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Abstract 

This  essay  explores  Operation Cobra based on a  social  constructivist  perspective,  according to

social constructivist Ian Hacking. To do this, I examined newspaper articles from that event.

The purpose of this paper was to examine how the border between extortioners and terrorists was

constructed during the Swedish  80's  and to  examine why the perpetrator  was  constructed  as  a

extortion and not a terrorist.  I  also examined how a terrorist  from the eighties differs from the

present-day terrorist. My result shows that the limits of what the perpetrator is being constructed

depends on the newspaper articles and how the journalists have described him. He was designed as

a terrorist, extortionist, correct, pedant, and also a madman. Operation Cobra took place in Sweden

in 1983-1985 and has been described as Sweden's biggest extortion event.
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Inledning 

Terrorism har varit aktuellt länge, men det var först efter terrorattackerna den 11 september i USA

som forskningen om ämnet tog fart på allvar och stod inför nya utmaningar. Dåvarande president

George Bush deklarerade att det var dags för War on Terror (WoT) och ansåg att man skulle bemöta

terroristerna med krig. Men vem är terrorist? Skulle man kunna förklara terrorism som en social 

konstruktion? Jag menar att man kan det och att kategorier som exempelvis terrorism och terrorist

är historiskt föränderliga. Socialkonstruktivisten Ian Hacking menar att hela den värld vi lever i är

socialt  konstruerad  av  människor  i  samspel  med  varandra,  och  detta  bidrar  givetvis  till  att

förståelsen för begrepp som till exempel terrorist förändras över tid och får nya betydelser.

Hacking menar att poängen med att använda sig av social konstruktion är att ställa den i motsats till

individualism, och att man alltid bör se i vilket sammanhang kategorier, identiteter och intressen

konstrueras då inget står för sig själv utan är en produkt av människors samspel med varandra.1 

I artikeln  How does terrorism lend itself to constructivist understanding? (2012)  så anses det att

konstruktivism är tacksamt att använda för terrorforskning, detta för att man då kan analysera hur

identiteter och intressen kan förändras över tid. Hur kan man då förklara att synen på terrorister

ändras? Antagligen för att det sker terrorattacker runt om i världen hela tiden så att vi blir vana vid

det,  tidningarnas  rapporter  skrämmer  oss  inte  lika lätt  längre  och det  händer  värre  attacker  på

löpande band.2

Innan jag dör ska jag genomföra denna operation och se till att de som 

lever efter mig får ett bättre liv än jag, som kastat bort mitt. Jag tror jag 

närmar mig det ögonblicket nu. Min dröm är att mina efterlevande ska 

tänka på mig som han som lyckades.3

Det som skrivits ovan är ett utdrag från Operation Cobras dagbok. Bakom operationen som skedde

på 1980-talet  i  Sverige  står  en  ensam taxichaufför  med en  livlig  fantasi  med ett  förflutet  som

yrkesmilitär. I denna uppsats kallar jag honom för Greger.

1 Hacking, Ian, Social konstruktion av vad?, 1. uppl., 3. tr., Thales, Stockholm, 2000, s. 19 se även s.14.
2 Krishnaswamy, Janani, ”How does terrorism lend itself to constructivist understandning?”, King's college, London, 

2012-09-18
3 Hansén, Dan & Nordqvist, Jens, En fantastisk idé: Operation Cobra : det största utpressningsförsöket i Sveriges 

historia, [Ny utg.], Ica, Västerås, 2008, s 14, 15. Se även Brännström, Leif, ”Första målet – polishuset”, Expressen, 
1984-05-16, s.6.
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Greger blev trött på att köra taxi, köpte en skrivmaskin och började skriva utpressningsbrev som

han undertecknade med ett C och i vissa enstaka fall Cobra. Breven skickade han till ett åttiotal

svenska företag och statliga myndigheter, han ville att de skulle betala ut pengar till  honom för

annars skulle en terrorvåg drabba hela Sverige. En miljard ett hundra femtiofem miljoner kronor

ville Greger ha i lösesumma från företagen.4

Även dåvarande rikspolischef Holger Romander fick brev från Greger med syftet att bli någon sorts

mellanhand och pengainsamlare. Romander avfärdade de första breven som ”dårskrift” och brydde

sig inte nämnvärt. När breven sedan fortsatte att komma med en mer ilsknare ton och när företagen

blev  allt  mer  oroliga  så  tvingades  Romander  att  agera.  Det  tillsattes  en  kommission  inom

säkerhetspolisen som arbetade dygnet runt med att kartlägga Operation Cobra, samtidigt som de

största  tidningarna  i  Sverige  också  blivit  kontaktade  via  brev.  Greger  ville  uppmärksamma det

svenska folket om att rikspolischefen struntade i ett terrorhot.5 

På  1980-talet  när  Operation  Cobra  skedde  var  Sverige  inte  vana  vid  den  här  sortens  attacker.

Utpressare fanns det gott om, men ingen som hotade med terror eller som skrev lika många brev

som Greger. På 1970-talet  skedde ett antal terrorattacker i Sverige och då med tydliga politiska

motiv  och  oftast  i  grupp.  Trots  det  ständiga  hotet  om terror  så  beskriver  tidningarna  från  den

perioden Greger främst som en utpressare, även fast han placerade ut två bombattrapper för att

demonstrera sitt allvar. Detta blir särskilt intressant sett till Sveriges första terrorlagstiftning som

skapades 1973, då ingick i den så kallade utlänningslagen vilket innebar att svenska medborgare då

ej kunde dömas för terrorbrott. Terrorlagstiftningen uppdaterades och moderniserades 2003 enligt

EU-direktiv. Alltså var det 1973 års terrorlag som var i bruk när Greger opererade.6 

Det här ämnet är mångtydigt och skapar många frågor. Då det är omöjligt att veta vad Greger tänkte

och kände under hans operation så ämnar jag att undersöka Operation Cobra utifrån pressmaterialet

med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.

4    Hansén, Dan & Nordqvist, Jens, En fantastisk idé: Operation Cobra : det största utpressningsförsöket i Sveriges 
historia, [Ny utg.], Ica, Västerås, 2008, s. 5. 
5 Ibid., s. 63, 66.
6 Nationalencyklopedin, terrorlagstiftning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorlagstiftning
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Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gränsen mellan utpressare och terrorist konstruerades 

under det svenska 80-talet. Detta gör jag genom att undersöka hur Operation Cobra konstruerades i 

pressmaterial från den tiden. Frågeställningen blir således: 

1. Hur konstruerades Operation Cobra och Greger i det pressmaterial som finns om händelsen?

2. Varför sågs Greger främst som en utpressare och inte som en renodlad terrorist?  

3. Hur skiljer sig terrorism utifrån 1980-talets synsätt jämfört med nutida terrorism?

Teoretiska utgångspunkter

Utgångspunkten för min undersökning är som tidigare nämnt att  undersöka hur gränsen mellan

utpressare och terrorist konstruerades under det svenska 1980-talet i tidningsartiklar. Detta ämnar

jag att göra med ett perspektiv av socialkonstruktivism med stöd av filosofen Ian Hackings bok

Social konstruktion av vad? (2000). 

Enligt Hackings uppfattning finns det bland annat två olika sätt att använda social konstruktion som

teori på.  Bland annat finns det ett övergripande sätt vilket innebär att man utgår från att världen vi

bor i och samhället vi verkar i är socialt konstruerade av människor i samspel med varandra. Detta

innebär att olika identiteter, intressen och kategorier konstrueras av människor i den tid de lever och

används. Ett resultat av detta blir  att identiteter kan förändras över tid eftersom de då får olika

betydelser och utvecklas.7

Det andra sättet att använda social konstruktion på kallar Hacking för ”lokala teser”, där man utgår

från samma synsätt att den värld vi lever i är socialt konstruerad, men att man snarare fokuserar på

ett speciellt X. Detta X kan stå för egentligen vad som helst, det kan vara en allmän etikett för det

som är konstruerat. I mitt fall kan detta X vara exempelvis terrorist eller utpressare. Den lokala

tesen kan vara inspirerad av en övergripande inställning och är samtidigt oberoende av varandra,

men poängen med den är att höja medvetenheten om någonting särskilt. Om jag utgår från att min

lokala tes är att terrorister enbart är politiska så kan jag höja medvetenheten om det påståendet

genom att undersöka om det stämmer. Båda dessa sätt  är relevant på mitt  material  bland annat

7 Hacking, 2000, s.14.
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eftersom att kategorierna terrorist och utpressare har förändrats från 80-talet till nutid.8 

Metod, material och avgränsningar 

Den metod jag valt för min uppsats är närläsning av tidningsartiklar vilket innebär att artiklarna är

mitt  primära  källmaterial.  Jag  har  granskat  30  artiklar  från  Aftonbladet,  Expressen,  Svenska

Dagbladet och Dagens Nyheter som skrivits innan gripandet, efter gripandet, efter åtalet och efter

domen. 

Det påstås att det var fem tidningar som skrev om detta fall men jag har emellertid bara ägnat mig åt

fyra. Detta på grund av att de var digitaliserade i Kungliga bibliotekets tidningsdatabas. Den femte

tidningen som jag antar är Kvällsposten finns ännu inte digitaliserad, och på grund av tidsmässiga

skäl fokuserade jag enbart på det digitaliserade materialet. 

Mina sökord i databasen var från början olika varianter av Operation Cobra, det vill säga Cobra,

Cobran och C. När det inte gav önskat resultat så började jag istället söka på Holger Romander, som

utsågs till mellanhand av Greger och som mottog över femhundra brev. Denna sökning gav mer

resultat  och  jag  sökte  sedan  vidare  med  andra  nyckelpersoners  namn,  som  till  exempel

chefsåklagaren Lars Ringberg. 

I  mitt  material  har  jag  letat  efter  teman  som  kan  beskriva  hur  Greger  och  Operation  Cobra

konstrueras  och beskrivs.  Jag har  också letat  efter  specifika  ord och begrepp som till  exempel

terrorist, terror och utpressare, men även undersökt hur han uppfattades på sitt arbete och av polisen

i de intervjuer som finns med i artiklarna som jag läst. 

Polisens förundersökningsprotokoll och andra dokument gällande detta fall har jag inte fokuserat på

alls, detta på grund av den omfattande volymen av materialet. Redan innan gripandet av Greger var

förundersökningen på runt 2500 sidor, vilket är alldeles för stort sett till uppsatsens storlek. 

8 Ibid., s. 14-34.
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Tidigare forskning

Min  introduktion  till  Operation  Cobra  kommer  från  statsvetaren  Dan  Hanséns  och  frilans-

journalisten  Jens  Nordqvists  bok  En  fantastisk  idé  –  Operation  Cobra  (2006)  vilket  är

dokumentärroman.  Boken  bygger  på  arkivmaterial  i  form  av  det  mycket  omfattande

förundersökningsprotokoll  som  fallet  gav  upphov  till  samt  intervjuer  med  personer  som  var

involverade  i  polisjakten,  bland  annat  dåvarande  rikspolischef  Holger  Romander.  Hansén  och

Nordqvist  har  dessutom  tagit  del  av  Cobras  dagbok  som  han  skrev  i  regelbundet  under  hela

operationen. Då detta är en dokumentärroman kommer jag inte att använda mig mer av den boken i

uppsatsen, annat än för att få en ingång till övrigt material. Det finns ingen övrig forskning kring

Operation Cobra. Jag har varken hittat andra uppsatser eller böcker som handlar om detta fall, vilket

gör att mitt arbete blir banbrytande. Det finns dock en P3 dokumentär om Operation Cobra gjord av

journalisten Fredrik Johnsson 2009, denna dokumentär fungerade även den som en ingång i övrigt

material och kommer alltså inte att användas i denna uppsats. 

Artikeln  How  does  terrorism  lend  itself  to  constructivist  understanding?  (2012)  skriven  av

internationella relationer-forskaren Janani Krishnaswamy som handlar om hur socialkonstruktivism

kan hjälpa oss  att  förstå  terrorism,  samt hur vår  egna syn på terror förändras  på grund av hur

tidningar och andra nyhetsmedier skriver om det. Hennes artikel handlar främst om al-Qaida och

terrorattackerna  den  11  september  2001  i  USA,  dock  är  hennes  poänger  applicerbart  på  mitt

material. Likt Ian Hacking så menar Krishnaswamy att kategorier är föränderliga och flytande. 

Cynthia A Karaffa, även hon verksam som forskare inom internationella relationer, skriver i artikeln

The social construction of terrorism (2015) om hur terrorism kan tolkas som en social konstruktion

och hur det kan definieras. Då jag till viss del undersöker hur terrorism definieras och vad som

faktiskt räknas som terror kan Karaffa hjälpa mig att reda ut. 

I  antologin  Internationella  relationer  (2014)  skriver  professorn  Johan  Eriksson  ett  kapitel  om

konstruktivism där han bland annat tar upp språkets betydelse inom konstruktivismen. Han menar

att språket inte bara är ett sätt att kommunicera på – det är även en central maktfaktor. ”Språket

kategoriserar, fördömer och legitimerar.”9 Detta blir relevant för mig eftersom att jag  undersöker

hur tidningarna skriver om Operation Cobra och vilka begrepp som används. Även Greger använder

9 Eriksson, Johan, Internationella relationer, 3., uppdaterade och utök. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 101.
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sig av språkets makt, främst i de utpressningsbrev han skickar som har en tydlig militär och polisiär

ton. Han skriver även dagbok under hela operationen, men den har en helt annan språklig karraktär. 

Jag kommer också att använda mig av kapitlet Transnationell terrorism i samma antologi som 

statsvetaren Charles Parker har skrivit. Parker redogör tydligt för hur terrorism har förändrats från 

biblisk tidsålder till idag samt vilka aktörer som utför dessa dåd. 

Eftersom att denna uppsats till viss del handlar om det svenska 80-talet så kommer jag ta hjälp av

historikern Kjell Östberg och ekonomihistorikern Jenny Anderssons bok  Sveriges historia 1965-

2012.[rekordåren,  ett  socialdemokratiskt  århundrade,  vänstervind  och  högervåg,  miljö  och

kärnkraft,  kriserna,  det  mångkulturella  Sverige,  världens  mest  jämställda  land,  den  nya

individualismen, neutralitetspolitikens fall, maktskifte och systemskifte, från kanal 1 till Internet].

Som  titeln  skvallrar  om  så  redogör  Östberg  och  Andersson  bland  annat  för  hur  Sverige  har

utvecklats från 1965 till nutid. Östberg och Andersson redogör även för de terrorhot som utspelade

sig under 1970-talet, där de till exempel menar att de terrorhoten främst var politiskt förankrade.

Greger hade inga uttalade politiska mål.

Undersökningen är kronologisk med tematiska rubriker. Jag har delat in materialet i kategorier som

är  innan  gripandet,  efter  gripandet,  efter  åtal  och  efter  dom.  Jag  kallar  som  tidigare  nämnt

gärningsmannen för Greger, tidningarna kallar honom oftast för C eller Cobra. 

Tidslinje 

• 1979. Greger börjar arbeta som taxichaufför. Dessförinnan var han FN-militär i Israel 

och där fick han idéen till Operation Cobra.

• Mitten av februari 1983: Greger, då 37 år gammal, startar Operation Cobra genom att 

skicka det första utpressningsbrevet till rikspolischefen Holger Romander. Syftet med 

operationen är att bli rik. 

• 4 november 1983: första bombattrappen placeras i Akalla längs E4:an och Operation 

Cobra nämns i tidningarna för första gången. 

• 3 januari 1984: andra bombattrappen placeras på Västerbron. 

• Natten till 11 maj 1984: Greger grips i taxigaraget. 

• 15 maj 1984: Greger häktas. 

• 21 december 1984: Greger åtalas. 

• 26 april 1985: Greger, då 39 år, döms till sluten psykiatrisk vård. 
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Innan gripandet – tekniskt kunnig terrorist och noggrann utpressare 

Planerna kan om de sätts i verket, knappast betecknas på annat sätt än systematisk 
terrorism mot samhälle och människor. Det finns dock ingenting som tyder på 
politiska motiv. Allt som är känt för SvD handlar uteslutande om pengar.10

Ovan är en beskrivning av Operation Cobra från Svenska Dagbladet den 6 november 1983. Några

dagar tidigare hade Greger placerat ut sin första bombattrapp i norra Stockholm längs E4:an. Det är

nu cirka nio månader efter att det första utpressningsbrevet skickades till rikspolischefen Holger

Romander  och  Greger  vill  demonstrera  att  han  menar  allvar  med  sina  hotelser  i  form  av  en

bombattrapp. 

I  samma artikel kallas Greger både för utpressare och terrorist  men man gör en tydlig skillnad

mellan utpressningsbreven och hans terrorplaner. I  Aftonbladet från den 7 november 1983 skriver

man på ett mer dramatiskt sätt angående Operation Cobras framfart: 

Terrorn inleddes i februari i år. Sedan dess har ett stort antal anonyma hotelsebrev
kommit till rikspolischefen personligen, flera svenska storföretag och de fem dags-
tidningarna i Stockholm. (…) Men det finns inget som tyder på att 'C' har några 
politiska motiv.11

Aftonbladet påpekar här att utpressningsbreven är en del i terrorn, men lämnar terrorspåret helt när

det kommer fram att det inte finns något som tyder på att Greger har några politiska motiv. Detta

trots att det i samma artikel går att läsa: ”Betalas inte pengarna ut kommer terrorn även att riktas

mot människor.”12

Svenska Dagbladet skriver först att det är terror men ändrar sig också när de likt Aftonbladet inser

att det inte finns några tydliga politiska motiv. Att de flesta tidningar som jag har granskat anser att

terror måste drivas av politiska åsikter kan ha att göra med de terrorattacker som skedde i Sverige

under 1970-talet, som hade tydliga politiska motiv. 

Detta kan förklaras med hjälp av Janani Krishnaswamys artikel  How does terrorism lend itself to

constructivist understandning? Krishnaswamy menar nämligen att förståelsen för terrorism beror på

kontext, kulturella resurser och vilka sorts personer som är involverade. Hon menar att det händer

värre terrorattacker hela tiden, som skapar ännu mer förstörelse än den föregående. Och detta gör så

10 Olsson, Sune, ”Utpressare gäckar polisen sedan i februari - kräver miljard av näringslivet”, Svenska Dagbladet, 
1983-11-06

11 Willborg, Bert ”I en klippskreva: utpressarens bomb”, Aftonbladet, 1983-11-07, s. 6.
12 Ibid., 
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att vi tillslut blir vana vid en viss sorts terrorism. När terrorismen sedan utvecklas så betyder det att

vår egna förståelse för terrorism måste utvecklas i samma takt, samtidigt som vår kontext utvidgas.

Till  exempel  så  ändrades  mångas  förståelse  för  nutida  terrorism  efter  terrorattackerna  den  11

september i USA, och en helt annan kontext tog vid.13 

Trots att Krishnaswamys artikel främst handlar om den så kallade al-Qaida terrorismen så anser jag

att hennes poänger går att applicera på de tidningsartiklarna jag har undersökt gällande Operation

Cobra för att belysa vad jag menar med att tidningarna avfärdar hotet om terror på grund av deras

terrorismkontext som fortfarande befinner sig i 1970-talet. 

Den första terrorattacken under 1970-talet skedde 1972, vilket var en flygkapning på Bulltofta i

Malmö. Bakgrunden till detta skedde 1971 då två beväpnade kroatiska högerinriktade separatister

stormade in på den jugoslaviska ambassaden i Stockholm med målet att kidnappa ambassadören

Vladimir Rolovic men som resulterade i att ambassadören sköts ihjäl. De två mördarna dömdes till

livstids fängelse och ytterligare tre inblandade kroater dömdes till  fängelsestraff.  Sedan tidigare

fanns  det  dessutom  två  kroater  som  ockuperat  konsulatet  i  Göteborg  i  svenska  fängelser.  I

september 1972 kapades ett svenskt SAS-plan med 86 passagerare och fyra besättningsmän, planet

tvingades styra mot Bulltofta i Malmö istället för mot Arlanda. De tre kroatiska kaparna krävde att

de sju kroaterna skulle släppas fria, annars skulle planet sprängas.14 

Denna  händelse  ledde  till  ökad  vaksamhet  mot  framtida  terroristattacker.  1973  så  tillsattes  en

parlamentarisk  kommission  som  ledde  fram  till  den  så  kallade  terrorlagen.  Då  ingick

terrorlagstiftningen i  den så kallade utlänningslagen,  vilket innebar  att svenska medborgare inte

kunde dömas för terrorbrott. Alltså trodde man i 70-talets Sverige att terrorbrott endast begicks av

icke svenska medborgare. Dessutom fördes ett antal internationella organisationer på en särskild

lista, medlemmarna i de här organisationerna skulle då kunna utvisas även om de var bosatta i

Sverige.  Terrorlagen  mötte  stora  protester  –  dess  kritiker  menade  att  lagen  utmanade  rådande

rättspraxis och att det var märkligt att lagen endast gällde utländska medborgare, man blev orolig

för att det skulle öka klyftorna mellan svenskar och invandrare.

13 Krishnaswamy, Janani ”How does terrorism lend itself to constructivist understanding?”, Kings college, Oxford, 
2012

14 Östberg, Kjell & Andersson, Jenny, Sveriges historia. 1965-2012 : [rekordåren, ett socialdemokratiskt århundrade, 
vänstervind och högervåg, miljö och kärnkraft, kriserna, det mångkulturella Sverige, världens mest jämställda land, 
den nya individualismen, neutralitetspolitikens fall, maktskifte och systemskifte, från kanal 1 till Internet], Norstedt, 
Stockholm, 2013, s. 240-241.
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Det hindrade dock inte Sverige från att drabbas av terror igen. Den 24 april 1975 skedde återigen en

terrorattack i Sverige när sex unga västtyskar i Kommando Holger Meins ockuperade den västtyska

ambassaden på Gärdet i Stockholm och tog ambassadpersonalen som gisslan. Ockupationens syfte

var  att  befria 26 politiska fångar  i  Tyskland,  där  bland annat kärnan av Röda armé-fraktionens

ledare inräknades. Detta slutade med att en av ockupanterna dog och att resten av dem skadades när

en sprängladdning utlöstes av misstag.15 

Det jag menar här är att tidningarna och poliserna vid Operation Cobras tidpunkt endast hade de

tidigare terrorattackerna att jämföra med. Eftersom det inte hände några nya terrordåd i Sverige på

1980-talet så tillgår man den kontext som redan finns för att försöka förstå Operation Cobra. När

både poliserna och tidningarna blev motbevisade  gällande  ”det  politiska” så visste  de  inte  vad

Operation Cobra skulle kallas, men då börjar konstruktionen av fallet och gärningsmannen tillskrivs

olika epitet. 

Enligt Ian Hacking så konstrueras intressen, identiteter och kategorier av människor i samspel med

varandra i  den tid de lever och används.16 Med Hackings synsätt  kan man dra slutsatsen att en

terrorist på 1980-talet fortfarande hade en politisk agenda. Detta blir ytterligare ett exempel på hur

synen på 1970-talets terror fortfarande finns i journalisternas och också polisernas medvetande 1983

när Greger opererade. 

Anledningen till att journalisterna började skriva om Operation Cobra överhuvudtaget kan kopplas

till bombattrappen i Akalla, eftersom det är i samband med den som Operation Cobra gör sin debut i

tidningarna den 4 november 1983 i Dagens Nyheter. DN skrev då om bombattrappen och om dess

konsekvenser då E4:an var tvungen att stängas av i åtminstone en halvtimme enligt polisens direktiv

som trodde att det var en riktig bomb. I en artikel från den 4 november intervjuas Säpochefen Sven-

Åke Hjälmroth som beskriver Greger som en orädd och kunnig utpressare men dessutom säger han:

- Genom att placera föremålet nära motorvägen hoppades han säkert att trafiken
skulle störas och han därigenom skulle få uppmärksamhet. Dessutom vill han 
nog visa oss att han besitter kunskaper i sprängteknik.17 

DN följer upp artikeln från den 4 november sex dagar senare, i denna artikel beskriver man fallet

som gäckat polisen sen i februari: ”Utpressarna – polisen lutar åt att de är flera – kallar sig alltid 'C'

15 Ibid., s. 242-243.
16 Hacking, 2000, s. 14 se även s. 19.
17 Andersson-G, Bo ”Utpressare hotar rikspolisstyrelsen”, Dagens Nyheter, 1983-11-04
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i  den  enkelriktade  korrespondens  som  förekommit  med  rikspolisstyrelsen  och  de  fem

dagstidningarna i Stockholm.”18 Äntligen får Greger den uppmärksamhet han vill ha, hans signatur

nämns  men  han  beskrivs  inte  som  en  terrorist  av  DN.  Enligt  min  uppfattning  vill  han  ha

uppmärksamhet för att få rikspolischef Holger Romander att reagera och erkänna hans brev och

existens. 

Gemensamt för alla de artiklar som nämnts i detta avsnitt är att tidningarna tror att det är en grupp

utpressare istället för en ensam person och att de kopplar samman terrorism som något som begås i

grupp och med politiska  mål.  Aftonbladet går  även in  på  huruvida  rikets  säkerhet  är  hotat  av

Operation Cobra. 

Att definiera vad terrorism innebär och hur en terrorist förväntas vara har länge varit  svårt,  det

menar  Charles  Parker  i  kapitlet  Transnationell  terrorism  som ingår  i  antologin  Internationella

relationer.  Parker gör, enligt han själv, en snäv tolkning av terrorism genom att definiera det som

planerat våld som utförs av individer eller grupper och riktas mot civila, med syftet att uppnå vissa

mål. Dessa mål kan till exempel vara att  vilja uppnå specifika politiska eller religiösa mål eller

sociala målsättningar. Han tar dessutom upp att det finns fyra terrorismvågor som härstammar från

1800-talet: 

I den första vågen var anarkism det främsta motivet och lönnmord favorit-
metoden […] den andra vågen var en del av kolonialiseringen efter första 
och andra världskriget och utfördes främst av av grupper som slogs för
nationellt självbestämmande. 
Den tredje vågen dominerades av vänsterterrorism och var mer trans-
nationell till sin karaktär. Den fjärde vågen av terrorism inleddes med 
iranska revolutionen 1979 och har sedan vidgats och eskalerat.19 

Med detta citat vill jag ge ytterligare ett exempel på den terroristkontext som journalisterna och

poliserna kan tänkas ha vid den tidpunkt som Operation Cobra skedde. Det blir extra intressant när

Parker skriver att terrorister kan ha sociala mål, något jag anser att Greger hade. 

Som  en  sammanfattning  av  detta  avsnitt  i  undersökningen  så  blev  Greger  innan  gripandet

konstruerad till  både tekniskt kunnig terrorist och som en noggrann utpressare,  detta menar jag

beror på journalisternas och polisernas terroristkontext. 

18 Andersson-G, Bo ”Bomben var attrapp”, Dagens Nyheter, 1983-11-10
19 Parker, Charles, ”Transnationell terrorism” Internationella relationer, 2014,  s. 383, 386.
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Efter gripandet – taxichaufför med en dröm om att bli miljardär 

Utpressaren 'C' hotade med våld och terror försätta hela Sverige i kaos. 
Mot en lösensumma på sammanlagt 1 055 000 000 kronor – en dryg miljard! –  
skulle människoliv sparas och ödeläggelse undvikas. 
I går häktades utpressaren, en 37-årig man från Nacka.20 

Greger grips natten till den 11 maj 1984 och häktades den 15 maj misstänkt för försök till grov

utpressning, sabotage och förberedelse till grovt sabotage. Vid gripandet har han skickat omkring 

1 200 brev till  svenska företag, statliga myndigheter, dåvarande rikspolischef Holger Romander,

dagstidningar och även stadsminister Olof Palme. 

Utöver  breven  har  han  placerat  ut  totalt  två  bombattrapper  och  planerat  inför  en  tredje  bomb.

Samtliga tidningar som jag har granskat skriver om gripandet. Begreppet terror används fortfarande

men  överhängande  är  det  utpressare  som han  beskrivs  som.  Nu  blir  Greger  först  och  främst

konstruerad som en utpressare och inte terrorist, eftersom det görs en skillnad mellan bombplaner

och brev. Nu avslöjas även mer information om hela Operation Cobra och hur gripandet gick till:

Säpos spanare följde efter den 37-årige utpressaren i ett par veckor före gripandet.
Man ville se om han opererade med medhjälpare eller stod i förbindelse med 
någon terrorgrupp. Allt pekade emellertid mot att han varit helt ensam om atten-
tatsplanerna. 37-åringen är ungkarl, bor i en liten etta i Nacka utanför Stockholm. 
Han har skött sitt taxijobb utan anmärkningar, beskrivs närmast som en pedant av 
arbetskamraterna. Han kommer att få gå igenom en stor rättspsykiatrisk undersökning.21

Det står nu klart att Greger inte är i förbindelse med någon terrorgrupp, och istället fokuseras det på

att han är en ungkarl som bor i en liten etta i Nacka. Det framkommer i samband med gripandet att

polisen tagit Gregers hot på allvar sedan de fått reda på att han har en militär bakgrund. Från början

hade de avfärdat  hans  brev då de ansågs vara skrivna av en sinnesförvirrad person utan några

verkligt onda avsikter.22 Holger Romander säger till DN att: ”Vi förstod ganska snart att han hade en

militär bakgrund. Inte minst språkbruket tydde på det. Att han hade ett extremt intresse för både

militär och polisiär teknik stod också klart ganska tidigt”23 

Och eftersom att Greger besitter kunskapen att tillverka bomber så hade han givetvis kunskaper om

vilken skada de skulle kunna innebära att spränga dem, därav polisernas oro vilket märks tydligt då

en  medarbetare  från  Säpo  säger  till  Expressen  att:  ”Han  kunde  ha  skapat  inte  bara  kaos  och

20 Borg, Stefan, ”Bombmannen häktad – krävde en miljard av svenska företag”, Aftonbladet, 1984-05-16, s. 6.
21 Andersson-G, Bo, ”Kunde ha förverkligat hoten”, Dagens Nyheter, 1984-05-17, s. 5.
22 Brännström, Leif, ”Första målet – polishuset”, Expressen, 1984-05-16, s. 6.
23  Andersson, Bo, G, ”Kunde ha förverkligat hoten”, Dagens Nyheter, 1984-05-17, s. 5, Se även Aftonbladet, 1984-05-
16 och Svenska Dagbladet 1984-05-16
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förvirring i polishuset utan förorsakat dödsoffer”.24 Men att Greger har militär bakgrund skrämmer

inte poliserna lika mycket så fort de har gripit honom. 

Ytterligare ett exempel på att Greger ses mer som en utpressare än en terrorist efter gripandet går att

skönja  i  Svenska  Dagbladet från  den  16  maj  1984.  Det  dras  återigen  en  tyst  parallell  mellan

terrorist/politik/grupper.  Både  journalisterna  och  poliserna  är  lättade  över  att  det  inte  var  en

terrorgrupp: 

- Vi har varit spända på vem som dolt sig bakom signaturen 'C'. 
Vi har undrat om det fanns samhällsomstörtande eller politiska avsikter. 
Men vi har nu nått fram till en svensk chaufför, som uppenbarligen inte 
drivits av annan önskan än att skaffa pengar, säger chefsåklagare Lars Ringberg.25

Genom att skriva om Greger som en ”svensk chaufför” som inte drivits av någon annan önskan än

att bli rik så desarmeras ”det farliga” med hela Operation Cobra. En svensk chaufför låter givetvis

inte  lika  farligt  som terrorist  eller  utpressare,  speciellt  inte  om man  återigen  funderar  på  hur

poliserna ser på terrorism. Låt oss anta att de har 70-tals kontexten som jag skrivit om tidigare, då

kan man se  en  sorts  lättnad i  citatet  ovan –  det  fanns  varken några  samhällsomstörtande  eller

politiska avsikter  och gärningsmannen är dessutom en svensk chaufför.  Charles Parker  menar i

Internationella relationer  att  terrorism under 1970-talet  och i början på 80-talet  hade mestadels

transnationell  inriktning,  vilket  kan  förklara  varför  begreppet  terrorism inte  används i  lika stor

utsträckning så fort det kommer fram att Greger är svensk, man trodde helt enkelt inte att terrorister

kunde vara från sitt egna land.26 Dessutom var Sveriges terrorlag fortfarande under utlänningslagen

vid den här tidpunkten när Greger grips, det vill säga i maj 1984. Detta betyder som tidigare nämnt

att svenska medborgare inte kunde dömas för terrorbrott.27 

Expressen kallar  Gregers  agerande  för  ”terror-planen”  men hänvisar  till  Säpochefen  Sven-Åke

Hjälmroth som kallar honom för: ”[...] den störste utpressaren någonsin i Sverige. Det är möjligt att

han till och med är en av de största i världen.”28 

Att det görs en åtskillnad mellan Gregers bombplaner och utpressningsbrev är intressant om man

ställer sig frågan  vad  som räknas som terrorism. Cynthia A Karaffa skriver i artikeln  The social

24 Brännström, Leif, ”Första målet – polishuset”, Expressen, 1984-05-16, s. 6.
25 Bergström, Håkan, ”Bombman fast efter ett år – krävde miljard i 1200 brev”, Svenska Dagbladet, 1984-05-16, se 

även Expressen 1984-05-16, s. 6.
26 Parker, 2014, s. 386.
27 Nationalencyklopedin, terrorlagstiftning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorlagstiftning
28 Brännström, Leif, ”Första målet – polishuset”, Expressen, 1984-05-16, s. 6.
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construction  of  terrorism  att  terrorism  inte  behöver  handla  om politik  eller  ha  någon  religiös

anknytning (som den modernare terrorismen har).  Karaffa  menar  att det snarare handlar om en

önskan om att få makt på något sätt, hur man gör för att få tillgång till denna makt är enligt henne

genom att hota om våld eller att utöva våld. Karaffa anser även att själva begreppet terrorism har

fått en uttjatad stämpel på grund av massmedia som har en tendens att använda begreppet för att

beskriva nästan alla sorters kriminella handlingar.29

Plötsligt  är  det  som att  tidningarna  och den stora massan vill  förstå  hur en ensam man i  övre

trettioårsåldern kan planera en sådan omfattande utpressningshärva. Man vill förstå honom och vad

som ligger  bakom hans  aktioner,  så  nu  vänder  journalisterna  sig  till  personerna  runt  omkring

Greger.  Tidningarnas konstruktioner av Greger som den ensamme taxichauffören med ett förflutet

som militär bekräftas av personerna runt honom: ”Det var en militärisk typ. Under tre års arbete

tillsammans hade vi aldrig en längre pratstund än fem minuter.” säger en av Gregers kollegor på

taxibolaget. Som militär var Greger ”en extremt skicklig tekniker” och omtyckt. Hans före detta

chef på taxibolaget säger: ”Han var en mycket sympatisk kille […] lite tystlåten, snyggt klädd och

hövlig. När han sökte jobbet kunde han visa upp toppbetyg.” Expressen har även pratat med någon

av  Gregers  grannar  som säger  att  han  var  totalt  anonym och  att  han  uppfattades  som väldigt

ensam.30 

Det  framgår  att  kollegorna  på  taxibolaget  tyckte  att  han  var  pedant  och  fjäskade  mycket  för

arbetsledningen. Arbetsledningen i sin tur hade märkt av att Greger gillade att skriva brev då han

ofta  skrev  till  sin  chef  med förslag  om förbättringar.31 Expressen  publicerar  ett  brev  riktat  till

rikspolischef  Holger  Romander  från  Greger  i  sin  helhet  som  handlar  om  bombattrappen  vid

Västerbron.32 Brevet visar Gregers sätt att uttrycka sig på, vilket som tidigare nämnt är ett militärt

och polisiärt språkbruk. Dessa brev kommer jag återkomma till längre ner i undersökningen. 

Av poliserna konstrueras Greger som ”extremt intelligent” men att han inte verkar förstå att det nu

är slut  på den största utpressningshistorien i Sveriges historia.  ”[...]  han vill  gå ut och fortsätta

arbetet med sin stora plan, uppger en polis.”33 Rikspolischefen Holger Romander beskriver Greger

såhär: 

29 Karaffa-A, Cynthia, ”The social construction of terrorism”, Sociology of Crime, Law and Defence, 2015, volume 
20, s. 70-71.

30 Brännström, Leif, ”Bomb under Västerbron” Expressen, 1984-05-16, s. 7.
31 Ibid., se även ”Bombmannen häktad”, Aftonbladet, 1984-05-16, s. 6.
32 Brännström, Leif, ”Bomb under Västerbron”, Expressen, 1984-05-16, s. 7.
33 Ibid., 
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Praktiskt och teoretiskt kunnig i sprängämnesfrågor. Konsekvent i sitt uppträdande.
Disciplinerad. Kunde mycket väl ha förverkligat hoten om sabotage mot vitala 
samhällsfunktioner. […]
- Men så vidare allmänbildad och beläst tror vi inte att han är. Han upprepade enkla
stavfel i breven och det pekar på motsatsen. Vi kunde aldrig tro att han kunde ha tid
för något annat än brevskrivandet och attentatsplanerna. Att han skött ett jobb som 
taxichaufför på heltid kom därför som en stor överraskning.34

Med citatet ovan vill jag belysa det faktum att Greger mer och mer börjar att konstrueras som en

galning med lite tokiga idéer, detta tokiga passar också väl ihop med de brev som han skrev till sin

arbetsplats. 

Expressen avslöjar att Gregers första mål med sin terrorplan var polishuset, något varken de andra

tidningarna skriver om eller En fantastisk idé – Operation Cobra. Även det faktum att Greger vände

sig direkt till polisen för att få hjälp med att samla in pengar spelar roll i denna konstruktion av

honom som en galen person, för att inte tala om den summan pengar han krävde. 

- Jag ville bli miljardär, punkt slut, har 37-åringen berättat. I går kom förhören
om miljardutpressaren i gång på allvar. 
- Han är väldigt förtegen om motivet. Han har sagt att han kom på idén som 
FN-soldat i Sinai för flera år sedan. Men det har han också redan tagit tillbaka, 
säger en Säpo-man till Aftonbladet. Taxiföraren har erkänt att han postat de 
1 200 utpressningsbreven men anses av utredarna inte alls knäckt över avslöjandet. 
- Han tycker närmast se det hela som ett studiebesök hos oss. Han är väldigt
intresserad av vad som ska hända. Han agerar som en iakttagare, säger Säpo-utredaren. 35

Citatet ovan visar tydligt hur Greger återigen blir konstruerad som en galen ensam person, som

skrivit dårskrift till rikspolischefen i över ett år och som krävt 1 miljard 55 miljoner kronor från

svenskt  näringsliv.36 Som en sammanfattning  på  detta  avsnitt  så  anser  jag  att  Greger  blir  efter

gripandet först konstruerad till en utpressare, som sedan övergår till en ensam taxichaufför med ett

militärt förflutet för att slutligen landa i att bli en galen person. 

Utifrån Hackings tes om lokala X, där X är en sorts allmän etikett på det som anses vara socialt

konstruerat så kan man här säga att X nu blir galningen som förväntas bete sig på ett visst sätt,

vilket tidningarna faktiskt ger bevis på att han gör.37 Han skriver dagbok och brev frenetiskt, tror på

att det svenska näringslivet kan ge honom 1 miljard 55 miljoner kronor. Att han dessutom lever

ensam och vill ha en sådan stor summa pengar blir också tokigt och galet. Han blir tidningarnas

galna stereotyp. 

34 Andersson, Bo, G, ”Kunde ha förverkligat hoten”, Dagens Nyheter, 1984-05-17 
35 Borg, Stefan, ”Utpressarens bomb skulle utlösas av solen”, Aftonbladet, 1984-05-23, s. 22.
36 Hansén & Nordqvist, 2006, s. 63. (dåvarande rikspolischefen Holger Romander avfärdade först Gregers brev som 

dårskrift det är alltså inte min egna åsikt.)
37 Hacking, 2000, s. 14, 19 se även s. 20.
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Åtalet – en ensam man med en dagbok som enda vän 

Den 21 december 1984 åtalar chefsåklagare Lars Ringberg Greger för sabotage, försök till sabotage,

försök  till  grov  utpressning  och  olaga  vapeninnehav.  Pressmaterialet  som finns  kring  åtalet  är

tudelat – Greger är först och främst Sveriges störste utpressare någonsin, men hotet om terror finns

ändå kvar, om än lite svagare än tidigare. De flesta tidningarna gör återigen en åtskillnad vid att

själva utpressningsbreven ”bara” är brev, men det han hotar med är ”ren” terror.38 Det råder en

förvirring i konstruktionsprocessen. 

 

Faktumet att Greger både är taxichaufför men också Sveriges störste utpressare finner tidningarna

intressant. Man kan anta att både journalisterna och poliserna blev förvånade att någon med ett så

vanligt jobb kan ha planerat en sådan stor kupp. Efter åtalet blir Säpo mer benägna att prata om

Operation Cobra, de berättar  bland annat anledningen till  varför hoten togs på allvar i Svenska

Dagbladet, som dels berodde på den militära bakgrund som Greger hade men också på grund av att:

Cobra var nämligen namnet på en ytterst hemlig nynazistisk organisation,
som arbetat underjordiskt på den Europeiska kontinenten sedan den tyska 
nazismens fall. Summans storlek tydde också på att det rörde sig om en 
organisation som behövde pengar. Eller var det någon modern terror-
organisation? Ingen visste svaret.39

Läser man citatet ovan så får man återigen en förståelse kring lättnaden som går att urskilja över att

Operation Cobra inte var någon renodlad terrororganisation. I samma artikel så står det att det är

”uppenbart  att  C är  en utpressare,  en skrivbordsstrateg och ingen sprängare.” Dessa epitet  som

tillskrivs Greger är tydliga konstruktioner gjorda av journalisterna; de anser att utpressare endast är

kapabla till att vara skrivbordsstrateger och inte till att spränga något. 

Om jag återigen utgår från Ian Hackings tes om lokala X, där X är en variabel eller allmän etikett

för det som man anser är konstruerat, så blir det nu tydligt att det som är konstruerat i detta skede är

utpressar-identiteten. Hacking menar att idén om sociala konstruktioner är frigörande, på så sätt att

det som är konstruerat inte är bestämt eller statiskt och att det är en produkt av olika orsaker som till

exempel historiska händelser, sociala krafter och ideologier.40 

38 Olsson, Sune, ”Taxichaufför åtalad för Operation Cobra”, Svenska Dagbladet, 1984-12-22
39 Ibid.,
40 Hacking, 2000, s. 14-19.
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Det finns förväntningar på hur en utpressare förväntas vara och bete sig inom konstruktionen, enligt

journalisterna är utpressare ensamma skrivbordsstrateger och inte några som spränger bomber. Det

blir därför intressant när Gregers dagbok får uppmärksamhet i flera artiklar.41

Eftersom att tidningarna skriver att han är en ensam person så konstrueras dagboken som hans enda

vän som vet  exakt allt  gällande planerna. Ett  exempel  på detta finns  i  Aftonbladet från den 22

december 1984:

C skulle sätta samhället i panik (…)  C avslöjade aldrig ett ord till någon om sina 
funderingar på utpressning och terror – utom till sin dagbok. Där står allt. 
För dagboken berättar C om då han är helt uppfylld av tro på sig själv, eller då
pessimismen tagit överhanden.42

Aftonbladet publicerar  i  samma  artikel  från  22  december  några  få  dagboksanteckningar,  under

datumet 12 april 1984 står det: ”Igår inhandlade jag materiel för tiotalet bomber. Ganska fantastisk

tanke/slutsats att jag nu är terrorist”43   Detta blir fängslande på två sätt, varav det första sättet är att

hela Operation Cobra är en konstruktion av Greger och att han ser Operation Cobra som terrorism.

Det andra sättet är hans språkbruk som jag nämnt tidigare, när han skriver i dagboken har han inte

det  militära  och  polisiära  språkbruket  som  utpressningsbreven  är  skrivna  med.  När

dagboksanteckningarna publiceras så bryter Greger den givna utpressarkonstruktionen.

Även språket har en stor betydelse när det gäller sociala konstruktioner, det anser Johan Eriksson i

kapitlet  Konstruktivism  i  Internationella  relationer.  Han  skriver  att  språket  inte  endast  är  ett

kommunikationsmedel  utan  att  det  också  är  en  central  maktfaktor.44 När  Greger  skrev  sina

utpressningsbrev med ett militärt och polisiärt språkbruk (enligt poliserna) konstruerar han på så

sätt  makt  och  ett  övertag  gentemot  poliserna  och  de  andra  mottagarna.  Kanske  valde  han  att

använda ett sådant språkbruk för att konstruera sig själv som ”läskig” eller auktoritär, för att visa att

han faktiskt har  militära  kunskaper och att  han behärskar  polisernas språk.  Det är  även genom

språket som journalisterna får makten i hur Greger konstrueras, baserat på ordval och hur de väljer

att beskriva honom. Därför, anser jag, att det inte är vidare konstigt att dagboken skrivs fram som

Gregers enda vän efter att vissa delar av den publicerats i Expressen, han använder inte samma sorts

språkbruk  där  utan  blir  mer  mjuk,  han  konstrueras  då  som  lite  mer  mänsklig  än  i

41 Brännström, Leif, ”Terrordagboken där C avslöjar sina planer”, Expressen, 1984-12-15, se även Svenska Dagbladet,
1984-12-22 och Aftonbladet 1984-12-22

42 Borg, Stefan, ”C skulle sätta samhället i panik”, Aftonbladet, 1984-12-22, s. 7, se även Expressen 1984-12-22
43 Ibid.,
44 Eriksson, 2014, s. 101.
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utpressningsbreven.  Enligt  mig tillför  även det  frenetiska dagboks – och brevskrivandet  ganska

mycket i konstruktionen av Greger som en ensam galning. Man kan fråga sig varför tidningarna

finner det nödvändigt att publicera delar av det Greger har skrivit? Är det för att med hjälp av

språkets makt göra så att han återigen verkar lite farlig? 

En mer nutida syn på terrorister är den så kallade ensamvargen, ett modernt exempel angående detta

är  Anders  Behring Breivik.  Enligt  min uppfattning gällande  den nutida ensamvargen är  att  det

nästan alltid blir tveksamt huruvida den är en terrorist, speciellt om personen inte har några religiösa

eller politiska mål. Det känns som att det fortfarande är lite oklart om terror kan begås av en enda

person eller om det måste ske i grupp, detta trots att Charles Parker i  Internationella relationer

påstår att det  också är individer som begår terrorbrott.45 Dock var Behring Breiviks dåd tydligt

politiskt förankrat vilket också är intressant då Greger inte hade några synbara politiska motiv. 

I denna uppsats dras det inga paralleller mellan dessa två men efter åtalet så konstrueras Greger mer

än någonsin till en ensamvarg som gillar att skriva brev och dagbok. Att Behring Breivik dessutom

är norsk och begick terrorbrott i sitt hemland säger även det något om utveckling kring terrorism i

modern tid.

Efter åtalet konstrueras alltså Greger till Sveriges störste utpressare, dock bryter han konstruktionen 

när tidningarna publicerar delar av hans dagbok och han flyter lite mellan gränserna utpressare och 

galning. 

45 Parker, 2014, s. 383.
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Domen kommer – välklädd sabotör döms till sluten psykiatrisk vård

Rättegången i Stockholms tingsrätt som pågått i två veckor har präglats av många 
avbrott och ständiga utfall av mannen. Han försökte så sent som i fredags få domaren,
som han ansåg jävig, utbytt. Under drygt en timme tvingades också ordföranden lämna
rättssalen medan förhandlingarna leddes av en annan domare. […]
Det centrala i mannens planer var just ”hotbild Cobra” - en omsorgsfull beskrivning av
olika terroraktioner som kompletterades med en lista på hur mycket pengar varje företag
skulle tvingas betala.46 

Den 26 april 1985 får Greger sin dom vid Stockholms tingsrätt; han döms till sluten psykiatrisk

vård för försök till grov utpressning, sabotage och försök till sabotage. Nu konstruerar tidningarna

Greger till en man som avbryter rättegångsförhandlingar och som får utfall. Han har alltså gått från

terrorist, till utpressare och tillsist en galen person. Intresset för Greger har minskat markant från

journalisternas håll, från att ha fått ordentligt med uppmärksamhet i dubbla tidningsuppslag till att

det bara skrivs korta notiser om rättegångarna. 

Nu målas en helt annan bild av Greger upp i tidningarna i samband med rättegång och dom: ”Han

kommer först av alla till rättssalen. Välklädd och i blankputsade skor, manchesterjeans och stickad

tröja. I handen håller han en militärgrön väska.”47 Aftonbladet  har lämnat terrorist-begreppet helt

och beskriver  Greger  endast  som utpressare i  artikeln  om domen.  DN  kallar  honom endast  för

”sabotören C” och har med ett citat från chefsåklagare Lars Ringberg där denne berättar att: 

”Vi trodde länge att  en terroristgrupp låg bakom hoten och blev mycket  överraskade när  vi  så

småningom  upptäckte  att  mannen  var  ensam”.48 Likaså  Svenska  Dagbladet  har  lämnat

terroristspåret när de skriver om utpressaren som döms till sluten psykiatrisk vård. 

Det framgår också att Greger skickat hundratals brev till tingsrätten, hovrätten och justitiekanslern

under häktningsperioden, där han begärt att rättegångarna ska hållas bakom stängda dörrar eftersom

uppgifterna i målet kan få internationella konsekvenser och borde skyddas av sekretess. Han har

även stämt svenska staten och dess rättsväsende på grund av att hans önskan gällande rättegången

avslagits flera gånger. Även Expressen skriver om Gregers utfall under en av rättegångarna:  

46 Författare okänd/TT, ”Cobran dömd till sluten psykvård”, Dagens Nyheter, 1985-04-27
47 Torsvall, Maria, ”Utpressarmålet: 39-åringen ville lämna rättsalen”, Expressen 1985-04-16
48 Författare okänd/TT, ”Dramatik i mål mot sabotör”, Dagens Nyheter, 1985-04-16
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- Ett brott begås! Säger han upprört.
- Det är en fruktansvärd press att behöva höra åklagaren vräka ur sig saker
 som borde vara sekretessbelagda. Jag vill gå nu. I 380 inlagor har jag begärt en
 sakkunnig bedömning av det han kommer att säga nu. Jag har inte ens fått nått svar!49

Att man väljer att skriva ut denna monolog är tillför också viktig information inom konstruktionen

av Greger som en galen person. Det Greger är orolig för under rättegången är att hans bombplaner

ska  inspirera  internationella  terror-organisationer  vilket  enligt  honom  skulle  få  förödande

konsekvenser.  Det  ”galna”  förstärks  ytterligare  när  Aftonbladet den  28  april  1985  skriver  att

chefsåklagare Lars Ringberg helst ville att Greger skulle häktas i samband med åtal då Ringberg

ansåg att det fanns risk för att Greger skulle begå nya brott om han fick röra sig fritt i samhället.50

I tidigare förhör har det kommit fram att Gregers främsta mål med den omfattande Operation Cobra

var att bli rik, exakt vad han skulle använda pengarna till kommer för evigt att vara en gåta, men

han trodde sig ha kommit på det perfekta sättet att bli rik på utan att avslöjas.51

Som tidigare nämnt finns det ett övergripande sätt att använda sig av social konstruktion på.

Detta övergripande sätt innebär att om man utgår från att den värld och samhälle vi lever i är socialt

konstruerad av människor i samspel med varandra. Det betyder att olika identiteter och kategorier

konstrueras av människor i den tid de lever och används. Resultatet av detta blir att identiteter kan

förändras över tid då de hela tiden får nya betydelser och utvecklas.52 

Konstruktionen av Operation Cobra och i sin tur Greger är ett tydligt exempel på hur konstruktion

kan ändras  över tid.  Greger har gått från att  först  vara terrorist,  till  utpressare och slutligen en

galning. Denna utveckling har främst skett i hur tidningarna började sin rapportering om honom

efter vad poliserna berättade, och desto mer de fick veta om Greger, desto mer kunde fyllas på i

konstruktionen av honom som då landade i att han främst var en galning. 

Det var dock tudelade åsikter kring huruvida Greger skulle dömas till sluten psykiatrisk vård eller

ej. Det spekulerades i om han varit under ”sinnesförvirring” då brotten begåtts, vilket var svårt att ta

reda på då hela operationen pågått under så lång tid. Tillslut blev påföljden att han dömdes till

tvångsvård: ”[...] så länge som den medicinska vetenskapen ansåg det vara nödvändigt.”53 

Detta innebar att Greger efter tio dagar kunde lämna vården som en fri man. 

49 Torsvall, Maria, ”Utpressarmålet: 39-åringen ville lämna rättsalen”, Expressen 1985-04-16
50 Författare okänd/TT, ”Utpressare dömd till sluten psykiatrisk vård”, Svenska Dagbladet, 1985-04-27, se även 

Dagens Nyheter från 1985-04-16 samt 1985-05-27
51 Stengård, Rolf, ”Miljardutpressaren åtalas: Hotade samhället med dödsmaskin”, Dagens Nyheter, 1984-12-21, s. 19.
52 Hacking, 2000, s. 14-23.
53 Hansén & Nordqvist, 2008, s. 281 även s. 287-288.
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Sammanfattning

Syftet  med  denna  uppsats  var  att  undersöka  hur  gränsen  mellan  utpressare  och  terrorist

konstruerades under det svenska 1980-talet. Min frågeställning var: 

1. Hur konstruerades Operation Cobra och Greger i det pressmaterial som finns om händelsen?

2. Varför sågs Greger främst som en utpressare och inte som en renodlad terrorist? 

3. Hur skiljer sig terrorism utifrån 1980-talets synsätt jämfört med nutida terrorism?

För att svara på dessa frågor har jag undersökt pressmaterialet från den tiden då Operation Cobra

var aktuell. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen var socialkonstruktivism, där jag har tagit

stöd  av  Ian  Hacking.  Undersökningen  är  uppdelad  i  fyra  olika  avsnitt  som avser  att  skapa  en

kronologisk ordning i materialet. 

Det  första  avsnittet  Innan gripandet  –  tekniskt  kunnig  terrorist  och  noggrann utpressare  avser

tidningsartiklar som skrevs i samband med att Greger placerade ut sin första bombattrapp. 

I detta avsnitt redogör jag för hur Greger konstrueras baserat på tidningsartiklarna, vilket är till en

tekniskt kunnig terrorist och noggrann utpressare. Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet skriver

först att det är terror som det handlar om, men ändrar sig när det kommer fram att Greger inte har

några synbara politiska motiv. 

Både tidningarna och poliserna verkar tro att terror måste ha en politisk agenda för att räknas som

terror. Detta menar jag kan bero på att  de har kvar sin 1970-kontext gällande terrorism, då det

skedde endel terrorattacker i Sverige på 70-talet som hade en mer synbar politisk agenda, vilket

innebär att tidningarna och poliserna var mest vana vid den sortens attacker. Detta förklarar jag med

stöd av internationella relationer-forskaren Janani Krishnaswamys artikel How does terrorism lend

itself to constructivist understanding? Krishnaswamy menar nämligen att förståelsen för terrorism

består  av  kontext,  kulturella  resurser  och  vilka  sorts  personer  som  är  involverade.  Gällande

terrorismkontexten så menar hon att den ständigt utvecklas och är flytande i sin förståelse, och att

vår egna kontext måste utvecklas i takt med den. Krishnaswamy skriver även om att man blir van

vid en viss sorts terrorism genom att följa massmediers rapportering om det.  

Med Ian Hackings teori  om att  intressen,  identiteter  och kategorier  konstrueras  av människor i

samspel med varandra i den tid de lever och används, så menar jag att en terrorist på 1980-talet

fortfarande  hade  en  politisk  agenda  likt  de  terrorister  på  1970-talet,  eftersom  det  inte  hade
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konstruerats någon ”ny” svensk terrorist-identitet när Greger och Operation Cobra var aktuellt.

Detta diskuterar jag vidare med stöd av statsvetaren Charles Parker som menar att det är svårt att

definiera  vad terrorism innebär  och hur  en  terrorist  förväntas  bete  sig.  Behöver  terrorism vara

politiskt? Parker menar att terrorism kan ha flera mål, exempelvis specifika politiska eller religiösa

mål, eller sociala motsättningar. Det gemensamma för dessa mål är att det innehåller planerat våld

som ska riktas mot civila, enligt Parker. Detta blir applicerbart på Greger då han faktiskt planerade

våld mot civila, och han hade en social målsättning vilket var att bli rik. 

Det andra avsnittet Efter gripandet – taxichaufför med en dröm om att bli miljardär handlar främst

om att det nu kommer fram mer information om Greger och hur han var som person. Journalisterna

och  poliserna  konstruerar  honom främst  som utpressare,  eftersom  de  kopplar  ihop  terror  med

politik. Även att Greger är taxichaufför, ensamstående och att han bor i en liten etta i Nacka skrivs

det  mycket  om, likaså hans språkbruk som beskrivs som militärt  och polisiärt.  Gregers språk i

utpressningsbreven blir föga överraskande då det kommer fram att han har ett förflutet som militär,

vilket  också  är  en  av  anledningarna  till  att  hans  hot  togs  på  allvar  eftersom  att  militärer  har

erfarenhet av bomber och hur man spränger dessa.

I detta avsnitt diskuterar jag även det faktum att journalisterna och poliserna verkar synbart lättade

över att Greger är en ensam svensk och inte tillhör någon terrorgrupp. Att han är svensk betyder i

detta skede att han inte kan dömas för terrorbrott då Sveriges terrorlag vid den tidpunkten verkade

inom utlänningslagen. 

Skillnaden mellan Gregers bombplaner och utpressningsbrev nämns av alla tidningar jag granskat,

det  är  en  överhängande  åsikt  att  det  är  just  bombplanerna  som  är  själva  terrorn  medan

utpressningsbreven ”bara” är brev. 

Här diskuterar jag återigen vad terrorism är och om det måste innehålla politik eller våld, detta gör

jag med stöd av internationella relationer-forskaren Cynthia A Karaffa.  Hon menar att dåtidens

terrorism, det vill säga när Greger opererade, inte behövde handla om politik. Däremot anser hon att

terrorism främst handlar om att få makt, och hur man gör för att få makt är enligt henne genom att

hota om våld eller att utöva våld, vilket Greger uppenbarligen gjorde. 

Journalisterna vänder sig till  personerna runt omkring Greger för att försöka förstå honom, och

deras konstruktioner av honom som en ensam taxichaufför med ett militäriskt förflutet bekräftas av

hans arbetsplats, före detta militärkollegor och hans grannar. Av poliserna konstrueras Greger som
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intelligent men inte speciellt allmänbildad då han vill fortsätta sin stora plan även när han är gripen. 

Det är nu som Greger blir mer konstruerad som en galen person, detta förstärks efter att Expressen

publicerar några av hans brev. Även den stora summan han krävde av svenska företag bidrar till

denna konstruktion av den tokige Greger. 

Det  tredje  avsnittet  i  undersökningen:  Åtalet  –  en  ensam man  med  en  dagbok  som enda  vän

beskriver  åtalet  av  Greger.  Det  görs  återigen  en  åtskillnad  vid  att  det  är  skillnad  på  brev  och

bombplaner. Greger är nu främst Sveriges största utpressare någonsin men fortfarande en ensam

taxichaufför. Här diskuterar jag utifrån Ian Hackings tes om lokala X hur konstruktionen av en

utpressare tillämpas på Greger, som han sedan bryter sig loss i från i samband med att Gregers

dagbok får uppmärksamhet i flera artiklar. Och som jag tidigare nämnt så publicerades några av

Gregers utpressningsbrev i  Expressen,  dessa brev ger ett prov på hans militäriska och polisiära

språkbruk, något som dagboken inte har. Det jag menar är att när man får läsa ur hans dagbok så

bryts hela  utpressarkonstruktionen. Ett  resultat  jag kommer fram till  i  det tredje  avsnittet  är  att

synen på Greger kan jämföras med mer nutida terrorism, det vill säga den så kallade ensamvargs-

terrorismen. Detta på grund av att Greger konstrueras som otroligt ensam. 

I undersökningens sista del Domen kommer – välklädd sabotör döms till sluten psykiatrisk vård blir

det tydligt att intresset för Greger och Operation Cobra svalnat markant då det inte finns särskilt

mycket pressmaterial om rättegången eller domen. Terror-spåret är helt lämnat och i det material

som finns så konstrueras Greger som en välklädd man som avbryter rättegångsförhandlingar och får

utfall.  

Det  framgår  också  att  Greger  fortsatt  att  skriva  brev  under  väntan  på  rättegång.  Tingsrätten,

hovrätten och justitiekanslern har fått motta brev där han begär att rättegångarna ska hållas bakom

stängda dörrar eftersom uppgifterna i målet (hans terrorplaner) kan få internationella konsekvenser.

Han var alltså  orolig för att  någon internationell  terrorgrupp skulle  stjäla hans bombplaner  och

använda dem, vilket skulle  få förödande konsekvenser. 

Dessutom har  Greger  stämt  svenska  staten  och  dess  rättväsende  på  grund  av  att  hans  önskan

gällande rättegången avslagits flera gånger. Baserat på tidningsartiklarna står det nu klart att den

konstruktion som vann över Greger är konstruktionen av galningen med tokiga planer som gick ut

på  att  bli  rik  utan att  avslöjas.  Utifrån hur  konstruktionen av Operation Cobra och Greger  har

utvecklats  under  undersökningens gång så diskuterar  jag detta  utifrån Ian Hackings tes om det

övergripande  sättet  att  använda  social  konstruktion  på.  Detta  innebär  att  olika  identiteter  och
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kategorier konstrueras av människor i samspel med varandra, detta betyder att ingen identitet kan

tas för given eftersom att den hela tiden konstrueras till något nytt. Ett tydligt exempel på detta blir

konstruktionen av Greger som först terrorist, sedan utpressare och tillsist en galning som döms till

psykiatrisk vård. 
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Resultat 

Undersökningen visar att Operation Cobras konstruktion i pressmaterialet har varit flytande. Innan

gripandet konstruerades operationen till en terrororganisation men även som en grupp utpressare.

Anledningen till att man trodde att det rörde sig om flera personer än en kan bero på, enligt min

uppfattning, att det omfattade arbetet gällande brevskrivning och att bygga bomber krävde mycket

tid. Det kan alltså vara så ”enkelt” som att man trodde att en ensam person inte skulle hinna med att

förbereda så mycket, vilket också kan förklara polisernas förvåning när det kom fram att Greger var

ensam och dessutom hade ett heltidsjobb. Konstruktionen av Greger har också varit flytande och

utvecklats  över  tid,  exempelvis  har  han varit:  terrorist,  utpressare,  någon form av rättshaverist,

mönstermilitär,  pedant  taxichaufför,  ensam,  skrivbordsstrateg,  brevskrivare  och dagboksskrivare,

välklädd och korrekt. 

Att Greger främst sågs som en utpressare och inte terrorist beror på, enligt min uppfattning, 80-

talets  syn  på  terrorism.  Terrorattackerna  som  skedde  i  Sverige  på  70-talet  låg  färskt  i  både

polisernas och journalisternas minnen och det var de händelserna man hade att jämföra med. 

Den största skillnaden mellan dåtida 80-tals terrorism och nutida modern terrorism är främst att man

då trodde att terror var tvunget att vara politiskt förankrat. Den moderna terrorismen är numera

något mer religiöst förankrat. Likaså är synen på ensamma gärningsmän, att Greger var ensam kom

som en överraskning,  nu är vi  mer vana vid ensamvargsterrorism där ett  exempel  på detta blir

Anders Behring Breivik. Om Greger hade genomfört Operation Cobra idag är det möjligt att han

skulle få ett strängare straff än tvångsvård i tio dagar, huruvida han skulle dömas för terrorbrott är

fortfarande oklart. 
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