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Abstract 

The concept of terrorism is deeply negative. This effects the politics of the 
world but as well the studies of terrorism it self. This paper will try to categorize 
these studies. Because the author believes that you can find disparate 
understandings and premises of fundamental issues about the state and political 
violence in the research of the terrorism. 

The political scientists Hans F Petersson and Martin Wight are the methodical 
followers in the author’s work to interpret diverse texts and finally construct the 
categories. The conclusion is that you at least can find five basically different 
attitudes. First the Etatists, they justify the right of states to protect its interests 
whatever method it needs. Second we got the Liberals, they will combine hard 
protection with consideration of human rights. In third we got the Critics, they 
deconstruct the debate of terrorism and the effects of counterterrorism in society. 
Fourth, the Revisionists are outspoken critics of the liberal democracies and claim 
that states are the real terrorists. And fifth and last the Analytical tradition, they 
try to explain and classify political violence in a neutral manner. 
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1 Inledning 

När nu alla hade gått sin väg och ingen, vare sig hög eller låg, fanns kvar i 
sovgemaket ställde sig Judit vid Holofernes säng och bad tyst: "Herre, all krafts 
Gud, ge i denna stund ditt stöd till det mina händer skall göra, så att Jerusalem 
blir förhärligat. Ty nu är ögonblicket inne att komma ditt eget folk till hjälp och 
att låta mitt ingripande bli ett förkrossande slag för fienderna, som har angripit 
oss." Sedan gick hon fram till sängstolpen vid Holofernes huvud och tog ner hans 
svärd från den. Hon gick tätt intill sängen, tog tag i hans hår och sade: "Herre, 
Israels Gud, gör mig nu stark!" Så högg hon till av all kraft mot hans hals två 
gånger och skilde huvudet från kroppen. Hon rullade ner liket från bädden och 
lossade sängomhänget från stolparna. Strax därefter gick hon ut och gav 
Holofernes huvud åt sin slavinna, som stoppade det i matpåsen (Judit). 
 
Man ska passa sig för historiska jämförelser1 men de fyller trots allt en 

funktion för att både skapa distans till och förståelse av nuet. Att Judit festade 
med ockupanten Holofernes och sedan skar halsen av honom när han sov ruset av 
sig kan betraktas som ett klassiskt terrordåd. Men hennes bön krävde mer än ett 
assyriskt huvud på ett fat, utan vreden riktade sig mot ett helt folk. När den 
italienske målaren Caravaggio förevigade änkan som bad sin Gud om hjälp att 
”[d]räp[a] både slav och herre, härskare och tjänare, med hjälp av [sina] läppars 
list” (Judit) var han knappast medveten om att det oinskränkta kriget under 
ockupationen av Irak skulle få (i alla fall andlig) inspiration av hans bibliska 
förmedling, närmare ett halvt årtusende senare. De makabra videoklipp som sprids 
över nätet där det snarare är ”tjänaren” än ” härskaren” som får betala priset för 
den rasande kampen mot inkräktaren finner sin yttersta sanktion i de kanoniska 
skrifterna. Paradoxalt nog är det samma närläsning av arkaiska texter som 
rättfärdigar den bosättarpolitik som syftar till ett etniskt rensat Eretz Israel - 
applåderad och bekostad av åtskilliga miljoner evangelikala amerikaner som inte 
kan bärga sig inför Kristus återkomst. Men även om de mest radikala islamisterna 
- likt sina judiska kollegor - kryddar sina hot med sakralt testuggande bör man 
beakta att det förra seklets mest framträdande väpnade kamper riktade mot en 
härskarmakt drivits av i huvudsak sekulära rörelser. Det nationella 
befrielseprojektet - sprunget såväl ur Förintelsens likbål som Nakbans diaspora - 
uppbar upplysningens fackla i sina led.  

 
                                                                                                                                                         
 

1 Huruvida berättelsen om Judit (ur Apokryferna) är sann eller saga är oväsentligt i sammanhanget 
då den har idéhistorisk relevans, för social och politisk praktik. Som när skolastikern John av 
Salisbury i sin Policraticus försvarade tyrannmordet som en sista utväg, var han inte ensam om att 
luta sig på skildringar som denna (Law 2009: 35). 
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Men att upprätthålla denna distinktion mellan religion och politik är inte alltid 
enkel. När Yigal Amir satte en kula i Yitzhak Rabin 1995 och ändade 
premiärministerns liv ansåg förövaren att han hade frikort från ovan, han 
beskyddade landet från förräderi. Men när den så kallade fredsängeln Rabin, 
basade över den israeliska krigsmakten under den första intifadan beordrade han 
att ockupationssoldaterna skulle bryta armarna på de stenkastande slynglarna 
(Shipler 1988). Även om Rabin underlät sig att skylla på röster från metafysiska 
entiteter så var hans övertygelse om nödvändigheten av det politiska våldet lika 
grundmurad som hos hans blivande baneman. Även om de inte delade samma 
vision om Israel så var syftet trots allt likartat - att bevara och skydda den judiska 
staten.  Rabin var i slutändan ansvarig för mångfalt fler dödsoffer, inte minst 
under operation Iron Fist i Libanon som en iakttagare betecknade som ett av 1985 
års ”most extreme terrorist atrocit[ies]” (Chomsky 2002: 130). Ändå var det Amir, 
som inte bara burades in på livstid utan erhöll domstolens omdöme att det enda 
han förtjänade var ”pity, because he has lost his humanity” (Levy 1996). 

Om vi tar oss några stenkast vidare inom det bibliska området så återkommer 
samma problematik om det politiska våldets berättigande i långt större skala. När 
den israeliska armén (Idf) år 2001 riktade en av sina återkommande attacker - 
återges i pressen under partsinlagan ”target killing [riktat mord]” - mot 
Folkfronten för Palestinas befrielses (Pflp) generalsekreterare Abu Ali Mustafa, 
tände det en omfattande våldsspiral. Pflp reagerade på mordet av sin ledare med 
att skjuta ned den israeliske anhängaren av så kallad transfer, ministern Rehavam 
Ze’evi. Regeringen under Ariel Sharon svarade med ursinne, man lät sina styrkor 
återockupera stora delar av Västbanken och belägrade Yassir Arafats högkvarter 
(Shlaim 2002: 179f). En syrlig kommentator påpekade att kollektiv vedergällning 
knappast var något nytt i historien, när ockupanten hade fått smaka sin egen 
medicin. Som när den tjeckiska byn Lidice utraderades i en bestraffningsaktion 
för mordet på Reinhard Heydrich 1942, med tanke på Idf: s framfart i Jenin när 
staden med dess invånare bokstavligen pulveriserades under granater och 
bulldozrar (Malm 2002: 86ff). Detta skulle då tala emot att terrorismen är den 
svages vapen, som ofta anförs (Kumm 1998: 26). Utan snarare ett verktyg som 
blir allt mer brutalt och verkningsfullt ju starkare förövaren är. Sociologen 
Michael Mann konstaterade att under det andra världskriget hämnades de tyska 
ockupanterna på Balkan med att skjuta av femtio bybor för varje tysk soldat som 
partisanerna tog av daga. Illdåd av denna omfattning var sällan rebeller eller 
terrorister förmögna till, enligt honom (Mann 2005: 16). 

Historiens ständiga närvaro och återskapande för att rättfärdiga dagens 
politiska våld är påtaglig. En av historiens första organisatörer av riktat 
revolutionärt våld, de judiska Sicarii, hyllas offentligt i Israel och fram tills 
nyligen svors nya militärrekryter in på toppen av berget Masada. Denna Sicariis 
sista utpost där merparten av medlemmarna hellre tog livet av sig än kapitulerade 
inför de belägrande romerska legionerna. Där den ene ser mod och övertygelse 
anar den andre hänsynslöshet och fanatism. Eller för att använda historikern 
Randall D Laws ord: ”The historical and rhetorical treatment given the Sicarii, 
provides one of the first and best examples of the semantic relativism summarized 
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in the cliché that ones person´s terrorists is another´s freedom fighter” (Law 2009: 
30).   

Förvisso ansåg Förenta Staternas utrikesminister George Schultz i ett tal i New 
Yorks synagoga i mitten av 1980-talet att ”[v]i vet hur man skiljer terrorister från 
frihetskämpar, så när vi ser oss omkring i världen har vi inga som helst 
svårigheter att skilja den ene från den andre” (Ahmad 2003: 17). Med tanke på det 
ensidiga användandet av begreppet ”terrorist/terrorism” i de dominerande 
medierna kunde man tro att den typen av kategoriska påståenden hade ett 
vetenskapligt underlag. Men lyfter man blicken en aning inser man att frågan om 
politiskt motiverat våld är långt mer komplex.  Trätan om vem och vad som ska 
definieras som terrorism splittrar inte bara världen, där CIA hänger ut 
svartmuskiga män för en kasse dollar till fromma för den moderna tidens 
prisjägare. Medan det iranska parlamentet snarare pekar ut just den amerikanska 
underrättelsetjänsten som idkare av terrorhandlingar (Associated Press 2007). 
Utan den går även rakt igenom forskarsamfundet - och återverkar därigenom på 
samhället. Så frågan om hur vi ska betrakta Judits dekapitering av Holofernes 
handlar i lika hög grad om hur vi ska förstå forskningen om det politiska våldet 
artikulerat som terrorism, som själva handlingarna i sig. 
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2 Syfte och metod 

2.1 Syfte och frågeställning 

Att ingen (längre) betraktar sig som anhängare till terrorismens metodik 
innebär knappast att den försvunnit, utan snarare på begreppets (och samhällets) 
förändring. I dag utgör det enbart ett pejorativt tillmäle som man klandrar sin 
fiende med (Jenkins 2003: 16). Inte ens de som urskillningslöst angriper vanliga 
moskébesökare i Irak eller rattar in kommersiella trafikplan i höghus betraktar sig 
som terrorister.  Att det är ett så djupt politiskt, negativt laddat begrepp innebär att 
själva forskningsfältet terrorism är minerad mark. Då den återverkar och förhåller 
sig till dagspolitik, säkerhetsfrågor, juridik, ekonomiska intressen och i slutändan 
livet själv. Syftet med den här uppsatsen är att studera och kategorisera själva 
studiet av terrorism. Detta för att skapa en tydligare förståelse för de 
förhållningssätt som existerar. Kan man klargöra dessa blir det enklare att förhålla 
sig till debatten, där man lätt talar förbi varandra och se vilka grundläggande 
skiljelinjer som existerar - för det är ingen värderingsfri forskning. Utan tvärtom 
utgår den från skiftande, både uttalade och outtalade premisser. På samma vis som 
annan samhällsvetenskaplig forskning är ”[t]olkningarna och de teoretiska 
antagandena dessa bygger på… inte neutrala utan ingår i och bidrar till att 
konstruera politiska och ideologiska förhållanden” (Alvesson – Sköldberg 1994: 
15).   

 
Min frågeställning lyder som följer: 
 
Kan man skönja olikartade tankesystem och förhållningssätt inom 
terrorismforskningen och hur skulle man kunna kategorisera dessa? 
 

2.2 Disposition 

Den medvetet omfattande inledningen introducerar ämnet och lyfter fram den 
problematik som omger ämnet, för att följas av frågeställningen. Avgränsningar, 
val av material och metodens utformning presenteras nedan. Innan vi går lös på 
själva kategoriseringen som sådan kommer en begreppshistorisk översikt att 
presenteras för att ge en bakgrund till den aktuella diskussionen. Några talande 



 

 5 

exempel på resonemang kommer att belysas för att förstå hur man förr har 
legitimerat terrorism. På det följer en presentation av de tankar som omgärdar de 
kategorier författaren funnit. För att sedan diskuteras i ett separat kapitel, där även 
problematisering av metoden kommer dryftas innan slutsats och sammanfattning 
sätter punkt för uppsatsen.      

 

2.3 Metod och material 

Detta är en form av kvalitativ innehållsanalys. Dessa kan manifestera sig på 
lite olika vis, men kärnan är densamma. Man vill utröna de framträdande dragen 
inom ett visst område med associerade texter och uttryck. Finna de centrala 
påståenden, de uttalade premisserna - men ofta även de implicita, koka ned dess 
essens och återskapa dess argumentering och förhållande till omgivningen och 
slutligen klassificera dessa. Detta kan göras manifest och/eller latent - i mitt fall 
både och. I litteraturen omskrivs detta ibland som att man skapar tankekategorier, 
utifrån författarens tolkning av materialet. Tolkningen sker genom att man söker 
efter meningsbärande element i texterna för att sedan abstrahera dem till 
sammanhängande helheter. Ett vanligt förfarande är att man konstruerar ett antal 
arbetskategorier efter en inledande studie som man sedan testar på en större 
mängd materiel, enligt så kallad grundad teori (Metodpraktikan 2003: 185f). Det 
är även så författarens praktik fungerat i denna uppsats.  

Man kan tänka sig en uppdelning mellan kategorier där demarkationslinjerna 
inte är befästa vallar utan lösare terräng, där den teoretiska stommen snarare är en 
konstruktion att förhålla sig till än insprängd. När statsvetaren Martin Wight 
identifierade tre åtskilda traditioner (rationalister, realister och revolutionärer) 
inom det västerländska tänkandet och kopplade dem till internationell teori, så 
utgick denna kategorisering från deras hållning inom skiftande ämnen. Men det 
centrala var synen på internationella relationer Även om det var tre skolor som i 
grunden stod emot varandra erkände han både underkategorier och överlappande 
teman under historiens förlopp. Det var inte raka spår. Han var även tydlig på 
punkten att det rörde sig om just generaliseringar - inte ens Machiavelli var 
renlärigt machiavelliansk i strikt bemärkelse (Wight 1991: xiif; 7; 259f).           

I statsvetarens Hans F Peterssons avhandling Power and International Order 
där han kategoriserar fyra framträdande internationella ”rörelser” (auktoritära, 
moderata, radikala och revolutionära) med tillhängande teori och praktik i 
samband med första världskriget, menar han att man kan göra en logisk istället för 
en kronologisk indelning. Petersson inriktade sig på de fyra grupper med 
inflytande, men det exkluderade inte fler ståndpunkter. Det rör sig om analytiska 
typer - stereotyper, inte former med vattentäta skott emellan sig. Han fokuserade 
på innehållet inom varje skola, det var alltså inte första hand en komparativ studie 
utan varje analys stod för sig själv, till skillnad från Wight som utgick från 
tematik i en sluten teoretisk cirkel (Petersson 1964: 23; 29; 27f). Författaren ska 
här ta inspiration från båda dessa studier.   



 

 6 

Min utgångspunkt här är att varje kategori inte utesluter att man samtidigt 
uppbär (delar av) en annan, som kommer att diskuteras. Vidare ser författaren inte 
dem som helt klart avgränsade, utan på samma vis som i Wights analys kan de 
förekomma vissa överlappningar i förhållningssätt och i intagande av position. 
Men däremot ska de betraktas som stående för sig själva, på samma vis som 
Petersson behandlar sina studieobjekt. Även om jämförelser är omöjliga att 
utesluta så är det i första hand som fristående kategorier de ska betraktas. Det bör 
noteras att man inte kan bortse från möjligheten av ytterligare kategorier.  

Underlaget för studien har baserat sig på ett så brett material som möjligt av 
begripliga orsaker, då det inte är vilken huvudström utan tvärtom vilka skiftande 
delar forskningen utgörs av som ska skärskådas. Det innebär att en mängd 
forskare, sammantaget ett trettiotal med växlande bakgrund och 
disciplintillhörighet kommer att behandlas även om dominansen ligger på 
samhällsvetare. I huvudsak är det den senaste forskningen (2000talet) som 
kommer avhandlas, det innebär att den elfte september händelserna år 2001 
kommer att prägla materialet. Det är möjligt att det påverkar själva inställningen 
hos enskilda forskare, men det lär knappast ha skapat en helt egen kategori då 
dessa utgår från en långt djupare syn på staten, konflikter och våld. För det 
handlar om att som Wight påpekade, att undfly Zeitgeist, ta sig bortom det 
provinsiella och dagsfärska (Wight 1991: xx).         

Därför har sökandet av meningsbärande partier präglats av syftet att finna det 
allmänna och generella. Det kretsar kring synen på staten och dess legitimitet, på 
konfliktens natur och innehåll, vem och vilka som utpekas som bärare av terror 
och terrorism, dess orsaker och offer, vad syftet med forskningen är, dess 
presentation och om de står för vissa värderingar. Att staten blir själva portalen för 
att angripa ämnet har mindre att göra med att detta är en statsvetenskaplig uppsats 
än att det är en logisk ingång, då staten inom den ”västliga traditionen” anses vara 
den enda legitima utövaren av våld (Chaliand – Blin 2007: 7). 

Några avgränsningar har det dock inneburit. För det första uppkommer själva 
frågan om vad som är terrorismforskning, som anknyter till det trätoämne som 
lyftes i den problematiserande inledningen - vad är terrorism? Det är inte min 
uppgift att ta ställning till, så helt enkelt har de forskare som själva anser sig vara 
delaktiga i de akademiska studierna och debatterna kring terror och terrorism 
omfattats.  

För det andra har en tradition på det stora hela förbigåtts, då denna kan ses 
som ett helt eget ämne med en annorlunda ingång. Inom totalitarismteorin, som 
har sitt begreppsliga ursprung hos den italienska fascismen och tanken på den 
homogena totala staten, ”framställ[s] [terrorn] som en kärnpunkt i det totalitära 
samhället” (Karlsson 2005: 48f). Hannah Arendt som drev denna linje, gör en 
tydlig distinktion mellan våld och makt, ja hon betraktar dem som varandras 
motsatser. När det ena ”förhärskar absolut, existerar inte det andra”. Terror är 
däremot det som återstår när våldet har utrotat all form av makt i samhället. Hon 
ser det som en styrelseform, den totalitära, som atomiserar allting och slår blint - 
även mot skapelsens lojala undersåtar. Då härskar terrorns regim (Arendt 2008: 
55f). Så det hamnar utanför det område vi här i en vid bemärkelse kan observera 
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som politiskt motiverat våld, medan ovanstående betraktar terrorn som (en del av) 
ett styrelseskick.  

Av språkliga och tidsmässiga skäl blir det en studie som endast omfattar 
svensk- och engelskspråkigt materiel. Det blir alltså i huvudsak en fokusering på 
den debatt som präglar västvärlden som givetvis påverkar perspektiven som 
förmedlas.  

Slutligen bör man beakta att studien till sitt innehåll är en form av 
forskningsöversikt, som därmed inte tas upp med ett eget kapitel. Författarens 
språkbruk är medvetet en aning tillspetsat i förhoppningen om att det kan blåsa liv 
i och ge lite färg åt texten, utan att den begreppsmässiga stringensen fallerar 
fullständigt.              
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3 Terrorbegreppets historia 

Den mediala och politiska fokuseringen på våldsverkare fristående från stater2 
till trots, så är själva terrorbegreppet flitigt förknippat med statsapparatens 
mordmaskin. Titeln på Robert Conquest studie Den stora terrorn har blivit ett 
begrepp i sig som syftar på Stalinerans utrensningar av verkliga, inbillade och 
potentiella oppositionella inom parti- och statsbyråkratin på 1930-talet (Karlsson 
2005: 155). Men främst är termen relaterad till den franska revolutionens 
skräckvälde - la (Grande) Terreur. Ett av inhemska och utländska fiender pressat 
välfärdsutskott lät giljotinerna tala med en rasande fart. Baserad på en förordning 
som den skotske historikern Thomas Carlyle i sitt klassiska verk menade var så 
”fruktansvärd [att en liknande] aldrig har utfärdats hos något folk” (1965: 179). 
Denna massiva terror orkestrerad av jakobinerna hyllades av Robespierre: ”Terror 
is nothing but prompt, severe, inflexible justice; it is therefore an emanation of 
virtue; it is not so much a specific principle as a consequence of the general 
principle of democracy applied to the homeland’s most pressing needs” (Law 
2009: 63). Förföljelsen av revolutionärer efter rojalisternas återkomst 1815 kom 
att kallas den vita terrorn, en term som även den återkom i historien (Nordisk 
Familjebok 1919). Inte minst i beskrivningen av massavrättningarna av socialister 
under och efter det finska inbördeskriget 1918 (Roselius 2009: 9).  

Rent språkligt härstammar terrorism från latinets terror med betydelsen 
skräck. Det rör sig således om att upprätthålla ett skräckvälde eller att sprida 
skräck (Nordisk Familjebok 1919). Men betydelsen och associationen till 
begreppet har trots allt skiftat över tid och rum.  

När artonhundratalet närmade sig sitt slut var frågan om terrorism inom den 
ryska revolutionära miljön vare sig av ideologisk eller av moralisk art - utan 
enbart ett strategiskt spörsmål. En socialdemokrat kunde lika väl förespråka terror 
som en narodniker motsatte sig densamma. Under 1870-talet hade narodnikernas 
politik förändrats från agitation mot terrorism. Mordet år 1881 på Alexander II var 

                                                                                                                                                         
 

2 Elefanten som lufsar omkring i rummet men ingen talar om är att al-Qaida var en del av 
Talibanregimen i Afghanistan (Freedman 2002: 38f) och det visar tydligt svårigheterna med att 
fastslå terrorismens gränser och natur. För anammar man synen att terrorism är förbehållet 
ickestatliga aktörer tvingas man erkänna att flygplanskrascherna den elfte september år 2001 inte 
var några terrordåd. Utan först när Talibanerna förlorade Kabul kunde man peka ut dem som just 
terrorister, en högst godtycklig hållning (som dock innehas av prominenta personer) som snarare 
har att göra med vem som för tillfället kontrollerar presidentpalatset än faktiskt verksamhet inom 
gebitet. Fallet Somalia visar hur absurt det kan bli där ”regeringen” bokstavligen inte kontrollerar 
mer än just det av AU bevakade presidentpalatset. En tveksam position för en intellektuellt 
hederlig forskare. Men hållningen är dock, precis som statsvetaren Robert O Keohane och andra 
påpekar politiskt begriplig, då staten - med dess olika institutioner, inte minst Säkerhetspolisen - är 
part i mål (Keohane 2002: 146; Rogers 2002: 215f).  



 

 9 

alltså ingen symbolisk gest. Utan konspiratörerna siktade på att välta hela tronen, 
inte bara monarken som värmde den. Men den förväntade folkliga resningen 
uteblev (Naimark 1983: 242; 13; 8). Även om terrorn som revolutionärt redskap 
återkom med väldig kraft i Ryssland, var det som misslyckad strategi den ersattes 
av andra medel för en tid. Men man skämdes aldrig över att vara terrorist, även 
om det ska påpekas att de ansträngde sig för att inte förbipasserande ”oskyldiga” 
kom till skada (Jenkins 2003: 16). 

När flodvågen av röd och vit terror svepte över de ryska stäpperna ett par 
decennier senare. Efter att Oktoberrevolutionen och den kontrarevolutionära 
resningen utmynnat i ett fullskaligt inbördeskrig där ett otal länder ingrep mot den 
unga sovjetstaten, försvarade Leo Trotskij3 bolsjevikernas våld mot den tyske 
socialdemokraten Karl Kautskys fräna kritik. Med en rad av historiska exempel 
pekade han på att borgarklassen hade nått makten genom revolution och sedan 
konsoliderat den genom inbördeskrig. Och så länge klassamhället bestod utgjorde 
repression en nödvändig del för att krossa motståndarens vilja. Vem som ska 
regera ett land avgörs alltså inte av konstitutionella paragrafer utan av de till buds 
stående våldsmedlen. Han fastslog att det inte fanns en revolutionär, ”logisk” 
nödvändighet av terrorism - men varje revolutionär klass som erövrat makten är 
bunden att använda de medel som situationen kräver. Han avslutade: ”The state 
terror of a revolutionary class can be condemned ‘morally’ only by a man who, as 
principle, rejects every form of violence whatsoever …every war and rising. For 
this, one has to be merely and simply a hypocritical Quaker” (Trotsky 2007: 55; 
58f). 

Denna instrumentella syn på våld och terror var inte förbehållet det röda 
ledarskapet, där det vare sig var formen eller omfattningen som avgjorde metoden 
utan objektet för brutaliteten. De samtida, koloniserade folken stod knappast i 
högre kurs än ryska kulaker. Upp till tre fjärdedelar av nomadbefolkningen dog 
under det italienska fälttåget i Libyen, där man bland annat använde ”giftgas mot 
civila och boskap. […] I januari 1931 hade den urskillningslösa terrorkampanjen 
från luften mot både militära och civila mål gett resultat”, sammanfattar 
militärhistorikern Lars Ericson Wolke (2009 67). Under det andra världskriget 
skrev Joseph Goebbels i sin dagbok om vikten av ”terrorangrepp” mot i huvudsak 
civila mål, för den ”psykologiska effekten[s]” skull (Ericson Wolke 2009: 183). 
De allierade ville inte vara sämre.  Tokyobombningarna i mars 1945 var de mest 
förödande under hela kriget, värre än de kommande atombomberna. Över 
hundratusen japaner gick upp i lågor den natten, det förde ”terrorbombningen till 
en nivå som historien aldrig tidigare skådat”. Amerikanska flygblad spridda över 
japanska städer under kriget underströk att den ”systematiska förstörelsen av 
städer” kommer att fortgå tills de upphör med att lyda sina militära ledare (Merari 

                                                                                                                                                         
 

3 Trotskij hade som mensjevik 1911 i texten Why marxists oppose individuell terror argumenterat 
mot denna kampform just ur strategisk, inte moralisk synvinkel - då klasskampen aldrig kan bli 
framgångsrik om den bygger på individer och små celler. Men det bör påpekas att även bland 
breda liberala grupper fanns en sympati för terrorismen och knappast ett avståndstagande på 
moraliska grunder. Den nytillsatta Duman vägrade till exempel att fördöma terrorism och 
”politiska mord” 1906 (Law 2009: 91f).  
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2007: 15). Det var alltså en uttalad och medveten strategi att successivt förinta 
motståndarens befolkning, att ”knäcka motståndarens hemmafront” genom 
bombflyg. Det byggde på en ”medveten terror mot civilbefolkningen”, som 
italienaren Giulio Douhet förespråkade i sin bok Luftherraväldet (1921) (Ericson 
Wolke 2009: 35f).  En hållning - som ett eko av Trotskij - den brittiske 
premiärminister Stanley Baldwin hade anammat: ”Det enda försvaret är anfall, 
vilket innebär att du måste döda fler kvinnor och barn snabbare än fienden om du 
vill rädda dig själv” (Ericson Wolke 2009: 43) Den store arkitekten bakom det 
europeiska flygkriget, Sir Arthur Harris försvarade denna ”moral bombing” 
strategi efter kriget med att ”alla krig resulterar i förluster bland civila” (Ericson 
Wolke 2009: 213f). 

Även om dagens stater hyser en viss ambivalens inför dessa gamla förkunnare 
av terrorns verktyg. Så slutade Lehyaktivisten Yitzhak Shamir, som var inblandad 
i mordet på Folke Bernadotte (Kumm 1998: 92f) som aktad israelisk 
premiärminister och sedan 1992 står den forne flygmarskalken Harris staty 
utanför St. Clement Danes (Ericson Wolke 2009: 183). Men sedan mitten av det 
förra århundradet har det skett ett retoriskt skifte (Merari 2007: 49). Som 
påminner om den avgörande skillnad sociologen Slavoj Zizek gör mellan den 
uttalade röda terrorn i samband med det ryska inbördeskriget och den tysta terrorn 
i samband med den stalinistiska eran. Där den förra anammades i närmast morska 
ordalag av Trotskij i det pågående klasskriget. Pågick den senare under ytan i en 
formell normalitet och nådde sin klimax precis efter att den nya konstitutionen 
antogs 1936, som därmed bekräftade att undantagstillståndet var till ända (Zizek 
2007: xxivf). Det är således inte längre någon som med stolthet reser sig upp och 
deklarerar sin hängivenhet till terrorismen (Jenkins 2003: 16), som när den 
sionistiska Sternligan [Lehy] förkunnade att ”[v]arken den judiska 
moraluppfattningen eller den judiska traditionen kan förneka bruket av terror som 
ett stridsmedel” (Davis 2009: 29). Tvärtom försöker varje man av vapen 
distansera sig likt Yassir Arafat gjorde inför FN: s generalförsamling i mitten av 
1970-talet, när han underströk att ingen kan vara terrorist som slåss för en rättvis 
sak (Jenkins 2003: 16). Så det är inget originellt påstående att det förs en strid om 
vem som ska etiketteras som terrorist - ”terrorism is what the bad guy do” 
(Jenkins 2003: 17). 

Denna förändring är i huvudsak ett begreppsligt skifte, rent empiriskt är det 
svårt att visa att terrorismen skördar färre eller olikartade offer idag än förr. Även 
om den storskaliga terrorbombningen ersatts med så kallade smarta vapen, där det 
ohyggliga antalet offer under storkrigen i Korea och Indokina decimerats i viss 
mån. Antalet offer för terrorism står snarare i relation till definitionen - inte till det 
faktiskt, politiskt motiverade våldet. Då som nu, händer det att enskilda politiska 
ledargestalter faller likt Benazir Bhutto. Men i regel är det de obemedlade i den 
fattiga världen, vars kroppar slits sönder på väg till marknaderna i Islamabad eller 
släpas bort till evigheten av statligt finansierade dödspatruller i Manilla. Men i 
huvudsak är det, det förra våldet, i synnerhet när det sällsynt nog slår till i London 
eller Madrid som uppmärksammas och associeras med begreppet menar 
fredsforskaren Paul Rogers (2002: 216f).  
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Samtidigt bör man vara medveten om att den offentliga konsensus som råder 
kring terrorismens definition bland akademiker och stater i väst förmodligen inte 
delas av merparten av jordens befolkning, enligt en forskare (Merari 2007: 14). 
Någon ”universell definition” har heller aldrig erkänns som kriminologen Janne 
Flyghed påpekade tidigare i år (Flyghed – Wigenmark 2010). Försöken att nå en 
gemensam, allmängiltig definition inom Förenta Nationerna som gjordes på 1970-
talet stupade på att partsintressena tog överhand. Befrielsekrig pågick fortfarande 
medan tredje världen som politiskt projekt ännu var vid liv och de ville 
brännmärka de stater som bedrev kolonialkrig i olika tappningar (Jenkins 2003: 
19f). Samtidigt önskade knappast någon av supermakterna att de själva eller att 
någon av deras bandhundar betecknades som terrorister. Denna konflikt om vem 
som har legitim rätt att nyttja politiskt motiverat våld har knappast försvunnit 
däremot har den politiska situationen förändrats radikalt. Nominellt är det upp till 
de enskilda staterna att definiera begreppet, som sker på skiftande vis. Den som 
amerikanska Utrikesdepartementet använder är semantisk medan Europeiska 
Unionens är en uppradning av (tidigare existerande) brott vars vaga 
konsekvensbeskrivningar öppnar upp för stora tolkningsmöjligheter. Där 
terrorismen är en rubricering av faktiska brott och listan kan fyllas på vid behov. 
Begreppet som sådant tillför ingen ny dimension. Men i praktiken är det de 
rådande internationella politiska styrkeförhållandena som styr. Vem och vilka som 
kommer upp på EU:s och/eller FN:s terrorlista är en förhandlings- och 
påtryckningsprocess hävdar forskaren Gunnar Jervas och det visar rätt tydligt att 
begreppet både är politiskt betingat och minst sagt gummiartat (Jervas 2003: 14; 
16f; 20). 
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4 Terrorismforskningens kategorier 

Då förhållningssätten som nedan kommer att presenteras inte är några 
explicita skolbildningar som kan uppställa ett fullödigt partiprogram bör man vara 
medveten om att de inte alls ägnar sin uppmärksamhet i lika delar åt de ingångar 
som presenterades i metodavsnittet. 

4.1 ”Dictatorship or anarchy” - Etatisterna4 

Staten tas som given, likt ett naturtillstånd som rättfärdigar sig själv genom sin 
blotta existens. Denna utgångspunkt behöver sällan förklaras utan finns med som 
en implicit premiss för övriga resonemang. Likaså statens våldsmonopol som 
genom dess påstådda vara visar dess nödvändighet. När terrorismen bryter denna 
norm har den i samma ögonblick, redan där mist sin legitimitet per se. Denna 
utgångspunkt går man ofta förbi i diskussionen, då fokuseringen hamnar på 
terrorismens orsaker, bekämpning och effekter. Men i sak är liken under 
betongmassorna vid ground zero irrelevanta enligt den Etatistiska hållningen, den 
kommer aldrig att acceptera väpnad kamp mot den legitima5 statliga auktoriteten. 
Oavsett hur den gestaltar sig - då den utmanar statens väsen.      

Den här fokuseringen på statsmakten innebär att det bortom rikets hägn endast 
återstår barbari och kaos. Analysen av omvärlden baseras på denna enkla 
motsättning. Statsvetaren William Maleys recept på Afghanistans problem är 
präglat av denna uppfattning, att statens enkelriktade centrala kontroll över 
territoriet är själva normaliteten. Då Talibanerna och al-Qaida frodades av ”the 
disentegration of the Afghan state” (Maley 2002: 189f). Så den stora utmaningen 
är att avväpna krigsherrar, göra områden ”säkra” från talibaner och ”återföra” 
landet till det internationella samfundet med hjälp av utländska styrkor (Maley 
2002: 189f). Så även i ett land som Afghanistan, där man egentligen aldrig har 
haft en centralmakt att tala om och störtats ner i inbördeskrig vid varje tillfälle den 
försökt expandera. Så för att hålla mörkrets krafter ute måste statens auktoritet 
upprätthållas med tvångsmedel, för att som det ofta heter ”återställa ordningen”. 
Statsvetaren Barry Buzan menar att ”the choice seems between dictatorship and 

                                                                                                                                                         
 

4 Barry Buzan (2002: 89). Etatism kommer från franskans État, det vill säga stat.  
5 Givetvis är det skillnad på stat och stat enligt den etatistiska hållningen, de som framkommer här 
representerar i regel västerländska liberala demokratier. Men man kan mycket väl tänka sig att 
anpassa samma resonemang utifrån en annan legitimitetsaspekt, som ett ryskt, kinesiskt eller 
iranskt perspektiv men med samma resultat: våldet mot (den legitima) statsapparaten är alltid fel. 
Vad som utgör legitimitetens grundval är en annan fråga och ligger utanför det här arbetet.   
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chaotic political disintegration” på många håll i världen och det sammanfattar 
alternativen för Etatisterna (2002: 89).  

Terrorismen utgör ett hot mot förefintliga ordningen och utmanar statens rätt 
till ensidig våldsanvändning. Just den flitigt förekommande skrivningen i bestämd 
form exemplifierar en klar men monolitisk syn på våldet - oavsett om det brukas 
av separatister i Spanien, revolutionärer i Colombia eller fundamentalister i 
Palestina. Även om skurkregimer världen över göder terrorband och ibland 
inhyser dem så är terrorismen alltid ett politiskt/religiöst motiverat våld som riktar 
sig uppåt. I regel är den nätverksbaserad och decentraliserad men det förekommer 
även att den upprätthåller en lokal/regional territoriell kontroll som Thomas J 
Biersteker, med inriktning på internationella relationer, påpekar (Biersteker 2002: 
78). Även om terrorn i hög grad drabbar civilister så är den riktat mot staten. Icke-
statligt våld är definitionsmässigt illegitimt och därmed omöjligt att acceptera 
(Fukuyama 2002: 34). Det innebär att Etatisterna inte gör någon skillnad på civila 
(World Trade Center) och militära (Pentagon) mål och betraktar dem båda som 
terroroffer, likt säkerhetsforskaren Desmond Ball (2002: 60). Slutsatsen är att 
terrorism endast kan bekämpas med kallt stål, det finns således en oöverbryggbar 
legitimitetsklyfta mellan parterna (Buzan 2002: 93).  

Ett utmärkande drag inom den Etatistiska hållningen är att man drar sig för att 
definiera begreppet terrorism. Antingen betraktas dem som just ”terrorister” utan 
att närmare peka ut vem, vilka och varför. Eller tar man faktiska exempel som al-
Qaida, Pflp eller Farc. Det är alltså en definition som utgår från vad som rör sig 
ute i terrängen för att man sedan identifierar dem med eventuella terrordåd - ett 
induktivt förhållningssätt. Talande är att de liksom Liberalerna ser på terroristen 
som bärare av denna egenskap, att vara terrorist är något essentiellt (Jervas 2003: 
15). 

Som vi såg ovan är det en icke förhandlingsbar konflikt, men den behöver 
även en ideologisk överbyggnad. Francis Fukuyama är en tydlig företrädare. 
Kampen står mellan fundamentala värden, inte en strid mot enskilda terrorister. 
Han pekar ut de tio till femton procent av de muslimska bekännarna som vägrar 
att acceptera den sekulära moderniseringen och därför hatar väst för att de hänger 
sig åt religiös tolerans och pluralism ”rather than serving religous truth” 
(Fukuyama 2002: 30ff). Han menar att denna radikala muslimska rörelse bygger 
sin världsbild på en manikeisk grundsyn uppförd på absoluta sanningar. Han anser 
att det är en ”struggle between western liberal democracy and islamofascists” och 
som under andra världskriget måste västvärlden bomba dem sönder och samman 
(Fukuyama 2002: 35). Grundhållningen är antagonistisk, på samma vis som den 
fria världens kamp mot kommunismen och där den enda lösningen är att fienden 
anpassar sig eller kapitulerar som östblocket och före dem fascismen. Problemen 
– som ekonomisk och social misär i arabvärlden - är skapade av dem själva och 
kan inte skyllas på utomstående (Fukuyama 2002: 33f; 29). Det är alltså en 
antagonistisk strid mellan olika system, civilisationer och/eller värderingar, där 
Islam kontra västvärlden för tillfället står i centrum. Det förekommer dock en rad 
av glidningar av vem fienden egentligen är som öppnar upp för lokal flexibilitet - 
men själva grundhållningen är densamma.  
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Syftet med forskningen är att bekämpa terrorismen genom att lyfta upp ämnet, 
diskutera strategier och komma med förslag och förbättringar som Ball gör i sin 
text. Han understryker nödvändigheten (och kom att bli bönhörd) av att USA 
behöver forma nya antiterrorallianser med arabiska regimer. Som har en större 
förmåga av ”human intelligence” på marken. För detta måste man dela med sig av 
information och assistera de lokala kontraterroroperationerna (Ball 2002: 71). 
Buzan diskuterar frågan på ett mer filosofiskt plan och anser att västerlandets 
tanke att minska de civila offren har närmast blivit en fetisch som under 
Kuwaitkriget där man nästan brydde sig lika mycket om fiendens förluster som 
sina egna (Buzan 2002: 85). En hållbar militär strategi med en logisk politik 
kräver en noggrann förståelse av vem som utgör fienden och hans slutsats är att 
folk som förtjänar sin regering och om de gömmer terrorister så bör man likt 
under andra världskriget föra krig ”against both government and people” (Buzan 
2002: 90; 92f). Så man argumenterar för att användandet av våld och andra 
tvångsmedel som utökade juridiska befogenheter anpassas och utsträcks vid 
behov - i förlängningen undantagstillståndet. Genom att beskriva terrorismen som 
något exceptionellt. Så om al-Qaidas kamikazefärd in i kapitalismens symboliska 
centrum var ”outside normal and legal norms that were universally accepted and 
shared for centuries” ger man möjlighet att använda metoder utöver det vanliga 
(Kegley 2003: 4). 

Så det finns två kompletterande angreppssätt, en ideologiförkunnande som 
rättfärdigar och en mer lågmäld strategisk. Antingen är det Fukuyamas stridsrop 
med uppmaningar om att våga plocka ned bössan från väggen och ge sig ut i 
kamp för storvulna tankar och helst civilisationen som sådan. Eller är de av mer 
teknisk, diskuterande natur som till ytan kan tas som problematiserande och utan 
tydlig bias men i grunden har en outtalad problemformulering om vem och vad 
som är terrorism och ska bekämpas. Likt arméns stridsmanual - precis, koncis och 
utan stora ord. Men alla vet att det är ryssen man ska knäppa. 

4.2 ”Tala mjukt men bär på en stor påk” - 
Liberalerna6 

Staten är utgångspunkten men är direkt kopplad till dess funktion att 
upprätthålla vissa värderingar - främst de mänskliga rättigheterna, men även 
liberal demokrati, marknadsekonomi och den numera populära ”det öppna 
samhället”. Våldsmonopolet är naturligt och nödvändigt men är även det 
instrumentellt, för att bevara ”det goda liberala samhället” och därför måste det 
kontrolleras noga för att inte mista sin legitimitet.   

                                                                                                                                                         
 

6 Citatet tillskrivs den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt och syftar på hans 
utrikespolitik i närområdet.  
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En grundsyn är att demokratier är extra sårbara för terrorism (Acharya 2002: 
199f). Liberalerna gör ständigt denna skillnad mellan liberala demokratier och 
övriga stater. De hävdar likt statsvetaren Robert O Keohane att de förra har mest 
att vinna på att delegitimera terrorismen då ”supporting terrorist organizations will 
undercut democracy itself” (2002: 149). Man bygger in ett motsatsförhållande 
mellan terrorism och liberal demokrati där själva rättfärdigandet av staten som 
sådan står på spel. Därför fyller terrorismen även en legitimerande roll för det 
egna samhället, då man kan kontrastera de liberala värdena mot det slutna, hatiska 
och intoleranta som man tillskriver terroristerna. Medan Etatisterna lutar sig mot 
statsrätten som sådan menar Liberalerna att man måste hantera ”dilemmas and 
problems by liberal democracies in responding to terrorism”, för att inte 
undergräva den egna liberala demokratins kärna (Wilkinson 2006: xiv).    

Men själva utgångspunkten är att liberala demokratier definitionsmässigt inte 
använder terrorism och terrorister inte är demokrater. Terrorismen kommer 
underifrån och slår uppåt från icke-statliga aktörer. Terrorismen är både en militär 
och polisiär fråga, men har även en politisk dimension (Keohane 2002: 141f; 
150). Den är inte nödvändigtvis oöverbryggbar då varje motsättning består av 
specifika orsaker. Som när statsvetaren Ari Shlaim gör en distinktion mellan 
Usama Bin Ladens religiösa krig och palestiniernas politiska kamp för 
självständighet (2002: 180). Den förra är en absolutistisk strid som man bara kan 
vinna eller förlora medan den andra har en politisk grund som det går att 
förhandla om, trots att terrorism har blivit ”a principal weapon” för stridbara 
palestinier (Keohane 2002: 146). Så terrorismens bakomliggande skäl kan skifta 
mellan krockande motstridiga värderingar (religion kontra sekularism) och 
konkreta politiska förhållanden (ockupation).  

Även inom den Liberala hållningen undviker man att definiera begreppet utan 
ansluter sig till den lösa tradition som talar om illegalt/illegitimt, informellt våld. 
Man problematiserar gärna begreppet - som att två parter i en konflikt beskyller 
varandra för ”terrorism” eller att stater ibland använt terrormetoder - men i 
slutändan använder man det på ett konventionellt vis (Keohane 2002: 142f; Jervas 
2003: passim).   

Syftet är att bekämpa terrorismen, men Liberalerna lägger stor vikt vid att det 
görs på rätt vis. Att det inte är kontraproduktivt och framförallt inte slår fel. 
Därför lägger man vikt vid att poängtera mer långsiktiga, politiska och sociala 
lösningar som att motverka de omständigheter som lockar unga frustrerade pojkar 
till ”heligt krig”. Dock anser man inte att det är själva orsaken, det finns ingen 
ursäkt för terrorism (Keohane 2002: 149) Eller föreslår att Israel måste räddas från 
sig själv genom att upphäva dess ockupation av de palestinska områdena (Shlaim 
2002: 182). Men främst värnar de om sina ”egna” liberala demokratier och vad de 
representerar. Terrorforskaren Paul Wilkinson menar att ”vi” inte får sjunka till 
samma nivå som ”terroristerna”, att inskränka ”våra” mänskliga rättigheter är 
nämligen att ge dem rätt. Som summerar rätt väl den Liberala hållningen 
(Wilkinson 2006: xvi).  Annars riskerar ”kriget mot terrorismen” att bli ett krig 
mot friheten i många länder, då man inte bara angriper själva taktiken (terrorism) 
utan själva sakfrågan (som självstyre). Säkerhetsforskaren Amritav Archarya 
understryker att Förenta Staternas moraliska dubbelstandard äventyrar de 
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mänskliga rättigheterna i många redan auktoritära länder. Men även på 
hemmaplan riskerar grundläggande rättigheter att angripas och våra dagliga liv 
övervakas i allt högre grad (Archarya 2002: 201f). Så övertygelsen om att 
terrorismens rysligheter måste motas i grind kombineras just därför av en 
förvissning om att det bör ske med ett bevarande av rättssäkerhet och 
upprätthållande av grundläggande fri- och rättigheter. Även när man osäkrar sin 
revolver. 

 

4.3 ”Att tänka som fienden” - Kritikerna 

 
Den Kritiska hållningen tar inget för givet, tvärtom är syftet att dekonstruera, 

problematisera och ifrågasätta. Så staten får en underordnad roll i analysen och 
placeras in i ett vidare samhälleligt sammanhang. Den unga tidskriften Critical 
Studies on Terrorism publicerade en form av programförklaring som rätt väl 
ringade in den här hållningen. ” [T]errorism has had important effects on human 
rights, law, policing, immigration, media, culture, gender, identity, psychology, 
the academy, communityrelations, science, technology, and many other aspects of 
life. […] …virtually all of this activity refers to the response to acts of political 
violence and not the violence itself. […] A central analytical task, therefore, lies 
in explaining how such a small set of behaviours by such small numbers of 
individuals generates such a pervasive, intrusive and complex series of effects 
across the world” (Smyth et al 2008).  

Grundantagandet är att terrorism är ett sammansatt fenomen. Det är en taktik 
som inte är förbehållet ilskna muselmaner utan tvärtom ett verktyg som de liberala 
demokratiernas kostymerade herrar och damer inte drar sig för att använda 
(Smyth et al 2008). Kritikerna understryker att terrorism är en handling, inte en 
ideologi. Att skräckslå för att uppnå politiska syften. Att avrätta, begå massmord, 
kidnappa och spränga bomber är något både stater och privata grupper kan göra. 
Det är alltså en metod, inte ett motiv. Tortyr kan betraktas som terror riktat mot 
enskilda individer. Stater är trots allt historiskt sett den part med flest liv på sitt 
samvete (Booth – Dunnes 2002: 8f). 

Vidare ifrågasätter man de enkla dikotomier som de båda ovanstående 
hållningarna definierar omvärlden med. Man betonar att USA: s förda politik och 
dess samhälle inte är samma sak. Man lyfter fram den mångtydiga bilden av 
Förenta Staterna. En nation folk flyr till men som samtidigt bidrar till förtryck 
annorstädes. De menar att själva frågan om varför folk i omvärlden hatar USA är 
felställd (Booth – Dunnes 2002: 2f). Kritikerna problematiserar både 
Västerlandets och islams religiösa arv med dess grund i bibeln och koranen. Att 
motsättningarna bygger på stereotypa entiteter. Statsvetaren Shadia B Drury 
menar att det inte är de motsatta, utan tvärtom, likartade perspektiv i skuggan det 
gamla testamentet som gör det till sprängstoff (2004: xv). Kritikerna menar alltså 
att det inte var två åtskilda världar som korsades i kollisionen mellan planen och 
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höghusen i New York. Mohammed Atta var inte araben på gatan på samma vis 
som Timothy McVeigh [Oklahomabombaren] inte var en medelamerikan (Booth 
– Dunnes 2002: 5; 7). Den dualistiska berättelsen har ersatt kritisk analys skriver 
statsvetaren James Der Derian (2002: 102). Han exemplifierar med att även en 
“sofistikerad analytiker” som Michael Ignatieff basunerar ut att terrordåden [911] 
handlar om ”apocalyptic nihilism [that] takes their actions not only out of the 
realm of politics, but even out of war itself”. Der Derian anser att det är en 
fullständigt ahistorisk syn på den elfte september händelserna (2002: 102). Man 
försöker hela tiden gå bortom nuet och skapa distans.  

Den Kritiska hållningen studerar effekterna av terrorismen och 
kontraterrorismen inom livets olika sfärer men har inget vidare syfte bortom att ge 
nya vinklar och visa frågans komplexitet. Man erbjuder inga enkla lösningar eller 
ropar på polis. Istället vill man vidga perspektiven och se i vilken värld som 
terrorismen jagar fram, att det dog dubbelt så många av diarré som gick hädan i 
sviterna av terrormanövern den elfte september år 2001 (Booth – Dunnes 2002: 6) 
Att man måste våga fråga om motiv och orsaker bakom de briserande bomberna i 
Londons kollektivtrafik, även när mobben stormar fram längs gränderna i en 
atmosfär där ”dissent has become synonymous with treachery” (Der Derian 2002: 
102) och där ett försvar av Genèvekonventionen misstänkliggörs (Cox 2002: 157). 
Ett genomgående tema är självreflektion, både för forskningen som sådan och 
inom de liberala demokratierna (Smyth et al 2008). Vi måste betrakta oss själva 
genom fiendens ögon, annars kommer vi aldrig uppnå den nödvändiga 
självkritiken anser Drury (2004: 152). Den muslimske fundamentalisten upplever 
den globala amerikanska kapitalismen som ett grundläggande hot, det är 
framförallt genom kulturen och dess spridande av dekadens och kommers som de 
erövrar sinnet hos världens muslimer. Allting förtingligas och Mammon är den 
nye Herren. Då återstår bara jihad när grundvalen för dess existens står och faller 
(Drury 2004: 153). Så alla har (sina) legitima skäl, även från en grotta i Tora 
Bora. 

Men man kommer inte bortom de kritiska frågorna och varningsflaggorna, 
utan nöjer sig med att påpeka att utsträcka kriget mot den internationella 
terrorismen till länder utan intention att angripa oss är inte bara är svårt utan 
extremt farligt. Att det verkar som att detta krig snarare handlar om att bekämpa 
regimer vi ogillar - ”regime change now seems be the order of the day” som 
statsvetaren Michael Cox uttrycker det (2002: 158f). 
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4.4 ”De verkliga terroristerna sitter på höga poster” - 
Revisionisterna7 

Staten betraktas som en förmedlare av gruppintressen, ett mäktigt redskap i 
händerna på dem som svingar sig upp som herre på täppan. Så revisionismen 
erkänner inte någon suverän statslegitimitet utan betraktar den som en kamparena 
för olika parter, då man utgår från ett samhälleligt konfliktperspektiv. Därmed 
faller tanken på ett naturligt våldsmonopol, då det i praktiken blir en slägga i 
näven på vissa grupper. Där Kritikerna vill bryta isär vill Revisionisterna pussla 
ihop. Så när Kritikern möjligen kan betraktas som hovnarr så smider 
Revisionisten ränker och sprider eldfängda pamfletter utanför slottet. De tar ett 
helhetsgrepp där staten och terrorismen spelar en underordnad roll i analysen. 
Snarare fyller terrorismen rollen som pedagogiskt medel för att avslöja fogden 
med byxorna nere.     

Revisionisterna gör dock en stor poäng av hur inkonsistent terrorismbegreppet 
används. Men istället för att konstruera ett eget utgår de från dem som existerar. 
Noam Chomsky påpekar det problematiska med definitioner men tar den 
amerikanska arméns sådan som exempel (2002: 128). Att terrorism är överlagt 
våld eller hot om sådant för att uppnå ett politisk, religiöst eller ideologiskt mål 
genom tvång eller spridande av skräck. Denna formulerades dessutom under 
Ronald Reagans ”first war on terror” (Chomsky 2002: 128). För att sedan använda 
det på omvärlden. Genom att exemplifiera med empiriska dåd, som bilbomben 
riktad mot en framträdande shiitisk ledare i Beirut 1985. Målet undkom men 80 
förbipasserande dödades, däribland många kvinnor som precis lämnat en moské. 
Attentatet var organiserat av CIA med handräckning från sina saudiska och 
brittiska kollegor (Chomsky 2002: 130). Är inte detta själva definitionen av 
terrorism, enligt amerikanska armén frågar sig då Chomsky (och fortsätter att rada 
upp evinnerliga exempel) (2002: 133).  

Men det stannar inte där utan man hävdar att (den som kontrollerar) staten är 
den verklige förgriparen. Enligt statsvetaren Eqbal Ahmad så har ”för varje person 
som mördats av PLO och likartade organisationer åtminstone 1000 människor 
fallit offer för det slag av statsterrorism som utövas av Zia ul-Huq, Pinochet, och 
argentinska, brasilianska, indonesiska regimer, var och en med offentligt stöd av 
USA. Så ser kvoten ut. 1: 1000” (Ahmad 2003: 18). Samtidigt påpekar Chomsky 
att flygkapningen och mordet på Leon Klinghoffer knappast var ett rättfärdigt svar 
på Israels angrepp mot PLO:s högkvarter i Tunis, utan ”was doubtless a vile 
terrorist act” (2002: 131). Men det står utom allt tvivel att terrorismen är något 
som stater inte bara sponsrar utan att man själva framför den bulldozer som 
sprider skräck, lidande och tortyr världen över. Så man vänder sig mot att 
terrorismen kallas för den svages vapen, utan tvärtom blir de flesta vapen 

                                                                                                                                                         
 

7 Citerat ut Nynningens De verkliga terroristerna . Revisionism kommer från att man reviderar en 
tidigare/dominerande uppfattning, i det här fallet den konventionella om vad terrorism är.  
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effektivare i den starkes nävar. Men då benämns det som ”kontraterrorism”, 
”lågintensivt krig” eller ”självförsvar”. Och när det är framgångsrikt betecknas det 
som ”rationellt” och ”pragmatiskt”, hävdar Chomsky (Chomsky 2002: 134). 

Vidare lyfter Revisionisterna inte bara upp skenheligheten från de 
västerländska demokratierna sida utan deras uppenbara ignorans. Som när USA 
avspisar Internationella domstolen i Haag och lägger in veto i säkerhetsrådet när 
uppmaningar om att alla länder ska rätta sig efter internationell rätt behandlas 
(Chomsky 2002: 131f). Detta krav på logisk och moralisk konsistens är 
genomgående. Ett typiskt exempel på ett sådant resonemang är när Chomsky 
dissekerar Just war traditionen, men vänder på det (2002: 135).  Själva tanken att 
andra nationer skulle ha rätten att svara på ”western state terrorism” är 
”otänkbar”. Han jämför med hur USA även efter 911 vägrar att utlämna dömda 
förbrytare och massmördare som haitiern Emmanuel Constant. Han fastslår att 
Kuba förmodligen är det enskilda land som varit det främsta målet för 
”internationell terrorism” sedan 1959. Borde inte landet då vara i sin fulla rätt med 
utgångspunkt från tanken på det rättfärdiga kriget att få värja sig? (Chomsky 
2002: 136). Men konstaterar att begreppet bara gäller om terrorismen riktar sig 
mot ”oss” [väst], men aldrig den terrorism som används mot ”dem” [resten]. Så 
har det alltid fungerat och han exemplifierar med nazisterna och japanernas 
stigmatisering av motståndet mot deras ockupationsregimer (Chomsky 2002: 
131). 

Det är en genomgående hållning hos Revisionisterna, att man hela tiden för in 
historien och samhället för att begripliggöra. Man har en långt dragen rationalism 
i sitt tänkande. Genom att peka på objektiva/empiriska faktorer drar man undan 
mattan för den retorik man klandrar. På detta vis anser man sig ”avslöja” 
härskarnas agerande som propaganda. Att det egentligen finns andra egenintressen 
som styr medan terrorismen fyller en funktion/möjlighet att uppnå dessa vidare 
mål, ofta av ekonomisk art. Som när Immanuel Wallerstein menar att strategin att 
kräva av omvärlden att man antingen är med oss eller mot oss har som syfte att 
återställa Förenta Staternas geopolitiska dominans i världen (Wallerstein 2002: 
96). Att deklarera ”war on terror” var även en inrikespolitisk manöver som 
George Bush den yngre använde instrumentellt för att sitta kvar vid makten. Han 
ser dessutom ett samband mellan ”war on terror” och ekonomiska frågor kring 
ståltullar och agerande inom WTO. Det är alltså en del i en allmän amerikansk 
strategi att bevara sin globala position (Wallerstein 2002: 98f). Eller som juristen 
Michael Byers påpekar: med sympatierna man fick efter 911 har man lyckats 
genomdriva det man länge sökt: en utökad självförsvarsrätt som inkluderar 
användandet av militär mot mål i andra länder. Något världen fram tills nu inte 
accepterat (Byers 2002: 121f). Spydigt tillägger han att för den mänskliga 
överlevnaden är nog klimatförändringarna ett större hot än terrorism, men påpekar 
att Bush kom till makten med kampanjkassorna fyllda av oljedollar (Byers 2002: 
126). Alltså en strävan att finna rationella och logiska förklaringar med Karl Marx 
devis om att egenintresset aldrig ljuger påtagligt närvarande 

Så när världen brinner ska man förstå det som om en skillnad av makt och 
inflytande, inte en skillnad mellan makter. Att man inte kan se någon moralisk, 
politisk eller legal skillnad på det jihad som USA respektive islamska grupper 
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driver, som juristen Abdullahi Ahmed An-Na’im påpekar (2002: 163). 
Revisionismen vill avslöja och bekämpa den verkliga terrorismen, samt det 
västerländska hyckleriet i frågan. Genomgående använder man metoden att bruka 
de liberala demokratiernas definitioner, källor och uttalanden mot dem själva. 

 
 

4.5 ”Man kan inte föra krig mot en strategi” - 
Analytikerna8 

Den Analytiska ingången är att ställa sig utanför som betraktare och undandra 
sig moraliska ställningstaganden. Men till skillnad från den lågmälda Etatismen 
sker det förutsättningslöst (så pass det är genomförbart) och inte bär med sig 
underförstådda antaganden om staten och våldets legitimitet. Det medför att man 
betraktar staten som en dominerande aktör, men som en part bland andra. Det är 
dessutom under en relativt kort historisk period som så varit fallet.  

Det centrala temat inom den Analytiska hållningen är våldet och dess koppling 
till politik. Man utgår ifrån att ”kollektivt våld… alltid varit en del av den 
politiska processen” genom historien och då ”all politisk aktion är relationer och 
interaktion” måste slutsatsen vara att det rör sig om en samhällsföreteelse 
(Bergquist 1976: 58; 71). Även terrorismen. Det innebär att man avfärdar 
psykologiska, essentiella eller andra ”irrationella” skäl för dess existens.  

Man betraktar terrorism som en form av krigföring (organiserat politiskt våld) 
(Chaliand – Blin 2007: 11). Denna typ av krig kan sedan ringas in genom 
jämförelser med andra strategier. För statsvetaren Mats Bergquist är terrorism helt 
enkelt en fråga om skalnivå. Det ligger mellan gerillan/militären och individens 
våld (Bergquist 1976: 8). Kategoriseringarna kan vara tämligen djupsinniga som 
statsvetaren Ariel Meraris matriser över olika upprors- och krigsformer (2007: 20; 
26). Gränsdragningsproblematiken blir uppenbar och erkänns, då det snarast rör 
sig om artificiella skrivbordsprodukter. Som när Merari avgör att IRA:s främst 
sysslar med klassiska terrormetoder som bilbomber och lönnmord men även 
spränger broar och använder granatkastare mot polisstationer, något som främst 
hör till gerillans metodik (2007: 42). Till slut blir det en fråga om kaliber som 
avgör.  

Man betraktar terroristerna som rationella i sitt agerande, metoden avgörs inte 
av deras skröpliga moral utan snarare av de objektiva omständigheterna (terräng, 
politiskt stöd, utrustning) för att föra en framgångsrik militär drabbning (Merari 
2007: 48). När Bergquist ersätter begreppet ”terrorism” med ”surrogatkrig” är det 
alltså ”ett surrogat för krig för den som inte har råd eller möjlighet att föra krig i 
någon traditionell mening”. För de stater som har råd men av olika skäl inte har 

                                                                                                                                                         
 

8 Det har många påpekat, även inom CIA och amerikanska försvarsdepartementet.  
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möjlighet att använda sin militär för uppgiften kan man använda terrorismen som 
en form av ställföreträdande krig (Bergquist 1976: 7; 9). 

Men Bergquist ersatte terrorismbegreppet framförallt för dess negativa 
laddning, då det ”knappast kan användas i analytiska sammanhang” (Bergquist 
1976: 47; 51). Det har medfört problem när man vill behålla en kylig distans till 
ämnet. En forskare går så långt att han ber om ursäkt när han behandlar 
terrorismen ur ett mer analytiskt perspektiv och tvingas konstatera att många av de 
partisaner som verkade i Västeuropa under den tyska ockupationen i huvudsak 
använde sig av terrorism som kampmetod (Merari 2007: 44). Deras fokusering på 
empiriska och (i deras tycke) objektiva förhållanden kan därför ses som rätt 
provocerande. Som när Bergquist konstaterar att den ”grundläggande slutsatsen är 
att… de flesta av oss är… möjliga terrorister” (1976: 65). Eller att trafikolyckor 
rent objektivt sett, är ett större samhällsproblem än terrorism (med utgångspunkt i 
antalet dödsoffer) (Bergquist 1976: 69). 

Man vänder sig alltså mot dem som kategoriserar terrorism som väsenskilt 
från annan form av politiskt våld: ”[A]ll krigföring – och terrorism är en form av 
krigföring på låg nivå – har oskyldiga offer för vad utövarna anser vara en rättvis 
sak.” Invändningen att bara stater har rätt att använda våld enligt folkrätten bygger 
på föreställningen att det förhåller sig så, men historien visar att uppenbarligen 
inte så inte är fallet (Bergquist 1976: 50f). Man ska utgå från verkligheten när 
man analyserar är kontentan. Oavsett vilka fasor som är inblandade. 
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5 Diskussion 

Det finns ett grundläggande problem med den här typen av kategoriseringar, 
nämligen att det är svårt att undvika en form av cirkelresonemang. För det som 
utgör tolkningsmaterialet (i det här fallet texter) och dess författare fungerar även 
som exempel - är det Noam Chomsky som utgör Revisionismens stereotyp eller är 
det hans innehåll som exemplifierar att han tillhör densamma? Någonstans måste 
ju själva kategorin härstamma och ta influenser ifrån om det inte ska övergå i rena 
fantasier, formaliserade av forskaren ensam på sin kammare. Bekymret blir 
särskilt påtagligt när det ännu inte utvecklats en form av kanon som stötts och 
blötts genom åren utan man går in i ämnet på ett mer förutsättningslöst vis som i 
denna studie. En variant hade varit att man förhöll sig till den forskning som 
omger ämnet, att skapa externa referenspunkter för att definiera både inåt och utåt.   

Vad som bör understrykas är att kategorierna är just generaliseringar. Så 
precis som Wight sökte finna essensen bland sina studieobjekt och dessutom 
koppla dem till tre personer (Machiavelli, Grotius, Kant) är författarens kategorier 
ett försök att finna denna kärna. Det medför att ingen person egentligen fullt ut 
kan tillhöra en kategori i allt vad de skriver och säger. Däremot så framträder 
vissa centralgestalter som uppbär dessa tydligare än andra. Det innebär att man i 
analysen måste akta sig för att associera en kategori för starkt med personen, så att 
denne inte blir någon form av facit för en korrekt ståndpunkt eller hållning. 
Nämnde Chomsky kan sägas företräda den Revisionistiska hållningen på ett 
distinkt sätt, men även han går utanför dess ramar. Forskare är alltså bärare av 
dessa hållningar och det är inte märkligt att man intar flera samtidigt även om till 
exempel den Revisionistiska och Etatistiska kan synas svåra att kombinera. Men 
allt handlar om perspektiv. Ett intressant exempel är säkerhetsforskaren C Roja 
Mohan som utan problem lyfter fram USA:s stöd till Pol Pot, Contras och påpekar 
att det var Washington som skapade det jihadistiska monstret i ”schools of terror” 
på 1980talet men välkomnar störtandet av Talibanregimen som en ”blessing for 
the region” (Mohan 2002: 207f) . Han betraktar kriget mot terrorismen som en 
katalysator för politisk moderation, social modernisering och regional harmoni 
(Mohan 2002: 210). En kamp mellan upplysning och religiös totalitarism där 
Indien utgör ett bevis på att ”pluralism och demokrati” inte är ett västerländskt 
påfund utan universella värden (Mohan 2002: 210: 214). Han lyckas inta både en 
Revisionistisk analys av världen, upprätthålla en Etatistisk antagonistisk 
konfliktbild och förespråka en Liberal lösning.     

Men det är nog ingen slump då han skriver från en indisk horisont. 
Författarens kategorisering bygger i huvudsak på västerländskt material och det 
präglar analysen. Men att västerlandet med Förenta Staterna i spetsen hamnar i 
centrum är inte enbart ett uttryck för självupptaget bigotteri utan baseras även på 
dess dominans i världen. Så dessa tre kategorier förhåller sig till och är just 
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beroende av de liberala demokratierna för sin analys. Revisionisterna vill välta 
den över ända, Liberalerna korrigera den och Etatisterna bevara Status Quo. Det 
är således inte helt lätt att slita sig från zeitgeist.  

Inte heller agerar dessa kategorier i ett teoretiskt vakuum. Man skulle i viss 
mån kunna knyta an dem till redan existerande skolor och traditioner. Etatisterna 
delar den realistiska skolans syn att staten bör agera så som det krävs för att 
skydda sina intressen. Liberalerna genomsyras av John Lockes kontraktualism där 
staten ska regleras av medborgarnas behov, staten har alltså inget egenvärde. 
Kritikerna tar inspiration från poststrukturalismen när man försöker bryta ned det 
bestående och dess utsagor om verkligheten. Revisionisterna har Marx ande 
svävande över sina försök att både befria och analysera världen och dess 
konflikter, styrd av objektiva intressemotsättningar. Analytikerna försöker 
upprätthälla en form av klassisk vetenskaplig metod med positivistiska drag, där 
man försöker mäta, klassificera och generalisera för att uppnå dugliga redskap att 
värderingsfritt beskriva och förklara politiskt våld. Givetvis är det inte så enkelt 
att man kan dra klara linjer, men det finns en tendens som ovan. Men det bryter av 
hela tiden. Till exempel intar många konservativa och nationalistisk sinnade 
kritiker av västvärlden - eller för den delen segrarmakterna efter andra 
världskriget - en Revisionistisk hållning utan att för den delen överhuvudtaget 
dela säng med Marx.          

Inte helt oväntat fanns det några överlappningar mellan kategorierna, där man 
intar ett liknande förhållningssätt som här ska uppmärksammas. Etatisterna och 
Liberalerna sympatiserar med (den liberala) statens ordning, även om de skiljer 
sig åt i försvaret av densamma. De intar en samsyn om att terrorismen är 
orättfärdigt politiskt våld som riktar sig mot staten, men där de förra enbart intar 
en militant hållning kan även Liberalerna tänka sig politiska lösningar och se ett 
samband mellan terrorism och reella problem ute på fältet.  

Liberalerna och Kritikerna oroas båda av antiterrorismens effekter för 
mänskliga rättigheter och reser frågetecken över vad som sker inom de liberala 
demokratierna i spåren av utvidgade repressiva befogenheter för statsmakten.  

Att terrorism är något som både stater och andra aktörer kan använda sig av 
finns det en samsyn hos Kritiker, Revisionister och Analytiker. De två 
förstnämnda intar ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt till de liberala 
demokratiernas agerande, medan de två sistnämnda båda strävar efter hållbara, 
logiska och rationella förklaringsmodeller. Även om Revisionisternas krav på 
rationalitet hos sina studieobjekt snuddar vid det som skulle kunna uppfattas som 
konspirationsteorier.      

Kan man tänka sig fler kategorier? Det är möjligt, i synnerhet om man tar ett 
globalt grepp om terrorismforskningen. En tänkbar sjätte kategori vore den 
Legalistiska som upprätthåller sina studier ur en strikt rättsligt synvinkel. 
Problemet med den hållningen är att internationell rätt är än mer relaterat till 
faktisk (stormakts-)politik än nationell juridik - både Etatister och Revisionister 
återvänder nämligen gärna och ofta till lagboken. Man skulle kunna se den som en 
underkategori till Analytikerna där man studerar de rättsliga aspekterna av kontra-
/terrorismen. Alltså ett ämne för vidare studier och fördjupning.       
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Tar man ytterligare ett steg tillbaka och betraktar dessa kategorier skulle man 
kunna se två bredare hållningar där Kritikerna framstår som mittpunkt och rågång. 
Det är alltså ingen slump att de presenterats i den ordning de gör. Etatister, 
Liberaler och (vissa) Kritiker har en benägenhet att värna de liberala 
demokratierna medan (andra) Kritiker, Revisionister och Analytiker till dess 
konsekvens angriper desamma. Det är givetvis inte syftet hos den Analytiska 
hållningen, men bara genom dess praktiska, värdeneutrala perspektiv 
underminerar de den förda politiken och relaterad forskning i västerlandet. Det 
säger även en hel del om ämnets politiska natur. Statsvetenskapen som sådan har 
ju beskyllts för att vara en systembesvarande disciplin, det gäller i än högre 
utsträckning forskningen om terrorism och nationell säkerhet enligt vissa forskare 
(Kegley 2003: 1) . 

Slutligen om författarens förförståelse. Då denna får stor betydelse, vilka 
referensramar, underliggande teoretiskt bagage och tankar om vad som ”är 
relevant”. Det är ofrånkomligt. Därför är det ärligaste forskaren kan gör att 
redovisa sina egna ståndpunkter och ingångar. Så att läsaren förstår genom vilka 
(o)medvetna filter texterna tolkats - det blir extra betydelsefullt vid just tolkning 
där man även tvingas läsa mellan raderna. Valet föll på att redovisa dessa efter 
analysen för att även läsaren själv ska kunna ta del av materialet på ett mer 
förutsättningslöst vis (vid första läsningen).  

Författaren har en grundläggande uppfattning om världen som inspireras av 
den marxska analysen av kapitalismen och således även en materialistisk hållning. 
Däremot betvivlar författaren all form av determinism eller mekaniskt lagbundet 
tänkande. Subjektet har en roll att spela i historien. Författaren uppbär således en 
kritisk syn på hur begrepp som terrorism används och att staten som sådan antas 
vara en naturlig och självklar entitet.  Trots detta har han givetvis sökt så lång det 
bara går att förhålla sig opartisk inför materialet, men utan tvivel har det påverkat 
urvalet av vad som är ”meningsbärande” delar i texterna. Som forskare 
sympatiserar författaren med den Analytiska hållningen, men som människa och 
politisk varelse ligger han närmast Revisionisterna. Med det sagt bör läsaren även 
kunna tolka min analys på ett klarare vis.   
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6 Sammanfattning och slutsats 

Genom den här kategoriseringen av forskningen kan man skönja fem olika 
linjer som präglar studiet av terrorism. Den Etatistiska utgår från statens självklara 
rätt att ont med ont fördriva.  Den Liberala värnar de mänskliga rättigheterna när 
de slipar knivar i jakt på dem som utmanar ordningen. Den Kritiska bryter ned 
samhällsdebatten i sina beståndsdelar och pekar ut kejsaren som naken. Den 
Revisionistiska för ut subversiva appeller mot det liberala systemet och hänger ut 
staternas företrädare som de verkliga bovarna. Den Analytiska håller sig på 
avstånd och försöker värderingsfritt förklara och mäta det politiska våldet, 
varifrån det än kommer. 

Det innebär att författaren har sökt medvetandegöra att undersökningar som 
sker inom akademien inte är värderingsfria utan tvärtom existerar det 
divergerande uppfattningar och premisser om staten och det politiska våldet. 
Genom att systematisera dessa kan man enklare förstå varför vissa slutsatser dras 
om hanteringen av terrorism, då problemformuleringen i så hög grad påverkar 
dess utsagor. Men forskningen influerar inte bara samhället utan den här typen av 
uppdelningar bidrar även till att öka den intervetenskapliga förståelsen. För precis 
som Petersson påpekade i sin avhandling finns det ofta ett grundläggande 
språkligt problem, att man pratar förbi varandra när begreppsanvändning och 
påståenden om samhället skiftar så markant (Petersson 1964: 32). Följaktligen kan 
den här studien förhoppningsvis bidra till att minska språkförbistringen inom 
akademien.     
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