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Sammanfattning 
 
I denna uppsats ville vi undersöka om nyhetsrapporteringen av terrorism i Sverige har 
förändrats sedan strax innan terrorattackerna i USA den elfte september 2001 fram till 
strax efter terrordåden i Paris i november 2015. Vi utförde en kvalitativ innehållsanalys 
på tjugo utvalda artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Aftonbladet och kom fram 
till att det idag ställs högre krav på media då tidningarna idag måste förklara varför de 
väljer att kalla en handling för terrorism. Därtill fann vi också att världsläget lyste 
igenom journalistiken i och med att man kring attackerna mot USA inte visste hur man 
skulle agera eller reagera vilket då kunde urskiljas i nyhetsjournalistiken. Detta har 
utvecklats därefter och ju närmare nutid man kommer desto mer fokus ligger på vilka 
aktioner man bör ta till efter terrordåd. 
 
Nyckelord: Terrorism, terrorist, kvalitativ innehållsanalys, elfte september, Utöya, 
terrordåden i Paris, nyhetsjournalistik. 
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1. Inledning 
 
Det rapporteras flitigt om terrorism och terrorister i nyhetstidningarna i Sverige och 
dåd av denna typ påverkar oss alla. Terrorism väcker känslor, rädsla och sorg, och i och 
med terrorattackerna i Paris och Norge börjar terrorismen komma oss i Sverige 
närmare och närmare.  
 
I Nationalencyklopedin (2016) förklaras begreppet terrorism som ”våldshandlingar 
som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik 
utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.”. 
 
Men är det verkligen så vi ser på terrorism idag? Eller har media gett detta våldsdåd en 
ny innebörd? Har nyhetsjournalistiken förändrats sedan strax innan 11 september-
attackerna eller ser den fortfarande likadan ut? Hur hanterar media dessa 
fruktansvärda handlingar som drabbar oss alla? 
 
Vi har valt att undersöka nyhetsrapporteringen kring 11 september-attackerna i USA, 
terrordåden i Norge och terrordåden i Frankrike då dessa tre terroristhandlingar 
påverkat oss i västvärlden allra mest. Vi vill undersöka om nyhetsrapporteringen 
förändrats och om terrorism betyder samma sak idag som den gjorde 2001.  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet för denna uppsats är att ta reda på om det blivit lättare att benämna händelser 
som terrorism inom nyhetsjournalistik delvis genom en kvantitativ aspekt, där vi räknar 
förekomsten av ord, samt en kvalitativ aspekt, där vi redogör för innebörden av 
användningen av orden terrorist och terrorism. Vi ska i denna uppsats också undersöka 
om termen terrorism färgats av media och därmed fått en ny betydelse i dagens 
nyhetsjournalistik. 
 
Därtill ska vi undersöka om etniciteten hos dem som utför terrorhandlingar har någon 
betydelse för hur nyhetsrapporteringen vinklas. Vi ska också undersöka förekomsten 
av attribut i samband med redogörelse för terrorism i nyhetsjournalistik och redogöra 
för eventuella samband.  
 

1.2 Frågeställningar 
 
- Hur har nyhetsrapporteringen i Sverige om terrorism förändrats sedan innan 
attackerna mot USA 2001 fram till efter terrordåden i Paris 2015?  
 
- Hur har användningen av termen terrorism och benämningen terrorist förändrats i 
nyhetsrapporteringen under denna tid?  
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel förklarar vi kortfattat de tre nedslag i tiden vi valt att analysera.  
 

2.1 11 september-attackerna i USA 
 
Den 11 september 2001 flyger ett plan rätt in i ett av de två tvillingtornen på World 
Trade Center i New York. 18 minuter senare kolliderar ytterligare ett flygplan med det 
andra tornet, och det står klart att det som hänt inte är någon olyckshändelse. Ett 
tredje plan slår ner i amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons femsidiga 
byggnadskomplex i Washington D.C. en timme efter den första kraschen. Totalt 2996 
personer miste livet i attackerna, inklusive de 19 flygplanskaparna och över 400 
räddningsarbetare. 
 
Det var från flygplatser i Boston, Newark och Washington D.C. 19 unga män kapade 
fyra passagerarplan. Det fjärde planet tros ha varit planerat att träffa Vita Huset eller 
Capitolum, men det störtade på en åker i Pennsylvania efter att slagsmål mellan 
kapare och passagerare utbrutit ombord. 
 
Bakom dådet ligger det islamistiska terrornätverket al-Qaida, med Usama bin Ladin i 
ledningen. Händelsen resulterade i att den dåvarande amerikanske presidenten 
George W. Bush förklarade krig mot terrorismen. (Kumm).  
 
Al-Qaida är en terroristorganisation som strävar efter att återupprätta den islamiska 
civilisationens storhet samt att bekämpa de regerande makterna i muslimska länder då 
al-Qaida anser att länderna blivit korrupta av västmakterna. Ytterligare en prioritering 
har varit att bekämpa den amerikanska truppnärvaron i muslimska länder. (Halldén). 
 

2.2 Terrordåden i Norge 
 
Fredagen den 22 juli 2011 kl. 15.26 detonerar en 950 kilos gödselbomb i 
regeringskvarteren i Oslo. Två timmar senare får polisen in det första larmet om 
skottlossning på ön Utöya där AUF, Norges socialdemokratiska ungdomsförbund, vid 
tillfället anordnar ett sommarläger. Enligt ögonvittnen anlände skytten till ön utklädd 
till polis.  
 
Skytten, tillika bombmannen, är norrmannen Anders Behring Breivik som redan dagen 
efter erkänner dåden. Det bekräftas att han har ett förflutet som aktiv medlem i det 
norska främlingsfientliga Fremskrittspartiet och har flera vapen registrerade i sitt 
namn. (Christensson, Grönberg & Christensson, 2012) 
 
84 personer miste livet i dessa terrordåd. Anders Behring Breivik dömdes till 21 års 
fängelse med möjlighet till förlängning vilket är det längsta i Norge, med andra ord 
livstids fängelse. (Lindh, 2012) 
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2.3 Terrordåden i Frankrike 
 
På fredagskvällen den 13 november 2015 utlöser två självmordsbombare 
sprängladdningar vid två entréer till idrottsarenan Stade de France i Paris, där en 
fotbollsmatch för tillfället pågår. Samtidigt öppnar en gärningsman eld på baren Le 
Carillon, där 15 personen avlider. Ytterligare två skottlossningar samt en 
självmordsbombning äger rum på olika platser i staden. 30 minuter efter att den första 
bomben utlösts vid Stade de France kliver tre beväpnade män in i konsertlokalen 
Bataclan, där bandet Eagles of Death Metal spelar. De beväpnade männen tar gisslan 
och skjuter med automatvapen in i publikhavet. (Jinde, 2015) 
 
Sammanlagt miste 132 personer livet och 300 skadades i attackerna mot Paris. 
Terrororganisationen Islamiska staten (härifrån benämnt IS) tog inte långt efter 
attentaten på sig dådet i ett officiellt uttalande, där de även bekräftade att attackerna 
var ett svar på förolämpningar av islams profet samt flygattacker i IS-kontrollerade 
områden. Frankrike hade under en tid innan terrordåden ägde rum utfört flygattacker 
mot IS i Irak och Syrien. (Wicklén, Berger, Eklundh & Kasurinen, 2015) 
 
IS är en sunnimuslimsk extremistisk terroristorganisation med sitt ursprung i afghanska 
Herat. Gruppen är främst aktiv i Irak och Syrien där de begår blodiga dåd mot 
framförallt shiamuslimer, men de har även tagit åt sig äran för ett flertal terrordåd i 
västvärlden. Det går dock inte att fastställa huruvida IS känt till dåden på förhand. Att 
de gärna tar på sig ansvaret för attentat de inte nödvändigtvis själva står bakom kan 
förklaras på tre sätt. Dels skadar de sina fiender psykologiskt, dels fyller det ett 
skräckinjagande propagandasyfte som säger att IS kan slå till var som helst, när som 
helst. Till sist kan det ses som ett försök till att politiskt avskräcka till exempel 
flygattacker och andra hot mot organisationen. (Fridh Kleberg, 2015) 
 

2.4 Tidningarna 
 
Vi har valt att använda oss av olika sorters nyhetstexter från de svenska 
dagstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Anledningen till att vi valde dessa 
två tidningar är att få insyn i både dagspress och kvällspress samt se artiklar 
publicerade av tidningar med olika politiska beteckningar.  
 
Dagens Nyheter är en morgontidning som ges ut dagligen i Stockholm. Den grundades 
1864 och har sedan 1998 haft beteckningen oberoende liberal. Tidningen ges ut av 
dotterbolaget AB Dagens Nyheter som tillhör Bonnierkoncernen. (Sundin och 
Johansson, u.å.) 
 
Aftonbladet är en kvällstidning som grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Den ges ut 
sju dagar i veckan och betecknar sig som obunden socialdemokratisk. (Gruvö, 
Oscarsson och Gustafsson, u.å.) Den norska mediakoncernen Schibstedt äger 91 
procent av aktierna i Aftonbladets moderbolag medan de resterande 9 procenten ägs 
av LO. (TT, 2009) 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

3.1 Attributdagordningen  
 
Vi kommer att använda oss av en del av dagordningsteorin, ursprungligen formulerad 
av Maxwell McCombs och Donald Shaw, som preciserar vad det är vi egentligen styrs 
av. Frågan McCombs och Shaw ville ha svar på var: Vad är det som har makt över vilka 
frågor vi tycker är vitala och var spelar media in i detta? (Strömbäck, 2009, s. 102) 
Dagordning innebär i detta fall de utmärkande diskuterade frågor som senare kan bli 
objekt för någon form av politiskt beslut. Just mediernas dagordning innebär de frågor 
som får stort utrymme i medierna. (Strömbäck, 2009, s. 103) 
 
Mediernas attributdagordning är dagordningsteorins andra nivå. Här undersöker man 
hur media beskriver objekt och hur dessa i sin tur uppfattas av samhället (läsaren). 
Objekt är något man har en åsikt om och/eller attityd till eller något man riktar sin 
uppmärksamhet mot. På denna nivå beaktas även attribut. Attribut är kännetecken 
och egenskaper som fungerar ihop med ett objekt t.ex. kraftfull, elak, osäker. 
 
Om dagordningens första nivå handlar om vilka objekt som medier lyfter fram och hur 
detta påverkar vilka objekt som blir framträdande på allmänhetens dagordning, 
handlar dagordningens andra nivå om synsätten på objekten och hur det i sin tur 
påverkar hur allmänheten ser på objekten. Därför kallas också dagordningens andra 
nivå för attributdagordning. Medier kan alltså påverka hur samhället ser på saker 
genom att framhäva specifika attribut. (Strömbäck, 2009, s. 112–113) Vi kan därför 
använda oss av denna teori i vår undersökning av de tidningar vi valt för att titta 
närmare på om media färgat sättet vi ser på och uppfattar terrorism t.ex. genom de 
attribut som används för att beskriva dåden. 
 

3.2 Tidigare forskning 
 
Annika Jonasson och Tina Nyrén hävdar i sin uppsats ”Terrorism i svenska tidningar” 
(2005, s.45) att medier idag har en färdig mall, ett narrativ, för hur de ska skriva sina 
journalistiska texter efter ett terrordåd. Artiklarna som publiceras efter utförda 
terrorhandlingar blir därför på ett sätt förutsägbara. Därtill hävdar Jonasson och Nyrén 
att de dåd som riktas mot västerlänningar allt som oftast tas för givet ha utförts av 
islamiska terrorister.  
 
Jonasson och Nyrén nämner också ett beroendeförhållande som de fann under sin 
undersökning av sina utvalda dåd. Terroristerna är nu medvetna om att medier 
kommer att lägga fokus på de terrorhandlingar som utförs. Detta innebär att 
terrorismen lönar sig då deras attacker kommer att uppmärksammas i hela världen 
vilket uppfyller syftet att skrämma befolkningen. (2005, s. 45–46) 
 
Då Jonasson och Nyrén, precis som vi, undersökt svenska tidningar finner vi deras 
forskning relevant för vår uppsats.  
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4. Metod 
 
För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att genomföra en kvalitativ 
innehållsanalys. Vid genomförandet av undersökningen kommer vi att utgå ifrån 
Bergströms och Boréus metod för den valda analysen som den presenteras i Textens 
mening och makt (2012).  
 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 
Innehållsanalysen har en lång historia som grundar sig i 1700-talets Sverige, då en 
samling med psalmer kallad Zions Sånger möttes av kontrovers och ansågs ha 
omstörtande innehåll. Samlingen undersöktes genom att räkna och jämföra antalet 
religiösa symboler med de i andra etablerade sångböcker. Tanken bakom inriktningen 
är alltså gammal. Den växte även fram inom nyhetsjournalistiken i USA under sent 
1800-tal, och användes även av brittiska underrättelsetjänsten under andra 
världskriget för att undersöka Nazitysklands propaganda. (Bergström & Boréus, 2012, 
s. 49). 
 
En innehållsanalys används för att analysera innehållet i texter, och kan appliceras på 
vilken text som helst. Inriktningen är lämplig för att finna mönster i större material 
eller jämföra olika slags texter eller textmängder från olika tidpunkter. (Bergström & 
Boréus, 2012, s. 51). Den vanligast förekommande typen av innehållsanalys är den 
kvantitativa. En kvantitativ innehållsanalys används då syftet är att räkna eller mäta 
förekomsten av specifika företeelser i texter. Vid genomförandet av en kvantitativ 
innehållsanalys kan t.ex. förekomsten av vissa ord eller uttryck, textens storlek, 
metaforer och argument mätas för att finna mönster, eller avvikelser från mönster 
(Bergström & Boréus, 2012, s. 50). 
 
Vid genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys räknas eller mäts ingenting, utan 
istället studeras och tolkas innehållet i texten utifrån en innebördsaspekt. Den 
kvalitativa innehållsanalysen har sitt ursprung i hermeneutiken, en tolkningslära vars 
funktion är att tolka och bestämma textens betydelse (Østbye, Knapskog, Helland & 
Larsen, 2004, s. 64–65). Då denna undersöknings syfte är att undersöka hur 
rapporteringen av terrorism i Sverige har förändrats genom åren samt huruvida media 
på något sätt färgat betydelsen av termerna terrorist och terrorism, finner vi att en 
kvalitativ innehållsanalys är mer relevant. 
 
Ett vanligt instrument vid genomförandet av en innehållsanalys är kodschemat. Det 
talar i detalj om vilka noteringar som ska göras i de texter som analyseras, genom att 
notera specifika företeelser i texter med en sifferkod. De företeelser som noteras kan 
kallas kodningsenheter, och kan vara ord, metaforer, teman eller vad som helst som 
kan urskiljas ur texten. (Bergström & Boréus, 2012, s. 54–55) 
 
Då vi genomför en kvalitativ innehållsanalys kommer vi, efter att ha valt ut material för 
analysen i form av tjugo tidningsartiklar, att definiera ett huvudtema samt eventuellt 
undertema för varje artikel och dela in dessa i tio kategorier och sedan tolka resultatet 
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utifrån dessa. Detta för att finna mönster i rapporteringen och därmed kunna få svar 
på våra frågeställningar.  
 
Utöver den kvalitativa analysen kommer också ett kvantitativt verktyg att användas. 
Vid analys av artiklarna kommer även förekomsten av orden terrorist samt terrorism 
att räknas i varje nyhetstext för att eventuellt påvisa en förändring över tiden. 
 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
För att finna material som är relevant för undersökningen använder vi oss av 
databasen Mediearkivet. Det är en manuell sökdatabas där det är möjligt att precisera 
sökningar genom avgränsning på källa, datum eller med hjälp av olika sökbegrepp, 
med artiklar från ca 700 svenska dagstidningar. (Retriever, u.å.) Mer om 
tillvägagångssättet finns under avsnittet Material och avgränsning. 
 

4.3 Metodkritik 
 
Då vi för att kunna begränsa undersökningen har valt ut endast tjugo artiklar skrivna 
vid de valda nedslagen är det möjligt att vi vid ett annat urval, eller vid en analys med 
större omfång, hade kunnat dra andra slutsatser. Den kvantitativa aspekten vi valt att 
ta med kunde även den ha påverkats om analysmaterialet sett annorlunda ut.  
 

4.4 Material och avgränsning 
 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på tre specifika terrorattacker som påverkat 
västvärlden stort under de senaste årtiondena. Detta för att undersöka om 
nyhetsjournalistiken har förändrats någonting vad gäller rapportering av terrorism 
sedan det första fram till det sista nedslaget. De tre händelser vi valt att fokusera vår 
undersökning på är: 
 

● 11 september-attackerna mot USA (2001-09-11) 

● Terrorattackerna i Norge (2011-07-22) 

● Terrordåden i Paris (2015-11-13) 

 

För att få fram ett relevant material att analysera använde vi oss av specifika 
sökkriterier vid sökning av artiklar i Mediearkivet. Gemensamt för alla sökningar var att 
artiklarna skulle innehålla orden terrorist och terrorism samt vara publicerade i 
Aftonbladet eller Dagens Nyheter. Dessutom valde vi bort kortare texter, som t.ex. 
notiser, då dessa inte ger oss tillräckligt med text för att utföra vår analys på. 
 
Därefter begränsade vi sökningen med hjälp av antal dagar. Vid sökning av artiklar 
efter varje nedslag begränsade vi oss till tre dagar. 
 

● 11 september-attackerna mot USA: 4 träffar 

● Terrorattackerna i Norge: 4 träffar 

● Terrordåden i Paris: 6 träffar 
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Vid sökning av artiklar före varje nedslag upptäckte vi snabbt att det inte alls fanns lika 
mycket material att finna. Därför utökade vi sökningen till den grad att vi hittade 
artiklar publicerade i båda de tidningar vi valt. 
 

● 11 september-attackerna mot USA: 2 träffar (Sökramen uppgick till 54 dagar) 

● Terrorattackerna i Norge: 2 träffar (Sökramen uppgick till 63 dagar) 

● Terrordåden i Paris: 2 träffar (Sökramen uppgick till 21 dagar) 

 

Slutligen bestod vårt undersökningsmaterial av tjugo artiklar publicerade i Aftonbladet 
eller Dagens Nyheter. Vi beslutade att detta utgjorde ett bra och koncentrerat material 
att utföra en kvalitativ innehållsanalys på. 
 
Analysmaterialet består av dessa tjugo artiklar: 
 
Skotten i Göteborg – och lögnerna av Mats Deland. Publicerad i Aftonbladet 2001-07-
20. 
 
Göteborgskravallerna: Polischef försvarar skolräd av Ia Wadendal. Publicerad i Dagens 
Nyheter 2001-09-06. 
 
USA:s fiende nummer 1 Usama Bin Ladin ärvde 2,5 miljarder och byggde upp en 
ultramodern armé av Leif Åke Josefsson. Publicerad i Aftonbladet 2001-09-12. 
 
Terrorattacken mot USA: ”Det är troligen bin Ladins verk” av Staffan Kihlström. 
Publicerad i Dagens Nyheter 2001-09-12. 
 
På Amerikas sida mot terrorismen av Per Ahlin. Publicerad i Dagens Nyheter 2001-09-
13. 
 
Pressröster från USA publicerad i Dagens Nyheter 2001-09-14. Ingen namngiven 
författare. 
 
Blunder kan stå Indien dyrt av Mia Holmgren. Publicerad i Dagens Nyheter 2011-05-20. 
 
En bomb är en bomb – oavsett din religion av Natalia Kazmierska. Publicerad i 
Aftonbladet 2011-05-22. 
 
Likheten med Oklahomabombaren slående av Leif-Åke Josefsson. Publicerad i 
Aftonbladet 2011-07-24 
 
'En person som hatar' av Staffan Dickson. Publicerad i Aftonbladet 2011-07-24. 
 
Systercell kan finnas i Sverige av Anette Holmqvist, Mattias Sandberg, Ylva Mossing och 
Staffan Lindberg. Publicerad i Aftonbladet 2011-07-26. 
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Experter: Terrorist är rätt ord av Emma Löfgren. Publicerad i Dagens Nyheter 2011-07-
26. 
 
Tiderna förändras – men människan är lika läskig som förr av Lena Sundström. 
Publicerad i Dagens Nyheter 2015-10-23 
 
Vi måste sansa oss – innan vi vet mer av Oisín Cantwell. Publicerad i Aftonbladet 2015-
10-23. 
 
Varning för enkla lösningar publicerad i Dagens Nyheter 2015-11-16. Ledare utan 
angiven författare. 
 
Polisen: Den misstänkte mannen är mycket farlig av Emma Bouvin. Publicerad i Dagens 
Nyheter 2015-11-16. 
 
Den svenska beredskapen på terror är den sämsta på tjugo år av Mikael Holmström. 
Publicerad i Dagens Nyheter 2015-11-16 
 
Flyktingkrisen förstärks när fler vill stänga gränserna av Annika Ström Melin. 
Publicerad i Dagens Nyheter 2015-11-15 
 
Det krävs insikt om att IS står för absolut ondska av Michael Winiarski. Publicerad i 
Dagens Nyheter 2015-11-15 
 
Det finns all anledning till oro för terrorismen av Lena Mellin. Publicerad i Aftonbladet 
2015-11-15 
 
För fulltext av analysmaterialet se bilaga. 
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5. Analys av artiklar  
 
Vårt analysmaterial består av tjugo artiklar som publicerats i Aftonbladet eller Dagens 
Nyheter vid våra tre valda nedslag. Efter noga läsning av dessa har vi kunnat urskilja 
huvudteman samt underteman, om några sådana förekommit, i artiklarna. Vi har 
utformat tio kategorier utefter detta. Dessa är:  
 

● Ej direkt hantering av terrorism. 

● Terrormisstankar pga. tidigare dåd. 

● Spekulationer om kampen mot terrorism. 

● Kampen mot terrorism. 

● Terrorist eller inte?  

● Religion versus extremister. 

● Försök till att förstå gärningsmannen. 

● Terrorism i Sverige. 

● Information om terrorism. 

● Uppmaning till beredskap. 

 

Innan en utförlig redovisning av kategorierna presenteras redogör vi för de tjugo 
artiklar vi baserar vår analys på. 
 

5.1 Presentation av artiklar  
 
Skotten i Göteborg – och lögnerna av Mats Deland.  
 
I artikeln beskriver Mats Deland läget efter Göteborgskravallerna. Han riktar kritik mot 
poliskårens agerande, med insatschefen Håkan Jaldung i spetsen, vid de olika 
demonstrationer som ägt rum i samband med EU-toppmötet i juni. Efter att tidigare ha 
fokuserat på vad polisen har haft att säga om händelserna så rapporteras nu att 
aktivister släpps fram för att berätta hur de har upplevt händelserna. Vid tillfället är 
det däremot fortfarande bilden som poliserna målat upp som styr det rättsliga 
förfarandet. Vid närmare kontroll, utförd av tidningen Arbetaren, visar det sig att 
Håkan Jaldung diktat ihop vissa av de påstådda omständigheterna. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång och detta i samband med händelsen på Schillerska 
gymnasiet efter det att toppmötet var avslutat. Deland skriver att man jagade en 
beväpnad terrorist på skolan och att detta ska, enligt den officiella motiveringen, 
förklara poliskårens aktioner.  
 
Ordet terrorism förekommer, även det, en gång i artikeln där Deland berättar hur 
andra debattörer hittat på demonstranternas motiv. Det ska enligt debattörerna ha 
varit ”ett utslag av en ’spänningens strategi’” som Deland beskriver som en parallell till 
DDR-sponsrad RAF-terrorism som bedrevs under åttiotalet.  
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I helhet beskrivs inte den aktuella händelsen som terrorism i artikeln. Men vid 
eftertanke är känslan att demonstranterna ändå ska ha utfört någon form av lugn 
terrorism då de demonstrerar mot EU och vill se en förändring. Däremot förekom en 
mycket liten andel våld från demonstranternas sida vilket inte riktigt känns som ren 
terrorism i våra ögon.  
 
Huvudtemat i denna artikel är ifrågasättandet av polisernas agerande under 
Göteborgskravallerna.  
 
Det finns flera underteman. Delvis läggs stor fokus på att insatschefen Håkan Jaldung 
farit med osanningar som Deland redogör för i artikeln men fokus ligger också på 
ifrågasättandet av samhället. Han uppmanar samhället till att fundera över hur vi 
egentligen ska reagera på provokationen som proteströrelser innebär och detta känns 
relevant och bidrar till artikelns helhet. Men några underteman som egentligen rör 
terrorism har vi svårt att hitta. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Ej direkt hantering av terrorism. 
 
 
Göteborgskravallerna: Polischef försvarar skolräd av Ia Wadendal. 
 
Ia Wadendal skriver i Dagens Nyheter om händelserna på Schillerska skolan under 
toppmötesdagarna i Göteborg och ifrågasätter, i en intervju med insatsstyrkans chef 
Bertil Olofsson, poliskårens agerande. Olofsson berättar hur det fanns skäl till att 
poliskåren befann sig på skolan och fortsätter sedan med att beskriva hur man ska gå 
till väga vid specifika situationer och svarar också på frågor om händelser som påstås 
av utomstående ha ägt rum.  
 
Ordet terrorist förekommer tre gånger i texten och handlar i alla tre fallen om den 
tyske terroristen som insatsstyrkan ska ha letat efter på skolan men i slutändan inte 
fann.  
 
Ordet terrorism förekommer en gång, i artikelns tillhörande faktaruta, där man 
förklarar insatsstyrkans uppgift – vilket är att bl.a. bekämpa terrorism.  
 
Artikeln i sig behandlar inte någon terroraktion utan är, som tidigare nämnt, en 
intervju med insatsstyrkans chef. Huvudtemat är ifrågasättandet av insatsstyrkan och 
Wadendal ställer frågor där det framgår att hon vill ha svar på om vissa påståenden 
stämmer och om det finns någon förklaring till vissa aktioner som poliserna utfört. 
Störst tyngd ligger vid stormningen av Schillerska skolan där det sägs att poliserna 
letade efter en tysk terrorist.  
 
Någon behandling av just terrorister eller terrorism som sådan kan vi inte hitta i den 
här artikeln. Det som nämns är just den tyske personen insatsstyrkan sägs ha letat 
efter på skolan. Dessutom är det svårt att definiera något undertema då texten är en 
ren intervju, med ett tydligt syfte, med den nationella insatsstyrkans chef. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Ej direkt hantering av terrorism. 
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USA:s fiende nummer 1 Usama Bin Ladin ärvde 2,5 miljarder och byggde upp en 
ultramodern armé av Leif Åke Josefsson. 
 
I Aftonbladet skriver Leif Åke Josefsson en ingående text om terrordåden som Usama 
Bin Ladin utfört. Den behandlar också terrorattacken mot USA den 11 september och 
hur man misstänker, men ännu inte är säkra på, att Bin Ladin är den som står bakom 
även detta dåd. Den främsta anledningen till misstankarna beskrivs vara hans tidigare 
terrorhandlingar samt den varning till USA som Bin Ladin framfört via en arabisk 
tidning med säte i London. Misstankarna mot Bin Ladin kommer från terroristexperter 
men han har också pekats ut som ansvarig för dåden av det amerikanska 
utrikesdepartementet.  
 
Längre fram i texten finns också en lista med viktiga årtal i Bin Ladins liv med start 1955 
då han föddes som den yngste sonen till en miljardär. Utöver denna första punkt 
beskrivs därefter hans handlingar som stegvis skapat den han är idag – USA:s fiende 
nummer 1.  
 
Ordet terrorist förekommer en gång i artikeln där Josefsson skriver att Bin Ladin 
tidigare blivit utpekad som den absolut farligaste av dessa.  
 
Precis som terrorist så förekommer ordet terrorism endast en gång. Detta är i en 
underrubrik angående träningsläger för terrorism som Bin Ladin byggt upp och driver. I 
den löpande texten benämns detta istället som träningsanläggningar för 
terroraktioner. 
 
Artikelns huvudtema är att Usama Bin Ladin är den som flest misstankar riktas mot för 
att ligga bakom attackerna mot USA den 11 september. Man lägger fokus på hur han 
sänt direkta hot om attack till USA.  
 
Det går att definiera flertalet underteman. Ett större av dessa är hur man redogör för 
de terrorattacker Bin Ladin tidigare utfört. Här redogör man även för den motattack 
som USA utförde till svar efter att Bin Ladin sades vara den ansvariga för 
sprängningarna av USA:s ambassader i Tanzania och Kenya.  
 
Ett annat undertema man kan urskilja är det stora fokuset som läggs på att han är son 
till en miljardär och sägs ha fått ärva 2,5 miljarder kronor vid pappans bortgång. Detta 
väcker en rädsla i människor som inte vet vad han har använt pengarna till. 
Spekulationer om att han byggt en stor armé finns. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Terrormisstankar pga tidigare dåd. 
 
 
Terrorattacken mot USA: ”Det är troligen bin Ladins verk” av Staffan Kihlström. 
 
Artikeln, skriven av Staffan Kihlström, är i det stora hela Dagens Nyheters version av 
ovan nämnda artikel publicerad i Aftonbladet. De har således samma sorts information 
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och vinkel som berättar om Usama Bin Ladins liv fram till publiceringen, de terrordåd 
han tidigare utfört och misstanken, här från terrorexperten Magnus Ranstorp, om att 
det är Bin Ladin som står bakom terrorattackerna mot USA den 11 september.  
 
I artikeln förekommer ordet terrorist två gånger. I det ena fallet där Kihlström skriver 
att Usama Bin Ladin förklarats av Clintonadministrationen som ”USA:s mest eftersökta 
terrorist” och i det andra fallet där exterten Magnus Ranstorp säger sig vara säker på 
att Bin Ladin är den ende med den kapaciteten för att utföra terrordåd som är så här 
pass avancerade. 
 
Terrorism är istället utskrivet i artikeln en gång och används för att beskriva Magnus 
Ranstorps expertområde. 
 
Då vi tidigare nämnt att detta i det stora hela är Dagens Nyheters version av den artikel 
vi direkt innan redogjort för så är det inte konstigt att de har samma huvudtema. 
Huvudtemat kretsar också kring att Usama Bin Ladin pekas ut som den skyldige och 
hur man, trots spekulationer, inte kan komma fram till att det kan vara någon annan. 
  
Samma underteman går också att hitta då det skrivs om Bin Ladins tidigare dåd. 
Däremot skiljer sig artiklarna vad gäller arvet som Bin Ladin ska ha fått efter sin far. I 
denna artikel nämns detta endast i en faktaruta där det står att han är arvtagare till en 
större förmögenhet och mer om detta skrivs inte alls. Man lägger i denna artikel 
istället mer fokus på hur hans politiska liv sett ut och radar upp viktiga årtal som börjar 
med hans födelse för att sedan gå över i hur hans resa påbörjades, då han engagerade 
sig i den afghanska befrielsekampen, till att bli den fruktade terroristledare han är idag.  
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Terrormisstankar pga tidigare dåd. 
 
 
På Amerikas sida mot terrorismen av Per Ahlin. 
 
Per Ahlin skriver i denna artikel, publicerad i Dagens Nyheter, om hur USA är ett land i 
chock. Till största del ifrågasätter han landets utrikespolitik, Washingtons 
försvarsprioriteringar och framför allt vad som kommer att hända nu vad gäller 
presidentens reaktioner samt hur man ska kunna bekämpa terrorismen världen över 
på bästa sätt.  
 
Ahlin skriver att EU:s utrikeskommissionär Chris Patten, i ett uttalande om dåden, 
hävdat att internationell terrorism kommer att uppta majoriteten av punkterna på den 
internationella dagordningen tills den är besegrad. Ahlin uttrycker dock, i en reaktion 
till detta, en oro över att USA ensamma ska agera som de gjort tidigare.  
 
Ahlin uppmärksammar en artikel skriven av Pål Wrange, som arbetar som ämnesråd i 
folkrätt vid Utrikesdepartementet, angående självhjälp. I artikeln tas återigen riskerna 
med en unilateral aktion från USA upp; de kan bli kontraproduktiva. Han nämner saker 
som början på ett världskrig och att ett stort ansvar ligger på FN. Därtill avslutar Ahlin 
sin artikel med att uppmärksamma faktumet att de stater som på något sätt hjälper 
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terrorister måste stoppas, måste sättas under hårt tryck från internationellt håll. Därtill 
krävs det att FN:s säkerhetsråd kan arbeta starkt och sammanhållet.  
 
Ordet terrorist förekommer en gång och detta i ett citat från New York Times 
ledarsida. Där ifrågasätts om ett missilförsvar bör vara det viktigaste vid tillfället när 
terrorattacker kan ske så pass enkelt som att köpa sig en flygbiljett mellan två städer. 
 
Terrorism förekommer även det en gång i artikeln. Terrorism förekommer, även det, i 
ett citat, denna gång från Chris Patten, som förklarar att kampen mot internationell 
terrorism kommer att vara det viktigaste för dem just nu. 
 
Huvudsakligen kretsar artikeln kring vad som kommer att hända efter attackerna och 
därför definierar vi detta som huvudtemat.  
 
Ser man istället på underteman finner man ifrågasättandet av Washingtons 
försvarsprioriteringar. Därtill kan man också finna ett undertema i vad som kommer att 
hända om USA agerar på egen hand istället för att enade gå ihop med andra.  
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Spekulationer om kampen mot 
terrorism. 
 
 
Pressröster från USA. Ansvarig utgivare: Peter Wolodarski. 
 
Artikeln är publicerad på ledarsidan i Dagens Nyheter och är en sammanställning över 
skrivelser i amerikansk press efter terrordåden mot USA den 11 september. 
 
Åsikterna som framförs är många. The Manchester Union Leader anser att USA bör 
bygga upp tornen igen istället för att låta tomrummet finnas där för att påminna oss 
om de som föll offer för dåden.  
 
Rocky Mountain News framför sina åsikter angående restriktioner genom att skriva att 
terrorister inte ska få styra människors sätt att leva. Därför tycker de att man ej bör 
införa restriktioner på t.ex. flygplatser. De skriver att terrorismen istället ska besvaras 
genom att vi alla fortsätter att leva som vanligt. De menar att detta skulle ge 
terroristerna en besvikelse de inte hade räknat med.  
 
Allra tydligast kan man se att de flesta nyhetstidningar trycker på motaktion d.v.s. vad 
som ska göras i gensvar mot dessa omfattande terrordåd. Detta blandas med åsikter 
angående vad som ska hända med de som står bakom dåden samt hyllningar till 
dådens fallna hjältar som t.ex. passagerarna som försökte överbemanna den ena 
kaparen och brandmännen som dog i tjänst. 
 
Ordet terrorist nämns i artikeln en gång och detta i en beskrivning av vem Usama Bin 
Ladin är. 
 
Ordet terrorism finns utskrivet på två ställen i artikeln. I det ena fallet förklarar 
författaren att religionen islam inte är samma sak som islamistisk terrorism och att 
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man bör förstå att de flesta muslimer inte har samma åsikter som terrorister med 
samma religiösa bakgrund.  
 
Det andra stället i texten man finner ordet terrorism på är i ett konstaterande av 
tidningen The Sacramento Bee där de skriver att terrorism är den ultimata formen av 
psykologisk krigföring, att det inte finns någon värre form över huvud taget. 
  
Som tidigare nämnt ser man det tydligaste temat, huvudtemat, i att amerikansk press 
trycker på motaktion. De lägger fram förslag till hur USA bör agera efter dåden.  
 
Att ta ut ett undertema i en så pass fragmenterad text där huvudtemat lyser starkt 
genom hela sidan som en röd tråd finner vi överflödigt, även om ett sådant finns i form 
av hyllningar av de fallna. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Kampen mot terrorism. 
 
 
Blunder kan stå Indien dyrt av Mia Holmgren. 
 
I artikeln, som är publicerad under sidan Världen i Dagens Nyheter, skriver reportern 
Mia Holmgren om hur Indien i flera decennier anklagat Pakistan för att agera som 
tillhåll för eftersökta terrorister. Indien fick en bekräftelse på detta när Usama Bin 
Ladin, några veckor innan denna artikel publicerades, hittades och dödades i Pakistan. 
Men huvudsyftet med denna nyhetsartikel är att belysa någon annan än Bin Ladin.  
 
Listan med misstänkta terrorister som Indien ska ha överlämnat till Pakistan innehåller 
femtio namn. Nu har det visat sig att nummer fyrtioett på listan, Wazhul Kamar Khan, 
inte gömt sig i Pakistan utan istället har levt helt öppet i en förort till Bombay.  
 
Terroristmisstankarna visar sig däremot vara oklara. Det visar sig att han gripits av 
polisen i Bombay, året innan artikeln publicerades, men släpptes mot borgen efter 
förhör. Att polisen och säkerhetstjänsten då missade kopplingen till terrorlistan har 
inrikesministern Palaniappan Chidambaram svårt att förklara.  
 
Indienfödde Kamar Khan säger att han aldrig varit i Pakistan och att han inte förstår 
hur han kan ha kopplats ihop med terrorism. Hans namn har nu strukits från listan.  
 
Terrorist förekommer en gång i artikeln och detta i första meningen som förklarar hur 
en misstänkt terrorist visat sig bo i Indien och inte i Pakistan som tidigare hävdat.  
 
Terrorism förekommer, även det, en gång i artikeln. Detta i slutet när Kamar Khan 
säger att han inte förstår hur hans namn kan ha kopplats ihop med terrorism. 
 
Det vi definierat som huvudtemat i denna artikel är Indiens anklagelser mot Pakistan 
om att de skyddar terrorister. Detta är det som den största delen av artikeln handlar 
om och som tas upp på flera ställen i texten.  
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Ett tydligt undertema är däremot listan över de femtio terroristerna som Pakistan 
misstänks skydda. Den redogörs för samt ifrågasätts i texten och i slutändan visar det 
sig att Pakistan kan komma att avfärda fler än Wazhul Kamar Khans namn från denna 
lista. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Terrorist eller inte. 
 
 
En bomb är en bomb – oavsett din religion av Natalia Kazmierska. 
 
I denna krönika, som publicerades i Aftonbladet, skriver Natalia Kazmierska om 
kopplingen mellan religion och terrorism. Hon berättar om säkerhetspådraget när 
Storbritanniens drottning, Elisabeth den andra, besökte Irland samma vecka som 
krönikan publicerades. Det fanns 4 000 poliser på plats kring den irländska 
huvudstaden och detta på grund av att en sprängladdning hittats dagen innan på en 
buss i närheten. IRA sades ligga bakom dådet. 
 
Kazmierska drar här kopplingar mellan terrorism och religion. Hon hävdar att hon 
aldrig, som katolik, behövt stå till svars för sin religions terrordåd. Hon 
uppmärksammar att det finns stora skillnader mellan IRA och al-Qaida men att 
premissen är densamma.  
 
Det huvudsakliga syftet med krönikan är att belysa hur det ställs krav, från 
högerdebattörer, när t.ex. islamister utfört terrordåd. Det ställs krav på de resterande 
muslimerna i hela världen. De måste fördöma och ta avstånd från de handlingar som 
någon av samma religion har utfört. Krönikan är frågande till varför det ser ut som det 
gör och jämför, som tidigare nämnt, katoliker och muslimer.  
 
Ordet terrorist finns utskrivet i den första meningen av artikeln. Kazmierska skriver att 
hon inte är en terrorist. Detta är den enda gången som ordet finns med i artikeln. 
 
Ordet terrorism används två gånger i artikeln. Först ifrågasätter Kazmierska varför inte 
denna typ av terrorism ifrågasätts lika omfattande som islamistiska terrordåd. Vid det 
andra tillfället beskriver hon hur muslimer är tvingade till att ta avstånd från terrorism 
offentligt.  
 
Huvudtemat i denna krönika genomsyrar hela texten. Det är ifrågasättandet varför 
muslimer offentligt måste ta avstånd från islamistiska terroristers handlingar när detta 
inte krävs av sådana med andra religiösa tillhörigheter.  
 
Något undertema kan vi inte hitta i denna krönika då den behandlar samma ämne rakt 
igenom. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Religion versus extremister. 
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Likheten med Oklahomabombaren slående av Leif-Åke Josefsson. 
 
Leif-Åke Josefsson skriver en kortare text i Aftonbladet om likheterna mellan Anders 
Behring Breivik och Timothy McVeigh, den så kallade Oklahomabombaren. Han 
beskriver hur sprängmetoden med stor sannolikhet var densamma i de båda fallen, hur 
de båda hade liknande personligheter samt högerextrema åsikter och att ingen av de 
två gjorde motstånd vid gripandet. Josefsson skriver också att han var på plats i 
Oklahoma och därför kan se likheter i det lugn som fanns på de båda platserna och den 
tystnad som rådde. Utöver detta skriver han också att båda gärningsmännen hade 
kommit i kontakt med polis tidigare bara på grund av mindre trafikbrott.  
 
Ordet terrorist används i artikeln två gånger. Första gången används det i en 
underrubrik och sedan i texten under detta. Texten beskriver hur de två olika 
terroristerna var unga och blonda ensamma gärningsmän.  
 
Ordet terrorism står endast med i ingressen till artikeln och beskriver hur de båda 
gärningsmännen står som ansvariga för inhemsk terrorism.  
 
Även i denna artikel finns ett tydligt huvudtema. Josefsson ställer Anders Behring 
Breiviks terrordåd mot Oslo och Utöya mot Timothy McVeighs terrorbombning i 
Oklahoma. Därför blir jämförelsen och resultaten det huvudsakliga i denna artikel. Han 
radar även upp likheterna hos de båda personerna i en lista i slutet av artikeln. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Försök till att förstå gärningsman. 
 
 
'En person som hatar’ av Staffan Dickson. 
 
Aftonbladet, som publicerat texten, lät intervjua fyra experter angående Anders 
Behring Breivik. De som intervjuats är kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki, forskaren 
Sven Granath som arbetar för Brottsförebyggande rådet, psykiatrikern Ulf Asgård som 
är ledande expert på gärningsmannaprofiler samt psykologiprofessorn Pär Anders 
Granhag som arbetar inom inriktningen rättspsykologi vid Göteborgs universitet. 
 
Hela texten handlar, som tidigare nämnt, om gärningsmannen Anders Behring Breivik. 
De flesta är överens om att det fanns en möjlighet att gärningsmannen ville berätta om 
det han gjort för andra och därför ej tog sitt liv efter det utförda dådet. Majoriteten 
påpekar också att de som utför dåd av den här typen måste ha någon slags psykisk 
störning. 
  
De flesta anser det svårt att säga om han agerade ensam eller inte men en av de 
intervjuade tror starkt att Anders Behring Breivik utförde attacken ensam. En annan 
drar paralleller till Oklahomabombaren, omskriven i artikeln ovan, som utförde den 
allra största delen ensam men som på sidan hade en medhjälpare.  
 
De är överens om att gärningsmannen planerat dåden under en längre tid. En av 
experterna tror att Behring Breivik verkligen trott på att det blir bättre ju fler han 
dödar men tillägger också att han kunde verka ostört under en längre tid, då Utöya är 
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en ö, och därför kunde döda många innan han greps. En annan expert tror att 
gärningsmannen länge burit på sitt hat och att våldet gav honom någon slags 
adrenalinkick. 
 
Ordet terrorist är utskrivet en gång i artikeln och detta när en av experterna förklarar 
att var tid har sin speciella typ av stereotypa terrorist.  
 
Terrorism finns med två gånger och detta i samma stycke i texten. En av experterna 
berättar att det finns svårigheter med att kalla denna typ av handlingar för just 
terrorism då det ska finnas ett starkt politiskt syfte bakom dåden för att räknas som 
detta.  
 
I sammanställningen av dessa fyra intervjuer kan man se ett tydligt huvudtema. Den 
största vikten ligger vid att försöka förstå varför gärningsmannen, Anders Behring 
Breivik, utfört dessa dåd.  
 
Därtill kan man urskilja underteman i form av detaljer. Ett undertema är att de valt att 
fråga dessa fyra experter varför han lät sig gripas, istället för att ta sitt liv, och svaren 
på detta. Ett annat kan istället finnas i att de valt att fråga hur han hänsynslöst kunde 
avrätta så många och svaren på detta.  
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Försök till att förstå gärningsman. 
 
 
Systercell kan finnas i Sverige av Anette Holmqvist, Mattias Sandberg, Ylva Mossing och 
Staffan Lindberg. 
 
Artikeln, publicerad i Aftonbladet, handlar om hur Anders Behring Breivik efter sin 
arrest till följd av attacken mot Utöya i Norge 2011 hävdade att han samarbetade med 
ett antal andra terrorceller, men att han utfört attackerna på egen hand. Artikeln tar 
även upp hur polisen efter detta började utreda kopplingar till eventuella 
våldsbenägna grupper i bland annat Sverige. Vidare har två experter utfrågats om 
attentatets kopplingar till högerextrema kretsar samt vilken typ av terrorist Behring 
Breivik är och om en liknande person kan komma att slå till i Sverige. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång i artikeln, då en expert tillfrågas vilken typ av 
terrorist Behring Breivik är. 
 
Ordet terrorism förekommer även en gång, när det i artikeln talas om att hotet från 
islamistisk terrorism är ständigt närvarande. 
 
Det centrala temat i artikeln är eventuella kopplingar mellan attacken utförd av Anders 
Behring Breivik och våldsgrupper i Sverige. Genom uttalanden från experter fastställs 
det dock att det inte är känt huruvida Behring Breivik haft kontakt med högerextrema 
terrorister i Sverige, och experterna menar att de som är aktiva inom landet inte delar 
Behring Breiviks ideologi. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Terrorism i Sverige. 
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Experter: Terrorist är rätt ord av Emma Löfgren. 
 
Emma Löfgren beskriver i artikeln publicerad i Dagens Nyheter de diskussioner som 
uppstod efter terrordådet i Norge om huruvida gärningsmannen, Anders Behring 
Breivik, var en terrorist eller bara en utstött galning när det kom fram att han var en 
blond, norsk högerextremist. Artikeln har en tydlig vinkel i att Behring Breivik faktiskt 
är en terrorist, och det beskrivs hur det kan vara farligt att se på honom som något 
annat. 
 
Ordet terrorist förekommer tre gånger i artikeln. Vid alla tre tillfällen används de i en 
diskussion om huruvida Behring Breivik är en terrorist eller inte, och för att ifrågasätta 
varför han av vissa inte anses vara det.  
 
Ordet terrorism förekommer två gånger. En gång där det talas om debatten om vad 
som är terrorism, och en annan gång i ett försök till en förklaring till varför man inte 
skulle använda ordet terrorist för att beskriva Behring Breivik. 
 
Huvudtemat i artikeln är debatten som uppstod efter attacken mot Utöya om huruvida 
Anders Behring Breivik bör kallas terrorist eller inte. Artikelns huvudsakliga syfte är att 
förklara just att terrorist är rätt ord.  
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Terrorist eller inte. 
 
 
Tiderna förändras – men människan är lika läskig som förr av Lena Sundström. 
 
Detta är en krönika vars syfte är att belysa det faktum att mycket förändrats sedan 
människor sköts ihjäl vid Berlinmuren, det var apartheid i Sydafrika och de invandrare 
som många inte ville välkomna kom från Italien, Grekland och Finland. Krönikören Lena 
Sundström menar dock att människorna inte förändrats under de senaste 35 åren, de 
är fortfarande lika hemska. Sundström tar upp råttan-i-pizzan-historien ”Den 
tacksamma terroristen” som exempel, den som från början handlade om hur en 
irländsk man gav en kvinna rådet att hålla sig borta från Trafford Center efter att hon 
betalat mellanskillnaden på hans hamburgare har nu, efter 11 september, utvecklats 
till att nästan uteslutande handla om arabiska män som varnar om attacker av olika 
slag. 
 
Ordet terrorist förekommer i krönikan en gång, då författaren beskriver en tid där 
Mandela var stämplad som terrorist. 
 
Ordet terrorism förekommer en gång, och används även det för att beskriva hur just 
terrorismen såg ut på åttiotalet. 
 
Huvudtemat i artikeln är terrorism i allmänhet och det faktum att det varit ett hot 
längre än vad många tror. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Information om terrorism. 
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Vi måste sansa oss – innan vi vet mer av Oisín Cantwell.  
 
I den här artikeln publicerad i Aftonbladet skriver Oisín Cantwell om 21-åriga Anton 
Lundin Petterson som i oktober 2015 mördade tre personer på en skola i Trollhättan. 
Cantwell beskriver hur många redan från början dragit slutsatsen att gärningsmannen 
hade högerextremistiska motiv, men menar att man borde vänta med att dra 
slutsatser tills det finns bevis då möjligheten fortfarande finns att det bara handlar om 
en förvirrad och vilsen ung man som inte förstod sina egna handlingar. Författaren 
drar paralleller till Anders Behring Brevivik som överlevde sin attack mot Norge och 
själv kunde redogöra för sina anledningar, medan Lundin Petterson miste livet i 
attacken mot skolan och inte kan berätta varför han agerade som han gjorde. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång då artikelförfattaren fastställer att det är skillnad 
på polisens hypotes om att rasism var ett motiv i attacken och att stämpla 
gärningsmannen som högerextrem terrorist. 
 
Ordet terrorism förekommer även det en gång, då det förklaras att dådet skulle handla 
om terrorism om det kommer fram att gärningsmannen hade ett ideologiskt motiv. 
 
Det är tydligt i denna artikel att författaren inte vill dra förhastade slutsatser och kalla 
Lundin Petterson för terrorist, utan han vädjar istället om att vänta tills det finns 
tydliga tecken på att det är ett terrordåd det rör sig om. Huvudtemat är således 
liknande det i Experter: Terrorist är rätt ord av Emma Löfgren, men med ett helt annat 
syfte.  
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Terrorist eller inte. 
 
 
Varning för enkla lösningar. Ledare utan angiven författare 
 
Artikeln från Dagens Nyheters ledarsida inleder med att beskriva hur många nationer 
valt att stänga sina gränser efter terrordåden i Paris 2015, detta på grund av 
indikationer om att en av gärningsmännen rest in i Frankrike med flyktingströmmen. 
Artikelförfattaren tar upp problematiken i den till synes enkla lösningen att stänga 
landsgränser som ett svar på terrordåden och menar att det inte finns några snabba 
lösningar på problemen. Fortsättningsvis talas det om hur ingripanden från väst i andra 
delar av världen ofta skapat fler problem än vad de har löst, samt hur det i andra fall är 
brist på interventioner som orsakat missär. Det beskrivs hur vi måste bekämpa 
terrorismen på såväl hemmaplan som i till exempel Syrien. Slutligen påpekar 
artikelförfattaren att islam som religion inte kan ställas till ansvar för vad jihadister och 
terrorister gör. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång, där det beskrivs hur det enligt BBC skulle behövas 
30 personer från säkerhetstjänsten för att hålla en potentiell terrorist under ständig 
uppsikt, och belyser därmed problemet med de extremister som vuxit upp i, eller tagit 
sig in i europeiska länder, och att stärkt bevakning inte är någon långsiktig lösning. 
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Ordet terrorism förekommer en gång, detta när artikelförfattaren påstår att det inte 
finns några enkla lösningar på terrorismen. 
 
Artikeln tar först och främst upp de många potentiella lösningar på hotet från 
terrorismen som diskuterats inom EU och varför de på lång sikt inte skulle fungera. Ett 
underliggande tema dyker upp i slutet när artikelförfattaren påpekar skillnaden mellan 
världsreligionen islam och mördande jihadister. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorierna Kampen mot terrorism och 
Religion versus extremister. 
 
 
Polisen: Den misstänkte mannen är mycket farlig av Emma Bouvin.  
 
Inledningsvis beskriver den här artikeln, skriven av Emma Bouvin för Dagens Nyheter, 
hur polisen i Frankrike gått ut med en efterlysning på en åttonde misstänkt 
gärningsman vid terrorattentaten i Paris 2015, Salah Abdeslam. Han ska vara en av tre 
bröder som var inblandade i attackerna. Vidare tas även den franska polisens teorier 
om att dådet samordnats av ett multinationellt team med säte i Belgien upp. Det talas 
även om hur en av terroristerna misstänkts ha kommit in i Europa tillsammans med 
syriska flyktingar, samt hur ett antal länder i Europa efter detta börjat motsätta sig 
EU:s flyktingkvoter. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång, när det förklaras hur man kommit fram till att 
ytterligare en terrorist var på fri fot. 
 
Ordet terrorism förekommer även det en gång, detta när det förklaras att den första 
gärningsmannen vars namn offentliggjordes inte har kopplats till terrorism förut, trots 
att han var känd för polisen sedan tidigare. 
 
Denna artikel handlar i huvudsak om de åtta terrorister som var inblandade i 
attackerna mot Paris 2015, om deras ursprung, hur de greps och hur en åttonde 
gärningsman fortfarande var på fri fot. Det huvudsakliga syftet med artikeln är att 
upplysa allmänheten om händelserna i Paris och polisens arbete efter attentaten. Ett 
undertema går att hitta i artikeln där teorin om att en av terroristerna ska ha kommit 
in i Europa med flyktingströmmen nämns, med kommentaren att EU-länder inte bör 
svara på detta genom att stänga sina gränser. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorierna Information om terrorism och 
Kampen mot terrorism. 
 
 
Den svenska beredskapen på terror är den sämsta på tjugo år av Mikael Holmström. 
 
Artikeln, publicerad i Dagens Nyheter, handlar om Sveriges bristande skydd mot 
eventuella terrordåd. För att förklara hur möjligheterna för trygghet inom landet har 
minskat de senaste 20 åren, tar Mikael Holmström upp tre punkter. Inledningsvis 
förklarar han hur vi i Sverige lever i illusionen att ”en gång är ingen gång”, och hur de 



 

22 

 

fruktansvärda händelser som faktiskt hänt ses som undantag. Detta som ett resultat av 
den 200 år långa freden inom landet. Vidare beskriver han hur Sverige saknar ett 
dugligt försvar mot de nya hot som uppstått, sedan beredskapspolisen försvann under 
1990-talet. Som tredje punkt talar Holmström om hur departement och myndigheter i 
nuläget fungerar som stuprör utan någon samordnande hängränna, vilket även det 
resulterar i en sämre trygghet för invånarna. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång. I artikeln nämns Taimour Abdulwahab, som på 
uppdrag av IS försökte spränga en bil på en gata i Stockholm i december 2010. 
 
Ordet terrorism förekommer två gånger. En gång för att förklara hur Sverige anser sig 
stå utanför omvärlden, även när det gäller terrorism. En andra gång när det förklaras 
att polisen i Sverige är svårt påfrestade på grund av nya akuta uppgifter, som till 
exempel höjd vaksamhet mot terrorism. 
 
Huvudtemat i denna artikel är att belysa hur illa Sverige ligger till i beredskapen mot 
terrorismen, samt det faktum att en attack faktiskt kan ske i Sverige trots att vi som 
land ofta anser oss stå utanför den verkligheten. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Terrorism i Sverige. 
 
 
Flyktingkrisen förstärks när fler vill stänga gränserna av Annika Ström Melin. 
 
Den här artikeln, skriven av Annika Ström Melin för Dagens Nyheter, beskriver hur 
flyktingkrisen förvärras när fler och fler länder vill stänga gränserna efter terrordåden i 
Paris 2015, samt hur resor över de inre EU-gränserna kan komma att påverkas. Det 
förklaras hur många länder, bland annat Frankrike och Belgien, redan efter attackerna 
mot satirtidningen Charlie Hebdo önskat skärpta regler och ökade säkerhetskontroller 
vid inre EU-gränser. I artikeln beskrivs det hur länder som Polen redan meddelat att de 
inte kommer att följa EU:s beslut om flyktingkvotering. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång i artikeln, i titeln till boken “La menace terrorist” 
skriven av Claude Moniquet. 
 
Ordet terrorism förekommer en gång i en mening där det förklaras att en av alla de 
kontroversiella frågorna som uppstått till följd av terrordåden i Paris är huruvida EU 
borde stänga ned nätsajter som bedrivs med en positiv attityd mot terrorism. 
 
Det centrala temat i artikeln är de direkta konsekvenser som stängningen av gränser 
inom och till EU skulle ha på dess invånare och människor som flyr, samt att 
terrordåden förvärrar flyktingkrisen på många sätt just eftersom flertalet länder efter 
attentaten valt att stänga sina gränser eller att ignorera EU:s flyktingkvotering.  
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Kampen mot terrorism. 
 
 
 



 

23 

 

Det krävs insikt om att IS står för absolut ondska av Michael Winiarski. 
 
Denna artikel från Dagens Nyheter redogör för det ständiga hotet från terrorismen. 
Den talar om en rad terrordåd som alla har gemensamt att målet för attackerna är 
eller har varit fiender till IS. Vidare jämför Michael Winiarski ett antal länders 
uttalanden om att vara för en samlad aktion mot IS med deras faktiska handlingar, 
med en antydan att de inte alltid stämmer överens med varandra. 
 
Ordet terrorist förkommer en gång, där det konstateras att det inte krävs en grupp av 
terrorister för att utföra fruktansvärda handlingar och skörda många offer. Anders 
Behring Breivik tas upp som exempel. 
 
Ordet terrorism förekommer två gånger. Artikeln refererar till ovan nämnda text av 
Annika Ström Melin som talade om hur flyktingkrisen avlöses av säkerhetsfrågor och 
kampen mot terrorismen. Det andra terrorism som finns i artikeln kommer från ett 
kondoleanstelegram skrivet av den iranske presidenten Hassan Rouhani till den franska 
presidenten efter attentaten i Paris 2015. 
 
Artikelns huvudtema är kopplingen mellan de senaste årens många terrordåd och IS, 
samt hur det krävs en samlad aktion mot organisationen för att kunna bekämpa dem. 
Syftet är dock också att förklara hur många länder som säger sig vara emot IS och dess 
terrorhandlingar gjort saker som inte alltid korrelerar med den ståndpunkten.  
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorin Kampen mot terrorism. 
 
 
Det finns all anledning till oro för terrorismen av Lena Mellin. 
 
Artikeln, som är publicerad i Aftonbladet under en särskild sektion rörande 
terrordåden i Paris, tar upp hur allvarligt hotet från IS är, och det faktum att det finns 
all anledning att vara rädd. Lena Mellin skriver om hur många, däribland svenskar, 
söker sig från EU för att strida under IS flagga och spekulerar om vad de kan göra om 
de tar sig tillbaka till Sverige. 
 
Ordet terrorist förekommer en gång, där Lena Mellin tar upp hur en 22-årig terrorist 
öppnade eld under ett möte om konst och yttrandefrihet i Köpenhamn 2015. På mötet 
befann sig konstnären Lars Vilks som avbildade profeten Muhammed som 
rondellhund, och vars liv IS satt ett pris på. 
 
Ordet terrorism förekommer två gånger. Första gången när Mellin skriver om hur 
många politiska ledare i och utanför EU är enade i kampen mot terrorismen och IS. 
Andra gången ordet nämns är också i relation till att världen är enig om att terrorismen 
måste bekämpas. Hon menar dock att det inte varit tillräckligt, då den bevisligen finns 
mitt ibland oss. 
 
Det centrala temat i artikeln är det faktum att IS och terrorismen absolut är något vi 
borde vara rädda för, då det finns all anledning att tro att någon redan sitter och 
planerar nästa attack mot Europa. Ett undertema handlar om hotet från de svenskar 
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som rest för att strida för IS och att de inte kommer att ändra sin ståndpunkt om de 
väljer att resa tillbaka till Sverige. 
 
Vi har valt att placera denna artikel under kategorierna Uppmaning till beredskap och 
Terrorism i Sverige. 
 

5.2 Ej direkt hantering av terrorism 
 
Två av de valda artiklarna beskriver i huvudsak inte någon direkt terrorhandling och för 
dessa ansåg vi att det krävdes en egen kategori. Det som gjorde att vi fick upp dessa 
artiklar i våra sökresultat är att det skrivits i artiklarna om en tysk terrorist som 
insatsstyrkan säger sig ha letat efter på Schillerska gymnasiet under de s.k. 
Göteborgskravallerna: 
 

Som DN tidigare berättat beslutade polisledningen i Göteborg att 
sätta in insatsstyrkan för att leta efter en tysk terrorist på skolan. 
Polisen hade fått in ett tips om att tysken planerade att skjuta poliser, 
och att han synts med vapen på Schillerska under lördagen. 
(Wadendal, 2001)  

 
I Aftonbladet skriver man istället såhär:  
 

Den officiella motiveringen, att man jagade en polishatande 
skjutvapenbeväpnad terrorist, kan inte tas på allvar. Skulle man i så 
fall ha erbjudit femhundra möjliga måltavlor och tvingat trehundra 
ungdomar att befinna sig i skottlinjen? (Deland, 2001) 

 
Det huvudsakliga temat är inte kopplat till vare sig terrorism eller någon specifik 
terrorist som utfört en terrorhandling vid just detta tillfälle. Artiklarnas huvudsakliga 
syfte är att ifrågasätta insatsstyrkans handlingar under Göteborgskravallerna 2001. 
 

5.3 Terrormisstankar pga. tidigare dåd 
 
Två av de tjugo valda artiklarna faller under kategorin Terrormisstankar pga. tidigare 
dåd. Dessa publicerades efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 
2001 när det ännu inte stod klart vem som låg bakom attentaten. I båda dessa artiklar 
presenteras dock Usama bin Ladin som misstänkt. Misstankarna grundas i de dåd Bin 
Ladin tidigare begått: 
 

- För att genomföra en sådan här logistisk operation krävs en 
terrororganisation som inte står någon annan efter. Bara en 
handfull terrorgrupper ryms på den listan... och skulle jag nämna ett 
namn i toppen av den listan så är det Usama bin Ladin. (Josefsson, 
2001) 
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Även i Dagens Nyheter beskrivs Usama bin Ladin som den enda med möjlighet att 
planera och genomföra ett attentat som detta: 
 

Ranstorp är säker på att, förutom en stat, Usama bin Ladin är den 
ende terrorist som har kapacitet för att planera och genomföra en 
så avancerad attack mot USA. (Kihlström, 2001) 

 

5.4 Spekulationer om kampen mot terrorism 
 
Flertalet av de artiklar vi valt ut till vår analys faller in under kategorin Kampen mot 
terrorism men endast en av de tjugo artiklarna faller in under denna snarlika kategori, 
Spekulationer om kampen mot terrorism. Det som skiljer denna artikel, och tillika 
kategorin, från de andra är att den innehåller spekulationer istället för konkreta förslag 
till handling. Per Ahlin inleder med att först ställa sig frågande till eventuella 
motreaktioner och skriver såhär i Dagens Nyheter:  
 

Den kanske viktigaste frågan är dock vad som händer nu. Och då 
menar jag inte att säkerheten vid flygplatser världen över kommer 
att skärpas. Jag tänker på den reaktion som president Bush 
förutskickat, och jag tänker på hur den internationella terrorismen 
bäst ska bekämpas. (Ahlin, 2001) 

 
Ahlin fortsätter sedan med att spekulera i vad motreaktionen till detta terrordåd kan 
bli: 
 

Den primära reaktionen i USA kan dock mycket väl bli att agera på 
egen hand, liksom man gjorde för något år sedan då misstänkta 
terrormål bombades i Afghanistan och Sudan. (Ahlin, 2001) 

 
Innan någon egentlig motreaktion genomförts faller det sig naturligt att spekulera i 
framtiden tillika motreaktioner som kan komma att ske efter terrordåden.  
 
Man förstår snabbt att Ahlin ställer sig kritisk till ett ensamt agerande från USA:s sida. 
Detta efter att ha citerat fredsforskaren Wilhelm Agrell: 
 

En amerikansk vilja att agera på egen hand riskerar dock att bli 
kontraproduktiv. "Vad som börjat är ett världskrig", skriver 
fredsforskaren Wilhelm Agrell på onsdagens DN Debatt, "inte i den 
betydelse ordet använts i det förflutna utan i den djupt 
skrämmande meningen att ett världsomspännande krig utkämpas 
utan synliga fronter och synlig motståndare". Och, förutsatt att 
Agrell har rätt, så kommer också varje motreaktion att uppfattas 
som en del i krigföringen. Det stärker övertygelsen att USA, varken 
för sin egen eller för andras skull, bör stå ensamt. (Ahlin, 2001) 

 

 
 



 

26 

 

5.5 Kampen mot terrorism 
 
Vi har valt att placera fem av artiklarna under kategorin Kampen mot terrorism. De har 
gemensamt att de på något sätt söker efter sätt att motverka eller bekämpa 
terrorismen. Många tar upp exempel på hur detta bäst bör göras, och huruvida dessa 
lösningar skulle vara effektiva på lång sikt. I Pressröster från USA, publicerad i Dagens 
Nyheter, presenteras hur flertalet tidningar från USA resonerade efter attackerna mot 
World Trade Center 2001: 
 

Det bästa sättet att svara mot terroristerna är genom den 
besvikelse det skulle ge dem om vi snabbt och öppet återgick till 
våra normala liv, även om det för många bara skulle vara på ytan. 
Livet måste gå vidare. (Dagens Nyheter, 2001) 

 
Efter attackerna mot Paris 2015 var diskussionen om vad som kan göras för att 
bekämpa terrorismen, och framförallt vad som kan göras för att förhindra attacker 
mot Europa, ett hett samtalsämne. Flera artiklar publicerade efter den händelsen 
behandlar EU:s flyktingkvotering och hur många länder, efter att det uppstått 
misstankar om att terrorister tagit sig in i landet med flyktingströmmen, krävde skärpta 
kontroller eller till och med valde att stänga sina gränser: 
 

Om det stämmer att någon eller några av gärningsmännen har 
tagit sig in i Europa som flyktingar kommer kraven på 
gränskontroll att skärpas. Men samtidigt ska man minnas att de 
terrorattentat vi hittills sett i Europa har utförts av personer som 
varit uppvuxna i landet där dåden begåtts. Stärkt gränskontroll är 
därför inte någon universallösning. (Dagens Nyheter, 2015) 

 
Emma Bouvin tar upp samma aspekt i Polisen: Den misstänkte mannen är mycket 
farlig: 
 

Attackerna i Paris bör inte göra att EU-länderna reflexmässigt 
avvisar flyktingar, betonar Junker. Men högt uppsatta politiker i 
Polen och Slovakien har redan sett Parisdåden som en anledning 
att dra sig ur EU:s flyktingkvoter. (Bouvin, 2015) 

 
Även Annika Ström Melin skriver om hur länder inom EU till följd av terrordåden i Paris 
vill stänga sina gränser: 
 

Gränser stängs och EU-länder som redan sedan tidigare sagt nej 
till att ta emot flyktingar utnyttjar attentaten i Paris för att 
strunta i sina åtaganden i EU. (Ström Melin, 2015) 

 
Ytterligare ett centralt tema i dessa fem artiklar som lett oss till att kategorisera dem 
som Kampen mot terrorism är vikten av en samlad aktion mot terrorgrupen IS. Det 
beskrivs hur flera länder och deras ledare sagt sig vara mot organisationens handlingar, 
men det förklaras sedan vidare hur de med sina handlingar visat på annat: 
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Rysslands, USA:s, Kinas, Storbritanniens, Irans, Turkiets och 
Saudiarabiens statschefer uttalar sig enstämmigt mot den 
omänsklighet som terrorsekten IS står för. Det är ord som 
förpliktigar, men hittills är det mest ord. (Winiarski, 2015) 

 

5.6 Terrorist eller inte? 
 
I tre av de tjugo artiklarna diskuteras vem man egentligen ska benämna som terrorist. 
Två av dessa kretsar kring risken i att vara för snabb i sin bedömning och att det ska 
finnas säkra bevis på att gärningsmannen haft politiska motiv till sina aktioner.  
 
I artikeln Blunder kan stå Indien dyrt, publicerad i Dagens Nyheter, skriver Mia 
Holmgren om hur Indien begått ett misstag när de tidigare anklagat Pakistan för att ha 
skyddat terrorister. Indien ska tidigare ha överlämnat en lista till Pakistan med femtio 
misstänkta terrorister som de tror att Pakistan skyddar.  
 
I artikeln skriver Holmgren att en av dessa femtio nu hittats. Däremot fanns han inte i 
Pakistan utan levde helt öppet med sin familj utanför Bombay, Indien. Holmgren 
skriver: 
 

Även terrormisstankarna mot Wazhul Kamar Khan verkar något 
oklara. Förra året greps han av polisen i Bombay och förhördes i 
en annan utredning. Då släpptes han omedelbart mot borgen.  
 
Historien har fått en enorm uppmärksamhet i Indien. 
Inrikesminister Palaniappan Chidambaram har haft svårt att 
förklara hur både polisen och säkerhetstjänsten missat kopplingen 
till terrorlistan. Enligt analytiker kan denna blunder stå Indien dyrt. 
Pakistan kan komma att avfärda andra namn på listan. (Holmgren, 
2011) 

 
Då den misstänkte tidigare släppts fri mot borgen så blir det tydligt att personen i fråga 
ej kan ha utfört något terrordåd. Holmgren avslutar: 
 

Wazhul Kamar Khans namn har nu strukits från 50-listan. Och den 
44-årige klädfabrikanten säger att han är född i Indien och aldrig har 
besökt Pakistan. Han har svårt att se hur hans namn kopplats ihop 
med terrorism. (Holmgren, 2011) 

 
I artikeln Vi måste sansa oss – innan vi vet mer, publicerad i Aftonbladet, skriver Oisín 
Cantwell om hur det finns belägg för att misstänka Anton Lundin Petterssons skolmord 
som terroristhandlingar. Men det mest centrala är att man inte ska vara för snabb i sin 
bedömning:  
 

Anledning finns dock att mana till besinning och inte förlora sig i 
spekulationer. Att polisen har rasism som en av sina hypoteser är 
inte samma sak som att gärningsmannen är en högerextrem 
terrorist.  
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Kloka utredare arbetar initialt brett och utesluter inget, att för tidigt 
snäva in perspektivet kan leda till blindhet för viktiga 
omständigheter. (Cantwell, 2011) 

 
Cantwell lägger också tyngd vid att det är beklagligt att gärningsmannen ej är vid liv 
och kan redogöra för sin drivkraft. Han jämför med Anders Behring Breivik: 
 

Att gärningsmannen inte kan berätta om sin drivkraft är olyckligt. 
Breivik överlevde och kunde i förhör och under rättegång 
redogöra för sin politik och varför han fann det nödvändigt att gå 
till attack. (Cantwell, 2011) 

 
Avslutningsvis skriver Cantwell återigen om vikten av att inte dra förhastade slutsatser:  
 

Det är som att vi aldrig lär oss. alQaida, hojtades det minuter 
efter bomben mot regeringskansliet i Oslo. Islamiska staten, 
trumpeterades [sic] det efter dubbelmordet på Ikea. 
Högerextremism, säger sig nu vissa veta. 
 
Vi lever i en tid där så många är sin egen spinndoktor och så 
snabbt gör politik av saker de inte vet någonting om. (Cantwell, 
2011) 

 
I den tredje artikeln, Experter: Terrorist är rätt ord, som publicerades i Dagens Nyheter 
ligger istället fokus på att man inte ska avfärda benämningen terrorist om det faktiskt 
bevisats att gärningsmannen haft politiska motiv. Emma Löfgren redogör för Anna-
Lena Lodenius tankar kring ordet i Dagens Nyheter: 
 

Anna-Lena Lodenius är journalist och författare och har under 
många år studerat autonoma och extremnationalistiska 
rörelser. Hon tycker det är märkligt att man är så snabb med att 
dra slutsatser om att Anders Behring Breivik har agerat ensam. 
-Jag tycker också det är konstigt att man inte skulle använda 
ordet terrorist för att beskriva honom. Det förväntas väl att 
man har något slags samhällsomstörtande idé och syfte med 
terrorism, och efter att manifestet har presenterats är det 
ganska uppenbart att han hade en politisk plan, säger hon. 
(Löfgren, 2011) 
 

I artikeln uttrycker Anna-Lena Lodenius också att man försöker förstå gärningsmannen 
när denne är av västerländsk härkomst. Emma Löfgren skriver: 
 

Redan har det i medierna börjat komma skildringar om 
gärningsmannens svåra barndom, kantad av mobbning och en 
frånvarande pappa. 
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-Jag tror att man betydligt snabbare tar till den typen av 
förklaringsmodeller när det gäller en av oss. Man ursäktar 
honom inte, men man försöker förstå. (Löfgren, 2011) 

 

5.7 Religion versus extremister 
 
Två av de valda artiklarna behandlar frågor som rör kopplingar, eller avsaknaden av 
kopplingar, mellan religioner och extremister som tillhör sagda religion. De fokuserar 
båda på hur hela religioner blir anklagade för terrorism som ett resultat av 
extremisters handlingar. I En bomb är en bomb – oavsett din religion, publicerad i 
Aftonbladet, tar Natalia Kazmierska upp skillnaden i hur man ser på terrorister från 
olika religioner och menar att helt oskyldiga muslimer ofta måste ta avstånd från 
terrorismen offentligt för att förhindra anklagelser, något som till exempel katoliker 
aldrig förväntas göra. 
 

Muslimer måste ta avstånd och fördöma, heter det. Efter 
självmordssprängningen på Drottninggatan i Stockholm var i stort 
sett alla svenska muslimer – från arabiska föreningen i Hässleholm 
till en författare från Turkiet och en shejk på Södermalm – tvungna 
att ta avstånd från terrorism offentligt. (Kazimierska, 2011) 

 
Den andra artikeln som också behandlar ämnet har vi tidigare tagit upp under 
kategorin Kampen mot terrorism. Den har dock ytterligare ett tydligt tema i att den vill 
visa på skillnaden mellan islam och jihadister: 
 

Lika lite som kristendomen kan hållas ansvarig för kristna 
fundamentalister som skjuter abortläkare, eller buddismen för 
Burmas förföljelse av landets muslimer, kan världsreligionen islam 
ställas till ansvar för vad mördande jihadister gör. (Dagens 
Nyheter, 2015) 

 

5.8 Försök till att förstå gärningsman 
 
Under Försök till att förstå gärningsman finner vi att två av artiklarna passar in. I 
Likheten med Oklahamabombaren slående, publicerad i Aftonbladet, gör Leif-Åke 
Josefsson en jämförelse mellan Anders Behring Breivik och Timothy McVeigh i vad vi 
tolkar som ett försök till att förstå dessa och deras handlingar: 
 

Timothy McVeigh byggde sin bomb med hjälp av 2,3 ton 
konstgödsel. Anders Behring Breivik kan mycket väl ha byggt sin 
bomb med delar av de 6 ton konstgödsel han nyligen köpte. 
(Josefsson, 2011) 

 
I En person som hatar har fyra experter utfrågats i ett försök att förstå Anders Behring 
Breiviks motiv till attacken mot Utöya 2011 och hur någon människa kan begå ett 
sådant brott: 
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Det är en kombination av personliga egenskaper och en stark 
övertygelse som gör att sånt här händer. Man måste ha en 
psykologisk störning för att begå den här typen av dåd, vem som 
helst kan inte stå framför obeväpnade tonåringar och döda dem 
en efter en. (Aftonbladet 2011)  

 

5.9 Terrorism i Sverige 
 
De tre artiklar som faller under kategorin Terrorism i Sverige tar alla upp eventuella 
kopplingar mellan terrordåd i Europa och framför allt Sverige. De ställer sig också 
frågan om de som rest från Sverige för att strida under IS flagga kan återvända, och 
vad som skulle kunna ske om det inträffar. I Systercell kan finnas i Sverige, publicerad i 
Aftonbladet, beskrivs polisens arbete efter attacken mot Utöya 2011, och hur de 
utreder huruvida det kan finnas kopplingar till terrorgrupper i Sverige: 
 

Klart är att polisen utreder eventuella kontakter med andra 
grupperingar – bland annat i Sverige och Storbritannien. 
(Holmqvist, Sandberg, Mossing & Lindberg, 2011) 

 
Den svenska beredskapen på terror är den sämsta på tjugo år, publicerad i Dagens 
Nyheter, fokuserar mycket på hur dåligt förberedda Sverige är på eventuella terrordåd. 
Mikael Holmström menar att många svenskar anser att något terrordåd aldrig kommer 
att inträffa inom landet, trots att det finns all anledning att tro att det kan ske när som 
helst: 
 

Sverige har undgått krig i 200 år vilket är glädjande. Men det 
skapar också en känsla av att stå utanför omvärlden och av att 
inget ont kan drabba oss. "Det händer inte här". När det 
oväntade ändå inträffar, ses detta närmast som ett undantag. 
En gång är ingen gång. Det gäller även för säkerhetsfrågor och 
terrorism – också i Stockholms centrum. (Holmström, 2015) 

 
I Det finns all anledning till oro för terrorismen redogör Lena Mellin för det ständiga 
hotet från terrorismen och menar att vi måste vara rädda, för fler attacker kommer att 
inträffa. Mellin tar också upp risken i återvändande svenska IS-krigare: 
 

För närvarande finns det ingenting som hindrar IS-krigare från att 
återvända till Sverige. Och varför skulle deras kamp upphöra här? 
Ingenting talar för att de skulle förvandlas till fromma lamm bara 
för att de åter befinner sig på svensk mark. (Mellin, 2015) 

 
 

5.10 Information om terrorism 
 
Av de valda artiklarna finner vi att tre kan kategorieras som Information om terrorism 
då de beskriver terrorism som skett eller talar om det i allmänhet. I Lena Sundströms 
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krönika Tiderna förändras – men människan är lika läskig som förut beskrivs hur 
terrorismen såg ut för 35 år sedan och hur den har förändrats fram till idag: 
 

Tiderna har förändrats. Det är bara människorna som är sig läskigt 
lika. I dag är det War on terror i stället för Vietnamkriget. The 
drone papers i stället för The pentagon papers. Palestina-Israel i 
stället för Nordirland. Och nya slags flyktingströmmar. 
(Sundström, 2015) 

 
Den andra artikeln, skriven av Emma Bouvin för Dagens Nyheter, behandlar attackerna 
mot Paris 2015, och beskriver polisens arbete efteråt då det kommit fram att en 
gärningsman var på fri fot: 
 

På söndagen jagades en åttonde attentatsman, som misstänks ha 
lyckats fly, över hela Europa. Fransk polis gick på söndagskvällen ut 
med en efterlysning, där de söker 26-åriga Salah Abdeslam, född i 
Bryssel. Han misstänks för inblandning i attentaten och är enligt 
polisen mycket farlig. (Bouvin, 2015) 

 

5.11 Uppmaning till beredskap 
 
Vi har valt att placera en artikel, Det finns all anledning till oro för terrorismen, under 
kategorin Uppmaning till beredskap, då vi finner att dess huvudsakliga syfte är att 
upplysa om och uppmana till beredskap för terrorism. Lena Mellin menar i artikeln att 
vi måste vara rädda, för att vara beredda: 
 

Det är inte roligt att vara rädd. Särskilt inte för en 
terrororganisation som vill skapa rädsla hos oss alla. Men det finns 
anledning att oroas. Just nu är världen inte hoppingivande. 
(Mellin, 2015) 
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6. Slutsatser 
 
När terrorattackerna drabbade USA 2001 hade man aldrig tidigare varit med om ett så 
omfattande terrordåd i västvärlden. Detta är också synligt i nyhetsjournalistiken. När 
al-Qaida attackerade USA fanns ingen färdig handlingsplan för hur man skulle reagera 
eller agera.  
 
Vi hittade ingen artikel skriven innan dessa attacker som direkt belyste terrorism eller 
någon terrorist. Därefter fanns spekulationer om vad som skulle hända och/eller vad 
man skulle göra. Därtill fanns också några förslag om hur USA skulle agera efter dåden.  
 
Vi såg en tydlig förändring vad gäller just motaktion. Längre fram i tiden gick det att dra 
paralleller till tidigare dåd och agera därefter medan man i början, som tidigare nämnt, 
inte riktigt visste vad man skulle göra.  
 
Över tiden kan vi se att människor och media är snabba med att rikta misstankar mot 
terrororganisationer när storskaliga attacker sker. Det fanns inte mycket tid till 
spekulation vid terrordåden i Norge men man kan, efter vad som skett vid de andra två 
nedslagen, dra slutsatsen att detta skulle ha skett även då om inte gärningsmannen 
arresterats så snabbt.   
 
Termerna terrorism och terrorist har inte förändrats i nyhetsjournalistiken. Däremot 
kan vi konstatera att media, efter terrordåden i Norge, börjat bryta ned begreppen och 
explicit förklara dem för att alla ska förstå vad som är en terrorhandling. Vid 
terrorattackerna i USA konstaterades det att det rörde sig om terrorism men 
förklarade inte vad detta innebar. Därför anser vi att det var lättare att använda sig av 
termerna vid denna tid eftersom att det aldrig krävdes någon förklaring. Nu krävs det 
att media förklarar motivet till handlingarna för att de ska kunna uttrycka sig i dessa 
termer. Därtill anser vi inte att media färgat termerna och gett dessa en ny innebörd. 
 
Terrordåden i Norge skiljer sig från de andra två nedslagen då gärningsmannen var en 
vit man från Norge. Vi såg en stor skillnad i hur media rapporterade efter de olika 
nedslagen. Efter terrorattackerna mot USA och Paris lades det stort fokus på vilka som 
låg bakom dåden, men motiven ifrågasattes aldrig på samma sätt som efter attacken 
mot Norge då det skedde mycket spekulationer om vad som kunde ha drivit Breivik till 
detta dåd. 
 
Efter attackerna mot USA 2001 rapporterade media om hur misstankar riktades mot 
Usama Bin Ladin och al-Qaida. Man skrev om hans tidigare terrordåd, hans ärvda 
förmögenhet och hur endast han hade makten att utföra en terrorhandling av den här 
storleken. Efter attackerna mot Paris 2015 konstaterades det snabbt att det var 
terrororganisationen IS som låg bakom dåden och media lade stort fokus på hur man 
skulle bekämpa terrorismen.  
 
Efter attackerna i Norge sökte man efter svar. I Aftonbladet bjöd man in fyra experter 
som fick svara på frågor vars svar skulle kunna hjälpa oss att förstå varför Breivik 
mördat så besinningslöst. Men när al-Qaida eller IS sades ligga bakom de andra två 
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terrordåden ifrågasattes aldrig motivet. I vissa fall förklarade media att landet som 
attackerats stridit mot terrororganisationen men utöver detta förklarades inte mycket.  
 
Den kvantitativa aspekten av undersökningen påvisade inte mycket. Vi märkte snabbt 
att förekomsten av termerna, terrorism och terrorist, inte hade någon betydelse för 
innehållet i artikeln. Vi hittade inte heller några andra ord som hade betydelse för den 
kvantitativa aspekten. 
 
Vi kunde inte hitta någon större skillnad i rapporteringen mellan de två olika tidningar 
vi valt artiklar från, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Något vi lade märke till var hur 
det efter attackerna mot USA skrevs två snarlika artiklar i de olika tidningarna där man 
presenterade Usama Bin Ladin som misstänkt. Aftonbladet hade dock lagt större fokus 
på hans förmögenhet, med rubriken USA:s fiende nummer 1 Usama Bin Ladin ärvde 2,5 
miljarder och byggde upp en ultramodern armé vilket vi tolkar som ett försök till att 
locka läsare. Dagens Nyheter har istället en mer informativ vinkel. Detta finner vi inte 
förvånande då kvällspress ofta är utmärkande vad gäller överdrivna rubriker. I övrigt 
behandlar de ämnen på ett liknande sätt. 
 
Annika Jonasson och Tina Nyrén hävdar i sin uppsats “Terrorism i svenska tidningar” 
(2005, s. 45) att dåd som riktas mot västerlänningar ofta tas för givet ha utförts av 
islamiska terrorister. Vi finner en tydlig parallell till detta i och med de snabba 
misstankar som riktades mot Usama Bin Ladin efter 11/9-attackerna. Tidningarna 
rapporterade direkt om misstankar från experter och det amerikanska 
utrikesdepartementet att Bin Ladin var den som låg bakom dessa dåd. 
 
Därtill hävdar Jonasson och Nyrén (2005, s. 45) att nyhetsrapporteringen ser likadan ut 
efter terrordåd och att journalistiken därför blir förutsägbar. Vi kom däremot inte fram 
till samma sak i vår analys utan anser snarare att det efter varje dåd finns olika vinklar 
och att texterna ser olika ut beroende på vilken typ av terrordåd som ägt rum. 
 
Det är tydligt att terrorhandlingar får stort utrymme i nyhetsjournalistiken. Enligt 
attributdagordningen anser media att terrorism är det allra viktigaste efter inträffat 
dåd. Efter analys av artiklarna såg vi att terrordåden ofta förklarades som fasansfulla 
och/eller fruktansvärda. Enligt teorin kommer detta därför att påverka hur 
allmänheten, läsarna, ser på händelser av denna typ och spara den tanken in i 
framtiden.  
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Bilaga 
 

 
 

Skotten i Göteborg - och lögnerna 
Mats Deland ställer några besvärliga frågor till polisen 
Aftonbladet. Publicerat i print 2001-07-20.  

Deland Mats Forskare Ekonomi. Sida: 5.  

 

Våldet i Göteborg har inte överallt lett till moralisk panik och rop på mer vapen till polisen. 

 

Europol har tagit emot ett knappt tusental namn på personer 

 

som haft med polisen att göra i Göteborg (bland dem mitt - som presskortslös 

 

reporter för en veckotidning fick jag vid ett tillfälle närmare studera det 

 

tillfälliga häktet i Kviberg). Kanske börjar saker och ting lugna ner sig. 

 

Senast i onsdags sa den franske utrikesministern Hubert Vidrine, enligt AFP, att 

 

"vi kan inte fortsätta att organisera storskaliga internationella möten under 

 

polisbeskydd; vi måste bygga ett system för dialog". 

 

Samma självrannsakan finns inom vänstern: vänstertidningar som Arbetaren, 

 

Internationalen och Yelah ger stort utrymme åt en självkritisk debatt, Ordfront 

 

ordnar ett seminarium som kanske blir en bok, Teater Tribunalen ordnar just en 

 

tribunal och Göteborgsaktionen samlar in vittnesmål från händelserna. I 

 

landsortstidningar som Dalademokraten släpps aktivister fram för att ge en helt 

 

annan bild än den som storstadspressen trummade ut. 

 

Likväl är det fortfarande den bilden som styr det rättsliga förfarandet efter 

 

kravallerna. Först efter att tidningen Arbetaren verkligen kontrollerat en del 

 

uppgifter visade det sig till exempel att insatschefen Håkan Jaldung ljugit om 

 

de berömda radiostörningarna. De ungdomar som greps i en lägenhet och som av 

 

Jaldung utpekats för att ha orsakat polisiär förvirring under fredagen kunde 

 

inte ha påverkat händelserna vare sig vid Avenyn eller Vasaplatsen eftersom de 

 

greps natten innan! Men den lögnen har cirkulerat utan att någon av de stora 

 

tidningarnas journalister reagerat. 

 

I de åtal som hittills publicerats talas det om fyra organiserade, förberedda 

 

upplopp. Jag tror inte att någon som varit på plats kan acceptera den 

 

beskrivningen, ens av det som hände på Avenyn, och definitivt inte av de 

 

förtvivlade våldsutbrotten vid häststormningen inne på skolgården på 
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Hvitfeldtska gymnasiet eller av det som hände vid Vasaplatsen. Som det fjärde 

 

upploppet i Göteborg anges inringningen av några hundra ungdomar på Järntorget 

 

under lördagskvällen. Jag har ännu inte hört någon, inte ens polisen, påstå att 

 

något som helst våld eller ens olydnad utövades från demonstranternas sida vid 

 

det tillfället (däremot blev några sittande demonstranter hundbitna). 

 

Fortfarande har jag inte heller hört någon trovärdig förklaring till den 

 

aktionen. Den officiella motiveringen, att man jagade en polishatande 

 

skjutvapenbeväpnad terrorist, kan inte tas på allvar. Skulle man i så fall ha 

 

erbjudit femhundra möjliga måltavlor och tvingat trehundra ungdomar att befinna 

 

sig i skottlinjen? Om händelsen nu rubriceras som våldsamt upplopp räddas 

 

möjligen polisledningens anseende. Men någon närmare förklaring får man inte 

 

(åklagaren Bengt Landahl vägrar kommentera brottsbeteckningen). 

 

Jag minns att jag innan skotten vid Vasaplatsen på fredagskvällen gapande av 

 

förvåning såg ett gäng nazister springa fram och tillbaka genom polisspärrarna. 

 

De heilade, ropade rasistiska slagord och i ett tidigare skede hade de vevat med 

 

skruvmejslar och cykelkedjor och misshandlat en deltagare i Nej till 

 

EU-demonstrationen vid Järntorget. Nu vet vi från åklagarhåll att ingen av 

 

nazisterna åtalats. Sannolikt blev ingen av dem ens gripen - jag såg dem 

 

försvinna bakom poliskedjan på Storgatan. Strax efter kom polisattacken, och det 

 

som sedan följde. 

 

Rebecka Bohlin skriver i Arbetaren om hur huligangruppen Wise Guys nu skryter på 

 

sin hemsida om hur de blåste "vänsterpacket". Även Nationell Ungdom, med nära 

 

anknytning till Björn Söderbergs mördare, meddelar att de haft folk på plats. 

 

Varför greps inte de? Och vem var det egentligen som kastade den första stenen? 

 

Detta är några av de frågor som försvunnit i det allmänna fördömandet av 

 

demonstranternas våld. Ett gäng manliga debattörer i femtioårsåldern har 

 

lanserat idén att kravallerna i Göteborg från demonstranternas sida var ett 

 

utslag av en "spänningens strategi"; en föga smickrande parallell till 

 

sjuttiotalets CIA-sponsrade italienska högerterrorister eller till sjuttio- och 

 

åttiotalens DDR-sponsrade RAF-terrorism. Strategin skulle med andra ord gå ut på 
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att provocera fram statligt våld, för att man gillar det eller för att man vill 

 

få folk förbannade på staten. Det stämmer att det efter kravallerna i Prag i 

 

höstas funnits tankar i riktningen (framförallt i en skrift utgiven av den tyska 

 

sektionen av People's Global Action) - att allt slags besvär på stan skulle 

 

vara av godo, eftersom det skulle störa toppmötesmaskineriet - men det är något 

 

helt annat att avsiktligt vilja provocera fram våld. 

 

Även de mest militanta grupperna var i Göteborg helt inriktade på 

 

ickevåldsaktioner. 

 

Dessa planer slogs sönder med polisens insats mot Hvitfeldtska. Det ursäktar 

 

inget av våldet, men när våldet skildras borde det ske i perspektivet av lätt 

 

åtkomliga fakta (mycket av resonemangen har varit fritt tillgängliga på 

 

Internet). Men även om det inte var meningen, lockade protesterna ändå fram ett 

 

statligt våld som inte bara är det grövsta som setts i Sverige sedan 

 

trettiotalet, utan som gett eko även på kontinenten. Nu talar jag inte i första 

 

hand om skotten - omständigheterna kring dem lär bli omsorgsfullt utredda och 

 

diskuterade vad det lider. Men jag har fortfarande inte sett någon hållbar 

 

motivering till insatserna mot de av Göteborgs stad tillhandahållna 

 

gymnasieskolorna. 

 

Jag förstår fortfarande inte varför polisen skulle attackera den fredliga festen 

 

vid Vasaplatsen (i stället för att ta fast de nazistiska slagskämparna) eller 

 

ringa in det fredliga, stillastående mötet på Järntorget på lördagskvällen. Och, 

 

det kan sägas nu, utan de syndikalistiska demonstrationsvakternas ingripande 

 

hade även den stora demonstrationen på lördagen attackerats (i syfte att ringa 

 

in det "svarta blocket"). Under natten mellan fredag och lördag var Göteborg 

 

laglöst land. Alternativt klädda, hemlösa demonstranter jagades å ena sidan av 

 

självutnämnda medborgargarden, å andra sidan greps de planlöst för sin klädsels 

 

skull av patrullerande piketer. Allt detta till ackompanjemang av en nästan enig 

 

mediakår. 

 

Hur polisens agerande kommer att bedömas vet vi inte - ansvarig åklagare är på 

 

semester till början av augusti (när målen mot demonstranterna bör vara 

 

färdiga). Under tiden kanske resten av oss bör fundera på om det verkligen är så 
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här vi tänkt oss att samhället - att du och jag - ska reagera på den 

 

provokation som en internationell proteströrelse med nödvändighet innebär. 

 

Bildtext: Demonstranter i Göteborg - i går föll ytterligare fem domar. Foto: AP 
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Göteborgskravallerna: Polischef försvarar skolräd 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2001-09-06.  

IA WADENDAL. Sida: 6.  

 

Nationella insatsstyrkans chef anser att det fanns 

starka skäl för att gå in på Schillerska skolan under 

toppmötesdagarna i juni. Han säger också att ingen av 

hans mannar uppträtt provocerande mot 

demonstranter. 
 

 

- DET FANNS mycket tydliga skäl att använda oss på 

skolan. 

 

Det säger Bertil Olofsson, insatsstyrkans chef, om 

stormningen av 

 

Schillerska skolan i Göteborg den 16 juni. Som DN 

tidigare berättat 

 

beslutade polisledningen i Göteborg att sätta in 

insatsstyrkan för 

 

att leta efter en tysk terrorist på skolan. Polisen hade fått in 

 

ett tips om att tysken planerade att skjuta poliser, och att 

han 

 

synts med vapen på Schillerska under lördagen. Enligt 

Bertil 

 

Olofsson var det ett mycket säkert tips. Att 

demonstranterna på 

 

skolan upplevde stormningen som en chock har han en viss förståelse 

 

för. 

 

- Men om det finns en eller flera beväpnade personer bland femtio 

 

andra så kan man inte säkert veta vem som är vem. De som finns där 

 

upplever det naturligtvis som väldigt dramatiskt och kommer att 

 

tycka att det är oerhört obehagligt. Men vi måste uppträda bestämt 

 

för att vara säkra på att inte utsättas för våld. 

http://ret.nu/SBRGjsoi
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Men det hade ju kunnat bli en gisslansituation på skolan om en 

 

desperat terrorist funnits där. Bör man storma in som ni gjorde då? 

 

- Vid gisslansituationer förhandlar vi alltid först, det är det vi 

 

är utbildade för, säger Bertil Olofsson. 

 

Men inför Schillerska diskuterades inga förhandlingar, eller? 

 

- Nej, jag vet inte varför det inte kom upp. 

 

Var det någon av dina poliser som begärde ut en ritning över 

 

skolbyggnaden på lördagseftermiddagen? 

 

- Nej, det var det inte. Det låter som ett väldigt märkligt sätt 

 

att agera. Jag vet inte vem det skulle vara. 

 

Det är polismästare Håkan Jaldung som är ytterst ansvarig för hur 

 

insatsstyrkan skulle agera i Göteborg. Bertil Olofsson säger att 

 

han välkomnar en utredning som kan klarlägga och förtydligas 

 

insatsstyrkans roll. 

 

Ni hittade ingen terrorist på skolan och ingen av dem som fanns där 

 

är misstänkt för brott. Är inte det ett misslyckande? 

 

- Vi måste ju agera på de tips vi har. Samtidigt är det ju på sätt 

 

och vis bra att vi inte hittade något. 

 

Insatsstyrkans huvudsakliga uppgift i Göteborg var att skydda 

 

statsbesöket och toppmötet, men viss civil spaning på stan bedrevs 

 

också. Enligt Olofsson har dock inga av hans poliser befunnit sig i 

 

närheten av någon stenkastning eller uppträtt provocerande. 

 

Han är också mycket tveksam till en del av vittnesuppgifterna från 

 

demonstranterna som var med på Schillerska och säger bestämt att 

 

ingen av hans poliser fällt nedsättande yttranden om dem som fanns 

 

på skolan. 

 

Attac-medlemmen Jenny Appelblad säger att en av dina poliser 

 

knuffade henne ner för en trappa? 

 

- Om det har skett, vilket jag anser vara osannolikt, så är det 

 

självklart inte bra. Men jag ställer mig mycket frågande till den 

 



 

42 

 

uppgiften. Ingen i vår styrka skulle kasta en person nerför en 

 

trappa, det har vi inget att vinna på. 

 

När Göteborgspolisens egen interna utredning av sin insats under 

 

toppmötesdagarna blir klar är fortfarande oklart. Tidigare har det 

 

talats om att den ska bli klar i oktober eller november. Ingen av 

 

de 30 poliser från insatsstyrkan som var med i Göteborg har ännu 

 

hörts av internutredarna. 

 

Ia Wadendal 

 

ia.wadendal@dn.se 

 

08-738 19 12 

 

Fakta/nationella insatsstyrkan 

 

+ Insatsstyrkan ingår i säkerhetsenheten i Stockholmspolisen, med 

 

bland annat piketen och skyddsenheten. Styrkan består av 50 man, 

 

och får utnyttjas av alla polisdistrikt i Sverige. Uppgiften är att 

 

bekämpa terrorism och grov brottslighet. 

 

+ Insatsstyrkan har mellan 60 och 80 uppdrag per år och ett tjugotal 

 

av dem är dykuppdrag. Till exempel var det insatspoliser som dök 

 

efter Arklöfs vapen. 

 

+ Insatspoliserna vidareutbildas hela tiden, och man samarbetar med 

 

Scotland Yard och FBI. 

 

+ Budgeten för nationella insatsstyrkan är 40 miljoner kronor om 

 

året, varav cirka 80 procent är lönekostnader.<p 

 

Bildtext: Starka skäl. Insatsstyrkans chef Bertil Olofsson ledde stormningen av Schillerska skolan i 

Göteborg. Han tilbakavisar anklagelserna om att polisen skulle agerat onödigt brutalt mot ungdomarna på 

skolan. 

 
© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Peter Wolodarski. Databasens namn: Peter Wolodarski / 

Dagens Nyheter / retriever-info.com 

 

Läs hela artikeln på http://ret.nu/HaOQOg18  



 

43 

 

USA:s fiende nummer 1 Usama bin Ladin ärvde 2,5 miljarder 

och byggde upp en ultramodern armé 
Aftonbladet. Publicerat i print 2001-09-12.  

Josefsson Leif Åke Journalist. Sida: 35.  
 

För tre veckor sedan kom en varning. Från Usama bin Ladin, USA:s Fiende Nummer 1. "Stora, 

mycket stora attacker mot amerikanska intressen", sa Usama bin Ladin i en intervju med en 

Londonbaserad arabisk tidning. Var detta hot vad en skräckslagen värld i går fick bevittna? 

 

Det vet vi inte. 

 

Men bara minuter hann gå efter det att det andra planet kraschat in i World 

 

trade centers då oskadda tvillingskrapa innan Usama bin Ladins namn nämndes. 

 

Det var då sanningen gick upp för alla. 

 

Att det var ett terrordåd, ingen vanlig tragisk flygolycka. 

 

Det amerikanska utrikesdepartementet pekade sent i går kväll ut Usama bin Ladin 

 

som direkt ansvarig. Flera timmar tidigare hade terroristexperternas misstankar 

 

börjat röra sig i samma riktning. 

 

Som hos Chris Yates, flygexpert hos Janes Transport i London. Intervjuad av 

 

nyhetsbyrån Associated Press förklarade han: 

 

- För att genomföra en sådan här logistisk operation krävs en terrororganisation 

 

som inte står någon annan efter. Bara en handfull terrorgrupper ryms på den 

 

listan... och skulle jag nämna ett namn i toppen av den listan så är det Usama 

 

bin Ladin. 

 

 Kan ha 8 000 skadade på sitt samvete  
 

 Abdel Bari Atwan, redaktör för Londonbaserade al-Quds al-Arabi, känner Usama bin 

 

Ladin och har nyligen intervjuat honom. Han svävade ännu mindre på målet. 

 

- Det är mest sannolikt ett dåd av islamiska fundamentalister. Usama bin Ladin 

 

varnade för tre veckor sedan att han skulle genomföra en ojämförbart stor attack 

 

mot amerikanska intressen, sa Atwan till nyhetsbyrån Reuters bara några timmar 

 

efter chockbilderna från USA. 

 

"Ojämförbart stor" stämmer som beskrivning. Om Usama bin Ladin är hjärnan bakom 

 

det som skedde under några morgontimmar i USA i går, så överträffar det när det 

 

gäller döda, skadade och skadegörelse allt det han sammantaget anklagats för 

 

ända sedan början av 90-talet. Ett decennium av dåd där drygt 300 personer 

 

dödades och närmare 8 000 skadades. Och ett decennium där han stegvis 



 

44 

 

 

manövrerade sig fram till positionen som USA:s "Fiende Nummer 1". 

 

 Attackerade med kryssningsrobotar  
 

 Efter Saddam Hussein kom Slobodan Milosevic och efter Milosevics fall var scenen 

 

given för Usama bin Ladin, tidigare "bara" utpekad som världens farligaste 

 

terrorist. 

 

Redan i början av 2001 deklarerade CIA-chefen George Tenet i ett kongressförhör 

 

om Usama bin Ladin: 

 

- Det mest akuta allvarliga hotet mot USA:s säkerhet. 

 

Så är också Usama bin Ladin den enda privatperson USA förklarat krig mot. Och 

 

som man avfyrat kryssningsrobotar mot. 

 

Det skedde den 20 augusti 1998, två veckor efter det att USA:s ambassader i 

 

Kenya och Tanzania sprängts i ruiner med över 200 döda. Usama bin Ladin 

 

utpekades som hjärnan bakom dåden. 

 

Ett 70-tal tomahawk-missiler avfyrades från amerikanska krigsskepp i Arabiska 

 

havet. Målet var Usama bin Ladins sex militära träningsläger för 

 

terroristaktioner på afghansk mark. 

 

Men huvudmålet undkom. I stället dödades 25 pakistanska militärer. Och myten om 

 

Usama bin Ladin och hans förmåga att gäcka USA bara växte. 

 

Två dagar efter den amerikanska attacken förklarade han: 

 

- Vi kommer att hämnas med gärningar, inte med ord. Det här kriget mot USA har 

 

knappt börjat än. 

 

Myten, ja. Det är historien om den rebelliske sonen till en saudisk 

 

storbyggmästare som skapade ett miljardimperium genom att gå den saudiska 

 

kungafamiljens byggnadsärenden. 

 

Sonen gick i pappans fotspår till en början. Usama bin Ladin byggde själv upp 

 

ett miljardimperium i Saudiarabien och grannländer. Plus att han ärvde 2,5 

 

miljarder kronor när pappan dog. 

 

Men när Sovjet ockuperade Afghanistan i slutet av 70-talet började Usama bin 

 

Ladins resa för islams försvar. Han krigade i tio år, sårades ett flertal gånger 

 

och slutade som krigshjälte när Sovjet gav upp och tågade ut. 
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Återkomsten till affärslivet blev kortvarig. I början av 90-talet placerade USA 

 

trupper och flyg på saudisk mark under Gulfkriget mot Saddam Hussein. Usama bin 

 

Ladin anklagade de styrande i Jedda för att agera som lydstat. 

 

Kungafamiljens dom blev hård. bin Ladin utvisades och hans familj tvingades ta 

 

avstånd från honom. Sudan blev hans första tillflykt under fem år på 90-talet 

 

innan Usama bin Ladin på allvar etablerade sig i Afghanistan. 

 

 Avlysssnade mobiltelefonerna  
 

 Det är där myten fått nya inslag. Gömmer han sig i bergmassivet Hindu Kush i 

 

norra delen av landet? Hur stor är hans privata armé? 2 000 eller 5 000 man 

 

stark? Har han tillgång till amerikanska missiler för eget försvar, köpta 

 

smuggelvägen? 

 

Hans teknologiska utrustning har beskrivits som ultramodern med det bästa av 

 

datorer. Men han slutade använda mobiltelefonen när han upptäckte att USA kunde 

 

satellitavlyssna honom. 

 

Efter det uppges hans ordergivning ske via internet, något amerikanska 

 

underrättelsekällor döpt till e-jihad, ett heligt elektroniskt krig. En cd-rom 

 

kopplad till bin Ladin påträffades också när sex misstänkta terrorister greps i 

 

Jordanien. På den fanns beskrivningar av hur man bygger bilbomber, avfyrar 

 

raketgevär och dödar icke-muslimer. 

 

Om hans familjeliv är mycket lite känt. En uppgift säger att han har tre fruar. 

 

En annan att hans femte fru är dotter till mulla Mohammed Omar, talibanledaren i 

 

Afghanistan. 

 

Senast han visade något i familjeväg var när han i somras gifte bort sin äldste 

 

son. 

 

Sedan var det tyst om honom i några månader. 

 

Ända tills de där ryktena började dyka upp för tre veckor sedan. 

 

 Misstänks bombat World trade center redan 1993  
 

 26 februari 1993: En bomb detonerar under World Trade Center i New York. Sex 

 

personer dödas och fler än tusen skadas. Hos en av dem som senare grips 

 

påträffas en lapp med bin Ladins namn och adress. 

 

November 1995: En amerikansk militärbas i Saudiarabien utsätts för ett bombdåd. 
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Sju personer dör. 

 

Juni 1996: Ett nytt bombdåd mot en amerikansk militärbas i Saudiarabien. 19 

 

personer dör och fler än 400 skadas. 

 

November 1997: 58 turister, 35 av dem från Schweiz, dödas i Luxor, Egypten. En 

 

egyptisk terrororganisation tar på sig ansvaret. Usama bin Ladin utpekas senare 

 

som en av finansiärerna bakom dådet. 

 

7 augusti 1998: USA:s ambassader i Nairobi i Kenya och i Dar es Salaam i 

 

Tanzania sprängs i luften. 224 personer (varav 12 amerikaner) dör och fler än 5 

 

500 personer skadas. Veckan innan hade fyra medlemmar av islamska Jihad, en 

 

samarbetspartner till bin Ladin, gripits med CIA:s hjälp och utlämnats till 

 

Egypten för dödsstraff. bin Ladin åtalas senare i New York i sin frånvaro för 

 

dåden. Attackerna utfördes den 7 augusti, på årsdagen av det att USA:s trupper 

 

anlände till Saudiarabien efter Iraks invasion av Kuwait. 

 

12 oktober 2000: En liten båt, lastad med sprängmedel, exploderar invid den 

 

amerikanska jagaren "USS Cole" i hamnen Aden i Jemen. 17 amerikanska 

 

marinsoldater dödas. 

 

 Har egna träningsläger för terrorism  
 

 1955: Föds som den yngste sonen till Muhammed bin Ladin, en miljardär som 

 

skapade sin förmögenhet som storbyggmästare åt den saudiska regeringen. När 

 

fadern dog ärvde Usama 2,5 miljarder kronor. 

 

1979: Reser till Afghanistan för att tillsammans med Mujahedin kämpa mot de 

 

sovjetiska ockupationstrupperna. bin Ladin såras ett flertal gånger under det 

 

tio år långa kriget. 

 

1985: Grundar en organisation som kämpar för islams rättigheter runt om i 

 

världen. 

 

1988: Startar en officiell islamsk motståndsrörelse. 

 

1989: Fyttar hem till Jedda sedan Sovjet dragit sig ur Afghanistan. Han övergår 

 

till att sköta familjens affärsverksamhet. Parallellt stöder han militanta 

 

grupper som arbetar för att störta den saudiska regimen. 

 

1991: Engagerar sig mot USA under Gulfkriget. Efter upprepade terrorhot väljer 
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den saudiska regeringen, som upplåter baser åt USA:s trupper, att utvisa bin 

 

Ladin. Han flyttar till Sudan. 

 

1996: Utvisas från Sudan efter påtryckningar från både FN och USA. Beger sig 

 

till Afghanistan och bygger upp träningsanläggningar för terroraktioner. 

 

1998: USA anfaller hans anläggningar med missiler avfyrade från krisskepp i 

 

Arabiska havet. Usama bin Ladin undkommer. 
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Terrorattacken mot USA: "Det är troligen bin Ladins verk" 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2001-09-12.  

STAFFAN KIHLSTRÖM. Sida: 10.  
 

FAKTA/Usama bin Ladin + Usama bin Ladin föddes 

1955 i Saudiarabien och är arvtagare till en stor 

förmögenhet. + Han engagerade sig 1979 i den 

afghanska befrielsekampen mot 
 

 

Sovjets ockupation samma år. Organiserade humanitärt och 

militärt 

 

bistånd från arabvärlden med baskontor i Pakistan. 

 

+ Ledde 1986 den första rent arabiska gerillaoperationen i 

 

Afghanistan. 

 

+ Upprättade 1989 paraplyorganisationen al Qaida 

("Basen") till stöd 

 

för islamistiska oppositionsgrupper runt om i världen. Efter 

den 

 

sovjetiska utmarschen från Afghanistan samma år återvände 

han till 

 

Jiddah för att bedriva affärer, driva politisk opposition mot 

den 

 

saudiska monarkin samt bilda familj. 

 

+ Utvisades 1991 ur Saudiarabien för illegal politisk 

aktivitet samt 

 

för vapensmuggling. Flyttade till Sudan. Pendlade mellan Khartum 

 

och London för att samordna militanta islamiska grupperingar. 

 

+ Fråntogs 1994 medborgarskapet och merparten av sin egendom i 

http://ret.nu/Wy8grRXM
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Saudiarabien. 

 

+ Uppmanades i maj 1996 att lämna Sudan och begav sig till 

 

Afghanistan. 

 

+ Utfärdade 23 augusti 1996 en "krigsförklaring" mot USA och följde 

 

den 23 februari 1998 upp denna uppmaning till alla muslimer att döda 

 

amerikanska medborgare. 

 

+ Förklarades av Clintonadministrationen i augusti 1998, efter 

 

bombdåden i Östafrika, vara "USA:s mest eftersökta terrorist". I 

 

november samma år anklagade USA:s justitiedepartement honom för att 

 

leda en konspiration i syfte att döda amerikaner och utfärdade en 

 

belöning till den som kan gripa bin Ladin. 

 

+ "Försvann" 1999 till en fristad i ett bergsområde i Afghanistan. 

 

Han sägs ha av en livvakt på bortåt 3 000 soldater. 

 

+ Han är en av de mest hatade männen i USA, men är hjälte för många 

 

yngre i arabvärlden. 

 

+ Talibanregimen i Afghanistan har gett honom en fristad. 

 

+ Bin Ladin har manat till heligt krig mot USA och till att döda 

 

amerikaner och judar. 

 

+ Anklagas för en rad terrordåd riktade mot amerikanska mål. 

 

Terroristexperten Magnus Ranstorp pekar ut den saudiarabiske 

 

terroristledaren Usama bin Ladin och hans organisation som den som 

 

troligen ligger bakom attackerna mot mål i USA. 

 

MAGNUS RANSTORP är expert på arabvärldens politik och terrorism, 

 

verksam vid universitetet Saint Andrews i Storbritannien. Han 

 

spelade också en nyckelroll i de hemliga sonderingar mellan Israel 

 

och den shiitiska Hizbollahmilisen som ledde till att Israel drog 

 

tillbaka sina styrkor från säkerhetszonen i Libanon 2000. 

 

Ranstorp är säker på att, förutom en stat, Usama bin Ladin är den 

 

ende terrorist som har kapacitet för att planera och genomföra en så 

 

avancerad attack mot USA. 
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- Och jag tror inte att det är en stat. Då återstår bara Usama bin 

 

Ladin och hans följeslagare. Hans organisation har kapaciteten. 

 

Precisionen i attackerna talar också för bin Ladin, Det finns bara 

 

den möjligheten, säger Ranstorp till DN. 

 

Usama bin Ladin är den som pekats ut som ansvarig för de nästan 

 

samtidiga bombattackerna mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och 

 

Tanzania i augusti 1998 då minst 224 människor dödades och tusentals 

 

skadades. 

 

USA slog efter bara några veckor tillbaka mot bin Ladins förmodade 

 

bas i Afghanistan och mot mål i Sudan. Vid rättegången i USA mot 

 

dem som misstänktes för bombdåden var en avhoppad medarbetare till 

 

Usama bin Ladin ett av åklagarnas nyckelvittnen. 

 

Ranstorp tror inte att attackerna mot amerikanska mål i USA har sin 

 

grund i konflikten mellan Israel och palestinierna. 

 

- Inte alls. Jag känner de organisationerna väl. Det är inte deras 

 

"modus operandi", deras arbetsmetod. 

 

- Det här är kapitel två på det som hände i Tanzania och Kenya och 

 

USA:s repressalier mot Afghanistan och bin Ladin. 

 

Magnus Ranstorp tror att USA:s svar kommer att bli en militäraktion 

 

för att inte visa sig maktlöst. Och han tror att det blir en stor 

 

militär aktion, större än repressalierna för ambassadbombningarna 

 

1998. 

 

- USA avvaktar nog ett tag, men det kommer en aktion. Tveklöst. 

 

Och då kommer man att gå hårt åt bin Ladin. 

 

Staffan Kihlström 

 

FAKTA/attentat som bin Ladin anklagas ha initierat eller varit 

 

delaktig i 

 

+ 26/2 1993, New York: Bombdåd mot World Trade Center. 6 människor 

 

dödades, över 1 000 skadades. 

 

+ 3/10 1993, Mogadishu: Helikopternedskjutning i Somalia. 18 

 

USA-soldater dödades, 73 sårades av somaliska gerillasoldater. 
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+ 13/11 1995, Riadh: Bombdåd mot saudisk militärförläggning, 6 

 

amerikaner dödades. 

 

+ 19/11 1995, Islamabad: Bombdåd mot Egyptens ambassad i Pakistan. 

 

17 människor dödades och 60 skadades. 

 

+ 26/6 1995, Addis Abeba: Mordförsök på Egyptens president Hosni 

 

Mubarak. 

 

+ 25/6 1996, Dhahran: Bombdåd mot militärförläggningen Khobar 

 

Towers, varvid 19 amerikaner dödades och 240 amerikaner och saudier 

 

skadades. 

 

+ 7/8 1998, Dar es Salaam och Nairobi: Bombdåd mot USA-ambassaderna 

 

i Tanzania och Kenya. 224 människor dödades och över 4 000 

 

skadades. 

 

+ 1999-2000, Groznyj och Moskva: Vapenleveranser och militär träning 

 

till tjetjens- ka gerillan, som bland annat misstänks ha använts vid 

 

attentat mot civila hus i Mosk-va. 

 

+ 22/8 2000, Israel: Militärt stöd till palestinska organisationer 

 

för bombdåd mot israeler. 

 

+ 12/10 2000, Aden: Bombdåd mot amerikanska jagaren USS "Cole" på 

 

besök i Jemen, varvid 17 besättningsmän dödades.<p 

 

Bildtext: Utpekas. Den saudiarabiske terroristledaren Usama bin Ladin. 
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Hörna/Per Ahlin: På Amerikas sida mot terrorismen 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2001-09-13.  

PER AHLIN. Sida: 2.  
 

USA är en nation i chock efter det fasansfulla 

terrordåd som slog mot hjärtat av den 

amerikanska demokratin. Och redan innan 

dammet skingrats började frågorna ställas om 

hur det var möjligt. Hur 
 

 

kunde den amerikanska säkerhetstjänsten misslyckas 

med att avslöja 

 

denna av allt att döma synnerligen välplanerade 

aktion? 

 

Frågan ställs också om USA:s arroganta 

utrikespolitik under George W 

 

Bush spelat någon roll för vettvillingarnas val av 

mål. Politiken 

 

är visserligen värd kritik, men det är svårt att tro att 

någon annan 

 

linje gjort USA mindre sårbart. Det är ju inte första 

gången 

 

amerikanska mål träffas. 

 

Mer befogad är frågan om Washingtons 

försvarsprioriteringar är de 

 

rätta. "När en självmordsbenägen terrorist bara behöver skaffa 

 

flygbiljetter mellan Boston och Los Angeles för att kunna spränga 

 

World Trade Center i luften, är det rimligt att undra om ett 

 

missilförsvar verkligen bör ha högsta prioritet", skriver New York 

 

Times på ledarplats. 

 

Tisdagens händelser visade med förskräckande tydlighet att hotet mot 

 

amerikaners säkerhet inte kommer från interkontinentala missiler 

 

ivägskjutna av någon skurkstat, det kommer från terrorister som lätt 

 

kan gömma sig bland vanligt folk på vanliga platser. 

 

Den kanske viktigaste frågan är dock vad som händer nu. Och då 

 

menar jag inte att säkerheten vid flygplatser världen över kommer 

 

att skärpas. Jag tänker på den reaktion som president Bush 

 

förutskickat, och jag tänker på hur den internationella terrorismen 
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bäst ska bekämpas. 

 

"Detta kommer med säkerhet att betyda att kampen mot internationell 

 

terrorism kommer att dominera den internationella dagordningen tills 

 

den är vunnen", framhöll EU:s utrikeskommissionär Chris Patten i en 

 

första kommentar till angreppen. 

 

Uppenbart är att han har rätt. Den primära reaktionen i USA kan 

 

dock mycket väl bli att agera på egen hand, liksom man gjorde för 

 

något år sedan då misstänkta terrormål bombades i Afghanistan och 

 

Sudan. 

 

En unilateral aktion från amerikansk sida behöver varken vara 

 

oacceptabel eller olaglig. Demokratier måste ha rätt att försvara 

 

sig. Det går därtill att finna juridiska argument till stöd för en 

 

eventuell attack. 

 

Pål Wrange, ämnesråd i folkrätt vid UD, laborerade i en artikel i 

 

Internationella studier för en tid sedan med begreppet självhjälp. 

 

En stat har en skyldighet att se till att dess territorium inte 

 

används på ett sådant sätt att det skadar andra. 

 

Man skulle därför, menade Wrange, kunna hävda "att om en stat inte 

 

förmår det har den drabbade rätt att ingripa" - att helt enkelt 

 

utföra det som staten själv borde ha gjort. 

 

En amerikansk vilja att agera på egen hand riskerar dock att bli 

 

kontraproduktiv. "Vad som börjat är ett världskrig", skriver 

 

fredsforskaren Wilhelm Agrell på onsdagens DN Debatt, "inte i den 

 

betydelse ordet använts i det förflutna utan i den djupt skrämmande 

 

meningen att ett världsomspännande krig utkämpas utan synliga 

 

fronter och synlig motståndare". 

 

Och, förutsatt att Agrell har rätt, så kommer också varje 

 

motreaktion att uppfattas som en del i krigföringen. Det stärker 

 

övertygelsen att USA, varken för sin egen eller för andras skull, 

 

bör stå ensamt. 

 



 

53 

 

"Amerika måste vända sig till resten av världen och åstadkomma en 

 

gemensam hållning mot terrorismen", skriver kolumnisten Anthony 

 

Lewis i New York Times. "Nästan alla länder, oavsett vilken politik 

 

de för, har ett gemensamt intresse av elementär säkerhet. Kina har 

 

det. Ryssland har det." 

 

Ett betydande ansvar ligger hos FN. Organisationens 

 

generalsekreterare Kofi Annan har tidigare talat om "ett globalt hot 

 

som kräver global handling". 

 

Förslag saknas inte. Det handlar om att stater som ger terrorister 

 

en fristad eller förser dem med pengar ska utsättas för hårt 

 

internationellt tryck. Det handlar om att kontrollera tillverkning 

 

och export av sprängämnen, om att se över reglerna för utlämning av 

 

misstänkta personer, om att stärka för- buden mot biologiska och 

 

kemiska vapen. 

 

Men det handlar också om att FN:s säkerhetsråd, som redan fastslagit 

 

att terrorismen utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet, 

 

nu förmår att agera sammanhållet och med kraft. Eller, om 

 

världsorganisationen skulle tas som gisslan av en diktatur, att en 

 

koalition av demokratiska stater kan skapas. 

 

Terrorismen är ett internationellt problem och måste behandlas som 

 

ett sådant. Det är inte bara USA som drabbats. Det är alla vi som 

 

har förmånen att leva i demokratiska och öppna samhällen. 

 

Per Ahlin är utrikesredaktör 

 

per.ahlin@dn.se<p 
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PRESSRÖSTER FRÅN USA 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2001-09-14. Sida: 2.  

 

Bygg tornen igen! The Manchester Union 

Leader skriver att USA bör visa sin inre 

styrka och sitt globala ledarskap genom att 

bygga upp World Trade Center igen: Om 

fienden förstör ditt hus i krig kan du inte 

återhämta dig förrän 
 

 

du åter byggt upp huset. World Trade Center var 

inte bara ett hus, det var ett nationalmonument. 

Dess frånvaro i New Yorks skyline är ett 

monument i sig självt: ett monument över offren. 

Genom att fylla det hålet i New Yorks silhuett 

kan vi också börja fylla igen det gapande hålet i 

vårt nationella självförtroende. 

 

Terroristernas mål 

Rocky Mountain News (Denver) skriver att 

terroristerna inte ska få styra vårt sätt att leva: 

 

Att stänga all flygtrafik var troligen nödvändigt 

av säkerhetsskäl, men att ha för stora 

restriktioner i framtiden vore ett misstag. Ett av 

terroristernas mål var att förneka oss vårt sätt att 

leva. 

 

- - - 

 

Det bästa sättet att svara mot terroristerna är 

genom den besvikelse det skulle ge dem om vi 

snabbt och öppet återgick till våra normala 

liv, även om det för många bara skulle vara på ytan. Livet måste gå vidare. 

 

Enat Amerika 

Arkansas Democrat-Gazette (Little Rock) skriver om hur den fruktansvärda situationen i New York och 

Washington också enat amerikaner över etniska gränser och tagit fram det bästa i människor: 

 

Denna vecka fick de fina fraserna om att offra sig själv för andra konkret kött och blod: Hundratals 

brandmän i New York har rapporterats döda i tjänsten. Andra New York-bor, som vanliga dagar glatt 

trampar ner varandra, har rusat till för att hjälpa till med vad de kan. 

 

- - - 

 

Sjuksköterskorna, läkarna, utryckningspersonalen och alla frivilliga kom i alla färger, svarta, vita, 

hispanics, asiater. De kunde vara judar, kristna, muslimer, buddister, eller ytterligare något annat. 

 

Det spelade ingen roll. 

 

Vrede 

Terrorattacken gjorde oss först förlamade, men nu kommer vreden, skriver The Plain Dealer (Cleveland): 

Vrede är en naturlig reaktion på ett sådant barbari. Djupt liggande instinkter säger oss att vi måste slå 

tillbaka mot dem som så kallblodigt förvandlade våra flygplan till massförstörelsevapen. 

 

Men det finns en stor fara i att okontrollerad vrede blir missriktad vrede, och på så sätt ett hot mot 

oskyldiga. 
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Det finns tydliga tecken på att attackerna utfördes av Usama Bin Ladin, en terrorist med band till radikal 

islamism. Vissa amerikaner, i sin ilska, tycks se det som en anledning att slå till mot muslimer i 

allmänhet, eller mot vem som helst med arabiska rötter. Det är totalt fel. Det svärtar ner tusentals 

patriotiska medborgare med den religionen eller bakgrunden. 

 

Döm inte araberna 

Bilderna av palestiniernas glädjedans över terrordådet i New York är ingen ursäkt för försök att 

skuldbelägga araber, skriver Detroit Free Press: 

 

Syndabockstänkande, eller försök att dra alla araber eller arab-amerikaner över en kam, skulle inte bara 

vara orättvist. Det skulle också vara att sänka oss själva till samma nivå som terroristerna när vi pekar ut 

en oskydig grupp vars enda brott är att de råkar likna attentatsmännen. Inte minst i Michigan, hem för 

Amerikas största grupp etniska araber, känner människor dem som amerikaner, vänner, grannar, kolleger 

och familjemedlemmar. De sörjer också över tisdagens död och destruktion. Den som försöker ställa 

amerikaner mot amerikaner spelar bara Amerikahatarna i händerna genom att förse dem med ännu ett 

oskyldigt offer. 

 

Hårt straff 

Den omedelbara utmaningen är att finna och straffa de skyldiga. Straffet måste vara hårt och 

avskräckande. Det måste utgöras av ett förkrossande slag, inte bara ett budskap, annars kommer bara 

terroristerna att krypa ur sina hålor som vinnare, varnar Milwaukee Journal Sentinel, som i nästa stycke 

anslår en betydligt mjukare ton: 

 

Vi måste akta oss för att utse syndabockar. Bin Laden, hans allierade och revolutionära islamiska 

fundamentalister hotar Amerika. Men islamistisk terrorism är inte islam; majoriteten av alla muslimer, här 

och på andra platser, tar avstånd från terroristernas hat och våld eftersom det är oförenligt med deras 

grundläggande religiösa principer. 

 

- - - 

 

Amerika fick på onsdagen stöd från sina allierade i kampen mot terrorismen. Det var väntat. Vad som 

ännu är både osäkert och avgörande, är i vilken mån länder utanför Natosamarbetet är beredda att stöjda 

Amerika. Inte minst Kina, Ryssland och arabstaterna. 

 

Inte vunnit. 

Om terroristernas mål var att skapa kaos, har de inte lyckats, skriver The Atlanta Journal-Constitution: 

Sant är att nedre Manhattan ter sig kaotiskt nu och att välkända symboler för vårt land fallit, men 

institutionerna för att försvara nationen är väl fungerande och på hugget. Terroristerna har inte lyckats ta 

vår frihet. Friheten att komma och gå som vi vill, friheten att känna tillit och förtroende för varandra. 

 

Så länge vi amerikaner bibehåller vår värdighet och balans, snuvar vi terroristerna på deras triumf. 

 

Slå tillbaka 

Vi måste slå tillbaka mot terroristerna utan att ge upp vår frihet. Friheten är terroristernas egentliga mål, 

skriver The Sacramento Bee: Trots dess fruktansvärda fysiska brutalitet är terrorism den värsta formen av 

psykologisk krigföring. Om amerikaner förstår det och vägrar ge vika blir den svåra vägen tillbaka från 

denna katastrof något lättare att vandra. 

 

Hjältar 

The Dallas Morning News skriver om veckans fallna hjältar. Brandmän som dog i sitt jobb, 

flygpassagerare som tydligen lyckades hindra en attack mot Washington, men som fick ge sina liv i 

kraschen i Pennsylvania: De som förklarade krig mot Förenta Staterna försökte inte bara lamslå en stor 

nation utan också göra dess medborgare till hjälplösa offer. 

 

President Bush har rätt när han säger att de inte lyckades.<p 
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Blunder kan stå Indien dyrt 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2011-05-20. Sektion: Världen.  

Sida: 22.  
 

En misstänkt terrorist som Indien anklagar 

Pakistan för att skydda har visat sig bo helt 

öppet i en förort till Bombay. Historien har 

blivit mycket pinsam för Indiens regering. 
 

 

 När al-Qaidaledaren Usama bin Ladin dödades 

för några veckor sedan i Pakistan var reaktionen 

skadeglad i New Delhi. Indien har i flera 

årtionden anklagat Pakistan för att gömma 

terrorister och med bin Ladins död kom ett tydligt 

kvitto på att man hade rätt.  

 

 Tidigare den här veckan fastnade skrattet i 

halsen. Då hittades nämligen nummer 41 på den 

lista över 50 misstänkta terrorister som Indien 

överlämnat till Pakistan. Wazhul Kamar Khan 

gömde sig dock inte i Pakistan, utan han levde 

sedan många år helt öppet i en förort till Indiens 

största stad Bombay med mor, fru och barn.  

 

 Även terrormisstankarna mot Wazhul Kamar 

Khan verkar något oklara. Förra året greps han av 

polisen i Bombay och förhördes i en annan 

utredning. Då släpptes han omedelbart mot 

borgen.  

 

 Historien har fått en enorm uppmärksamhet i 

Indien. Inrikesminister Palaniappan Chidambaram har haft svårt att förklara hur både polisen och 

säkerhetstjänsten missat kopplingen till terrorlistan. Enligt analytiker kan denna blunder stå Indien dyrt. 

Pakistan kan komma att avfärda andra namn på listan.  

 

 Det senaste årtiondet har militanta grupper baserade i Pakistan utfört flera dåd i Indien: attacken mot 

parlamentet i New Delhi för tio år sedan, bomberna mot förortståg i Bombay 2006 och den spektakulära 

attacken 2008 när tio terrorister höll Bombay som gisslan i nästan tre dygn.  

 

 Indien har flera gånger brutit de diplomatiska förbindelserna med Pakistan.  

 

 Regeringen i New Delhi har också vägrat att förhandla med Pakistan om det delade Kashmir så länge 

Pakistan inte har kontroll över landets brokiga flora av militanta grupper.  

 

 Wazhul Kamar Khans namn har nu strukits från 50-listan. Och den 44-årige klädfabrikanten säger att han 

är född i Indien och aldrig har besökt Pakistan. Han har svårt att se hur hans namn kopplats ihop med 

terrorism.  
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En bomb är en bomb - oavsett din religion 
Aftonbladet. Publicerat i print 2011-05-22.  

Natalia Kazmierska. - natalia.kazmierska@aftonbladet.se. Sektion: General.  

Sida: 56.  

Del: 01.  

 

Jag är inte terrorist. Bara så att ni vet. Jag avskyr våld. Jag är för demokrati. Och jag vill vara 

extra tydlig med att jag tar avstånd från ALL form av extremism, nu när katolikerna har försökt 

spränga en bomb igen. 
I veckan var ju Storbritanniens drottning Elizabeth på besök på Irland, ett känt säte för religiösa 

terrorister. 

 

En historisk tripp, eftersom ingen brittisk monark satt sin fot i grannlandet på cirka hundra år. 

 

Kring statsbesöket fanns ett enormt säkerhetspådrag. 4 000 poliser i en järnring runt Dublin, samt både 

flygvapnet och flottan involverade. Anledningen var knappast att drottningen skulle plantera ett träd och 

dricka eftermiddagste med någon hertig i yllekjol. Eller att popstjärnan Morrissey nyligen jämfört 

Elizabeth II med Gaddafi. 

 

Kvällen innan hittades en sprängladdning på en fullsatt buss utanför den irländska huvudstaden. Delar av 

London stängdes av efter att Scotland Yard fått anonyma telefonsamtal med ytterligare bombhot. Flera 

aktivister med kopplingar till militanta grenar av IRA arresterades, bland dem Marian Price, en kvinna 

som tidigare dömts för flera attentat. 

 

Var vi för upptagna av våra egna kungligheters förehavanden med juggemaffian för att lägga märke till 

det? 

 

Eller varför var det så tyst om just denna terrorism? 

 

När det gäller dåd som utförs av exempelvis islamister kommer genast krav från högerdebattörer. 

 

Muslimer måste ta avstånd och fördöma, heter det. Efter självmordssprängningen på Drottninggatan i 

Stockholm var i stort sett alla svenska muslimer - från arabiska föreningen i Hässleholm till en författare 

från Turkiet och en shejk på Södermalm - tvungna att ta avstånd från terrorism offentligt. 

 

"Vi vill inte att folk ska titta snett på oss" sa en kvinna vid en antiterrormanifestation i Ljungdala. 

 

Visst finns skillnader mellan de katolska extremisterna på Nordirland och alQaida, men det meningslösa 

våldet har de gemensamt. Bara 13 år har gått sedan en IRAbomb tog livet av 30 människor i staden 

Omagh, bland dem en 18 månaders bebis. 

 

Fast konstigt nog behöver jag som katolik aldrig svara på frågor om hur det känns för mig, när terrorister 

tillverkar hemmabomber och dödar oskyldiga. 
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Likheten med Oklahomabombaren slående 
Aftonbladet. Publicerat i print 2011-07-24.  

Leif-Åke Josefsson. - leif-ake.josefsson@aftonbladet.se. Sektion: General.  

Sida: 14-15.  

Del: 1.  

 

Chock, död och förintelse. Oklahoma City 

1995, Oslo 2011. Inhemsk terrorism i form av 

Timothy McVeigh, 26, och Anders Behring 

Breivik, 32. Två unga män vars hat ledde till 

260 oskyldiga människors död. 
 

 

Likheterna är slående mellan det som hände den 

19 april 1995 i Oklahoma City och den 22 juli 

2011 i Oslo och på Utøya. 

 

Timothy McVeigh byggde sin bomb med hjälp 

av 2,3 ton konstgödsel. Anders Behring Breivik 

kan mycket väl ha byggt sin bomb med delar av 

de 6 ton konstgödsel han nyligen köpte. 

 

Norska polisen bekräftade i går att bomben 

liknar den typ som användes vid attentaten i 

Oklahoma. 

 

Inhemsk terrorist 

 

Nu som då var det troligen en enda och ensam 

inhemsk terrorist - ung, blond, egentligen som 

vem som helst av oss. 

 

Att se den utblåsta regeringsbyggnaden i Oslo 

gav en automatisk flashback till Oklahoma City. 

 

Jag vet, för jag var Aftonbladets utsände där tillsammans med fotografen Niclas Hammarström som nu 

befinner sig på Utöya. 

 

Det första intrycket var den tystnad och det lugn som rådde på platsen, som om hela Oklahoma City 

fortfarande omfattades av en kollektiv chock. 

 

Greps för trafikbrott 

 

Timothy McVeigh greps någon dag senare för en simpel trafikförseelse. 

 

Anders Behring Breiviks namn fanns i brottsregistret endast för ett enklare trafikbrott. 

 

Timothy McVeigh tog 168 människors liv, 19 av dessa var barn. Anders Behring Breivik dödade minst 

92 personer, de flesta ungdomar. 

 

Anders Behring Breivik skrek triumfatoriska slagord under det besinningslösa dödandet på Utöya och 

riskerar nu 21 års fängelse. 

 

Timothy McVeigh lämnade ett skriftligt meddelande innan han avrättades. Det slutade: "Jag är mitt ödes 

mästare: Jag är min själs kapten." 

 

Förövarnas många likheter 

 

3 Tystlåten och inbunden personlighet. 

 

3 Högerextrema åsikter. 
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3 Använde sig troligtvis av samma sprängmetod. 

 

3 Lät sig gripas, gjorde inte motstånd. 

 

3 Båda ägde vapen. 

 

Bildtext: Anders Breivik Behring.|Timothy McVeigh. 
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■ ■ För 30 år sedan vänsterextremister. Nu al-Qaida. 

Var tid har sina terrorister. Kanske är Anders Behring 

Breivik framtidens. ■ ■ En person med en störning, 

exlosiv av hat mot samhället. 
 

 

■ ■ Övertygad om sitt goda syfte. Väl planerad, och med 

våldet som en kick. 

 

■ ■ Aftonbladet lät fyra experter analysera massmördaren. 

 

■ ■"Ju fler han dödar, desto bättre tycker han det är", 

säger psykologen Pär Anders Granhag vid Göteborgs 

universitet. 

 

Vem utför sådana här dåd? 

 

" Det är en kombination av personliga egenskaper och en 

stark övertygelse som gör att sånt här händer. Man måste 

ha en psykologisk störning för att begå den här typen av 

dåd, vem som helst kan inte stå framför obeväpnade 

tonåringar och döda dem en efter en. I kombination med 

en stark övertygelse kan sånt här inträffa, men det är 

mycket ovanligt. Den här typen av personligheter finns 

alltid vid såna här dåd, men övertygelserna varierar. Nu 

lever vi i en tid där invandring och islam diskuteras 

väldigt mycket, men för 25-30 år sedan hade det sannolikt 

rört sig om vänsterextremism i stället. 

 

Varför lät han sig gripas? 

 

" spännande fråga. Jag ser två tänkbara förklaringar. Den första är att hans plan helt enkelt tog slut, att det 

inte fanns en fortsättning, så när polisen kom gav han upp eftersom han kände sig färdig. En annan 

tänkbar modell är att det är en nationalist som helt enkelt inte vill skjuta mot norsk polis. Men jag vill 

poängtera att det här är väldigt hypotetiska resonemang. 

 

Har han agerat ensam? 

 

" Lasermannen och Peter Mangs agerade ensamma, och personlighetsmässigt kommer det nog att visa sig 

att han är ganska lik dem, men det är ändå väldigt svårt att säga. Det här dådet är unikt på så sätt att det är 

en kombination av en framgångsrik sprängning och ett massmord. 

 

http://ret.nu/0lNcMoUa
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" Den här typen av dåd har vi bara sett när det gäller militära förband som går fram i en by och dödar alla, 

alla 

 

Hur kunde han döda så många, så kallblodigt? 

 

" Det kommer vi aldrig att få veta tror jag. Han kommer sannolikt att konstruera en version som är 

uthärdlig både för honom och de som lyssnar. Den här typen av dåd har vi bara sett när det gäller militära 

förband som går fram i en by och dödar alla, alla, men då är det i grupp och det finns nån sorts berusning, 

en maskulin gemenskap som triggar deltagarna. Man är i krig mot fienden, en fiende som inte längre 

uppfattas som människor. 

 

KONSTRUERAR EN UTHÄRDLIG VERSION 

 

Det talas om "inrikesterrorism" - vad är det? 

 

" Vi har problem med att kalla den här typen av dåd för terrorism, eftersom vi brukar prata om terrorism 

som nåt som har ett starkt politiskt syfte, men här kan vi inte se det lika tydligt. Lasermannen, Peter 

Mangs, Anders Behring Breivik - är de terrorister? Man letar efter nya begrepp. Varje tid har sin 

stereotypa terrorist, för 30 år sen var det vänsterextremism, i dag är det al-Qaida. Men det här var nåt 

annat. 

 

Vad kan vi säga om den norske gärningsmannen? 

 

" Höger- eller vänsterextrem är ointressant, han har ställt sig utanför det demokratiska samhället. Han var 

medlem i Fremskrittspartiet som drar till sig avvikande personer. Han är uppenbart kapabel att uppträda 

belevat, köper konstgödsel utan att någon reagerar. Det tyder på att han inte är genomgripande galen utan 

personlighetsstörd och har svårt för konsekvensanalys. Det är hat, raseri och frustration som stör. Vad det 

kommer från vet vi ännu inte. Han bodde på Oslos Östermalm, men det är ingen garanti för goda 

uppväxtförhållanden. 

 

DET ÄR HAT OCH RASERI 

 

" Han är uppenbart kapabel att uppträda belevat, köper konstgödsel utan att någon reagerar. 

 

Hur länge kan han ha planerat detta? 

 

" Månader antagligen. Det krävs ju mycket som man måste göra. Det handlar om att rekognosera, både 

Utøya och regeringskvarteren, att anskaffa saker som behövs, repetera saker och ting, tänka igenom och 

planera sitt beteende. 

 

KRÄVS MÅNADER AV PLANERING 

 

Varför lät han sig gripas, varför tog han inte livet av sig? 

 

" Det kan finnas två skäl: det kanske inte ingick i planen att ta livet av sig, planen kanske var att få 

chansen att få förklara sina dunkla motiv, sitt dunkla tänkande. Det är möjligt, det får vi se först i 

samband med rättegången. Det andra skälet kan vara att insatsstyrkan helt enkelt lyckades få tag på 

honom innan han hann ta livet av sig. Det är ju deras uppgift och det tränar de på dagligdags. 

 

" Planen kanske var att få chansen att få förklara sina dunkla motiv, sitt dunkla tänkande 

 

Vilka motiv har han haft? 

 

" Det är inte osannolikt att det finns ett politiskt motiv som kan vara kombinerat med psykisk störning. 

Han har en stark övertygelse, vilket han har uttryckt på nätet, och han är säker på att han gör det här för 

en god sak. 

 

HAR EN STARK ÖVERTYGELSE 

 

" Han har varit övertygad om att ju fler han dödar, desto bättre är det, och har arbetat så effektivt som 

möjligt. 
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Har han agerat ensam? 

 

" Det återstår att se. Nu finns det vittnesuppgifter som säger att de var två, men jag hoppas att man 

hanterar de uppgifterna med försiktighet. Vid större katastrofer är vittnen väldigt känsliga för varandra 

och det är inte helt ovanligt att de "smittar" varandra. Alltså att en säger att det fanns en medhjälpare och 

sedan påverkar de andra att tro samma sak. situationen påminner lite om Timothy McVeigh och 

Oklahoma-bombningen -95. Han hade visserligen en medhjälpare, men lyckades genomföra en väldigt 

stor operation i mångt och mycket ensam. 

 

Hur kunde han döda så många, så kallblodigt? 

 

" Han har varit övertygad om att ju fler han dödar, desto bättre är det, och har arbetat så effektivt som 

möjligt. En person som planlägger nåt sånt här har på ett sätt en störning, men inte en psykisk störning 

som gör att han inte kan genomföra sina planer och tänka logiskt. Han har inte varit i ett psykotiskt 

tillstånd, då skulle han inte kunna genomföra detta. Rent logistiskt beror det så klart på att Utøya är en ö, 

han kunde agera ostört i flera timmar. Det är en viktig faktor i detta. 

 

HAN HAR INTE VARIT I ETT PSYKOTISKT TILLSTÅND 

 

Varför lät han sig gripas, varför tog han inte livet av sig? 

 

" På ett sätt kan man tro att det är mer normalt att ta livet av sig, men det här är inte en person som mår 

dåligt, som skolskjutare, så det är inte alls omöjligt att han är intresserad av att berätta om sin logik och se 

reaktionerna på det. Det passar nog med hans planering. 

 

INTE EN PERSON SOM MÅR DÅLIGT 

 

Vem utför sådana här dåd? 

 

" Eftersom de här dåden är så ovanliga är det svårt att säga nåt om den typiske gärningsmannen. Det är 

fler mördade än vad Norge har på ett helt år. Det man kan säga när det gäller dåd med politiska förtecken 

på för gärningsmannen okända personer är att det nog inte rör sig om någon som tidigare har ingått i ett 

kriminellt sammanhang, som har andra kriminella kontakter, kanske ett drogmissbruk och så vidare. 

Tvärtom ser de sig ofta som laglydiga medborgare. Det här är ju inte något som gagnar gärningsmannen 

personligen, till exempel ekonomiskt, och på nåt konstigt sätt kan de tycka att de gör samhället en tjänst. 

Man är oerhört störd om man gör nåt sånt här, en sån person utvecklar inget större socialt liv. Just i åldern 

mellan 30 och 40 är det många andra som stadgar sig och skaffar familj och då blir utanförskapet för den 

här typen av människor tydligare och bitterheten större. Både Lasermannen och Peter Mangs var 38 när 

de begick sina dåd. 

 

MAN ÄR OERHÖRT STÖRD OM MAN GÖR NÅT SÅNT HÄR 

 

Varför lät han sig gripas, varför tog han inte livet av sig? 

 

" Det är nåt som är oerhört ovanligt med den här situationen. Det kan bero på att dådet är politiskt 

motiverat, han kanske vill berätta om det här, han kanske är så övertygad om att han gör rätt. Vid en 

skolmassaker är det en personlig kris som ligger bakom, här kan det finnas ett budskap. Därmed inte sagt 

att dåden bara handlar om ideologi. I första hand rör det sig om en personlig tragedi, en person som hatar 

sin omgivning. 

 

" Vid en skolmassaker är det en personlig kris som ligger bakom, här kan det finnas ett budskap. Därmed 

inte sagt att dåden bara handlar om ideologi. 

 

Har han agerat ensam? 

 

" Ja, det tror jag mycket väl. Personer som gör sånt här är oerhört ensamma och har svårt att samarbeta. 

Hade det varit en 22-åring hade det varit mer sannolikt att han haft medhjälpare, men ju äldre man blir 

desto svårare blir det att övertyga någon om att göra sånt här. Det är för galet. Han kan så klart ha funnit 

stöd för sin våldsideologi på internet, men knappast för den enskilda aktionen. 
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Hur kunde han döda så många, så kallblodigt? 

 

" Han har säkert burit på ett hat väldigt länge. När gärningsmannen väl börjar skjuta överraskar han 

liksom sig själv. Våldet blir en adrenalinkick, men jag har inget svar på varför man gör så. Det är så 

ickemänskligt. Men att han har haft mycket ammunition och skjutvapen är en förutsättning. Det är mer 

distanserat att skjuta någon än att knivhugga. Det är en förutsättning för de flesta massmördare. 

 

VÅLDET BLIR EN ADRENALINKICK 

 

JERZY SARNECKI Professor i kriminologi 

 

ULF ÅSGÅRD Psykiater och ledande expert på gärningsmannaprofiler 

 

PÄR ANDERS granhag Professor i psykologi med inriktning på rättspsykologi vid Göteborgs universitet 

 

SVEN GRANATH Forskare på Brottsförebyggande Rådet 

 

Bildtext: "ICKEMÄNSKLIGT" Enligt forskaren Sven Granath har den misstänkte massmördaren Anders 

Behring Breivik troligen burit på ett hat väldigt länge. 
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OSLO/StOCKHOLM. Anders Behring Breivik 

hävdar att han varit med och startat en revolutionär 

tempelorden i London. I rätten hotade han med att 

han samarbetar med andra celler. Nu utreder 

polisen kopplingar till andra våldsbenägna 

grupperingar - bland annat i 
 

 

...Sverige. Anders Behring Breivik erkänner 

vansinnesdåden och i förhör har han sagt att han utfört 

attackerna ensam - men att hans egen terrorcell ingår i 

ett nätverk med två andra. 

 

Uppgifterna låg i går till grund för att 

häktningsförhandlingen hölls inför lyckta dörrar. 

 

Behring Breivik skulle inte ges möjlighet att skicka 

hemliga meddelanden. 

 

"Två andra celler" 

 

- Vi kan inte helt utesluta att andra var med på detta. 

Det är delvis baserat på upplysningen att det ska finnas 

två andra celler, säger åklagaren Christian Hatlo. 

 

Även med sin försvarsadvokat Geir Lippestad har 

Behring Breivik pratat om andra celler. 

 

http://ret.nu/GeDJEGgE
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- Det han har sagt är att det finns två celler i Norge. Och någon eller några celler i Europa, säger 

Lippestad. 

 

Klart är att polisen utreder eventuella kontakter med andra grupperingar - bland annat i Sverige och 

Storbritannien. 

 

Säkerhetspolisen har pressat Breivik om det finns fler bomber utplacerade - något som det finns tecken 

på. 

 

Specialiststyrka 

 

- Vi vet inte vad som är fiktion och vad som är verklighet, men vi kan inte utesluta att han haft 

medhjälpare, säger en poliskälla till VG. 

 

Polisen har de senaste dagarna slagit till mot två platser i centrala Oslo. 

 

Framöver ska även en specialiststyrka från Europol utreda extremistgrupper i Skandinavien. 

 

- Rikspolischefen har beslutat att Sverige ska delta. 

 

Men i vilken form är inte klart, säger Petra Sjölander, pressekreterare på Rikspolisstyrelsen. Gruppen ska 

hjälpa Norge - men även Danmark, Finland och Sverige - att kartlägga hoten. 

 

Har stor kapacitet 

 

- Det är ingen tvekan om att hotet från islamistisk terrorism fortfarande finns. Men det kommer också 

varningar om att högerextrema grupper blir allt mer professionella och aggressiva i sättet de lockar nya 

personer till sig på, säger talespersonen Soeren Pedersen. 

 

Enligt Säpo uppgår antalet våldsbenägna och högerextrema aktivister i Sverige till ett hundratal. Men de 

har stor kapacitet. 

 

- Det är en liten grupp som är mycket våldsbenägen och begår mycket brott. I vit maktmiljön finns 

personer med tillgång till vapen och erfarenhet av grova våldsbrott. Så förmågan finns där, säger Johan 

Olsson, analyschef på Säpo. 

 

EXPERTERNA SVARAR 

 

Säkerhetspolisen jagar Behring Breiviks eventuella kumpaner - och allierade. n Aftonbladet frågade två 

experter om dådets kopplingar till högerextrema kretsar. 

 

n Kan det finnas terrorceller kopplade till Breivik i Sverige? 

 

- Det finns en hierarki av högerextrema ledare i Europa, som är mer eller mindre känd. Vilken kontakt 

Behring Breivik haft med dem vet vi inte, säger Magnus Ranstorp, professor vid Försvarshögskolan. 

Vilken typ av terrorist är han? 

 

- En slags hybrid med en extrem högerideologi. Men han verkar inte kunna separera verklighet från 

fantasi, han verkar tro att han är samma person i verkligheten som han är i sitt datorspelande. 

 

- Han är på så vis naiv, men samtidigt är de han som just nu håller i dirigentpinnen. 

 

Han spelar ett psykologiskt spel, där vi alla bara gissar. 

 

Magnus Ranstorp, terrorexpert och professor vid Försvarshögskolan. 

 

n Finns högerextrema terrorister som stödjer Breiviks attentat i Sverige? 

 

- I dag återstår Svenska motståndsrörelsen och någon cell till efter 90-talets våldsamma år. Men de har 

annan ideologisk inriktning än Behring Breiviks. 
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Däremot kan det finnas andra schatteringar av den svenska högerextrema miljön som kan ha hjälpt 

honom. Det handlar i så fall om en handfull personer, säger Anna- Lena Lodenius, expert på 

högerextremism. 

 

- Vi har ännu inte fått några signaler om vilket stöd Breivik fått från andra extremistgrupper. 

 

Kan en person som Anders Behring Breivik slå till här? 

 

- Ja. Jag tror en sådan individ kan uppstå även i Sverige. Men det handlar om ett väldigt unikt fall. 

 

AnnaLena Lodenius, författare och expert på högerextremism. 

 

BILDEN AV TERROR Bomben som exploderade mitt i centrala Oslo i fredags sprängde bort hela 

fasaden på regeringsbyggnaden. Hittills har åtta dödsfall konstaterats. 

 

Bildtext: Anders Behring Breivik. 
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En utstött galning som agerade på eget bevåg eller en 

extremist med tydlig agenda. Vad man kallar 

gärningsmannen bakom terrordåden i Norge kan vara 

av avgörande betydelse. -Det är farligt om vi säger att 

det inte handlar om ideologi utan om person, säger 

Lisa Bjurwald, författare och 
 

 

...journalist. I fredags, efter bombexplosionen i centrala 

Oslo, spekulerades det för fullt om vem som kunde tänkas 

ligga bakom. Islamistiska terrororganisationer låg närmast 

till hands och i sociala medier ömsom höll man andan för 

att slippa en ny antimuslimsk våg, ömsom gned man sina 

händer och sa vad var det vi sa. 

 

När det stod klart att gärningsmannen var en blond, norsk 

högerextremist ändrades tongångarna. Debatten sedan 

dess har till stor del kommit att handla om vad som är 

terrorism, vem som är en terrorist och om 32-åriga Anders 

Behring Breivik är en ensam galning som ingen ska 

behöva ta ansvar för. 

 

-Kallar vi en person för terrorist och avfärdar nästa som 

en galning är det som om den antimuslimska ideologin 

inte har samma sprängkraft. Då undervärderar man den 

och det i sin tur är farligt av en rad anledningar, säger 

journalisten och författaren Lisa Bjurwald, aktuell med 

boken Europas skam. Rasister på frammarsch. 

 

Hon anser att det i första hand är farligt på ett konkret, säkerhetsmässigt sätt. Man riskerar att, som i 

Norge, bli totalt tagen på sängen. 

 

http://ret.nu/SFHocdLl
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-I andra hand är det risk att det här kan få fäste i samhället om vi inte fördömer idéerna. 

 

Lisa Bjurwald har också studerat islamistiska extremister och säger att dessa i dagsläget har väldigt liten 

makt i Europa. Däremot finns det många som vinner på att tona ned bilden av terrordåden i Norge som en 

ensam mans gärning. 

 

-Folk som tror på hans konspirationsteorier om islamifiering finns representerade i både parlament och 

regeringar runt om i Europa. Vi pratar om inflytelserika politiker som har identiska argument och läser 

samma litteratur som Anders Behring Breivik, säger Bjurwald och nämner bland annat Holland, 

Frankrike och Danmark. 

 

Anna-Lena Lodenius är journalist och författare och har under många år studerat autonoma och 

extremnationalistiska rörelser. Hon tycker det är märkligt att man är så snabb med att dra slutsatser om att 

Anders Behring Breivik har agerat ensam. 

 

-Jag tycker också det är konstigt att man inte skulle använda ordet terrorist för att beskriva honom. Det 

förväntas väl att man har något slags samhällsomstörtande idé och syfte med terrorism, och efter att 

manifestet har presenterats är det ganska uppenbart att han hade en politisk plan, säger hon. 

 

Redan har det i medierna börjat komma skildringar om gärningsmannens svåra barndom, kantad av 

mobbning och en frånvarande pappa. 

 

-Jag tror att man betydligt snabbare tar till den typen av förklaringsmodeller när det gäller en av oss. Man 

ursäktar honom inte, men man försöker förstå. 

 

Lisa Bjurwald tycker efter dåden det är viktigt att rätt personer ställs till svars för sin hetsande politik. 

 

-Jag tycker absolut att man kan begära att antimuslimska politiker ska svara på om det är okej att använda 

sådana här metoder. 

 

Emma Löfgren 
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Krönikan. Jag gick för att lyssna på U2 i Globen för 

några veckor sedan, och när Berlinmuren hissades ner 

från taket och delade av publikhavet och arenan i två 

delar var det inte bara muren utan också en massa annat 

som föll över mig. 

 

Jag och Helena som låg nere på heltäckningsmattan i 

hennes källare på eftermiddagarna efter skolan och 

tittade upp i taket och lyssnade på "Joshua Tree" och 

"War". Det var 1980-tal och krigsscener och blodiga 

söndagar i länder som låg alldeles nära. Terrorism var 

förknippat med IRA och religionskonflikter, som i sin 

tur förknippades med katoliker mot protestanter och 

protestanter mot katoliker i en hopplös och evig och 

olösbar konflikt. 

 

Råttan-i-pizzan-historier som "Den tacksamma 

terroristen" som på senare tid har handlat om någons 

polares syster som hittar en arabisk mans plånbok och då 

får råd som "Åk inte till London den 21 oktober", var 

från början en historia som handlade om en irländsk man 

som stod inne på Burger King i London och skulle köpa 

en hamburgare när han saknade några kronor. Kvinnan 

bakom honom i kön som sköt till mellanskillnaden, fick 

då rådet "Håll dig borta från Trafford Center under hela 

mars månad". 

 

Efter den 11 september dammades klassikern av och dök 

upp lite här och var. På Arlanda var det någons polares 

syster som jobbade som flygvärdinna när hon upptäckte att en man med arabiskt utseende hade glömt 

kvar en plånbok på sitt säte och sprang efter honom. I den tyska staden Ulm kunde man i lokaltidningen 

läsa om ett rykte där en kvinna skulle ha hittat en terrorists plånbok i en telefonhytt. I Luleå var det en 

kvinnlig frisör. Och i London handlade det om en kvinna som hade betalat mellanskillnaden för en 

arabisk man som stod före henne i kassakön i en kvällsöppen butik. 

 

Hänsynslösa terrorister planerar attacker på oskyldiga civila i månader i hemliga celler men riskerar att 

spräcka allt om någon betalar mellanskillnaden för en liter mjölk. 

 

Den bristande logiken kan man bortse ifrån, om man känner ett behov av det. Och det verkar vi göra 

ganska ofta. Överser med bristande logik och upprepar historien, samtidigt som vi leker att allting är nytt, 

så att vi kan säga till varandra, att just vår tid har att hantera alldeles speciella och svåra utmaningar. 

 

Och för all del. Tiderna har förändrats. Det är bara människorna som är sig läskigt lika. I dag är det War 

on terror i stället för Vietnamkriget. The drone papers i stället för The pentagon papers. Palestina-Israel i 

stället för Nordirland. Och nya slags flyktingströmmar. 

 

Kommer vi att lösa det? Om man tvivlar kan det vara idé att lägga sig ner på golvet och stirra upp i taket 

ett tag och lyssna på ett album som får en att bli tonåring igen. 

 

Jag växte upp under en tid när människor sköts ihjäl för att de försökte ta sig över en mur, mitt inne 

Berlin, mitt inne i Europa. Det var apartheid i Sydafrika och Mandela var stämplad som terrorist och två 

presidenter satt och var livrädda för varandra med en hand över knappen samtidigt som Sting sjöng "What 



 

67 

 

might save us, me, and you, is if the Russians love their children too. " Invandrarna kom från Italien och 

Grekland och Finland med seder och bruk som var så "annorlunda" att många ansåg att det var omöjligt 

att integrera dem. 

 

Och emellanåt fick "norrlänningarna " steppa in och ta på sig hatten som hopplösa bidragstagare i 

debatten. För man tager vad man haver. Och det här var långt innan någon hade kommit på att vi bara har 

problem med folk kommer hit från länder "som inte delar vår religion eller vår europeiska kultur". 

 

"Emellanåt fick "norrlänningarna " steppa in och ta på sig hatten som hopplösa bidragstagare i debatten. 

För man tager vad man haver." 

 

DN:s nyhetskrönikörer. 

 

Fredag: Åsa Beckman, Lena Sundström Lördag: Björn af Kleen, Niklas Orrenius 

 

Lena Sundström är journalist och författare 
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EXTRA 

 

Möjligen hade skolmördaren ett högerextremt 

motiv. Men han är död och kan inte berätta. 

Går det inte att vänta med spekulationerna tills 

vi vet mer? 
 

 

Sant är att den unge mannen på internet visat 

uppskattning för sajter som hyllar Adolf Hitler, 

Tysklands insatser under andra världskriget och på 

Youtube gillat flera filmer av en tongivande svensk 

fascistisk bloggare som är verksam i högerextrema 

medier. 

 

En bloggare som dömer ut "det multikulturella 

helvetesprojektet", är motståndare till "judisk 

mediekontroll i den västerländska civilisationen" 

och understryker "betydelsen av ras i samhället". 

 

Högerextrem retorik av det klassiska slag som de 

flesta av oss av lätt insedda skäl inte på något vis 

vill bli förknippade med. 

 

Sant är även att polisen på en presskonferens i dag 

sa att ett rasistiskt motiv "finns med i bilden" i 

utredningen och att Säpo har kopplats in. 

 

Det är mot denna bakgrund frestande att dra 

slutsatsen att det inte är en slump att 21-åringen 

attackerade barn med invandrarbakgrund. 

 

http://ret.nu/TZvN15km
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Om det visar sig att mördaren hade ett ideologiskt motiv så handlar det om det allvarligaste politiska 

attentatet i Sverige sedan bombattentatet mot tidningen Norrskensflamman 1940, då fem personer 

mördades. 

 

Vi talar i så fall om terrorism. 

 

Anledning finns dock att mana till besinning och inte förlora sig i spekulationer. Att polisen har rasism 

som en av sina hypoteser är inte samma sak som att gärningsmannen är en högerextrem terrorist. 

 

Kloka utredare arbetar initialt brett och utesluter inget, att för tidigt snäva in perspektivet kan leda till 

blindhet för viktiga omständigheter. 

 

Att intresset för nazityskland är stort vittnar för övrigt inte minst Hollywoods alla filmer och 

kvällstidningarnas återkommande satsningar på Hitler och andra världskriget. 

 

Om fascination för tredje riket vore en rimlig anledning till att misstänka politisk extremism så skulle 

regeringen tvingas skrota viktiga funktioner för att i stället mångdubbla Säpos resurser. 

 

Att gärningsmannen inte kan berätta om sin drivkraft är olyckligt. Breivik överlevde och kunde i förhör 

och under rättegång redogöra för sin politik och varför han fann det nödvändigt att gå till attack. 

 

Den norske terroristen är därvidlag mycket ovanlig. I regel tar den här typen av människor sina liv då 

attentatet är utfört eller blir ihjälskjutna av polisen. De lever inte kvar för att berätta. 

 

Kanske visar polisutredningen att 21-åringen hade en politisk agenda. Kanske lämnade han efter sig ett 

manifest där han redogör och förklarar. Kanske finns andra viktiga ledtrådar. 

 

Men möjligen är det så att mördaren var en djupt förvirrad och störd ung man som gick vilse och inte 

själv förstod vad han gjorde. Kriminalhistoriska exempel av det slaget saknas inte. 

 

Det är som att vi aldrig lär oss. al-Qaida, hojtades det minuter efter bomben mot regeringskansliet i Oslo. 

Islamiska staten, trumpeterades det efter dubbelmordet på Ikea. Högerextremism, säger sig nu vissa veta. 

 

Vi lever i en tid där så många är sin egen spinndoktor och så snabbt gör politik av saker de inte vet 

någonting om. 

 

Visst, jag betalar hyran genom att skriva i en tidning som ibland inte drar sig för att med begränsat 

underlag ägna sig åt spekulationer om det ena och det andra. Kanske borde jag bara vara tyst. 

 

Men är det verkligen för mycket begärt att vänta tills vi vet? 

 

Bildtext: Stefan Löfven träffade oroliga och ledsna barn. 
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Terrorn i Paris. 

 

 

 

Ett terrordåd kommer aldrig vid någon lämplig tidpunkt. 

Frågan är ändå om inte attentaten i Paris inträffade vid 

sämsta tänkbara tillfälle. Inte minst som det nu finns 

indikationer på att någon eller flera av gärningsmännen 

utnyttjat flyktingkatastrofen och rest in i Frankrike 

inbäddade i strömmen av människor som flyr för sina liv. 

 

För politiska partier som byggt sitt väljarstöd på att 

erbjuda enkla lösningar är svaret givet. Krav på stängda 

gränser har redan hörts från Ungern. Det kommer inte att 

dröja länge innan företrädare för andra främlingsfientliga 

partier kommer att stämma in i kören. Franska Nationella 

fronten har, liksom svenska SD, hittills hållit en låg profil. 

Det beror förstås inte på att de inte har några idéer om 

"Lösningen". Bara att det inväntar ett tillfälle när ett 

sådant utspel inte framstår som lika oanständigt som om 

det skulle yttras när många fortfarande kämpar för sina liv 

och när landssorg ännu råder. 

 

Men det finns inga enkla eller snabba lösningar på 

problemet med terrorism och radikalisering. De som tror 

att fler fritidsgårdar är svaret är lika enfaldiga som de som 

inbillar sig att tankeströmningarna inom IS kan bombas 

bort. Med tillräckligt stora militära insatser från 

västvärlden, och till priset av många europeiska och 

amerikanska soldater i kista, går det säkert att slå sönder 

IS. Men erfarenheterna från striden mot al-Qaida visar att 

den fråga man måste ställa sig är vad vi får i stället? Ett 

nytt IS under annat namn? Återigen gäller det att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Att det torde vara 

omöjligt att kriga sig till respekt för universella mänskliga rättigheter betyder inte heller att det alltid är fel 

att ingripa militärt. 

 

Den brittiske Mellanösternkorrespondenten, Robert Fisk, intervjuades i P1 under helgen. Av hans 

resonemang fick man intrycket att väst genom sina interventioner i olika delar av världen orsakat dagens 

situation. 

 

Med facit i hand saknas sannerligen inte exempel på stöd och militära insatser som skapat fler problem än 

de löst. Ett är invasionen av Irak. Ett annat är USA:s stöd till den afghanska gerilla som stred mot 

Sovjetunionen men också innehöll grupperingar som senare utvecklades till al-Qaida. 

 

Men det saknas sannerligen heller inte exempel på situationer där omvärldens brist på agerande förlängt 

och fördjupat mänskligt lidande. Folkmordet i Rwanda är ett av de mest tragiska. 

 

Robert Fisk uppehåller sig vid västvärldens säkerhet. Men terrorbekämpning måste handla om mer än 

egennytta. Vi kan inte stänga dörren för människor som flyr undan en vardag präglad av det barbari som 

nu även hemsökt Europa. Återigen gäller det att tänka i flera led. Dels att så långt det går bekämpa 

terrorismen på hemmaplan såväl som i länder som Syrien. Dels att erbjuda skydd för de människor som 

flyr ifrån den. 

 

Om det stämmer att någon eller några av gärningsmännen har tagit sig in i Europa som flyktingar kommer 
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kraven på gränskontroll att skärpas.Men samtidigt ska man minnas att de terrorattentat vi hittills sett i 

Europa har utförts av personer som varit uppvuxna i landet där dåden begåtts.Stärkt gränskontroll är 

därför inte någon universallösning. Utökade befogenhet för säkerhetstjänsten är också en metodmed 

uppenbara avigsidor. I en av BBC:s sändningar angavs att det behövs ungefär 30 personer från 

säkerhetstjänsten för att hålla en potentiell terrorist under uppsikt dygnet runt. Sverige har, i förhållande 

till sin befolkning, tillräckligt många i riskzonen för att en totalkontroll ska falla på sin egen orimlighet. 

 

Större möjlighet till avlyssning? Kanske. Eller kanske inte. Den stora fråga man väntar svar på från Paris, 

förutom vilka terroristerna var och hur attacken organiserats, är hur gruppen kommunicerat. Och hur det 

kommer sig att deras samtal undgått den franska säkerhetstjänstens radar. Om de inblandade träffats i 

gathörn och på kaféer så finns faktiskt inte mycket att göra. Ingen vill ha ett samhälle där det är förbjudet 

att fika eller att träffa folk. 

 

Slutligen. Lika lite som kristendomen kan hållas ansvarig för kristna fundamentalister som skjuter 

abortläkare, eller buddismen för Burmas förföljelse av landets muslimer, kan världsreligionen islam 

ställas till ansvar för vad mördande jihadister gör. 

 

Det finns imamer i Sverige som uppmuntrar till jihad. Men det finns också imamer som i sitt anletes svett 

bekämpar radikalisering. Därutöver finns hjältar som i sin vardag för en kamp mot den extremism som 

växer i utanförskapsområdena. Nalin Pekgul (S) hör till de mest envetna och modiga. Men det finns 

många kvinnor som trots höga insatser strider varje dag för att kvinnorna i miljonprogrammet ska slippa 

den självutnämnda sedlighetspolisens förtryck. 

 

DN 16/11 2015 

 

"Ingen vill ha ett samhälle där det är förbjudet att fika eller att träffa folk." 

 

Bildtext: Landssorg i Frankrike. 
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Terrorn i Paris. 

 

En åttonde gärningsman jagas i Europa, 

misstänkt för att ha deltagit i Parisdåden. 26-

årige Salah Abdeslam ska vara en av tre bröder, 

som alla var inblandade i attentaten. Åklagare 

arbetar efter teorin att blodbadet samordnades 

av ett multinationellt team med säte i Belgien. 
 

 

• En multinationell grupp med kopplingar till 

Mellanöstern, Belgien, Tyskland och Frankrike. 

Det är den franska polisens teori om terroristerna 

som utförde dåden i Paris, vilka 

terrororganisationen Islamiska staten, IS, har tagit 

på sig skulden för. 

 

Enligt Frankrikes inrikesminister Bernard 

Cazeneuve har attentaten förberetts utomlands. 

 

- Vi ber att EU mer effektivt bekämpar olaglig 

vapenhandel som bidrar till att möjliggöra sådana 

här attacker, säger han på söndagen. 

 

På söndagen jagades en åttonde attentatsman, som 

misstänks ha lyckats fly, över hela Europa. Fransk 

polis gick på söndagskvällen ut med en 

efterlysning, där de söker 26-åriga Salah Abdeslam, 

född i Bryssel. Han misstänks för inblandning i 

attentaten och är enligt polisen mycket farlig. 

 

Belgiska myndigheter har också utfärdat en internationell arresteringsorder för en person som misstänks 

för inblandning i attackerna - det var vid denna tidnings pressläggning oklart om de syftade på Abdeslam. 

 

Salah Abdesalam är en av tre bröder, som misstänks för inblandning i dåden. Uppgiften som kommer från 

källor nära polisutredningen och som rapporterades av flera franska medier på söndagskvällen. Av de 

övriga två bröderna är en Ibrahim Abdeslam, 31, som sprängde sig själv vid Stade de France. Den tredje 

brodern, som ska heta Mohammed Abdeslam, sitter gripen i Bryssel. Samtliga är fransmän, men bosatta i 

Belgien. 

 

De belgiska åklagarna berättade på söndagen om hur sju personer gripits i den belgiska huvudstaden, 

skriver Reuters. Detta efter räder i Molenbeek, ett socialt utsatt område i Bryssel. 

 

En av de gripna, en fransk medborgare, ska i Belgien ha hyrt den svarta Volkswagen Polo som hittades 

utanför konserthallen Bataclan i Paris. 

 

En indikation på att en terrorist hade kommit undan kom när en övergiven bil, en Seat som användes 

under attackerna, hittades i Parisförorten Montreuil. I bilen fanns tre automatvapen av typen som brukar 

kallas kalashnikov. 

 

Den första av gärningsmännen vars namn har offentliggjordes är 29-åriga Omar Ismail Mostefai. Han var 

känd av polisen som radikaliserad, men har aldrig kopplats till terrorism. 
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I Tyskland greps i förra veckan en man i en rutinkontroll på en motorväg. Hans bil var fullastad med 

automatvapen, revolvrar och sprängämnen. 

 

- Det finns anledning att tro att det här möjligen har koppling till attackerna, säger delstaten Bayerns 

regeringschef Horst Seehofer, till TT. 

 

Den häktade är från Montenegro. Han har vägrat svara i förhör och inte velat anlita försvarsadvokat. 

 

En annan av terroristerna misstänks ha kommit in i Europa tillsammans med syriska flyktingar. Detta 

eftersom ett syriskt pass hittades bredvid en av de döda terroristerna vid Stade de France. 

 

Den grekiske ministern Nikos Toskas har bekräftat att passinnehavaren registrerades som asylsökande på 

ön Leros den 3 oktober. 

 

Passinnehavaren ska också enligt Serbiens inrikesminister ha tagit sig över gränsen till Serbien den 7 

oktober och sedan sökt asyl i landet, rapporterar Reuters. Enligt ministern fanns ingen internationell 

efterlysning på mannen vid tillfället för ansökan. 

 

Att passinnehavaren var samma person som den döda terroristen är däremot inte fastlagt. 

 

Uppgifter om att ännu en av gärningsmännen skulle ha registrerats som asylsökande i Grekland, 

dementeras däremot av grekisk polis. 

 

- Den ansvariga för attackerna i Paris är en brottsling och inte en flykting eller asylsökande, säger EU-

kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till Reuters från G20-mötet i Turkiet. 

 

Attackerna i Paris bör inte göra att EU-länderna reflexmässigt avvisar flyktingar, betonar Junker. Men 

högt uppsatta politiker i Polen och Slovakien har redan sett Parisdåden som en anledning att dra sig ur 

EU:s flyktingkvoter. Även i Tyskland, en stor mottagare av människor på flykt, höjs röster om att den 

"okontrollerade invandringen" och "illegala inpasseringen" inte kan fortsätta. 

 

De franska myndigheterna samarbetar med en rad andra länder i utredningen kring terrordåden. USA:s 

federala polis FBI skickar en grupp utredare till Paris för att bistå, rapporterar The New York Times. 

 

USA kommer också att samarbeta med Frankrike för att intensifiera flyganfallen mot terrorrörelsen 

Islamiska statens fästen i Syrien och Irak. Det uppger den nationella säkerhetsrådgivaren Ben Rhodes 

efter terrorattentaten i Paris. 

 

Frankrikes president Hollande meddelade på söndagen att han vill förlänga undantagstillståndet i tre 

månader. 

 

Under helgen har det i olika medier spekulerats kring att attacken mot Bataclan hade ett antisemitiskt 

syfte. Konserthallen har tidigare utsatts för flera hot, eftersom ägarfamiljen var judisk och enligt New 

York Times anordnades flera olika proisraeliska evenemang. 

 

Tidningen har talat med en person ur familjen, som av säkerhetsskäl vill vara anonym. Personen berättar 

att Bataclan såldes för flera månader sedan och nu har nya ägare. 

 

"Det finns anledning att tro att det här möjligen har koppling till attackerna." 

 

Delstaten Bayerns regeringschef 

 

Horst Seehofer om att en man förra veckan greps i en bil fullastad med automatvapen och sprängämnen. 

 

"Den ansvariga för attackerna i Paris är en brottsling och inte en flykting eller asylsökande." 

 

EU-kommissionens ordförande 

 

Jean-Claude Juncker till Reuters från G20-mötet i Turkiet. 

 

Fakta. Gärningsmännen 



 

73 

 

 

• Sju gärningsmän dog i attentaten. Sex av dem sprängde sig själva, en sköts av polis. 

 

• Av dessa har hittills tre identifierats med hjälp av fingeravtryck: 

 

En man, född 1995. Sprängde sig själv i närheten av Stade de France. 

 

En man, född 1984. Enligt källor till flera medier hette han Ibrahim Abdeslam. Han sprängde sig själv vid 

ett kafé på Boulevard Voltaire. 

 

Ismail Omar Mostefai, född 1985. 

 

Sprängde sig själv vid Le Bataclan. • Sju misstänkta inblandade gripna i Bryssel. 

 

• Tre misstänkta bröder. En av dem är Ibrahim Abdeslam, död attentatsman. Den andra är Mohammad 

Abdesalam, gripen i Bryssel. Den tredje heter Salah Abdeslam och är internationellt efterlyst för 

inblandning i dåden. Han tros vara den åttonde gärningsmannen, som lyckades komma undan från Paris 

efter attackerna. Bröderna ska vara franska medborgare, men bosatta i Belgien. 

 

• Den 5 november greps en 51-årig man i Tyskland som också misstänks ha kopplingar till terrordåden i 

Paris. Han har hittills vägrat svara på frågor om attentaten. Utöver detta har flera andra hörts i samband 

med utredningen. Bland annat har polisen gripit flera släktingar till Ismail Omar Mostefai. 

 

1 Fredag 21.20: Bomber utanför Stade de France. En död. 

 

2 Fredag 21.25: Bar och restaurang attackeras. Minst 15 döda. 

 

3 Fredag 21.32: Skott på restaurang. 5 döda. 

 

4 Fredag 21.36: Ny skottlossning på bar. Minst 19 döda. 

 

5 Fredag 21.43: En bomb detonerar vid ett kafé. En terrorist död. 

 

6 Fredag 21.49: Massaker i konsertlokal. Minst 93 personer dödas. 

 

7 Söndag: En svart Seat León som gärningsmännen ska ha använt vid attackerna i Paris hittades på 

söndagen i Montreuil. 

 

Bildtext: Tusentals soldater patrullerar gatorna i Paris. Turistattraktioner som exempelvis Triumfbågen 

bevakas extra hårt. | Fransk polis söker 26-åriga Salah Abdeslam. | 
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Kommentar 

 

Svenska folkets skydd mot terrordåd och svåra, 

oväntade, händelser har under de senaste 20 

åren blivit allt sämre. 
 

 

Jag, och den regering jag leder, kommer att arbeta 

outtröttligt för att ni ska känna er trygga, sade 

statsminister Stefan Löfven (S) på lördagen efter 

Parisdådet. Han lovade: "Alla samhällen är sårbara, 

men Sverige ska ständigt arbeta för att minska vår 

sårbarhet, självständigt och i samarbete med 

andra." Ett problem är att Löfvens företrädare, både 

socialdemokrater och borgerliga, de senaste tjugo 

åren minskat möjligheterna att ge svenskarna 

trygghet. 

 

1. I Sverige är en gång ingen gång. 

 

Sverige har undgått krig i 200 år vilket är 

glädjande. Men det skapar också en känsla av att 

stå utanför omvärlden och av att inget ont kan 

drabba oss. "Det händer inte här". När det oväntade 

ändå inträffar, ses detta närmast som ett undantag. 

En gång är ingen gång. Det gäller även för 

säkerhetsfrågor och terrorism - också i Stockholms 

centrum. 

 

Mordet på statsminister Olof Palme 1986 skedde 

när han gick på Sveavägen utan Säpos livvakter. Ändå hade utrikesminister Anna Lindh inte något 

personskydd när hon 2003 handlade på varuhuset NK. En åtföljande livvakt hade kunnat stoppa de 

dödande huggen. 

 

Efter Islamiska statens, IS, terrordåd i Paris på fredagskvällen ställs frågan i medierna "Kan IS också slå 

till i Sverige?". Det är som om Taimour Abdulwahab aldrig existerat. Han var den terrorist som försökte 

spränga en bil på Olof Palmes gata mitt i julruschen den 11 december 2010 och som omkom när en av 

hans bomber detonerade av misstag nära Drottninggatan. 

 

Säpo har gett bilden av att Abdulwahab agerade ensam. Mot detta talar en avancerad bombkonstruktion, 

tecken på medhjälpare samt utländsk finansiering. Enligt Abdulwahabs efterlämnade meddelande var han 

utsänd av IS: "Nu har islamiska staten uppfyllt vad de har lovat. Vi finns här i Europa och i Sverige, vi är 

en verklighet, inget påhitt....Våra aktioner kommer att prata för sig själva". 

 

Islamiska staten har alltså redan slagit till i Sverige. Lyckligtvis har hotet om fler dåd här inte satts i 

verket. I Paris slog IS inom loppet av 23 minuter till på sex platser, dödade minst 129 personer och 

skadade 300, varav 80 allvarligt. Var finns den svenska planeringen om något liknande skulle hända här? 

2. Sämre skydd utan totalförsvar Det är uppenbart att Sverige just nu utsätts för svåra påfrestningar. 

Polisen är hårt ansträngd av tre nya akuta uppgifter: gränskontroll av flyktingar, bevakning mot 

mordbrännare vid flyktingförläggningar samt höjd vaksamhet mot terrorism. 

 

Redan innan terrordåden i Paris förklarade Rikspolisstyrelsen i torsdags att man skulle tvingas lägga 

annat åt sidan, som brottsutredningar och underrättelseinhämtning. Uppenbarligen klarar inte polisen av 
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svåra påfrestningar på samhället. Det skulle behövas en reservpolis. 

 

Det märkliga är att Sverige har haft en sådan reservpolis, beredskapspolisen. Det var en del av kalla 

krigets totalförsvar. Men i och med att "den eviga freden" på 1990-talet ansågs ha infunnit sig försvann 

viktiga funktioner. 

 

- Det militära försvaret skars ned vilket debatterades mycket. Men det stora civilförsvaret försvann i det 

tysta, utan några pengar och utan någon organisation som ersatte det, säger Wilhelm Agrell, professor i 

underrättelseanalys vid Lunds universitet. 

 

En liten del av reservpolisen fick dock ligga kvar under Säpos försvarsenhet. Reservpoliserna fungerade 

bra och bevakade byggnader efter terrordåden 11 september 2001 samt undsatte medborgare vid stormen 

Gudrun 2005. Reservpoliserna var tidigare värnpliktiga som efter kort extrautbildning hade polismans 

befogenhet och leddes av vanliga poliser. 

 

Men beredskapspolisen var illa sedd av Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet trots att den inte kostade 

dem något (den betalades via försvarsdepartementet). 2012 lades reservpolisen ner av Rikspolisstyrelsen 

och regeringen Reinfeldt. Reservpolisernas automatkarbiner (som kunde användas mot sabotörer och 

terrorister) förstördes. 

 

Men krigsutbrottet Ryssland-Ukraina 2014 har blivit en väckarklocka: Sverige kan åter hotas av krig. I 

riksdagens försvarsbeslut från i juni sägs att Sverige ska införa ett totalförsvar. Pengar saknas visserligen, 

men på måndag ska Beredskapspolisföreningen träffa medarbetare till inrikesminister Anders Ygeman. 

 

3. Stuprör utan hängränna Med totalförsvaret försvann också statens överblick. Numera ska departement 

och myndigheter satsa på sina "kärnuppgifter". Det militära försvaret ska inte hjälpa till med 

räddningstjänst utan satsa på "väpnad strid". Därmed mönstrades helikoptrar som kunde släcka bränder 

ut, vilket visade sig vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Det nedlagda civilförsvaret kunde 

släcka bränder, men nu försenade ekonomiska hänsyn släckningen av lågorna medan invånarna tvingades 

fly undan. 

 

Departement och myndigheter har alltså blivit som en rad stuprör utan någon samordnande hängränna. 

Resultatet är sämre trygghet för medborgarna vid kriser. 

 

Regeringen har ett drygt arbete framför sig. 

 

"Ett problem är att Löfvens företrädare, både socialdemokrater och borgerliga, de senaste tjugo åren 

minskat möjligheterna att ge svenskarna trygghet." 

 

Bildtext: "Islamiska staten finns här" - ett budskap från Abdulwahab som detonerade en bilbomb på Olof 

Palmes gata 11 december 2010. | Taimour Abdulwahab. | Självmordsbombaren omkom när en av hans 

bomber detonerade av misstag nära Drottninggatan. 
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Hur kommer det sig att det flera gånger förstärkta 

samarbetet mellan EU-ländernas polis- och 

säkerhetstjänster inte lyckades förhindra dåden? 

Det är en fråga som kan leda till omprövning, nya 

strider och motsättningar. 
 

 

Terrordåden i Paris kan mycket väl innebära slutet för 

passfriheten i EU. 

 

Flyktingkrisen har redan visat att kontrollen av EU:s 

yttre gränser inte fungerar. 

 

Därför har Sverige och flera andra EU-länder som är en 

del av Schengenområdet tvingats införa tillfälliga 

nationella gränskontroller. 

 

Men terroristernas attacker innebär en ännu större 

utmaning mot principen att människor ska kunna sätta 

sig på flyget eller tåget mellan länder i EU utan att 

tvingas visa passet, eller identifiera sig på annat sätt, 

någon gång under resan. 

 

Redan i januari, efter attackerna i Paris mot 

satirtidningen Charlie Hebdo och den judiska 

matbutiken, ville Frankrike och Belgien skärpa reglerna 

och tillåta mer djupgående säkerhetskontroller vid de så 

kallade inre EU-gränserna än vad som är tillåtet i dag. 

 

Efter den delvis avvärjda terrorattacken i augusti, som skedde på tåget mellan Bryssel och Paris, återkom 

dessa länder med liknande krav. Sedan dess har också säkerhetskontrollerna på de europeiska 

snabbtågens stora linjer förstärkts. 

 

Men de formella reglerna har inte ändrats. 

 

Det tar tid och kräver år av komplicerade förhandlingar att göra om det omfattande och ytterst detaljerade 

Schengenregelverket och frågan är därför om Frankrikes nu stängda gränser kommer att öppnas helt igen 

EU tillåter enbart tillfälliga gränskontroller, men om Frankrike gör dem permanenta kan kommissionen 

inte göra mycket mer än att protestera eller hota med rättslig process. 

 

I så fall skulle säkert fler länder följa efter och det passfria samarbetet därmed upphöra utan att det fattats 

några formella beslut. 

 

Det betyder inte att den fria rörligheten försvinner. 

 

Människor som vill resa till annat EU-land för att arbeta eller studera kommer fortfarande att kunna göra 

det utan att det krävs tillstånd. Men efter terroristernas angrepp vill alla länder veta mer om vem som tar 

sig över gränserna och varför. 

 

EU:s ledning hade på lördag eftermiddag inte kallat till något extra krismöte om terrorn. 
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Men Margot Wallström och unionens övriga utrikesministrar träffas i Bryssel i morgon måndag och deras 

möte kommer att domineras av dåden i Paris. 

 

Krav på att EU:s yttre gränser ska förstärkas kommer säkert att föras fram under utrikesministrarnas 

förhandlingar, liksom frågan om och i så fall hur den pågående flyktingkrisen påverkar läget. 

 

Polens nya regering har redan meddelat att landet efter attackerna i Paris inte tänker ta emot flyktingar 

enligt EU:s nya system för omfördelning av ansvaret för 160 000 människor som söker asyl. 

 

Utrikesminister Konrad Szymanski förklarade under lördagen att Polen inte tänker "respektera" EU:s 

beslut och att den polska regeringen avser att "behålla kontrollen över landets gränser". 

 

På så sätt förstärker alltså terrordåden EU:s pågående flyktingkris på flera sätt. 

 

Gränser stängs och EU-länder som redan sedan tidigare sagt nej till att ta emot flyktingar utnyttjar 

attentaten i Paris för att strunta i sina åtaganden i EU. 

 

Det finns också en lång rad omtvistade förslag om hur EU-länderna ska bemöta hotet från terroristerna 

som nu åter blir aktuella. 

 

Sverige och andra EU-länder har till exempel länge krävt ett samlat EU-register med detaljerad 

information om alla flygresenärer i EU, men det har hittills bromsats av EU-parlamentet. Nu kan de 

förhandlingarna gå snabbare. 

 

En annan av alla kontroversiella frågor är om EU ska identifiera och stänga nätsajter som förhärligar 

terrorism. 

 

Sverige har tidigare protesterat mot detta och hävdat att det inte är möjligt eftersom den svenska 

grundlagen ger ett starkt skydd för yttrandefrihet. 

 

Känsligt är också hur EU-länderna ska behandla sina egna medborgare som blivit jihadister och som har 

varit eller fortfarande är aktiva i striderna i Syrien och andra länder. I Frankrike och Belgien har det länge 

förts en intensiv debatt om detta. 

 

I den nyligen utkomna boken "La menace terrorist" presenterar säkerhetsexperten Claude Moniquet flera 

långtgående förslag. 

 

Moniquet är kritisk mot den franska säkerhetstjänstens arbete och anser att hotet från de så kallade 

återvändarna, franska jihadister som åker hem igen, underskattades under allt för lång tid. 

 

Alla som återvänder borde gripas och säkerhetsundersökas, anser Moniquet som också tycker att 

jihadister som döms för brott ska isoleras från andra kriminella och samlas i särskilda fängelser. 

 

Efter attackerna i Paris förs liknande krav fram från flera håll i Frankrike. 

 

I samtal med DN tidigare i år förklarade Claude Moniquet att han är övertygad om att både Frankrike och 

Belgien redan använder en betydligt mer brutal metod för att bli av med framtida återvändare. 

 

Moniquet hävdar att Frankrike och Belgien, och andra länder vars stridsflyg deltar i attackerna mot IS, 

medvetet försöker lokalisera europeiska medborgare som deltar i striderna och rikta elden mot dem. Då 

kommer de aldrig att kunna åka hem. 

 

Men detta är enbart spekulationer som inte ens har kommenterats från officiellt håll i Frankrike och 

Belgien. 

 

Att IS lyckades genomföra flera samordnade och brutala attacker i Frankrikes huvudstad skakar alltså om 

EU på flera sätt. 

 

Hur kommer det sig att det omtalade och flera gånger förstärkta samarbetet mellan EU-ländernas polis- 

och säkerhetstjänster inte lyckades förhindra dåden? Det är en fråga som kan leda till omprövning, nya 

strider och motsättningar. 
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Men angreppen i Paris kan också förstärka känslan av sammanhållning i EU. 

 

När Frankrikes president François Hollande på lördagen förklarade att attackerna är en "krigshandling" 

som riktas mot "allt vi står för" instämmer säkert alla politiska ledare i EU. 

 

De europeiska värderingar som länderna annars kan ha så svårt för att definiera, och tvistar om vad de 

innebär, framstår som enkla och självklara när IS självmordsbombare intar Frankrikes huvudstad. 

 

Attackerna i Paris visar också vad människorna som flyr från Syrien försöker undkomma. 

 

IS angrepp i den franska huvudstaden skulle därför kunna leda till att Europa visar större förståelse för 

flyktingarnas situation. Män, kvinnor och barn flyr från Syrien för att rädda sig undan bland annat IS. Nu 

vet Europa precis vad den organisationens brutalitet innebär. 

 

"Gränser stängs och EU-länder som redan sedan tidigare sagt nej till att ta emot flyktingar utnyttjar 

attentaten i Paris för att strunta i sina åtaganden i EU." 

 

Nästa uppslag. Regeringen ser ingen ökad hotbild mot Sverige 
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De terrordåd som än en gång har drabbat 

Paris skulle kunna bli inledningen på en ny 

epok. Men det skulle kräva att 

världssamfundet, om än senkommet, kom 

till insikt om att IS står för en absolut 

ondska som överskuggar all inbördes 

osämja. 
 

 

Det är sorgligt att behöva gå tillbaka till det 

jag skrev för tio månader sedan, efter den 

islamistiska mordorgien mot tidningen Charlie 

Hebdo och en judisk mataffär i Paris och den 

följande månadens terrorattentat i 

Köpenhamn: Det är en tidsfråga innan nästa 

attentat inträffar, och att det inte finns något 

skäl att tro att det var de sista. 

 

Tyvärr gäller även följande ord fortfarande: 

Någon sitter någonstans just nu och 

detaljplanerar ett nytt terrordåd, i Frankrike, i 

Tyskland - eller kanske i Sverige. 

 

Orden blev en kuslig realitet i Paris fredagen 

den 13 november. 

 

Men inte bara där; det är högst troligt att 

också det ryska passagerarplanet med 224 

människor ombord som exploderade och störtade över egyptiska Sinai den 31 oktober hade utsatts för ett 

attentat. 

 

Vi ska inte heller glömma självmordsbombningen i Ankara den 10 oktober, då över 100 fredliga, 

prokurdiska demonstranter sprängdes i bitar i det dödligaste terrordådet i Turkiets moderna historia. 

 

Dessa tre terrordåd, som inträffade inom en tidsperiod på en dryg månad, tog sammanlagt över 450 

människoliv. De har mycket gemensamt. De drabbade så kallade mjuka mål, en form av attentat som det 

är oerhört svårt att skydda sig emot. Som det har konstaterats många gånger: det räcker med ett fåtal 

kalasjnikovbärande män eller självmordsbombare för att förödelsen och dödssiffran ska bli mycket hög. 

Även en ensam terrorist, som Anders Behring Breivik, kunde på kort tid mörda 77 människor i Norge för 

fyra år sedan. 

 

Vad som förenar de tre senaste terrormålen är framför allt att de är fiender till den allt mer expansiva 

Islamiska staten. 

 

Ryssland är en måltavla på grund av landets inträde i kriget i Syrien i slutet av september med 

flygunderstöd till Bashar al-Assads regim. 

 

Kurderna och deras peshmergastyrkor är en svårknäckt militär bromskloss för IS framryckning, såväl i 

nordvästra Irak som i nordöstra Syrien. 

 

Och Frankrike deltar sedan slutet av september i det USA-ledda bombkriget mot IS-mål i Syrien. 
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Det finns många fler som bör finnas på IS lista över potentiella måltavlor. Ett av dem kan vara Sverige, på 

grund av den mindre svenska militärstyrka i norra Irak som fungerar som rådgivare åt de kurdiska styrkor 

som strider mot IS. Det är något som skulle kunna öka terrorhotet från IS mot Sverige. 

 

Som DN-kollegan Annika Ström Melin konstaterade redan i går omkastar tragedin i Paris i ett enda slag 

den politiska dagordningen i hela Europa. Flyktingkrisen, som har dominerat agendan sedan länge, 

kommer nu att avlösas av säkerhetsfrågor, ökat polissamarbete och kamp mot terrorism. 

 

Man skulle med lika stort fog kunna säga att den globala agendan hade anledning att förändras i samma 

riktning. Ska man döma av vad ett tjugotal utrikesministrar som samlats i Wien för att diskutera en 

politisk lösning på kriget i Syrien har sagt om slakten i Paris, råder enighet om att det nu krävs krafttag 

mot hotet från IS. 

 

Rysslands, USA:s, Kinas, Storbritanniens, Irans, Turkiets och Saudiarabiens statschefer uttalar sig 

enstämmigt mot den omänsklighet som terrorsekten IS står för. 

 

Det är ord som förpliktigar, men hittills är det mest ord. En trolig följd är att USA:s och Frankrikes tryck 

på Ryssland att al-Assad ska avlägsnas kommer att försvagas. 

 

Här finns det också ett trovärdighetsproblem; ingen av världens potentater har så här långt en särskilt 

imponerande meritlista som anti-terrorkrigare. Om en regelrätt krigsförklaring ska utfärdas mot IS finns 

det spår från flera tidigare "war on terror" som förskräcker. 

 

Låt oss granska några av de länder som har sagt sig vara för en samlad aktion mot IS: 

 

Den ryske presidenten Vladimir Putin skriver i ett telegram till sin franske kollega François Hollande att 

tragedin har blivit ännu en vittnesbörd om terroristernas barbari, som är en utmaning för den mänskliga 

civilisationen. 

 

Ryssland har förvisso drabbats av en rad blodiga attentat. Ett skäl till det är att Kreml i kampen mot vad 

som betecknades som terrorism i Tjetjenien riktade sin militärmaskin mot ett helt folk. Som resultat fick 

man en radikaliserad islamism i norra Kaukasus med självmordsbombningar och gisslantagningar i 

Moskva. 

 

När ryskt stridsflyg inledde sin insats i Syrien var bombmålen inte IS i första hand, utan andra väpnade 

oppositionsgrupper mot al-Assad. 

 

I ett uttalande efter attentatet i Paris uppmanar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan världen att 

samlas i kampen mot terrorism. 

 

Men när Erdogan i somras, högst motvilligt, gick med på USA:s begäran att ställa upp i flygkriget mot IS 

i Syrien, passade han på att i själva verket i första hand angripa kurdiska styrkor, såväl PKK i Turkiet och 

Irak som kurdgerillan YPG i Syrien (de senare pikant nog USA:s bundsförvanter). 

 

Den saudiarabiske utrikesministern Adel al-Jubeir kallar dåden i Paris för avskyvärda, som kränker all 

etik, moral och alla religioner. 

 

Men det är ingen större hemlighet att IS får stort finansiellt stöd från olika källor i Saudiarabien, även om 

den kunglige självhärskaren i Riyadh är livrädd för IS växande inflytande. Det var ju knappast någon 

slump att 18 av de 19 män som genomförde attackerna på USA den 11 september 2001 var saudier. Nu 

ser saudierna IS som en käpp i hjulet för Irans ökade inflytande, via dess shiamuslimska bundsförvanter i 

Irak, Syrien och Libanon. 

 

Den iranske presidenten Hassan Rouhani skrev i sitt kondoleanstelegram till sin franske kollega: I namn 

av det iranska folket, som själva har varit offer för terrorism, fördömer jag starkt dessa brott mot 

mänskligheten ... Men att Islamiska republiken Iran har varit och är en framträdande sponsor av andra 

terrorgrupper, som Hamas (i Gaza) och Hizbollah (i Libanon), är ingen statshemlighet. 

 

Till slut USA, där George W Bush invaderade Irak förebärande att det var en del av the war on terror. 

Felet vara bara att det inte fanns jihadister i Irak före USA:s anfall. Kriget fick den irakiska staten att 
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kollapsa, vilket lämnade fritt spelrum åt såväl Iran som åt islamistiska terrorgrupper; först al-Qaida och 

nu IS. 

 

"Om en regelrätt krigsförklaring ska utfärdas mot IS finns det spår från flera tidigare "war on terror" som 

förskräcker." 

 

Bildtext: Adel al-Jubeir, Saudiarabiens utrikesminister, fördömer terrordåden. Samtidigt stöder källor i 

landet IS. 
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Vi står enade i kampen mot terroristerna säger världens ledare. Men det räcker ju tyvärr inte. De 

jävlarna lyckas ändå med sitt outtalade budskap - var rädd. Och vi ska vara rädda. 
 

 

Statsminister Stefan Löfven (S) sade att terrorattacken i Paris stärker behovet av att hela världen samlas 

för att bekämpa "denna vedervärdiga sekt". 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S) var inne på samma linje: 
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- Tillsammans ska vi stå upp för demokratin och för humanistiska värderingar. 

 

De var inte ensamma. I stort sett varenda politisk ledare i och utanför EU har understrukit vikten av 

enighet i kampen mot terrorism och särskilt Islamiska staten, IS. 

 

Men det har ju inte visat sig vara tillräckligt. 

 

Om det är något världen varit någorlunda enig om så är det att terrorism ska bekämpas. Ändå finns den 

där, mitt ibland oss. Till och med en vanlig fredagskväll i november i Paris utkanter. 

 

Frankrikes president François Hollande var ovanligt rättfram i sitt första tal efter dåden. 

 

- Det finns verkligen skäl att vara rädd. 

 

Och det gör det. IS är emot västerlandet. De anser att vi står för vidrig dekadens och amoralism. De har 

grundat ett kalifat, en stat grundad på en tolkning av islam som lyckligtvis inte många ställer sig bakom. 

För den handlar inte om islam utan om islamism, en fundamentalistisk politisk ideologi. 

 

Till denna våldsbejakande sekt utan respekt för människovärdet söker sig årligen tusentals personer från 

EU. När de kommer tillbaka är de fullfjädrade terrorister som brinner för sin uppgift. Att destabilisera och 

sprida skräck omkring sig. 

 

Det här är inget litet problem. Enligt de senaste uppgifterna från Säpo har omkring 300 svenskar sökt sig 

till IS. 115 har kommit tillbaka och 40 har dött. För närvarande strider 125 svenskar under IS-flagg, 90 

män och 25 kvinnor. 

 

Enligt uppgifter från förra året hade tusen personer från Frankrike, 500 från Tyskland och lika många från 

Storbritannien anslutit sig till IS. 

 

För närvarande finns det ingenting som hindrar IS-krigare från att återvända till Sverige. Och varför 

skulle deras kamp upphöra här? Ingenting talar för att de skulle förvandlas till fromma lamm bara för att 

de åter befinner sig på svensk mark. Enligt den norske terrorforskaren Thomas Hegghammer begår, eller 

försöker begå, hela en av nio återvändare terrorbrott. 

 

Krigsbrott, även de som sker utomlands, är redan i dag olagliga. Vid årsskiftet blir det även olagligt att 

träna och kriga för organisationer terrorlistade av FN. Det blir även olagligt att finansiera dem. Men lagen 

riskerar att bli en papperstiger, bevisläget är svårt. 

 

Men det finns fler varningstecken. Ett är Lars Vilks, konstnären som avbildade profeten Muhammed som 

rondellhund. 

 

Redan 2007 utfäste IS ledare en belöning till den som dödade Vilks. I samband med ett möte om konsten 

och yttrandefriheten i Köpenhamn i februari i år, där Vilks deltog, avlossade en terrorist skott med 

automatvapen. En dog, och två skadades. 
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Den 22-årige gärningsmannen var en ensamvarg med kopplingar till kriminella MC-gäng. Han hatade 

judar. 

 

Ett annat varningstecken är de 35 svenska militära rådgivarna som bistår kurdiska peshmerga i strider mot 

IS. Insatsen förlängdes för bara några dagar sedan. 

 

Terroristattackerna i Paris antas ha politiska förtecken. Franskt militärflyg deltar i bombningarna av IS i 

Irak och Syrien. 

 

Detsamma gällde det hittills värsta terroristdådet i Europa modern tid, bombningar mot flera tågstationer i 

Madrid 2004. 191 dog, över tvåtusen skadades. Marockanska terrorister som motiverade dåden med 

Spaniens deltagande i kriget mot Irak dömdes för attentaten. 

 

Det är inte roligt att vara rädd. Särskilt inte för en terrororganisation som vill skapa rädsla hos oss alla. 

 

Men det finns anledning att oroas. 

 

Just nu är världen inte hoppingivande. 

 

Bildtext: Enligt uppgifter strider 125 svenskar för IS. 
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