecklas i samma 

takt som skett de senaste tio åren kommer EU:s medlemsländer förmodligen att 

tvingas ta itu med en mer operationellt betonad syn på säkerhet och 

säkerhetsproblem (och i vilken terrorism med stor sannolikhet skall ingå). EU:s 

säkerhetspolitiska identitet präglas idag av en något oklar och allmän inriktning 

som skapar förvirring i den allmänna debatten och i den yttre synen på EU. 

 

7. Diskussion 

7.1 Den breddade säkerhetsagendan 
Begreppet den breddade säkerhetsagendan dyker allt oftare både i den 

säkerhetspolitiska debatten och i officiella dokument (som till exempel i den 

svenska säkerhetspolitiska doktrinen). Lika lätt och självklar som den verkar 

vid ett första påseende, lika svår är den att operationalisera på 

säkerhetspolitiska frågeställningar. Den breddade säkerhetsagendan framstår 

                                                 
252 Lars Wedin, kommendör och Chief Concepts Branch vid EUMS i Bryssel, utväxling av fax 
2002-01-28 och Anna-Karin Holm-Eriksson kansliråd och chef för ESFP enheten vid EU 
avdelningen UD. 2002-04-12. Anteckningar i författarens ägo. 
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som ett försök att koncentrera internationella relationer inte bara till ett 

ramverk utan även till en applicerbar teori.  

 

Vissa delar av teorin har stora förtjänster. Framför allt är diskussionen kring 

säkerhetisering och desäkerhetisering ett tilltalande sätt att belysa vilka frågor 

som kan utgöra säkerhetspolitiska hot och vilka processer som ligger bakom. 

Men det finns del problem förknippade med teorin. Sektorer kan, vid första 

anblicken, verka vara ett bra sätt att reducera helheten till delar. Svårigheten 

ligger i att man riskerar att antingen reducera bort avgörande delar, alternativt, 

får en ”spill over” effekt som blir svår att analytiskt hantera. Spill over-effekten 

försvåras ytterligare av att vissa sektorer förefaller ligga väldigt nära varandra. 

Politik omfattar till viss del alla övriga sektorer och hur skiljer man på 

samhälleliga och politiska frågor?  

Författarna medger också att vissa sektorer väger tyngre än andra, t ex den 

militära sektorn. Vid en analys måste man således ta hänsyn till en mängd 

sektorer med olika inbördes värden och applicera dessa på den nivå vilken de 

främst interagerar. Detta framstår som komplicerat även om man utgår från 

regionala säkerhetskomplex som en lämplig analysnivå. 

 

Den breddade säkerhetsagendan har i uppsatsen haft en begränsad roll och 

endast utnyttjats som en grundsyn på främst terrorism som företeelse och som 

analys av framgångsfaktorer inom terroristbekämpning. Jag anser trots allt att 

teorin i någon mån bör kunna utnyttjas i analysen av regionala 

säkerhetskomplex och ”nya” terroristhot i avsaknad av andra lämpliga 

förklaringsmodeller. Nya terroristhot kan till exempel utgöras av:  

?? Eko-terrorism 

?? Anti globaliseringsterrorism 

?? Militanta veganer 

?? Anti urbaniseringsterrorism (ex reclaim the streets) 
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Bilaga 1. Förteckning över konventioner och protokoll som rör terrorism 
 
 
 
 

1. Konventionen om brott och vissa andra handlingar begångna ombord på 

luftfartyg – Tokyo 14.9.1963 

2. Konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg – 

Haag 16.12.1970 

3. Konvention för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet – 

Montreal 23.9.1971 

4. Konvention om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och 

andra internationellt skyddade personer – New York 14.12.1973 

5. Europeisk konvention om bekämpande av terrorism –  

Strasbourg 27.1.1977 

6. Konvention mot tagande av gisslan – New York 17.12.1979 

7. Konvention om fysiskt skydd av kärnämne – Wien 3.3.1980 

8. Protokoll för bekämpande av brott mot flygplatser, som används i 

internationell civil luftfart, utgörande tillägg tillkonventionen för bekämpande 

av brott mot den civila luftfartens säkerhet 

Montreal 24.2.1988 

9. Konvention om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet  

Rom 10.3.1988 

10. Protokoll om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar 

belägna på kontinentalsockeln – Rom, 10.3.1988 

11. Konvention om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte 

Montreal 1.3.1991 

12. FN:s konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister – New York 

15.12.1997 

13. FN:s konvention om bekämpande av finans iering av terrorism 

New York 9.12.1999 
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Bilaga 2. Europeiska unionens definition av terroristhandling 
 

”[E]n av följande avsiktliga handlingar som på grund av sin art eller sitt sammanhang 

allvarligt kan skada ett land eller en internationell organisation och som definieras 

som ett brottenligt nationell lagstiftning och begås i syfte att 

 

i) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, 

 

ii) otillbörligen tvinga ett offentligt organ eller en internationellorganisation att utföra 

eller att avstå från att utföra en viss handling, eller 

 

iii) allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, 

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

a) angrepp mot en persons liv som kan leda till döden,  

b) allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet, 

c) människorov eller tagande av gisslan, 

d) förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning 

eller offentlig anläggning, transportsystem, infrastruktur, inklusive datasystem, en fast 

plattform belägen på kontinentalsockeln, en offentlig plats eller privat egendom som 

sannolikt kommer att förorsaka att människoliv utsätts för fara eller leda till 

betydande ekonomiska förluster, 

e) kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel eller 

godstransporter, 

f) tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande 

eller användning av skjutvapen, sprängämnen eller kärnvapen, av biologiska eller 

kemiska vapen, samt, när det gäller biologiska och kemiska vapen, forskning och 

utveckling, 

g) utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand, explosioner eller 

översvämningar som kan förorsaka att människoliv utsätts för fara, (1) EGT L 57, 

27.2.2001, s. 1. Att störa eller avbryta försörjningen av vatten, elkraft eller andra 

grundläggande naturresurser som kan förorsaka att människoliv utsätts för fara, 

i) hot om att utföra någon av de handlingar, som räknas 
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upp i a–h, 

j) att leda en terroristgrupp, 

k) att delta i en terroristgrupps verksamhet, vari inbegrips att förse den med 

upplysningar eller ge den materiellt stöd eller bidra med vilken form av finansiering 

som helst av denna verksamhet, med kännedom om att deltagandet kommer att bidra 

till gruppens brottsliga verksamhet. 

 

I denna punkt avses med ”terroristgrupp” en strukturerad grupp, inrättad för en viss 

tid, bestående av mer än två personer som handlar i samförstånd för att begå 

terroristhandlingar. Med strukturerad grupp avses: en grupp som inte tillkommit 

slumpartat i det omedelbara syftet att begå en terroristhandling 

och som inte nödvändigtvis har formellt fastställda roller för medlemmarna, 
kontinuitet i sammansättningen eller en noggrant utarbetad struktur”. 1 

                                                 
1 Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i 
syfte att bekämpa terrorism (2001/931/GUSP) artikel 1:3. 
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Bilaga 3.  Fördraget om Europeiska unionen (FEU) samt dess tre 
pelare, i bild
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Bilaga 5. Sammanfattning av Europeiska unionens handlingsplan mot terrorism 
 

Förstärka det polisiära och rättsliga samarbetet 
 
Tyngdpunkten i handlingsplanen återfinns i denna punkt.  

I linje med slutsatserna från Tammerfors godkänner Europeiska rådet införandet av ett 

europeiskt häktningsbeslut och en gemensam definition av terrorism. Häktningsbeslutet 

kommer att ersätta det nuvarande systemet för utlämning mellan medlemsstater. I de 

nuvarande utlämningsförfarandena beaktas inte nivån på integrationen och förtroendet mellan 

Europeiska unionens medlemsstater. Det europeiska häktningsbeslutet kommer att möjliggöra 

ett direkt överlämnande av efterlysta personer mellan rättsliga myndigheter. Samtidigt 

kommer de grundläggande rättigheterna och friheterna att ga ranteras. 

 

Europeiska rådet anmodar rådet (rättsliga och inrikes frågor) att identifiera presumtiva 

terrorister i Europa och organisationer som stöder dem och utarbeta en gemensam förteckning 

över terroristorganisationerna. Ett bättre samarbete och ett bättre informationsutbyte är därför 

nödvändigt mellan unionens samtliga underrättelseorgan. Gemensamma utredningsgrupper 

kommer att tillsättas i detta syfte 

 

Medlemsstaterna kommer tillsammans med Europol att skyndsamt och systematiskt delge 

varandra användbara uppgifter om terrorism. Inom Europol kommer en grupp med 

specialister på kamp mot terrorister att inrättas snarast. Denna grupp kommer att samarbeta 

nära med de amerikanska kollegerna.  

Europeiska rådet önskar att ett samarbetsavtal mellan Europol och de behöriga amerikanska 

myndigheterna ingås före årets slut1 

 

Utveckla de internationella rättsliga instrumenten 
 
Europeiska rådet efterlyser ett skyndsamt genomförande av befintliga internationella 

konventioner om kamp mot terrorister (FN, OECD, etc.). Europeiska unionen stöder det 

indiska förslaget att inom Förenta nationerna utarbeta en allmän konvention mot internationell  

terrorism för att förstärka effekten av insatserna under de senaste 25 åren under ledning av 

Förenta nationerna2. 

                                                 
1 Det extra Europeiska rådets slutsatser och handlingsplan av den 21 september. Sammanfattning ur 
punkt 1-3. 
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Göra slut på finansieringen av terrorismen 
 
Kampen mot finansieringen av terrorismen är en avgörande del. En kraftfull internationell 

insats är nödvändig för att göra denna kamp så effektiv som möjligt. Europeiska unionen 

kommer att medverka på alla sätt till detta. Europeiska rådet anmodar därför Ekofinrådet och 

rådet (rättsliga och inrikes frågor) att vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa varje form av 

finansiering av terroristverksamhet särskilt genom att under de kommande veckorna anta en 

utvidgning av direktivet om penningtvätt och rambeslutet om frysning av egendom. 

Europeiska rådet ber medlemsstaterna att skyndsamt underteckna och ratificera Förenta 

nationernas konvention mot finansiering av terrorism. Dessutom kommer åtgärder att vidtas 

mot icke- samarbetsvilliga domstolar och territorier som identifierats av Finansiella 

aktionsgruppen3 

 

Förstärka luftfartssäkerheten 
 
Europeiska rådet uppmanar rådet (transport) att vid nästa möte den 15 oktober vidta de 

nödvändiga åtgärderna för att öka säkerheten vid luftfart. Dessa åtgärder kommer att gälla 

följande: Klassificering av vapen, teknisk utbildning av besättningar, kontroll av bagage i 

lastrum samt uppföljning, skydd av tillgängligheten till cockpit, kvalitetskontroll av de 

säkerhetsåtgärder som medlemsstaterna tillämpar, en effektiv och enhetlig tillämpning av 

åtgärderna för luftfartssäkerhet kommer bland annat att äga rum genom ömsesidig kontroll4. 

                                                                                                                                            
2 Ibid. punkt 4. 
3 Det extra Europeiska rådets slutsatser och handlingsplan av den 21 september. Sammanfattning. 
punkt 5 
4 Det extra Europeiska rådets slutsatser och handlingsplan av den 21 september. Sammanfattning. 
punkt 6. 
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Samordna Europeiska unionens globala insatser 

 
Europeiska rådet ger rådet (allmänna frågor) i uppdrag att vara samordnande och pådrivande i 

kampen mot terrorism. Rådet (allmänna frågor) kommer följaktligen att se till att 

samstämmigheten och samordningen mellan unionens politikområden blir bättre. Den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken bör i högre grad integrera kampen mot 

terrorism. Europeiska rådet uppmanar rådet (allmänna frågor) att systematiskt utvärdera 

Europeiska unionens förbindelser med tredje land mot bakgrund av det stöd som tredje land 

kan ge terrorismen. Rådet (allmänna frågor) kommer att lägga fram en sammanfattande 

rapport om dessa ämnen vid nästa europeiska råd5 

 

                                                 
5 Det extra Europeiska rådets slutsatser och handlingsplan av den 21 september. Sammanfattning. 
Punkt 7. 


