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Förord 
 
Vilka hot finns mot vår energitillförsel? Hur säkra är leveranserna? NOG-seminariet 
den 29:e september tog upp historia, trender och utveckling inom internationella hot i 
allmänhet och mot energiförsörjningen i synnerhet t ex olje- och gasproduktion, sjö- 
och landtransporter och svenska anläggningar mm.  Föredragshållare var Björn 
Kumm journalist, Gunnar Jervas FOI, Ulf Samuelsson Silja Line, Bo Österberg 
SÄPO.  
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Inledning 
 
Björn Kumm är journalist och författare, senast till ”Terrorismens historia”, utgiven av 
lundaförlaget Historiska Media, publicerad första gången 1997, fjärde upplagan 
2003. Kumm har rapporterat från Afrika och Latinamerika för Aftonbladet och 
Sveriges radios ekoredaktion men också gjort radiodokumentärer bl a om den 
internationella vapenhandeln och miljökatastrofer som indiska Bhopal och 
amerikanska Love Canal. 
 
Terrorismens historia 
 
  Upprinnelsen till boken ”Terrorismens historia” är det uppdrag Kumm fick av 
radions Studio Ett 1995 att göra en tio minuters bakgrund till det just inträffade 
terrorattentatet i Oklahoma City den 19 april samma år. Myndigheternas omedelbara 
reaktion var: ”Round up the usual suspects!”, vilket betydde massarrestering av 
människor med muslimskt och/eller arabiskt ursprung, som uppehöll sig i oljestaten 
Oklahoma, vid vars universitetet de studerade geologi, nationalekonomi och andra 
matnyttiga ämnen för framtida arbete i sina oljerika hemländer. Men det visade sig 
att attentatet utförts av en ung amerikansk högerextremist, Timothy McVeigh, 
veteran från Kuwait-kriget 1991, som hade en apokalyptisk vision av ett USA som av 
McVeigh och beväpnade s k miliser i en rad amerikanska delstater tros ha övertagits 
av FN och av något man kallar ZOG, the Zionist Occupation Government. 
     Kumms uppdrag (ganska vanligt på redaktioner där man brukar uppmana 
medarbetare som vill fördjupa sig:”Ta fram klippen!”) växte i omfång. På engelska 
kallas tidningsarkiv ”the morgue”, dvs ”bårhuset”. Det är förvaringsplatsen för gamla 
döda artiklar, torra som fnöske men också mycket eldfängda. Under grävandet 
återupptäckte Kumm en märkesman inom den internationella terrorismen, nämligen 
uppfinnaren av brevbomben, som förvånansvärt nog var svensk, ingenjör Martin 
Ekenberg, i bokens första kapitel kallad ”Terroristen från Töreboda”.  
      Historiens första dokumenterade brevbomb exploderade i händerna på 
stockholmsdirektören Karl Fredrik Lundin i augusti 1904, alltså ett intressant 
hundraårsminne. Samtidigt distribuerades till Stockholms tidningsredaktioner 
egendomliga protokoll från någonting som kallades Socialdemokraternas domstol 
och utlovade bestraffning åt speciellt illvilliga kapitalistiska arbetsgivare. När 
Ekenberg fem år senare efter en ny serie brevbomber och nya mystiska 
domstolsprotokoll arresterades i sitt laboratorium i London, framgick att han snarast 
var en ”privatterrorist” utan direkta politiska syften, en uppfinningsrik men 
hämndlysten person som ville ge igen för personliga oförrätter och brist på 
ekonomiskt stöd till sina olika fantasifulla projekt. Men för sina privata hämndaktioner 
utnyttjade Ekenberg tidens oro och skräck. En rad terrorattentat hade drabbat 
kungar, presidenter, premiärministrar och många vanliga oskyldiga 
samhällsmedborgare under det sena 1800-talet och det gryende 1900-talet. Och han 
förnyade alltså på ett avgörande sätt terrorismens metoder. 
    Terrorismens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Först var kanske de tidiga 
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judiska seloterna (namnet kommer från grekiska ”selos”, iver) som vid tiden för Kristi 
födelse trappade upp sina attentat mot den romerska ockupationsmakten och Roms 
kollaboratörer i det gamla Palestina. De medeltida ”assassinerna”, en fanatisk sekt 
vars högkvarter, fästningen Alamut, låg i dagens Iran, brukar också omnämnas som 
typiska tidiga terrorister. Men det är framför allt 1900-talets olika terrororganisationer 
och grupperingar, som Kumm har studerat i sin bok.  
     Terrorism är, som Kumm ser det, en form av psykologisk krigföring, som kan 
kallas ”den fattiges”, alternativt ”den svages”, attentat och aktioner, ibland i form av 
gisslantagande, som används av den militärt svagare parten i en konflikt. Somliga 
organisationer och grupper är så svaga  ett typiskt exempel är Palestina  att de helt 
enkelt inte existerar annat än som politiska projekt. Så förhöll det sig med de  judiska 
terrorister som på 1930- och 1940-talet slog till mot den brittiska ockupationsmakten 
i Palestina och mot arabiska mål.  
      Med tiden kan terrorister bli män i staten. Så skedde exempelvis med ledaren för 
den judiska Stern-ligan, som 1948 mördade FN-medlaren Folke Bernadotte i 
Jerusalem. Stern-ledaren, Yitzak Shamir, som planlade mordet, blev senare både 
utrikes- och så småningom premiärminister i staten Israel. Vid FN-representanten 
Brian Urquharts besök hos Yitzak Shamir på 1970-talet utspann sig en lätt pinsam 
konfrontation, när förre terroristen, vid det laget utrikesminister Yitzak Shamir, 
entusiastiskt pumpade gästens hand och sa: ”Very nice to meet you, sir! I never 
dealt with the United Nations before!” varpå FN-representanten (som 1948 varit 
medarbetare till den mördade medlemmen av svenska kungahuset) svarade:”But 
you dealt with Count Bernadotte, didn´t you?” 
      Den palestinska motståndsrörelsen förnyade vid slutet av 1960-talet 
terrorismens metoder genom att genomföra flygplanskapningar i stor skala, vilket 
samtidigt blev ett sätt att placera det politiska projektet Palestina på kartan. Syftet 
var att driva Israel till förhandlingsbordet. Troligen var det avsikten även när 
organisationen Svarta september under OS i München 1972 kidnappade stora delar 
av den israeliska olympiatruppen och krävde att palestinska terrorister i fängsligt 
förvar i Israel och i Europa skulle friges.  
       Gisslantagandet i München slutade med ett blodbad, när det blev uppenbart för 
de palestinska terroristerna att motsidan överhuvudtaget inte tänkte förhandla utan 
gav krypskyttar i uppdrag att likvidera palestinierna. Israel följde senare upp aktionen 
mot ”Svarta september” genom att systematiskt spåra upp och döda de personer 
som organiserat tillslaget i München. Israels hämnd beskrevs av förre svenske 
statsministern Carl Bildt omedelbart efter 11 september 2001 som en föredömlig 
polisiär aktion, ”nästan diskret”. Helt diskret blev aktionen dock inte, eftersom Israels 
utsända i Lillehammer i Norge mördade fel person, inte en palestinsk terrorist utan 
en fredlig marockansk kypare. 
       Bland många terroristorganisationer diskuterade Kumm också den västtyska 
Baader-Meinhof-gruppen, som särskilt i västtyska Springer-pressen utmålades som 
något slags romantiska och revolutionära Bonnie and Clyde, bankrånare och 
mördare. Gruppen hade sitt ursprung i den västtyska studentrevolten, 1968-rörelsen, 
som ville göra uppror mot sin föräldrageneration som, ansåg 68-orna, inte hade gjort 
upp med sitt eget skamliga samarbete med nazismen.  
       Medlemmar av Baader-Meinhof-gruppen kidnappade hösten 1977 en känd tysk 
krigsförbrytare, arbetsgivarchefen Hanns-Martin Schleyer, som hade blivit medlem i 
nazistpartiet redan under tidigt 1930-tal och tillsammans med SS-chefen Heydrich 
styrt det ockuperade Tjeckoslovakien med järnhand under andra världskriget. 
Baader-Meinhofs tanke var att denne krigsförbrytare, som aldrig blivit dömd, skulle 
placeras i ”folkets fängelse” och att rättvisa äntligen skulle skipas. I stället blev 
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Schleyer martyr. Det var Hanns-Martin Schleyer, inte hans revolutionära kidnappare, 
som i fångenskap och posthumt fick allmänhetens sympatier. 
       De senaste årens självmordsbombare kopplas ofta till islam, särskilt den 
shiitiska traditionen från Iran där martyrskapet anses viktigt. Koranen förbjuder 
självmord, men genom att omtolka akten till just martyrskap, uppoffring under ett 
rättfärdigt krig, ”jihad”, ger man tröst åt sörjande palestinska familjer som plötsligt 
upptäcker att en son eller en dotter sprängt sig och ett antal israeler i luften. Men 
självmordsbombare är inte ett terroristiskt fenomen som plötsligt uppstått i Palestina 
under 1990-talet. Tidigare har metoden använts av de hinduiska tamilerna i Sri 
Lanka. Ännu tidigare gav sig japanska självmordsflygare, ”kamikaze”, i väg med 
bomblaster, utan bensin för återfärden, för att slå till mot amerikanska örlogsmän i 
Stilla havet. De unga piloterna lovade varann: ”Vi ses i Yasukuni!” vilket syftar, inte 
på något himmelskt Nangijala utan på Japans krigsmuseum, där de hoppades få en 
minnesplakett för sin insats till nationens försvar. 
      Den 11 september 2001 kombinerades konceptet flygplanskapning med 
konceptet självmordsbombare till en dödlig attack på World Trade Centers 
tvillingskrapor i New York och (vilket inte alla erinrar sig) också försvarshögkvarteret 
Pentagon i Washington. Chocken blev för amerikansk del minst lika stor som vid det 
japanska överfallet på marinbasen Pearl Harbor i Hawaii 1941. Men attacken kom 
inte som en blixt från klar himmel. Även 11 september har en lång och komplicerad 
förhistoria. Det är inte orimligt att se 11 september som en oavsiktlig konsekvens av 
USA:s insats mot den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Till det kriget lockades 
unga muslimska män runtom i världen, inte minst i USA (det fanns i Brooklyn i New 
York en rekryteringscentral som kallades ”Jihad Center”). De entusiasmerades att ge 
sig in i kriget mot den gudlöse kommunistiske fienden.  
        När Sovjetunionen inte bara dragit sig tillbaka utan ”imploderat”, kollapsat som 
politisk struktur och ideologi, vände sig USA:s forna legotrupper i Afghanistan mot 
vad som brukar kallas världens enda återstående supermakt, nämligen USA självt, 
för att, som den mytomspunne ledaren Usama bin Ladin hoppas, utvidga vad han 
ser som ett försvarskrig för islam till ett omfattande ”civilisationernas krig” av nästan 
exakt samma sort som den amerikanske statsvetaren Samuel P Huntington 
förutspår.  
        En allvarlig följd är att dagens terrorister inte som de tidigare, exempelvis 
palestinierna, använder sina aktioner som en metod att uppnå ett förhandlingsläge. 
Dagens mest fruktade terrorister, al Qaida-rörelsen, ser själva attentatet som ett 
dräpande inlägg i debatten och är inte benägna till förhandlingar.
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Inledning 
 
Gunnar Jervas är terrorist expert på Totalförsvarets forskningsinstitut och även 
författare till boken ”Terrorismen – ett hot i tiden”.  
 
Terrorns utveckling  
 
Med terrorism menas användning av våld, hot eller tvång för politiska syften och 
terrorismen brukar uppträda i tre former; nationell- internationell- och statsterrorism.  
 
Gunnar Jervas inledde med att säga: 
- Framtiden är en svårfångad figur. De hotbilder som målades upp 1995 var bl a 

massflykt, dammbrott, elavbrott, radioaktiv spridning mm. De hot som målas upp 
2002 är främst hot mot informationssäkerheten. Hotbilderna förändras över tiden 
och det är svårt att veta hur de utvecklas.  

 
Enligt amerikansk statistik har den internationella terrorismen minskat på senare år 
och var som högst under mitten på 80-talet. Känslan av att terrorsim har ökat beror 
förmodligen på att varje enskild händelse är större i sitt omfång men färre till antalet. 
Målen för terrorattacker har även förändrats. Numera är civila mål allt oftare fokus för 
terrorattacker och inte militär, polis mm. Terror har till antalet utövats klart mest i Latin 
Amerika och därefter i Asien. Minst antal terrordåd har Nordamerika haft.  
 
Terror mot olja och gas 
 
Var terror slår till är en avvägning av vad man vill komma åt och vad man kan komma 
åt. Enligt en norsk undersökning är det 2 % av all terror så slår mot olje- och 
gasbranschen. Det gäller då främst rörledningar, personal, lager och raffinaderier. 
När det gäller Offshore-anläggningar finns det mycket få fall dokumenterade. Motiven 
till dessa attacker är stöld, ockupation, koppling till vänsterterrorism, depression mm.  
De konkreta fall som finns dokumenterade är i Basra i Irak 2004 där det skett 
sprängningar på rör och självmordsbåtar som velat spränga hamnar/lager. I 
Kurdistan i norra Irak har det skett flera av rörsprängningar, i Ras Tanura avslöjades 
ett infiltrationsförsök och i Jemen sprängdes en fransk oljetanker med flera döda och 
stora skador.  
Terrorattackerna mot olja och gas sker ofta med sprängämnen eller handeldvapen 
och har oftast en låg teknisk vapennivå. Om den tekniska nivån ökar bland terrorister 
kan attacker med miniubåtar mot tankers, terminaler eller Offshore-anläggningar 
mycket väl vara möjliga i framtiden.  
- Det har ju visat sig att dagens terrorister kan utbilda piloter i attacken den 11 

september 2001 så vad säger då att de inte kan utbilda dykare mm, sa Gunnar 
Jervas. 

Ett ”värsta fall” scenario som Gunnar Jervas målade upp var om terrorister kapar en 
oljetanker som kör in i en annan oljetanker i t ex Hormuz-sundet eller ett annat sund.  
- Terrorattacker mot olje- och gasbranschen har låg risk men är ytterst farliga 

varför det är nödvändigt med motplanering, avslutade Gunnar Jervas. 
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Inledning 
 
Ulf Samuelson är säkerhetschef på Silja Line. Silja Line s trafik är en viktig del av 
Östersjöns sjöinfrastruktur med rutter till Åland, Åbo, Helsingfors, St Petersburg, 
Tallinn, Riga och Rostock från Stockholm och Kapellskär. Förutom  passagerare  
transporterar även Silja Line  en betydande del gods även farligt gods. 
 
ISPS-koden 
 
Den 13 december 2002 beslutades i London om nya regler för sjöfartsskydd. 
Bakgrunden till detta var händelserna i New York och Washington den 11 september 
2001. Då skapades International Ship and Port Security (ISPS) koden. Johan 
Fransson på Svenska Sjöfartsverket har varit aktiv i utformningen i detta 
internationella arbete. 
 
I arbetet med ISPS-koden har det definierats maritima riskområden. Dessa är 
Panama-kanalen, Perus västkust, Sydvästafrikas kustområde, Suez-kanalen, 
Persiska viken,  Sri Lankas, Bangladesh och flera sund och områden runt Indonesien 
och Malaysia. 
I och med att världshandeln ökar på havet ökar också  risken för terrorhot . 
– Idag byggs det lastfartyg med plats för 8000 containrar, hur ska dessa kunna 
skyddas på ett effektivt sätt?, frågade Ulf Samuelson retoriskt. 
Oljehandelns krav på ökade och säkra tillförsel alternativ ställer också högre krav på 
arbetet med säkerhet. 150 fartyg passerar Gibraltar varje dag som det är inte särskilt 
svårt för någon att göra stor skada. Som ett exempel på hur marknaden utvecklades 
vid en störning i transportledet var vid sexdagarskriget mellan Israel och Egypten. Då 
stängdes Suez-kanalen under en tid varpå supertankers utvecklades för att få 
lönsamhet i transporter runt Afrika.  
Krafter som påverkar maritim säkerhet till 2020 är globaliseringen, WTO, GATT och 
G8 men även regionalisering, EU, Nafta och AEAN.  Migration av stora mått påverkar 
även maritim säkerhet. 
 
Maritima hot 
 
De som utgör maritima hotbilder kan idag delas upp i tre grupper; Miljöaktivister, 
organiserad brottslighet och pirater. Miljöaktivisterna värnar och den marina miljön 
och utför olika aktioner ett exempel på detta är Greenpeace. Den organiserade 
brottsligheten tjänar på öppnare gränser med mindre statlig kontroll över handel och 
använder ofta avancerad teknologi. Den organiserade brottsligheten kan även 
infiltrera länder genom migration och ökar ofta i områden med hög arbetslöshet. Man 
räknar med att det i Östeuropa finns 8000 kriminella företag och minst 200 
internationella organisationer. Piraternas verksamhet har sett lite olika ut men har 
genom historien varit relativt konstant i omfattning. Pirater finns framför allt i ett bälte 
runt ekvatorn vid Kuba, Nigeria och Indonesien.   
Hur den maritima terrorismen utvecklas i framtiden är beroende på maritim 
attackkapacitet, legala internationella regler gällande vattenområden, spridningen av 
teknik så som navigation, GPS mm. Idag finns ca 230 kryssningsfartyg på världens 
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hav och dessa kommer troligen att fördubblas till 2020. Idag har mycket av 
kryssningarna flyttat till säkrare vatten som t ex Östersjön. Utvecklingen av 
höghastighetsbåtar kan också vara ett terrorhot. I New Yorks hamn kommer båtar 
med hastigheter mellan 80 till 100 knop att finnas. Dessa båtar är i praktiken omöjlig 
att hinna ikapp och stoppa om de blivit kapade. 
Vilka har då medlen och kunskapen för marin terrorism? De som Ulf Samuelson tog 
upp var; Hamas/PLO, Al Qaida, IRA, ETA, Tamilska tigrarna, självmordsbombaren i 
Finland Myyrmanni, tjetjener och andra islamistiska och kriminella grupper.  
 
Regelverk mot terrorism 
 
Det internationella regelverket bygger på FN:s konvention gällande internationell 
sjörätt UNCLOS III 1982 och IMO konvention 1985. I UNCLOS III 1982 definieras 
begreppet pirater till "privata intressen från en privat båt". Där definieras även 
samarbetet mellan stater på internationellt vatten så som att vilken start som helst 
har tillåtelse att ingripa och omhänderta pirater på internationellt vatten. I IMO 
konvention 1985 hanteras maritim terrorism, omhändertagande, rättssystem och 
straff.  
Tyvärr finns en hel del legala svårigheter för maritim terrorism. Konventionerna tar 
inte hänsyn till territorialgränser vilket ger svårigheter vid ingripanden så som att följa 
terrorister in på nationellt vatten. I och med att varje land har en ekonomisk zon 
(EEZ) på 200 nautiska mil ligger 1/3 av världshaven under nationell lagstiftning.  
 
Maritim terror 
 
1985 attackerades kryssningsfartyget Achille Lauro i Medelhavet. Förövarna togs till 
fånga av Egyptisk polis men lämnades ut till Italien. På vägen till Italien tvingades 
transportflyget ner av amerikanskt flyg till en amerikansk flygbas. Tanker fartyget 
Limburg sprängdes i oktober 2002. 25 besättningsmän dog och det startade även en 
brand ombord fartyget som var lastat med 400 000 fat med olja. USS Cole blev den 
12 oktober 2000 attackerad i hamn under tankning. Sprängningen krävde 17 liv. 
Attacken på ett civilt kryssningsfartyg i staden Poros hamn i Grekland den 11 juli 
1988 dödade 9 och skadade 98. Attacken utfördes av palestinier.     
 
- Hur kommer då framtidens maritima terror att se ut, frågade Ulf Samuelson 
retoriskt. 
Kriminella kommer förmodligen att använda fartyg som det mest lämpade 
transportmedlet som t ex höghastighetsbåtar. Fanatiska terrorister kan vända sig mot 
sjöfarten och säkerhetsarbetet ska jobba med att förhindra och inte agera som 
poliser. En anpassning till den nya ISPS-koden kommer att kräva mycket resurser. 
 
 - Endast genom att vara vakna och medvetna om hoten, kan vi rädda människor, vår 
verksamhet och vår frihet att röra oss på ett säkert sätt, avslutade Ulf Samuelsson. 
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Inledning 
 
Bo Österberg är kriminalinspektör på Säkerhetspolisen och ansvarig för hot mot civil 
luft- och sjöfart samt kärntekniska anläggningar. 
 
Hotbildsfunktionen 
 
Säkerhetspolisen ansvarar för att de tas fram hotbilder mot Centrala statsledningen 
enligt FAP 224-2. Där ingår Statschefen, Riksdag och regering, statsbesök eller 
liknande händelser och utländska beskickningar. Efter särskilt beslut enligt 
arbetsordningen ingår även hotbildsanalys mot internationella konferenser, kultur- 
och idrottsevenemang, civil luftfart, civilsjöfart, kärntekniska anläggningar, 
demonstrationer och manifestationer samt övrigt där hot kan utgå från grupper som 
SÄPO normalt följer upp.  
 
De bedömningsområden som SÄPO jobbar med är internationell terrorism, inhemsk 
extremism, annan opinionsyttring, mentalt störda och överförd hotbild. I den 
internationella terrorismen ingår utländska och svenska medborgare som utgöt ett 
terroristhot på svenskt territorium. Inhemsk extremism är t ex vänster/höger 
extremism mm. Med överförd hotbild menas att någon utifrån med en med en 
definierad hotbild kommer till Sverige t ex Israeliska basketlandslagets besök i 
Sverige under basket EM i augusti 2003. 
 
SÄPO graderar hotutövarens farlighet i tre steg. Den högsta graden av farlighet 
innebär tidigare dokumenterad farlighet, visat sig kapabel till våldsanvändning eller 
har motivation, förmåga och kapacitet att utgöra ett hot. Dessa personer är idag ett 
20-tal i Sverige. Den lägre graden av farlighet  innebär att hotutövaren under vissa 
förutsättningar kan utgöra en potentiell fara, utgör inte nu ett konkret hot eller saknar 
motivation, förmåga eller kapacitet. Dessa personer är idag ett 50-tal personer i 
Sverige. Den lägsta graden av farlighet är de övriga personer som visat ett intresse 
utöver det normala.  
 
De bedömningsgrader som SÄPO använder är 1:Ingen hotbild- ringa risk för 
angrepp, 2:Låg hotbild - viss risk för angrepp, 3:Förhöjd hotbild - risk för angrepp, 
4:Hög hotbild -betydande risk för angrepp och 5:Mycket hög hotbild - uppenbar risk 
för angrepp. I nivå 2 finns viss erfarenhet av hot medan nivåerna 3-5 innebär faktiska 
uppgifter om hot. 
 
När SÄPO genomför en hotbildsanalys får de information från en mängd olika källor. 
Man har egen kunskap, hämtar annan öppen information, genomför särskild 
inhämtning av information, får genom media, sjukvård/psykvård, förundersökningar, 
förhör, teknisk inhämtning, regeringskansliet eller statsrådsberedningen, hovet, andra 
myndigheter samt genom ett stort internationellt samarbete. 
 
Hotbildsbedömningar är strategiska, taktiska eller operativa. De strategiska 
hotbildsbedömningarna ser hoten ur ett globalt perspektiv medan de taktiska ser mer 
konkret på vår närhet. De operativa hotbildsbedömningarna är det direkt konkreta vid 
t ex ett statsbesök. De tre hotbildsbedömningarna förutsättningar olika information 
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och analys.  
 
I dagsläget finns inga konkreta hot mot den svenska kärnkraftverken, men hotbilden 
följs upp och analyseras hela tiden, enligt Bo Österberg. 
 
Bo Österberg avslutade sitt föredrag med säga ”SÄPO är inte längre så hemligt utan 
ska vara en naturlig del i samhället”. 
 
 
 


