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Abstract 

I denna studie har policyutvecklingen av den svenska terrorismbekämpningen 
undersökts. Utvecklingen av den svenska kontraterrorpolicy sedan den nationella 
strategins introduktion, har ägt rum under en period när allmänheten och det 
politiska styret inte tillskrivit problemområdet samma betydelse. Medan 
allmänhetens oro ökat, har det politiska intresset kommit och gått.  

Med en fallstudiedesign har utvecklingen från 2008 års nationella strategi 
fram tills idag studerats och analyserats. Genom en kvalitativ textanalys har 
utvecklingen visat sig ha två trender. Mellan 2008 och 2012 rådde det en 
internationalisering i svensk policyutveckling. Denna utveckling skiftade till en av 
nationell förankring mellan 2012 och 2014. Analysen av denna utveckling har 
visat att stora internationella organisationer varit påverkande, och i mycket styrt 
denna utveckling. Finns det idag någon nationell självständighet när det kommer 
till policyutveckling inom terrorismbekämpning, eller har det internationella 
säkerhetsberoendet länkat samman oss alla? 

 
Nyckelord: policyutveckling, terrorismbekämpning, multiple streams, Sverige, 
strategi 
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1 Inledning 

Terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 kom att bli en vattendelare för 
världens terrorismbekämpning, så även för Sverige. Den offentliga utredning som 
regeringen tillsatte efter attackerna hade till uppgift att klargöra de svenska 
myndigheternas beredskap för att förhindra, bekämpa och hantera terrorattacker, 
samt att utreda hur samarbetet mellan myndigheterna i händelse av en terrorattack 
såg ut. Dessutom genomfördes en granskning av de rättsliga verktyg som fanns 
tillgängliga för terrorismbekämpning.1 Den politiska dagordningen kom att 
ockuperas av hotet från den nya terrorismen som enligt Magnus Norell visade sig 
vara religiöst motiverad och utan några tydliga politiska mål.2 

Den 7 februari 2008 beslutade regeringen om skrivelsen Nationellt ansvar och 
internationellt engagemang – En nationell strategi för att möta hotet från 
terrorism.3 I strategin presenterade regeringen, för första gången, sin helhetssyn 
på hur den svenska terrorismbekämpningen ska genomföras. Regeringen 
tydliggjorde behovet av att ha en allomfattande strategi för bekämpandet av 
terrorismen, och redogjorde för vilka åtgärder som avsågs genomföras. Den 
policyutveckling som följt efter strategins tillkomst, har tydligt visat regeringens 
linje vad gäller terrorismbekämpning; internationellt engagemang och nationellt 
ansvar. Tillträde och ratificering av ett antal FN-konventioner och EU-ramverk 
har inneburit en del ändringar i nationell lagstiftning för att kunna leva upp till 
överenskommelserna. Nationella åtgärder i form av stiftande av nya lagar, 
förnyelse av gällande lagstiftning, samt myndighetseffektivisering har 
genomförts. I början av 2012 kom en uppdatering av den nationella strategin 
genom en skrivelse från regeringen. I denna uppdaterade version tydliggjorde 
regeringen sin ståndpunkt och målsättning med den svenska 
terrorismbekämpningen.4 Den nationella strategin mot terrorism har medfört ett 
nytt policytänkande inom terrorismbekämpning, där strategier med heltäckande 
ambitioner för att hantera olika aspekter av hotet förordas. Förutom den nationella 
strategin har regeringen även presenterat en handlingsplan för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism, och en strategi för bekämpningen av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Samtidigt som denna policyutveckling fortgått inom terrorismbekämpning har 
en förändring av den svenska politiska dagordningen skett. Den höga prioritet som 
terrorismbekämpning fick strax efter 11 september-attackerna medförde en hög 

                                                                                                                                                   
 

1 SOU 2003:32, s. 49 
2 Norell, 2005, s. 10 
3 Skr. 2007/08:64, s. 1 
4 Skr. 2011/12:73, s. 1 
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placering på den politiska dagordningen. Med detta kom en rad 
policyförändringar, exempelvis i form av nya lagar och utökade ekonomiska 
medel till bl.a. brottsbekämpande myndigheter.5 Men med tiden har frågan om 
hotet från terrorismen dalat på den politiska dagordningen i Sverige till förmån för 
andra politiska frågor. Händelser som självmordsbombningen i Stockholm i 
december 2010, och Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån två månader 
tidigare från lågt till förhöjt, har fått ett kortvarigt intresse i den svenska politiska 
debatten. Detta har skett trots att flera opinionsmätningar visar på att svenskars 
oro för hotet från terrorismen ligger på höga nivåer.6 

Den diskrepans som kan urskiljas här mellan utveckling av policyer med en 
förändrad politisk dagordning, avtagande politiskt intresse och en ökande oro 
bland befolkningen, skapar ett intressant forskningsproblem att studera. 

Denna uppsats har valt att studera denna diskrepans som ett fall av svensk 
policyutveckling inom terrorismbekämpning. Genom att titta på den 
policyutveckling som skett av den svenska terrorismbekämpningen efter 2008 års 
strategi, är avsikten att förklara utvecklingen. Med teorin multiple streams har 
analysen visat förekomsten av ett starkt problem- och policyflöde. Analysen har 
även visat att utvecklingen har varit betingad av internationella aktörer och flöden. 
Trots en brist på nationellt politiskt intresse för frågan om terrorismbekämpning 
har det internationella åtagandet från Sveriges sida, i organisationer som EU och 
FN, lett till att möjligheter för policyutveckling skapats. 

1.1 Forskningsproblem 

Forskning om processer kring hur den politiska dagordningen bestäms växte fram 
i början av 1970-talet inom fältet politisk kommunikation, och blev ett viktigt 
bidrag till policyforskningen.7 Begreppet dagordning är ett samlingsord för de 
problem, lösningar och bakomliggande orsaker som uppmärksammas av 
samhällets alla aktörer, från politiker till medborgare. Dagordningen kan utgöras 
av åskådliga ting som lagförslag etc., men även av olika uppfattningar om ett 
problems omfattning och hur det bör lösas.8 

Forskningsområdet om dagordningens utformning har genom forskare som 
John Kingdon9 och Thomas Birkland10 påvisat sambandet mellan ett lyckat 

                                                                                                                                                   
 

5 Bergman, 2008, s. 24 
6 Styrelsen för psykologiskt försvar, Opinion 2005, tabell 23; Opinion 2008, figur 
9, 35; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Opinion 2011, s. 18; DN, 
2012-01-15, Svenskars rädsla för terror har ökat; Grimes, Lindahl, 2006, s. 445f 
7 Scheufele,  Tewksbury, 2007, s. 10 
8 Birkland, 2011, s. 170 
9 Agendas, Alternatives, and Public Policy (2011) 
10 After disaster: agenda setting, public policy and focusing events (1997), 
Lessons of disaster: Policy change after catastrophic events (2006) 
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framhävande av ett problem eller lösning och status på dagordningen. Till detta 
samband har även händelser11 kopplats i egenskapen av att fungera som 
katalysator till förändringar. 

Genom forskningen om hur dagordningen sätts har tre huvudtyper kunnat 
urskiljas: allmänhetens, medias samt policydagordningen. Inom dessa huvudtyper 
återfinns flera sub-dagordningar som täcker olika aspekter av samhällets 
påverkningsbara ytor, allt från riksdagens eller regeringens arbetsdagordning till 
intressegruppers och medias program. Den ömsesidiga påverkan mellan dessa tre 
huvudtyper är utmärkande.12 En fingervisning av hur de tre dagordningstyperna i 
Sverige har utvecklats kan visualiseras genom opinionsmätningar och sökningar i 
databaser efter förekomsten av begreppet terrorism.  

Upplevelsen av ett hot från terrorismen har förändrats i den svenska 
folkopinionen sedan terrorattackerna mot USA den 11 september, det visar årliga 
opinionsmätningar genomförda av Styrelsen för psykologiskt försvar och 
sedermera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. År 2000 såg 3 % av 
den svenska befolkningen terrorism som ett hot mot Sverige.13 Året efter, och med 
11 september-attackerna i bakhuvudet, var hotet från terrorism det tredje största 
hotet hos den svenska befolkningen.14 Opinionsundersökningen genomförd 2002 
visade att effekterna av 2001 års terrorattentat hade klingat av och upplevelsen av 
ett hot från terrorism låg nu på 15 %.15 Bland de som upplevde hot mot Sverige 
2003 angav 30 % att terrorism var ett av dessa hot.16 Oron för hotet från den 
internationella terrorismen ökade kraftigt med terrorattentaten i Madrid 2004, och 
har sedan dess legat på höga nivåer.17 Förändringar i allmänhetens opinion kan 
härledas till händelser i omvärlden där attentaten i London 2005, i Stockholm 
2010 och på Utøya 2011 har haft en påverkan på upplevelsen av hotet från 
terrorismen. 

Förekomsten av begreppet terrorism i svensk medierapporteringen sköt i 
höjden 2001. En sannolik förklaring till detta är attackerna mot USA i september 
samma år. Trenden har alltsedan dess varit positiv. Från 2008 till 2011 var 
utvecklingen kraftigt positiv för att under 2012 gå tillbaka, och under 2013 och 
2014 plana ut.18 

Parallellt med denna utveckling på allmänhetens och medias dagordning har 
förändringen på policydagordningen präglats av kraftiga skiftningar. 
Skiftningarna är tydligare inom riksdagen än i regeringen. Förekomsten av 
begreppet terrorism på riksdagens dagordning ökade i likhet med de andra 

                                                                                                                                                   
 

11 Kingdon benämner en sådan händelse för policy window, medan Birkland 
använder det mer krisorienterade begreppet focusing event. 
12 Soroka, 2002, s. 269f 
13 SPF, Opinion 2000, tabell 17 
14 SPF, Opinion 2001, s. 8 
15 SPF, Opinion 2002, s. 72 
16 SPF, Opinion 2003, s. 9 
17 MSB, Opinion 2013, diagram 15.6 
18 Se bilaga 1 
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dagordningarna kraftigt i samband med 11 september-attackerna. Därefter har 
frekvensen av begreppets närvaro på dagordningen varierat kraftigt, men har över 
tiden haft en negativ trend. Regeringens dagordning har haft en svag positiv trend 
med avseende på terrorism. Från att år 2000 inte ha behandlat något rörande 
terrorism, noterar regeringen sitt toppresultat på 14 publikationer 2014.19 

I Sverige har en policyutveckling skett under en period då dagordningarna 
utvecklats åt skilda håll, och i olika takt. Med denna divergerande utveckling av 
dagordningarna kan inga starka nationella drivkrafter som varit avgörande för 
policyutvecklingen urskiljas. En dimension i denna policyutveckling som måste 
beaktas är den externa påverkan, och hur självständig en stat som Sverige är i 
frågan om att utforma sin egen säkerhet i en tid av internationalisering. Hur 
mycket påverkan yttre betingelser har på Sveriges nationella policyutveckling 
inom terrorismbekämpning råder det delade meningar om. Från EU:s sida hävdar 
man att samarbetet och policyutvecklingen på området inom unionen utvecklas 
snabbt. Samtidigt visar forskning på att medlemsstater ofta är motsträviga i 
samarbete och införande av policyer utvecklade inom EU-systemet. Besluten som 
röstas igenom sätter ofta ingen större press på de enskilda medlemsstaterna i deras 
arbete med utvecklingen av terrorismbekämpning.20 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är dels att ge en strukturerad beskrivning av den 
policyutveckling, inom området terrorismbekämpning, som följt 2008 års 
nationella strategi för att möta hotet från terrorism. Uppsatsen ska även förklara 
denna utveckling utifrån policyteorin multiple streams fem komponenter: 
problemflöde, politikflöde, policyflöde, policyfönster, samt policyentreprenörer. 

Den frågeställning som ska besvaras är följande: 
 

• Hur kan den policyutveckling inom terrorismbekämpning som skett 
efter 2008 års nationella strategi, under en tid av divergerande 
dagordningar, förklaras? 

1.3 Tidigare forskning 

Forskning på området terrorism och kontraterrorism är omfattande. Likväl har 
policyaspekten av kontraterrorismen studerats ingående och under en längre tid. 

                                                                                                                                                   
 

19 Se bilaga 1 
20 Rhinard, 2008, s. 79; Nohrstedt, Hansén, 2009, s. 206f 
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Vad gäller forskning om svensk kontraterrorism och policyutvecklingen inom 
denna finns några studier värda att nämna. Dan Hansén studerar i sin avhandling 
utvecklingen av den svenska kontraterrorismpolicyn från 1960-talet fram till 
efterdyningarna av mordet på statsminister Olof Palme 1986. I avhandlingen 
studerar han denna utveckling utifrån tre teorier om policyutveckling, däribland 
multiple streams. Avhandlingen studerar svensk policyprocess ur ett 
krishanteringsperspektiv som ger mervärde åt förståelsen av processen samt ger 
uppslag till vidare forskning. 

Michael Karlsson har i sin bok 9/11 and the Design of Counterterrorism 
Institutions tittat på bl.a. Sveriges institutionella utveckling de närmaste 
månaderna efter 11 september-attackerna. Karlsson undersöker hur regeringen 
valde att hantera händelserna i USA, samt vilka direkta institutionella 
konsekvenser attackerna fick i Sverige. De institutionella förändringar som 
Karlsson studerar, kan i mångt och mycket studeras som produkter och 
implementeringar av policyer. 

Magnus Norell problematiserar i sin FOI-skrivelse, Swedish National 
Terrorism Policy after ’Nine-Eleven’: Problems and Challenges, den svenska 
policyutvecklingen efter händelserna den 11 september. Fokuset ligger på att se 
Sverige i en världslig kontext och till viss del jämföra utvecklingen i Sverige med 
andra länders utveckling. Norell riktar kritik mot hur krishanteringssystemet för 
hantering av terrorism är uppbyggt, och föreslår en sammanslagning av resurser 
till ett nationellt kriscenter. 

Det denna forskning har gemensamt är att de alla har studerat förändringar i 
nära anslutning till avgörande händelser. Karlsson och Norells undersökningar har 
fokus på utvecklingen strax efter 11 september-attackerna, som skapade en 
särskild nationell och internationell miljö för policyförändring. Hanséns 
avhandling studerar de direkta effekterna av tre händelser i Sveriges historia som 
har haft stor påverkan på utvecklingen av svensk terrorismbekämpning. Alla 
studier bidrar till förståelsen av den svenska utvecklingen i tider av kris. Men i 
tider då kris inte är en direkt faktor, vad styr utvecklingen då? 
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2 Design, metod & avgränsning 

Denna studie av svensk policyutveckling inom terrorismbekämpning är designad 
som en fallstudie. Att valet har fallit på fallstudie beror på metoddesignens styrka 
i att förklara skeenden. Genom att studera ett fall på djupet kan man nå den 
förståelse som krävs för att kunna säga något om ett falls grundläggande 
beskaffenhet.21 Med denna design ges förutsättningar för uppsatsen att uppfylla 
sitt syfte med att ge en strukturerad beskrivning av, och förklara, den 
policyutveckling som följt den nationella strategin för att möta hotet från 
terrorism. Den fallstudielogik som kommer följas här benämns disciplinerad 
konfigurativ. Denna logik används för att uppnå ett eller flera av följande tre 
syften: använda teorier för att förklara ett fall, för att visa på behov av 
teoriutveckling inom försummade forskningsområden, eller för att visa upp en 
teori av pedagogiska skäl.22 I denna uppsats kommer den disciplinerade 
konfigurativa fallstudielogiken att användas i syfte att med en policyteori förklara 
fallet av policyutveckling. 

I studier av denna typ, där först en beskrivning av ett skeende ska göras för att 
i nästa steg hitta förklaringar till detta skeende, krävs en tolkning av empiri. 
Analystekniken som i huvudsak har använts i denna uppsats utgår från den 
kvalitativa textanalysen, vilken avser att lyfta fram det väsentliga i det empiriska 
materialet genom en grundlig läsning. Det som eftersöks med denna analysteknik 
är att genom textens helhet och med en intensivläsning av materialet hitta viktiga 
passager som inte framhäver sin betydelse explicit, men som har större betydelse 
än andra för det som eftersöks.23 Inslag av den kvantitativa textanalysen kan hittas 
i framställningen av dagordningarnas utveckling. Den kvantitativa textanalysen 
användes här för att klargöra frekvensen av ett begrepp,24 i detta fall terrorism. 
Den systematiserade kvalitativa analystekniken är en form av beskrivande analys 
som avser att klarlägga en aktörs, i denna studie den svenska regeringens, 
agerande. ”Enkelt uttryckt består den klargörande forskningsuppgiften i att lyfta 
fram och begreppliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna”.25 
Uppsatsens teorianknytning kommer ha en stor betydelse i denna systematiserade 
textanalys. Teorin kommer utgöra en lins varigenom det empiriska materialet 
kommer att undersökas för att hitta spår av policyutvecklingen. Den kvalitativa 

                                                                                                                                                   
 

21 Teorell, Svensson, 2007, s. 82f 
22 George, Bennett, 2005, s. 75 
23 Esaiasson et al., 2007, s. 237 
24 ibid., s. 223 
25 ibid., s. 238 
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textanalysen kommer härigenom att hjälpa till i den förklarande analysen genom 
att redogöra för värdet på den beroende variabeln (policyutvecklingen).26 

När man företar sig policyforskning är det viktigt att klargöra för läsaren vad 
som avses med begreppet policy. En heltäckande och gemensamt accepterad 
definition på begreppet policy har visat sig vara svår att presentera. Den definition 
som kommer vara ledande i denna studie följer Birklands och är: ”en redogörelse 
från regering om vilka åtgärder, i form av bl.a. lagar, beslut, inriktningar, den 
avser genomföra. Avsaknad av en sådan redogörelse kan ses som en implicit 
policyåtgärd”.27 Den nationella strategi som kommer studeras här representerar ett 
policymål för regeringen. För at kunna uppnå detta mål behövs en utveckling av 
policyinstrument. Därmed ses de åtgärder som vidtas från regeringens sida, i form 
av t.ex. utredningar, lagförslag eller handlingsplaner, som instrument för att uppnå 
sitt policymål. 

Denna uppsats är avgränsad till att studera utvecklingen som följt den svenska 
regeringens nationella strategi för att hantera hotet från terrorism. Anledningen till 
att avstampet görs i 2008 års strategi är att den skrivelse utgör regeringens första 
samlade uttryck för sitt policymål när det kommer till terrorismbekämpning. 
Tidigare utveckling karaktäriserades av olika instrument som tillsammans 
utgjorde den svenska kontraterrorismpolicyn. Den nationella samlade strategin, 
både 2008 och i uppdaterad version 2012, kommer här ses som en startpunkt för 
en genomgripande strategi på fenomenet terrorism i syfte att utveckla ett svenskt 
policyprogram för terrorismbekämpning. 

Avgränsningen att endast studera den svenska regeringen grundas på 
uppsatsens intresse av att urskilja vad som legat till grund för den 
policyutveckling som skett, trots att förhållandena för en policyförändring inte har 
varit gynnsamma. Syftet är inte att studera implementering av policy, utan endast 
utvecklingen och regeringens policyavsikt som uttrycks genom dess 
publikationer. Avgränsningen ska även kunna bygga vidare på tidigare forskning 
om svensk policyutveckling inom kontraterrorism, och därmed bidra till en 
utveckling av förståelsen kring svensk policyutveckling inom kontraterrorism. 

Avsikten är inte att jämföra utvecklingen i Sverige med den i något annat land, 
utan intresset hos författaren ligger på att studera svensk policyutveckling. Det 
finns även ett behov av att vetenskapligt undersöka de senaste årens 
policyutveckling inom området, då samhällets olika dagordningar under denna tid 
har utvecklats i olika riktningar. 

Empirins källmaterial utgörs främst av primärkällor i form av regerings- och 
riksdagsskrivelser. I den beskrivande delen av studien, där undersökningen av 
regeringens policyarbete efter den nationella strategin kommer redogöras för, 
hämtas materialet från offentliga publicerade regeringsdokument28. 
Riksdagsdokument, i form av debattprotokoll, kommer användas i den 

                                                                                                                                                   
 

26 Esaiasson et al., 2007, s. 240 
27 Birkland, 2011, s. 9 [egen översättning] 
28 skrivelser, promemorior, statliga offentliga utredningar, propositioner, 
departementsskrivelser. 
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analyserande och förklarande delen. Protokollen har använts för att klargöra hur 
flödena sett ut under utvecklingen. Beslutsdokument från statsmakter har ofta en 
svårighet att tydligt redogöra för vilka bakomliggande resonemang som varit 
styrande i processen. Här kan protokollen bidra med en bättre bild av 
beslutsmiljön och vilka flöden som varit utmärkande. 

När Kingdon utvecklade sin policyteori samlade han in sin empiri bland annat 
genom omfattande intervjuer med personer i och utanför den amerikanska 
statsapparaten. Motsvarande intervjuer i den svenska kontexten kommer inte att 
genomföras i denna studie. Denna typ av material kan bidra med en förståelse för 
vilka politiska avvägningar som görs av politiker och tjänstemän i arbetet med att 
utveckla policyer. Detta material hade även gjort det möjligt att urskilja vilka 
faktorer inom flödena som varit viktiga och avgörande för utvecklingen, samt 
vilken påverkan allmänheten har på beslutsfattare samt på de beslut som fattas. 
Trots att avsaknaden av denna typ av material medfört en nedsatt förmåga att 
svara på frågor om hur beslutfattare i sitt arbete påverkas av yttre och inre 
faktorer, har intervjuer valts bort av pragmatiska skäl. 
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3 Teori 

Detta kapitel börjar med en kort presentation av det policyteoretiska fältets 
utveckling och vad som har karaktäriserat denna. Därefter presenteras den teori 
som valts för att förklara den policyutveckling som uppsatsen undersöker. Det 
sista avsnittet sätter teorin i en svensk kontext och operationaliserar teorin inför 
den kommande analysen. 

3.1 Det policyteoretiska fältet 

Harold Lasswell presenterade 1951 för första gången konceptet med 
policyforskning, som en utveckling av den politiska/sociologiska forskningen. 
Lasswell menade att policyforskning särskiljer sig medvetet från de tidigare 
forskningsdisciplinerna genom att grunda sig på tre karaktärsdrag. Enligt 
policyforskningen lyfter dessa karaktärsdrag den tidigare forskningen som utgått 
från discipliner som statsvetenskap, kommunikation, psykologi, sociologi och 
offentlig förvaltning.29 

Det första karaktärsdraget utgörs av policyforskningens medvetna 
problemorienterade ansats. Forskningen lyfter fram att policyproblem måste ses 
utifrån sin speciella kontext, och kan därmed inte täckas av några allomfattande 
teorier. Det andra karaktärsdraget betonar policyforskningens intellektuella och 
praktiska tvärvetenskaplighet. Behovet av att ha ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt grundas i politiska och sociala problems natur av att inbegripa 
flera vetenskapliga områden. Slutligen har policyforskningen karaktären av att 
vara normativ och värdeorienterad. Forskningen pekar medvetet på de värden och 
normer som styr i ett samhälle, och menar på att dessa inte ska ignoreras utan 
snarare förstås och hanteras.30 Anledningen till att Lasswell utvecklade detta nya 
perspektiv var en önskan om att bidra till kunskapsuppbyggnaden och förståelsen 
av policyprocessen. 

Birkland menar att forskningsområdet inte lyckats leva upp till idealet om att 
vara normativ, då bl.a. teoriutvecklingen inom området snarare har haft ett positivt 
tillvägagångssätt.31 Men forskning om policyutveckling har många drag av att 
vara normativ. De normer och värderingar som råder i ett samhälle, och som 
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varierar från samhälle till samhälle, bemöts ofta i forskningen genom erkännande 
av och förståelse för policyfältets sociala interaktioner. Detta medför att 
policyteorier utvecklade i en viss kontext, även kan appliceras på andra kontexter. 

Utvecklingen av policyforskningen menar deLeon har skett som en 
konsekvens av politiska historiska händelser som skapat politiska 
lärdomstillfällen. deLeon framhäver sex händelser: andra världskriget, kriget mot 
fattigdomen i samband med kampen om de medborgerliga rättigheterna i USA 
under 1960-talet, Vietnamkriget, Watergateskandalen, 1970-talet energikris, och 
slutligen Kalla krigets slut.32 

Policyforskningen har under sin utveckling kopplats samman med idéer från 
flera discipliner. Några idéer värda att nämna är den rationella beslutsprocessen 
där policybeslut är en produkt av rationella överväganden för att uppnå maximal 
nytta33, inkrementalism som menar att beslut tas i små steg efter en analys av vad 
som har och inte har fungerat,34 och garbage can som ser policyutveckling som en 
produkt av flöden.35 

Komplexiteten i att förklara sociala och politiska förändringar har haft en stor 
och naturlig påverkan på utvecklingen av policyforskningen. Denna komplexitet 
har varit starkt bidragande till att forskningsområdet haft svårt att presentera en 
övergripande teori. Detta har lett till ett flertal teorier inom fältet som förklarar 
delar av policyfrågan.36 

I denna uppsats har John Kingdons teori om multiple streams använts för att 
förklara en policyutveckling. Kingdons teori, utformad genom en modifiering av 
garbage can-teorin, bygger på flöden som styr policyutvecklingen i en osäker 
politisk miljö.37 Valet av multiple streams som teorianknytning i denna uppsats 
baseras på dess erkännande och hantering av osäkerhetsfaktorn inom den 
policyskapande processen. Inom politiken finns det åtskilliga lösningar på en 
oändlig massa problem. Vilken lösning som väljs, och hur den väljs, förklaras av 
multiple streams genom flödenas interaktion under möjlighetsfönster 
(policyfönster med Kingdons terminologi). 

3.2 Multiple streams 

I sin inflytelserika publikation Agendas, Alternatives, and Public Policies 
presenterar Kingdon sin teori multiple streams för att förklara den komplexa 
process för hur dagordningen inom statsmakten sätts. 
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Efter att ha studerat det amerikanska federala systemet presenterar Kingdon 
tre flöden som avgörande för utformningen av dagordningen: problemflödet, 
policyflödet samt politikflödet.38 Problemflödet innehåller de samhälleliga 
problem som uppmärksammas av personer innanför eller utanför den 
policyskapande cirkeln. I policyflödet befinner sig policyspecialister vars uppgift 
är att utifrån idéer utforma policyförslag. I det sista flödet, politikflödet, återfinns 
de faktorer som är avgörande i att skapa en gynnsam miljö för förändringar på 
dagordningen.39 Alla de tre flödena, och aktörerna inom dem, kan ha en 
framhävande eller begränsande effekt på utformning av dagordningen.40 

Enligt Kingdon utvecklas och uppträder de tre flödena i stort sett självständigt 
från varandra. Det är i sammankoppling av de tre flödena som förändringar på 
dagordning kan ske. Policyfönster öppnar upp möjligheten för policyentreprenörer 
att presentera en lösning på ett problem och få politiker att fatta tycke för idén.41 

Problemflöde 
De samhälleliga problem som upptar problemflödet måste uppmärksammas för att 
de ska ha en chans att nå en högre status på dagordningen. Ett problem kan enligt 
Kingdon få uppmärksamhet på tre olika sätt: indikatorer, kriser, återkoppling.42 

Indikatorer, sprungna ur systematiska övervakningar eller genom selektivt 
studerande, används inte för att undersöka ifall ett problem existerar, utan snarare 
omfattningen av ett problem och hur problemet förändras över tid.43 

Kriser har stor kapacitet att lyfta ett problem upp på de högre nivåerna av 
dagordningen genom att peka på redan existerande brister, visa sig vara en tidig 
varning på vad som kan hända, eller vara en händelse i en rad av tidigare 
händelser som ackumulerat lyfter problemets betydelse.44 

Slutligen kan ett problem få uppmärksamhet genom återkoppling från andra 
områden. Utvärderingar av gällande lagstiftning eller åtgärdsplaner kan ofta visa 
på förekommande problem.45 

Policyflöde 
I policyflödet är olika policygrupper verksamma. Dessa grupper består av 
specialister inom olika policyområden, och kan vara mer eller mindre 
sammansvetsade. Inom dessa grupper förekommer en mängd idéer på lösningar.46 
För att en idé ska kunna överleva denna hårda konkurrens och få möjligheten att 
nå toppen på dagordningen, måste enligt Kingdon tre kriterier uppfyllas. För det 
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första måste idén vara tekniskt genomförbar. För det andra måste idéns 
grundtankar stämma överens med policygruppens värderingar. För det tredje 
måste idén vara värd att satsa på från policyskaparnas håll, och i slutändan kunna 
accepteras av medborgarna. De idéer som inom gruppen ses som viktigast, och 
uppnår de tre kriterierna, har störst chans att överleva och kan komma att 
förespråkas av en policyentreprenör.47 

Politikflöde 
Politikflödet består av tre huvudsakliga krafter som självständigt flödar utanför de 
övriga två flödena, men som har stor påverkan på dagordningen.48 Den första 
kraften är medborgarnas sinnesstämning, en kraft som förändras över tiden.49 Den 
andra kraften är de politiska krafter som organiserat, i form av lobbyister och 
intressegrupper, balanserar i en process av konflikt- och konsensusskapande.50 
Slutligen är händelser inom styret, genom exempelvis skifte i politisk majoritet, 
en kraft inom politikflödet som påverkar dagordningen.51 Kingdon framhäver att 
politikflödet är en viktig komponent i en idés möjlighet att nå högt på 
dagordningen. Det är i detta flöde som en avvägning görs om huruvida det är 
politiskt gynnsamt att förespråka en idé.52 

Policyfönster 
Ett policyfönster är ett tillfälle då en idé eller ett problem kan lyftas för att få en 
högre plats på dagordningen. Detta tillfälle kan uppstå på flera sätt. Exempelvis 
kan en kris skapa behov av åtgärder för att hantera ett problem, eller ett maktskifte 
som möjliggör t.ex. en friare skattepolitik. Genom policyentreprenörer kan de tre 
flödena kopplas samman vid dessa tillfällen, och chansen att få sitt problem 
åtgärdat med en passande lösning ökar. Kingdon menar att dessa policyfönster 
inte är öppna under någon längre tid, vilket betyder att om en policyentreprenör 
inte är redo att agera vid dessa tillfällen blir det till att vänta tills nästa tillfälle 
dyker upp.53 

Policyentreprenör 
Kingdons policyentreprenör är någon som genom att lägga ner sin tid, energi och 
möjligen även pengar, förespråkar en idé i ett försök att få uppmärksamhet ifrån 
någon som styr över dagordningen.54 För att vara lyckosam i sitt arbete måste en 
policyentreprenör enligt Kingdon besitta tre egenskaper. En viktig egenskap att ha 
som entreprenör är förmågan att kunna göra sig hörd. Denna förmåga grundar sig 
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antingen i expertiskunskapen, förmågan att tala för andras räkning, eller i en 
maktposition. En andra egenskap är tillgång till politiska kontakter eller att besitta 
en förhandlingsförmåga. Den tredje, och enligt Kingdon den viktigaste, 
egenskapen är envishet.55 Policyentreprenörens uppgift i policyprocessen är att 
vara i ständig beredskap att koppla samman flödena när policyfönster öppnas. 
Enligt Kingdon är policyentreprenören avgörande för att flödena ska kunna 
kopplas samman, en sammankoppling som är avgörande för en ökad möjlighet till 
policyutveckling.56 

3.2.1 Teorikritik och utveckling 

Kingdons teori om hur dagordningen sätts sammanfattas väl av Steffen Brunner 
som skriver: ”In this view, agendas are not just a reflection of power but also 
depend on chance.”.57 Ett flertal forskare från olika discipliner har genom åren 
använt sig av Kingdons teori i syfte att både kritisera, pröva och utveckla den. 
Kritiken har bl.a. riktats mot uppfattningen att flöden utvecklas självständigt från 
varandra och endast påverkas vid tillfällen av policyfönster. Dessa flöden, menar 
man, ska snarare ses som ömsesidigt beroende.58 Annan kritik riktas mot teorins 
applicerbarhet utanför den kontext som den utvecklades i. Kritiken ligger här i att 
större krav på anpassning föreligger ju längre ifrån Kingdons kontext man 
kommer.59 

En utveckling av multiple streams har även gjorts genom åren. Travis och 
Zahariadis har visat att teorin kan användas både för att förklara beslutsprocesser 
och policyutveckling på andra nivåer än den nationella.60 Teorin har även använts 
för att förklara policyimplementering i låginkomst länder.61 

3.3 Operationalisering av multiple streams i en 
svensk kontext 

Kingdons teori är inte helt oproblematisk att applicera i en svensk kontext. Teorin 
utvecklades utifrån empiri hämtad från det amerikanska politiska styrelseskicket, 
som avsevärt skiljer sig från det svenska. De tre flödena kan dock antas flöda även 
i Sverige. I det svenska samhället återfinns en mängd samhällsproblem som alla 
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kämpar om att få uppmärksamhet och för att placera sig på den politiska 
dagordningen. Ett antal lösningar på dessa problem florerar både inom den 
svenska förvaltningen, och utanför bland konsulter, forskare och 
intresseorganisationer. En viktig aspekt att tänka på är det internationella 
engagemang som Sverige tydligt redogör för. Detta engagemang kan antas ha 
påverkan på varifrån influenser till lösningar kommer. Politikflödet i Sverige är 
inte lika utmärkande som i USA. De medborgerliga stämningar som utgör en stor 
del av politikflödet kommer och går i betydelse i Sverige. Som exempel kopplat 
till frågan om terrorismbekämpning kan debatten som uppstod kring 
signalspaningslagen under 2008 nämnas. Efter att under 2008 ha varit ett stort 
medborgerligt debattämne har ämnet idag fallit i glömska trots att en utökning av 
lagen har gjorts (en utökning som presenteras nedan). Det svåraste elementet i 
Kingdons teori att härleda till en svensk kontext är betydelsen av 
policyentreprenörer. Policyentreprenörer i USA utgörs av lobbyister vars uppgift 
är att göra de politiskt styrande uppmärksammade på problem och förespråka 
lösningar på dessa. Sverige har ingen synligt utbredd lobbyism. Men tanken 
bakom en policyentreprenör kan anses applicerbar på den svenska kontexten. 

Operationalisering av policyutveckling kommer i denna uppsats att bygga på 
studiens valda teoribildning. En policyutveckling föreligger när åtgärder vidtagna 
av beslutsfattare syftar till att förbättra möjligheten att hantera ett problemområde. 
Dessa förbättrade möjligheter kan vara i form av nya lagar, regler eller 
inriktningar, eller genom kunskapsuppbyggnad och därigenom ökad förståelse för 
problemområdets karaktär. En ökad chans till en policyutveckling möjliggörs 
genom en sammankoppling av problem-, politik-, och policyflöde av 
policyentreprenörer när policyfönster öppnas. 

Problemflöde 
Att identifiera ett problemflöde handlar om att hitta problemformuleringar 
kopplade till samhället. Problemflödet i den svenska kontexten av exempelvis 
terrorismbekämpning kännetecknas genom beskrivningar av fenomenet terrorism 
som ett samhälleligt problem och hot. Inom begreppet terrorism ryms ett flertal 
aspekter som exempelvis finansiering, rekrytering och radikalisering. Alla dessa 
aspekter kan återfinnas i problemflödet då de alla ses som beståndsdelar av hotet 
från terrorismen. 

Policyflöde 
I policyflödet flyter en mängd lösningar omkring. Utmärkande för detta flöde är 
att en lösning kan föregå ett problem. Att spåra ett policyflöde i den svenska 
kontexten handlar om att hitta lösningsformuleringar. I den svenska 
terrorismbekämpningen är problemorienteringen tydligt utmärkande. Den svenska 
modellen för en regering att hantera ett problem på är ofta att tillsätta en 
utredning. Dessa utredningar är ofta problemstyrda och utgår därmed ifrån att 
hitta lösningar på ett problem. Policyflödet kommer att återfinnas i de lösningar 
som läggs fram av statliga offentliga utredningar, och som sedermera presenteras i 
propositioner och andra regeringsdirektiv och skrivelser. 
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Politikflöde 
Politikflödet återfinns, som Kingdon uttrycker det, främst i den allmänna 
medborgerliga stämningen. Förutom i opinionsundersökningar är förfarandet med 
remiss vid behandling av policyförslag tänkt att fånga upp väsentliga delar av den 
allmänna stämningen. Vid remissförfarande får berörda delar av det svenska 
samhället yttra sig och framföra sina åsikter i den aktuella frågan. 

Den nationella strategin kan ses som en avsiktsdeklarering från regeringen. 
Omfattande förändringar över tid i denna avsiktsdeklarering kan spåras till 
förändringar i politikflödet. Ett skifte i maktstyret kan föranleda en sådan 
förändring.  

I det svenska politikflödet rör sig även intresseorganisationer. Dessa 
organisationer kan komma från det civila samhället eller befinna sig i den svenska 
myndighetsstrukturen, där t.ex. polisen är en intresseorganisation i frågan om 
terrorismbekämpning. 

Politikflödet kännetecknas i den svenska kontexten av förändringar i det 
politiska maktstyret, samt av yttringar från allmänheten eller 
intresseorganisationer som genljuder och påverkar beslutsfattandet bland de 
folkvalda politikerna i riksdagen, i likhet med debatten om FRA-lagen 2008. 

Policyfönster 
Policyfönster ska ses som tillfällen då möjligheter till förändring skapas. Dessa 
tillfällen kan uppstå från både nationella och internationella händelser. 

Ett terrorattentat i Norge eller i Sverige öppnar båda ett policyfönster. Andra 
händelser av mindre dramatisk karaktär, men som även öppnar policyfönster i 
Sverige, kan vara beslut fattade i internationella organisationer som FN och EU. 

Skiften på viktiga poster inom den offentliga förvaltningen, som t.ex. 
generaldirektörer eller ministrar, kan medföra ett policyfönster. 

Policyentreprenör 
Grundtanken i Kingdons begrepp med entreprenör är att det krävs någon som har 
förmågan att koppla samman problem med lösningar vid rätt tillfälle för att någon 
förändring ska vara möjlig. Dessa personer behöver inte tvunget vara 
professionella lobbyister, utan kan vara politiker, tjänstemän, akademiker eller 
organisationsmedlemmar som lyckas fånga rätt tillfälle för att föra fram sin 
lösning på ett samhällsproblem. Det viktigaste är inte att det en viss typ av person, 
utan att denna person har förmågan att känna när rätt tillfälle föreligger för att föra 
fram sin sak. 

I Sverige är policyentreprenörer inte så utmärkande som i den amerikanska 
kontexten. Det som kommer vara kännetecknande för en policyentreprenör i den 
svenska kontexten är personer eller funktioner med de kvalitéer som Kingdon 
räknar upp att en entreprenör måste besitta. Ett konkret exempel är de personer 
som tillsätts att göra en statlig offentlig utredning. Dessa personer väljs på 
grundval av sin kompetens och får genom sitt uppdrag den tillgång till ’maktens 
öron’, som enligt Kingdon är så viktig. 

 
* * * 
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Trots att det amerikanska och svenska politiska styrelseskicket skiljer sig åt kan 
grundtankarna i Kingdons teori, med en adekvat operationalisering, appliceras på 
den svenska kontexten. Det viktiga är att se policyutvecklingen som en process 
bestående av ett antal komponenter vars samspel skapar förutsättningar för 
förändringar.  
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4 Empirisk undersökning – 
Beskrivning av en utveckling 

I detta kapitel kommer värdet på den beroende variabeln att presenteras, dvs. 
utfallet av den nationella strategin. Först kommer en kort beskrivning av 
utvecklingen från terrorattackerna den 11 september att göras för att skapa en 
uppfattning om hur utvecklingen sett ut i stora drag innan strategin. Den 
strukturerade beskrivningen startar sedan med en presentation av den nationella 
strategin från 2008. Avsnittet därefter behandlar perioden mellan strategin 2008 
och den uppdaterade strategin som presenterades 2012. Den uppdaterade strategin 
beskrivs i ett eget avsnitt, även om den i stora delar är en upprepning av strategin 
från 2008. Därefter redogörs det för utvecklingen från 2012 fram till 2014. 
Avslutningsvis kommer några framtida projekt och idéer som regeringen arbetar 
med att presenteras. 

4.1 Tiden innan den nationella strategin 

Tiden från 11 september-attackerna till presentationen av en samlad nationell 
strategi för att möta hotet från terrorismen, präglas i Sverige av spretig 
modernisering och ett försök att nå upp till internationella standarder vad gäller 
terrorismbekämpning. Genom två lagar ansluter man sig till det internationella 
samfundets strategi för att bekämpa terrorismen; FN:s konvention om 
bekämpande av terrorismfinansiering ratificerades 2002 med lagen om straff för 
finansiering av terrorism,62 2003 stiftades, efter ett rambeslut i EU året innan, en 
särskild terroristlag.63 Nationellt vidtar man åtgärder för att modernisera 
bekämpningen av hotet från terrorismen. Utredningen som tillsattes efter 
attackerna i USA gav förslag om att Försvarsmakten ska kunna bidra i arbetet 
med att bekämpa terrorismen. Detta förslag utmynnade i en lag (2006:343) om 
Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.64 Myndigheterna 
ansvariga för att bekämpa terrorismen gavs utökade möjligheter till hemliga 
tvångsmedel genom lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 
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allvarliga brott.65 Året innan presentationen av 2008 års nationella strategi, kom 
den så kallade FRA-lagen i fokus. Lagen antas efter mycket debatt i juni 2008.66 

Under tiden fram till den nationella strategin råder det en spretighet i 
regeringens policymål när det kommer till terrorismbekämpning. 

4.2 Nationellt ansvar och internationellt engagemang 
– en nationell strategi för att möta hotet från terrorism 

Syftet med denna strategi är att redovisa för vilka principer som ska styra svensk 
terrorismbekämpning, samt vilka åtgärder regeringen avser genomföra den 
kommande mandatperioden. Strategin delas upp i fyra delar: avvärja, förebygga, 
skydda samt konsekvenshantering. Trots att mycket redan har gjorts för att stärka 
beredskapen inom dessa fyra områden menar regeringen att det fortfarande finns 
mer att göra för att bli effektivare inom dessa delar. Fokus i strategin ligger på att 
den ska ha en bred utgångspunkt för att täcka in flera aspekter av samhället som 
alla är behövliga i det förebyggande, skyddande och konsekvenshanterande 
arbetet.67 Regeringen påpekar att hotnivån mot Sverige är låg men betonar 
samtidigt att nationell säkerhet alltmer vävs ihop med den internationella 
säkerheten. Därav är det internationella engagemanget av stor vikt för Sverige, 
och en aktiv roll inom både FN och EU ses därför som en självklarhet. Både 
nationellt och internationellt genomsyras det svenska arbetet med 
terrorismbekämpning av en tilltro till att policyutveckling måste utformas med 
respekt för den personliga integriteten och för de mänskliga fri- och 
rättigheterna.68 Detta medför bl.a. att utökade befogenheter till rättsskipande 
instanser kräver ett tydligt ramverk för hur de tillämpas. En del i detta nationella 
arbete är inrättandet av myndigheten Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
som bl.a. har till uppgift att kontrollera användningen av lagen om hemliga 
tvångsmedel.69 

Avvärja 
För att kunna avvärja terrorism mer effektivt fokuserar regeringen främst på 
rättsväsendets utveckling. I denna del lyfter strategin fram tre huvudområden: 
polis och övriga underrättelseverksamheter, det internationella åtagandet, samt 
den finansiella aspekten av terrorismbekämpning. 

Polisens och övriga underrättelse- och brottsbekämpande verksamheters arbete 
måste effektiviseras. Säkerhetspolisen med andra brottsbekämpande myndigheter 
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måste ha rätt verktyg i form av lagar, arbetsmetoder osv. för att kunna fullfölja sin 
uppgift och skydda Sverige från terrorism. Även myndigheter som 
Kriminalvården, Tullverket, Försvarets radioanstalt (FRA) och Försvarsmaktens 
militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST) lyfts fram som viktiga aktörer 
i detta arbete. Strategin pekar på betydelsen Samverkansrådet mot terrorism och 
Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT) har för samordningen av 
ansträngningarna bland de svenska myndigheterna. Arbetsgruppernas arbete har 
även en betydelse i att deras bedömningar utgör underlag till de politiska 
bedömningar regeringen måste göra vad gäller terrorismbekämpning.70 

Internationellt framhävs vikten av att utveckla det rättsliga samarbetet. 
Säkerhetspolisen ses även här som en viktig aktör i deras internationella arbete 
med att samverka med motparter i andra länder både inom EU och utanför. 
Annars är det regeringens aktiva roll i FN och EU och arbetet med att försöka få 
till en överenskommelse om en övergripande terrorismkonvention som framhävas 
att vara av stor betydelse för Sverige.71 

Terrorismbekämpning inom den finansiella sektorn är viktig för att förhindra 
terroristers möjlighet till planering och genomförande av attacker. 
Säkerhetspolisen tillsammans med finansiellt inriktade myndigheter är centrala i 
detta arbete. Det internationella inslaget i detta arbete framhävs, och samarbetet i 
forumet Financial Action Task Force (FATF) ses som det internationellt 
viktigaste åtagandet när det kommer till terrorismfinansiering. De standarder som 
forumet har utarbetat är viktiga för Sverige att förhålla sig till, och att integrera i 
svensk lagstiftning. Möjligheten att utfärda sanktioner mot terrorister, och 
misstänkta terrorister, är ett betydelsefullt verktyg i terrorismbekämpningen. I 
användandet av detta verktyg är det viktigt att rättssäkerheten kan upprätthållas.72 

Förebygga 
Det förebyggande arbetet har två dimensioner: nationellt och internationellt. 

Hotet från terrorism är ett hot mot demokratin. Därför krävs det att hela 
samhället är involverat i det förebyggande arbetet. Det är även av vikt att en 
inriktning mot terrorismens grogrunder görs, dvs. mot de faktorer som utvecklar 
en våldsinriktad extremism och radikalisering. Nationellt handlar det om 
integrations- och demokratipolitik, och internationellt om kapacitetsuppbyggande 
och fredsfrämjande insatser.73 

En framgångsfaktor nationellt är att minska utanförskapet genom 
integrationspolitik och genom en ökad förståelse för radikaliseringens effekter och 
verkningsfulla förebyggande insatser. Dagens fokus på strukturella faktorer på 
terrorismens grundorsaker missar till del den betydelse de personer har som 
propagerar för och rekryterar till terrorism.74 
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Sveriges arbete internationellt med att hjälpa andra stater i deras 
ansträngningar att stärka sin förmåga till terrorismbekämpning och övriga 
internationella insatser i FN- eller EU-regi ska fortgå. Här blir fredsfrämjande 
insatser likt den i Afghanistan viktiga i arbetet med att uppnå global säkerhet och 
motverka spridningen av våldsbejakande extremism.75 

Skydda 
Ett effektivare skydd kopplas till förbättringar i skyddet för den kritiska 
infrastrukturen samt mot terrorism utförd med massförstörelsevapen. Regeringens 
arbete syftar till att minska sårbarheten för Sveriges befolkning. Konkret handlar 
ett effektivare skydd mot terrorism och hotet från terrorister om att bl.a. förbättra 
gränssäkerheten, bättre skydd för transporter av olika slag samt minska tillgången 
till vapen och explosiva ämnen. Här är det internationella samarbetet viktigt då 
gränserna inom och utanför EU måste övervakas för att förhindra terroristers 
möjlighet till att genomföra attacker.76 EU och FN-samarbetet är även 
grundläggande bl.a. i arbetet med att stärka IT-infrastrukturen och minska risken 
för spridning av smittämnen och andra kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära (CBRN) ämnen.77 

Konsekvenshantering 
Konsekvenshanteringen riktar sig mot nationella åtgärder. En effektiv 
krishantering ses som vitalt i terrorismbekämpning. Stort fokus läggs här på 
utbildningsinsatser för att samöva myndigheter och organisationer och utveckla en 
hög krisberedskap.78 Förmågan att kunna ta emot och ge hjälp framförallt inom 
EU, men även utanför, måste ökas.79 

4.3 Perioden 2008-2012 

De två följande månaderna efter att regeringen presenterade sin nationella strategi 
lämnades två propositioner till riksdagen för ett godkännande av utkastet till 
rådsbeslut från EU. Prümrådsbeslutet syftade till att fördjupa samarbetet inom 
unionen när det kom till terrorismbekämpning och annan brottslighet. Specifikt 
handlade det om utbyte av information om misstänkta personer.80 Rådsbeslutet 
om att informationssystemet för viseringar skulle bli tillgängligt för Europol och 
medlemsstaternas säkerhetstjänster syftade till att förbättra förmågan, både 
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nationellt och internationellt, att förhindra terrorism samt att upptäcka och utreda 
terroristbrott.81 

Genom ds. 2008:37 och prop. 2008/09:25 ville regeringen att en ändring gjord 
i EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism skulle godkännas av riksdagen. 
Ändringen i rambeslutet innebar en utvidgning och införande av en definition om 
utbildning, uppmaning och rekrytering till terrorism. Rambeslutsförändringen 
medförde en skyldighet för de enskilda medlemsstaterna att se till att nationell 
lagstiftning inbegrep en kriminalisering av dessa brott. Regeringens syn på hur 
Sverige borde bemöta detta ramverk framgick av promemorian. Där påpekades 
det att Sverige inte borde hindra övriga av unionens medlemsstater, vars vilja var 
att anta ramverket inom det snaraste, med sitt behov av att behandla frågan med 
avseende på lagstiftningsåtgärder. Detta arbete menade regeringen kunde göras 
efter att ramverket har antagits.82 

Det tredje penningtvättsdirektivet genomfördes med prop. 2008/09:70. Med 
denna lag ville regeringen få till en ny penningtvättslag som även var användbar 
för att motverka finansiering av terrorism. Med lagen ålades bl.a. banker och 
andra finansiella institutioner en skyldighet att kontrollera transaktioner och 
rapportera misstänksamheter om möjlig finansiering av terrorism.83 

En ändring i straffskalan för mord genomfördes i februari 2009 efter ett 
förslag från regeringen. Straffmaximum för bl.a. terroristbrott höjdes i syfte att 
dels få en straffmätning som visade på allvarligheten i grövre våldsbrott, men 
även som det uttrycktes ”/…/ skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning 
/…/”.84 

Som efterspel på den proposition som röstades igenom 2008 rörande 
Prümrådsbeslutet lade regeringen fram sitt förslag på hur beslutets första skede 
borde genomföras. Förslaget innebar en förändring i lag som kom att innebära en 
fördjupning av det internationella polisiära arbetet.85 I promemorian som föregick 
propositionen föreslogs fler författningsändringar än de som lades fram för 
riksdagen i propositionen. Utöver ändringar i lagen om internationellt polisiärt 
samarbete, föreslogs även ändringar i lagen om internationell rättslig hjälp, lagen 
om vägtrafikregister, samt polisdatalagen.86 

I en anda av att stärka nationell strafflagstiftning uttryckte regeringen i prop. 
2009/10:50 sin vilja att avskaffa preskriptionen för vissa allvarliga brott, däribland 
terroristbrott.87 

I promemoria ds. 2009:17 ansågs det att Sverige borde tillträda Europarådets 
konvention om förebyggande av terrorism, en konvention som skrevs under 
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2005.88 I det förslag som regeringen lämnade till riksdagen var avsikten att 
förutom en tillträdelse till konventionen bl.a. även stifta en ny lag som gör det 
kriminellt att offentligt uppmana, rekrytera eller utbilda i syfte att utföra 
terroristattacker. Regeringen framhöll att syftet med konventionen var att ”/…/ 
stärka medlemsstaternas förebyggande åtgärder mot terrorism”.89 Stiftandet av en 
ny lag var ett svar på det krav som ställts om att kriminalisera dessa handlingar.90 
Med dessa åtgärder genomförda kunde regeringen i juni 2010 ratificera 
konventionen.91 

I februari 2010 föreslog regeringen att den tidigare lagen om skydd för 
samhällsviktiga anläggningar m.m. skulle upphävas och ersättas av en ny 
skyddslag. Efter att den offentliga utredningen om skyddet för samhällsviktig 
verksamhet (SOU 2008:50) lämnades över till regeringen föreslogs det att den nya 
lagen skulle kunna ge viktiga byggnader, anläggningar och områden ett lämpligt 
rättsligt skydd. Dessutom skulle ett särskilt skydd mot hot från t.ex. terrorism 
kunna erbjudas med denna lag.92 

Med proposition 2009/10:119 ville regeringen förlänga lagen om hemlig 
rumsavlyssning samt lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 
brott. Regeringens ställning grundades i den utredning man tillsatte 2008, och som 
2009 lämnade över sitt betänkande (SOU 2009:70). I utredningen föreslogs att 
lagen om hemlig rumsavlyssning skulle förlängas till slutet av 2014.93 

I en kort proposition ville regeringen få till ett godkännande av ett EU-
ramavtal mellan unionen och Sydkorea. Ett fokusområde i ramavtalet var att 
stärka samarbetet mellan unionen och Sydkorea när det kom till 
terrorismbekämpning, bl.a. genom informationsutbyte.94 

Med proposition 2010/11:129 följde regeringen upp sitt mål med att 
genomföra Prümrådsbeslutet och lade fram några lagändringsförslag. I 
promemorian som låg till grund för proposition 2009/10:177 framfördes 
lagförslag som behövdes för att den kravställda delen av rådsbeslutet skulle bli 
tillfredsställande uppfyllt. En del av de lagförslagen genomfördes med proposition 
2009/10:177, resterande lades fram av regeringen i proposition 2010/11:129.95 

I april 2011 lämnade en utredning över sitt betänkande om utökat 
polissamarbete i Norden och EU (SOU 2011:25). Enligt det från regeringen 
angivna kommittédirektivet (2009:36) hade utredningen tittat på vilka sätt som 
Sveriges brottsbekämpande myndigheter skulle kunna ge och få hjälp från andra 
länders motsvarande myndigheter.96 Direktivets utredningspremiss grundades i 
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Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet som gav ökade möjligheter till utbyte och 
samarbete mellan medlemsstaternas särskilda insatsstyrkor med ansvar för 
hanterandet av terroristbrott (i Sverige representerat av Nationella Insatsstyrkan). 
Den bakomliggande orsaken till utredningsbehovet menade regeringen låg i den 
internationalisering och gränsöverskridande natur som brottsligheten nu hade.97 

I oktober 2009 tillsatte regeringen en utredning för att grundligt gå igenom 
utlämningslagen, både tekniskt och språkligt. I utredningsarbete skulle bl.a. en 
ställning tas om huruvida Sverige skulle ansluta sig till den ändringen av 1977 års 
europeiska konvention om bekämpande av terrorism som utfärdats 2003.98 
Utredningens förslag var att Sverige borde anta ändringsprotokollet då detta 
syftade till att stärka 1977 års konvention, och sågs som ett viktigt instrument i 
samarbetet för att motverka den internationella terrorismen. Utredningen menade 
att utformningen av ändringsprotokollet borde leda till ett förbättrat samarbetet 
kring utlämning kopplat till terrorism.99 

Innan en uppdaterad version av den nationella strategin presenterades, lade 
regeringen fram en skrivelser utformad som en handlingsplan. Handlingsplanen 
syftade till att redogöra för de åtgärder som vidtagits och som skulle komma att 
vidtas för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.100 För regeringen 
var detta arbetet en av de fundamentala delarna i terrorismbekämpningen. 
Historiskt har extremism i Sverige hanterats uteslutande av polis och andra 
brottsbekämpande myndigheter, då hotet har setts som något externt och inte 
påverkande på inrikespolitiken.101 Men efter att regeringen mellan åren 2008 och 
2011 inhämtade ett underlag om den våldsbejakande extremismen i Sverige, bl.a. 
genom tillsättandet av två utredningar, hade bilden över åtgärdsbehov förändrats. 
Det ansågs viktigt att flera myndigheter och samhällsaktörer, i huvudsak de som 
var verksamma lokalt, involverades i detta arbete och gavs rätt verktyg.102 I 
handlingsplanen presenterades den strategiska målsättningen för arbetet under sex 
rubriker som kunde sammanfattas med att medvetenheten om fenomenet skulle 
stärkas genom kunskap, samverkan, samarbete och effektivare hantering.103 
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4.4 Ansvar och engagemang – en nationell strategi 
mot terrorism 

2012 börjar regeringen sitt terrorismbekämpningsarbete med att i en skrivelse 
presentera en uppdaterad version av den nationella strategi som utformats fyra år 
tidigare. Orsaken till uppdateringen menar regeringen är händelser i omvärlden 
som behöver bemötas. Strategin delas upp i tre områden: hotbilden, 
förutsättningar samt åtgärdsmål. Hur terrorism ska bekämpas utgår ifrån tre 
områden: förebygga, förhindra samt förbereda. Målsättningen med det 
förebyggande arbetet är att den demokratiska staten ska värnas och uppfylla sina 
krav på öppenhet och tolerans. Att förhindra terroristattacker syftar till att ge 
myndigheter, med uppgift att göra detta, effektiva verktyg i deras arbete. Slutligen 
är målet med det förberedande arbetet att stärka samhällets förmåga att hantera en 
terroristattack. Regeringen menar att Sverige är väl rustat för 
terrorismbekämpning efter de senaste årens arbete med att stärka Sveriges 
förmåga i detta avseende. Denna uppdaterade strategi ska tydliggöra syftet med 
detta arbete och vägen framåt.104 

Hotbilden 
Risken för en terrorattack i Sverige, eller mot svenska intressen, menar regeringen 
är verklig. Spridningen av propaganda över internet är ett problem då detta leder 
till en lättare spridning av det extremistiska våldstänkandet. De senaste årens 
attacker från ensamma förövare gör hotbilden än mer komplex och svår att 
bedöma. Samtidigt fortsätter finansieringen av terrorism vara svår att upptäcka 
och stoppa. Fenomenet med utländska krigare börjar även bli ett allt större 
problem. I Sverige delas den våldsbejakande extremismen in i tre delar utifrån 
verkansmiljö: vit makt, vänsterautonom och våldsbejakande islamistisk 
extremism. Hotet från dessa miljöer utgör idag inte något hot mot den 
demokratiska statsmakten.105 

Förutsättningar 
I strategin presenterar regeringen elva principer som ska vara vägledande i det 
terrorismbekämpande arbetet. Sammanfattningsvis handlar det om att arbetet 
förutsätter en respekt för mänskliga rättigheter med fokus på rättssäkerhet, 
effektivitet och proportionalitet måste efterlevas, samt att nationell och 
internationell samverkan och samarbete är avgörande för framgång.106 
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Åtgärdsmål 
Regeringen påpekar att de åtgärder som presenteras i strategin ska inte ses som en 
uttömmande beskrivning av vad som har företagits eller av vad som bör ske i 
framtiden.107 

Att förebygga uppkomsten av terrorism handlar mycket om att bemöta de 
grogrunder som leder till våldsbejakande extremism. Detta är insatser som kräver 
ett engagemang från flera delar av samhället, inte bara de brottsbekämpande. 
Regeringens målsättning i det förebyggande arbetet är bl.a. att öka och sprida 
kunskapen om den våldsbejakande extremismen, förbättra involverade aktörers 
samverkansmöjligheter samt att öka tryggheten i samhället generellt.108 Bland de 
åtgärder som avses genomföras kan nämnas: ytterligare utöka polisens möjlighet 
att arbeta förebyggande genom att bland annat underlätta samverkan med andra 
berörda samhällsaktörer,109 samt ett utökat internationellt samarbete med 
utgångspunkt i den hotbedömning av terrorismen som Sverige har. Internationella 
fredsfrämjande insatser samt arbetet i FN mot terrorism ses som viktiga i det 
förebyggande arbetet.110 

Att förhindra terroristattacker handlar om att minska förmågan hos 
terroristerna till att planera och genomföra attacker. Målsättningen med arbetet är 
bl.a. att öka förmågan till att upptäcka planerad terrorverksamhet, försvåra 
finansiering av terrorism, förbättra och effektivisera samverkan och samarbetet 
nationellt mellan myndigheter och lokala aktörer, samt ett fortsatt fördjupat 
internationellt arbete.111 Några av de åtgärder som presenteras är: resursutökning 
och effektivisering, fortsatt underlättande av myndighetsdialog, fortsatt arbete 
med informationsutbyte internationellt,112 att utveckla de verktyg som behövs för 
att förhindra terrorism, att aktivt arbeta mot finansiering av terrorism, samt 
kunskapsuppbyggnad genom ett gediget underrättelsearbete.113 

Att vara förberedd när en attack inträffar handlar mycket om att stärka 
samhällets resiliens; att kunna skydda individer och viktiga samhällsfunktioner 
samt kunna hantera konsekvenserna av en attack. Regeringens målsättning är att 
sträva efter en ökad säkerhet kring kritisk infrastruktur, utöka 
krishanteringsförmågan genom övning, samt utveckla kriskommunikationen såväl 
inom som utom myndighetsvärlden.114 Åtgärder som läggs fram är bl.a. utökad 
nationell och internationell samverkan och samarbete, kunskapshöjning och 
utveckling genom forskning, samt en ökad informationssäkerhet.115 

                                                                                                                                                   
 

107 ibid., s. 8 
108 Skr. 2011/12:73, s. 9f 
109 ibid., s. 11 
110 ibid., s. 14f 
111 ibid., s. 15f 
112 ibid., s. 17, 19 
113 ibid., s. 21, 23, 25 
114 ibid., s. 28f 
115 ibid., s. 29, 31f 



 

 26 

Regeringen framhåller att den nationella strategin är ett levande dokument och 
kommer fortlöpande att följas upp. Framgång i den svenska 
terrorismbekämpningen mäts utefter grad av uppfyllelse av de målsättningar som 
presenteras i strategin.116 

4.5 Perioden 2012-2014 

På hösten 2012 ville regeringen genom en proposition ge Säkerhetspolisen och 
Rikskriminalpolisen möjligheten att inrikta signalspaning i sitt arbete, genom att 
myndigheterna inkluderades i lagen om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet. Med förslaget såg regeringen en utökad 
möjlighet för de två myndigheterna att effektivisera sitt nationella säkerhetsarbete 
med strategiska uppgifter om utländska förbindelser kopplat till terrorism och 
övrig grov, och gränsöverskridande, brottslighet.117 Förslaget om lagändring kom 
från en utredning överlämnad i juli 2009 (SOU 2009:66). Denna utredning 
tillsattes av regeringen i oktober 2008 i syfte att kartlägga Säkerhetspolisens och 
Rikskriminalpolisens underrättelsebehov om utländska relationer och hur detta 
behov skulle tillgodoses. Som ett komplement till denna utredning tillsattes en 
utredare 2010 för att undersöka ifall signalspaning kunde tillgodose detta 
underrättelsebehov.118 

Regeringens internationella arbete mot terrorism gavs uttryck i de 
internationella överenskommelser som ingicks 2012 och 2013. I en 
överenskommelse med Japan i juni 2012 stärktes samarbetet mot finansieringen 
av terrorism. Samarbetet bestod av ett utbyte av finansinformation mellan 
staternas finanspoliser.119 I mars 2013 trädde en överenskommelse med Thailand 
ikraft. I tolv artiklar beskrevs samarbetet som syftade till att stärka relationen 
mellan båda staternas brottsbekämpande myndigheter med avseende på bl.a. den 
internationella terrorismbekämpningen.120 

Efter en offentlig utredning lämnade regeringen i februari 2014 över en 
proposition i hopp om att effektivisera kriminaliseringen av penningtvätt.121 I 
regeringsdirektivet som föregick utredningen, utsågs en utredare att med fortsatt 
fokus på rättssäkerhet se över den aktuella regleringen av penningtvätt, och 
föreslå ändringar för att förenkla, förtydliga och utvidga rådande kriminalisering. 
Utredningen skulle även ge besked om huruvida Sverige borde tillträda 
förverkandekonventionen, berörande bl.a. terrorismfinansiering, som Europarådet 

                                                                                                                                                   
 

116 ibid., s. 39 
117 Prop. 2011/12:179, s. 1, 3 
118 Ds 2011:44, s. 7f 
119 SÖ 2012:18, s. 1, 3 
120 SÖ 2013:3, s. 1f 
121 Prop. 2013/14:121, s. 1 



 

 27 

hade utarbetat.122 I likhet med vad utredningen kom fram till lade regeringen bl.a. 
fram ett förslag om en ny lag om penningtvätt i propositionen. Ett tillträde till 
Europarådets konvention förordades även.123 

I mars 2014 presenterade regeringen i en proposition de avgörande åtgärderna 
som behövde göras för att polisreformen, där de tidigare 21 polismyndigheterna 
slogs samman till en myndighet och Säkerhetspolisen blev en självständig 
myndighet, skulle kunna slutföras.124Denna reform som inleddes med proposition 
2012/13:1 föregicks av ett långtgående utredningsarbete som reglerades i ett 
regeringsdirektiv från 2010, och presenterades i SOU 2012:77 och SOU 2012:78. 
I direktivet ville regeringen undersöka polisens nuvarande organisationsform för 
att utröna ifall några organisatoriska hinder förelåg för dess möjlighet att leverera 
resultat. Direktivet tydliggjorde även att Säkerhetspolisens organisation och 
uppdrag skulle förbli oförändrat, dvs. ansvaret för bl.a. terrorismbekämpningen 
skulle fortsatt ligga hos myndigheten. Säkerhetspolisen skulle även från årsskiftet 
till 2015 bli en egen myndighet och inte längre ingå i Rikspolisstyrelsen.125 
Regeringen motiverade detta med att: ”[e]n ombildning av Säkerhetspolisen till en 
fristående myndighet innebär att Säkerhetspolisen, på samma sätt som andra 
statliga myndigheter, är direkt underställd regeringen.”.126 

Det internationella engagemanget vidmakthölls genom ett förslag från 
regeringen om tillträde till tre FN-konventioner som syftade till att bekämpa 
terrorism, i synnerhet förhindrandet av nukleär terrorism och terrorism till havs.127 

I slutet av 2012 gav regeringen ett uppdrag till Finansinspektionen och 15 
andra myndigheter att utarbeta en nationell riskbedömning för 
terrorismfinansiering och penningtvätt. Bakgrunden till detta var de reviderade 
rekommendationer som organisationen FATF utformat, och som Sverige i 
egenskap av medlem åtog sig att genomföra. En skyldighet var att utarbeta en 
nationell riskbedömning för penningtvätt respektive finansiering av terrorism.128 I 
augusti 2013 överlämnades den nationella riskbedömningen för penningtvätt till 
regeringen, i mars 2014 var riskbedömningen för finansiering av terrorism 
överlämnad. De sårbarheter och risker som presenterades i dessa rapporter låg till 
grund för den nationella strategi regeringen lade fram i juni 2014. I denna strategi 
uttryckte regeringen en allomfattande målsättning för att visa i vilken riktning 
bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering skulle föras. Fem 
fokusområden prioriterades: kunskapsuppbyggande, effektivisering i reglering, 
samverkan respektive informationshantering, samt att arbeta mot särskilda 
fokusområden.129 
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4.6 Från 2014 och framåt 

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås ändringar i lagen om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bakgrunden till de föreslagna 
ändringarna är den revidering av rekommendationer som skett inom FATF, samt 
den utredning som tillsattes av regeringen beträffande utarbetandet av en nationell 
riskbedömning på området.130 Med anledning av denna promemoria tillsätter 
regeringen genom ett kommittédirektiv en utredare att klargöra Sveriges förmåga 
att leva upp till FATF:s rekommendationer. Utredaren ska även analysera 
lagändringsbehovet kopplat till den FN-resolution som kravställer FN:s 
medlemmar att ha en utarbetad nationell terrorismbekämpningsreglering.131 En 
proposition med dessa lagändringsförslag kan väntas från regeringen då man 
tydligt visat sitt engagemang internationellt, och särkskilt i organisationen FATF. 

Med anledning av ett förslag från Europeiska kommissionen om ett fjärde 
penningtvättsdirektiv för bekämpandet av terrorismfinansiering, har regeringen 
tillsatt en utredning för att klargöra vilka lagändringar som kommer krävas för att 
genomföra detta direktivförslag.132 Med tanke på regeringens betoning på 
internationellt samarbete i bekämpandet av finansiering av terrorism är ett 
framtida förslag om godkännande av ett fjärde penningtvättsdirektiv att vänta. 

4.7 Utvecklingstrender 

Med den nationella strategin 2008 kunde man för första gången presentera en 
samlad syn på hur Sverige skulle bekämpa terrorismen. En trend i 
policyutvecklingen efter 2008 års nationella strategi, perioden 2008 till 2012, kan 
urskiljas. Det huvudsakliga fokuset under perioden har legat på det internationella 
engagemanget och en internationalisering av nationell lagstiftning, där 
uppmärksamhet främst har riktats mot EU. Ett antal i EU beslutade rambeslut och 
direktiv läggs fram till riksdagen från regeringens sida. De nationella åtgärderna 
som vidtas syftar främst till att förlänga eller modifiera gällande lagstiftning. 
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism blir ett nytt inslag, och blir en 
förevisning av i vilken riktning utvecklingen de kommande åren kommer gå. 

Med denna internationaliseringsinriktade utveckling har frågan om säkerhet 
gentemot rättssäkerhet och personlig integritet än mer aktualiserats. Vid årsskiftet 
till 2008 inrättades en ny nämnd, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, med 
uppgiften att kontrollera polisens användning av hemliga tvångsmedel. Nämnden 
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ska fungera som en medborgerlig instans där allmänheten kan vända sig med en 
granskningsbegäran. Vid all diskussion och hantering av terrorismbekämpande 
frågor står avvägningen till rättssäkerheten och den personliga integriteten högt på 
dagordningen, än mer så kan tänkas vid frågor om det europeiska samarbetet och 
utvidgningen av detta samarbete. 

Den huvudsakliga utvecklingen från 2012 skiljer sig från den som följde efter 
2008 års nationella strategi. I regeringens uppdaterade strategi tydliggörs 
åtgärdsmålen för hur Sverige ska bekämpa terrorismen. De åtgärdsbehov 
regeringen lyfter fram har fokus på att förankra den nationella strategin, främst 
genom att stärka de polisiära myndigheternas förmåga att bekämpa terrorismen. 
Fokuset på Säkerhetspolisens utveckling är tydligt genom en utvidgning av 
signalspaningslagen och polisreformen med vilken Säkerhetspolisen kommer få 
statusen av en egen myndighet. Regeringen tar under perioden även initiativ till 
några internationella åtaganden, där ett förslag om tillträde till tre FN-
konventioner utgör huvudnumret. 

Utvidgningen av signalspaningslagen satte verkligen frågan om rättssäkerhet 
och personlig integritet i rampljuset. I ett yttrande från Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden framförs en del reservationer till 
departementspromemorian som föranlett lagändringsförslaget. Nämnden håller 
med promemorian i rekommendationen att Rikspolisstyrelsen och 
Säkerhetspolisen återigen ska få möjligheten att inrikta FRA:s signalspaning. 
Reservationen ligger i promemorians bristande analys och beredning av hur dessa 
signalspaningsuppgifter ska hanteras inom polisen med avseende på känslig och 
personinkräktande information.133 
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5 Analys – Förklaring av en utveckling 

I föregående kapitel fick vi klargjort värdet på den beroende variabeln, dvs. 
policyutvecklingen. Som framgick har policyutvecklingen efter 2008 års 
nationella strategi både haft nationell och internationell prägel. Internationellt har 
utvecklingen präglats av tillträde till konventioner och rambeslut. Nationellt har 
fokus legat på att stärka förmågan hos de terrorismbekämpande myndigheterna, 
samt att utforma övergripande strategier och handlingsplaner för att bekämpa 
terrorismens alla aspekter. Policyutvecklingen som karaktäriserades av en 
spretighet innan 2008 har regeringen genom strategin försökt göra mer holistisk. I 
detta kapitel följer nu den förklarande ambitionen med studien. Här kommer 
teorin att läggas på den policyutveckling som beskrivits och närvaron av de fem 
komponenterna att analyseras. 

Problemflödet 
Den nationella strategin visar tydligt på det svenska problemflödet inom 
policyområdet kontraterrorism. Både 2008 och 2012 års strategi är i grunden 
utformade som problemskrivelser. Fokus i skrivelserna ligger på att beskriva hotet 
från terrorismen mot Sverige, och vilket problem terrorismen utgör för det 
svenska samhället. 

Problemflödet kan spåras på fler ställen än i officiella regeringsdokument. I de 
debatter som föregått regeringens propositioner och skrivelser hämtas det stora 
flödet av problemformuleringar. 

I debatten till 2008 års strategi fokuserar regeringen sin problematisering kring 
terrorismbekämpning dels på terrorismens gränsöverskridande karaktär vilket 
medför en nationell påverkan av internationella händelser och utvecklingar, men 
även svårigheten i balansakten mellan säkerhet och rättssäkerhet.134 Det framhålls 
att skillnad inte längre kan göras på ”nationell säkerhet och internationella 
säkerhetsfrågor”.135 I de konkurrerande problemformuleringarna trycker man på 
problemet med terrorismens grogrund. Det anses att den nedmontering av det 
svenska välfärdssystemet, som lett till ökande utanförskap, har haft en gynnande 
påverkan på grogrundens etablering i Sverige.136 

Fyra år senare när debatten om regeringens uppdaterade strategi förs lyfter 
samma regering fram den förändrade hotbilden och samhällets ökande 
utanförskap som de största problemen med dagens terrorism. Den förändrade 
hotbilden kommer framför allt från attackerna i Stockholm och Norge, som gjorde 
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hotet från terrorismen mer komplex och svårbedömd. Samhällets ökande 
utanförskap och segregering hänvisar regeringen till grundläggande 
samhällsproblem som arbetslöshet, bostadssituationen och kvalitén på skolan.137 I 
denna debatt är samsynen på problematiken med terrorismen mer samstämmig, 
och någon direkt konkurrerande problemformulering kan inte spåras.138 

I regeringens EU-fokus under perioden 2008 till 2012 riktas intresset främst 
mot den gränsöverskridande karaktär som terrorismen har och som involverar hela 
den europeiska unionen. I debatten om Prümrådsbeslutet trycker man på 
terrorismens ovillighet att se nationsgränser. Regeringen problematiserar även 
oppositionens avslagsyrkan, något som skulle medföra att det europeiska 
brottsbekämpande arbetet skulle hindras på grund av Sveriges oförmåga till 
samarbete.139 Den konkurrerande problemformuleringen riktar sig mot innehållet i 
rådsbeslutet, och särskilt en artikel som möjliggör för andra medlemsländer att 
utöva myndighetsansvar i Sverige. Det anses även problematiskt att en djupare 
utvärdering av samarbetet inte har gjorts. Detta menar man drabbar de svenska 
medborgarnas möjlighet att följa upp myndigheternas verksamhet.140  

Problemformuleringen i diskussionen om åtkomst till viseringssystemet VIS, i 
brottsbekämpande syfte, riktar regeringen mot problemet och behovet av att 
snabbt få information om misstänkta gärningsmän.141 En motstridande 
problemsyn ser tillgången till VIS-systemet som ett byggande av ”Fästning 
Europa”.142 Den diffusa definition av vilka brott som ska innefattas i rambeslutet 
leder till en risk för rättssäkerhetsbrott.143 

I debatten om en förändring i ett rambeslut från EU, som gör det straffbart att 
uppmana till terrorism, återkommer regeringen med samma problemformulering 
som tidigare, dvs. terrorismen är idag mer komplex och gränsöverskridande och 
det finns en risk att Sverige används som bas för terroristiska aktiviteter.144 
Motsättningen till denna problemformulering är oron för att rambeslutet ska 
inkräkta på de svenska grundläggande rättigheterna, yttrande- och tryckfriheten.145 
När propositionen som avser lagstifta om denna förändring lämnas över till 
riksdagen understryks än en gång att Sverige riskerar att användas som bas för 
uppmaning och rekrytering till terrorism.146 Oppositionen försöker peka på USA 
som problemet i denna utveckling som nu pågår. USA menas ha påverkat övriga 
västvärlden till att införa lagar i likhet med sina egna. I denna utveckling har även 

                                                                                                                                                   
 

137 Protokoll 2011/12:107, Anf. 25, Anf. 27 
138 ibid., Anf. 13 
139 Protokoll 2007/08:114, Anf. 63, Anf. 78 
140 ibid., Anf. 60, Anf. 64, Anf. 75 
141 Protokoll 2007/08:129, Anf. 79 
142 ibid., Anf. 78 
143 ibid., Anf. 78 
144 Protokoll 2008/09:27, Anf. 12 
145 ibid., Anf. 1 
146 Protokoll 2009/10:107, Anf. 85 



 

 32 

auktoritära stater bjudits in, något som har medfört legitimitetsproblem för 
demokratiska stater.147  

I det tredje penningdirektivet lyfts problemet om att den grova brottsligheten 
och terrorismen är beroende av finansiering för sin verksamhet, en verksamhet 
som utgörs av svarta medel. Problematisk i detta ärende som regeringen också ser, 
är Sverige oförmåga att leva upp till FATF:s rekommendationer. I 2006 års 
rapport lever Sverige inte upp till 20 av de 40 rekommendationer som utfärdats.148 
Regeringens angelägenhet att leva upp till internationella standarder är 
utmärkande. Från andra sidan hörs problem om penningtvättslagstiftningen i sin 
helhet. Misstankerapporteringen från aktörerna med rapporteringsskyldighet är 
idag låg och har de senaste åren minskat. Med polisens underfinansiering kommer 
detta problem endast att fortsätta.149 

Vid debatten om förlängning av lagarna om hemliga tvångsmedel lyfter 
regeringen fram problematiken med att upptäcka, inhämta information och knyta 
personer till vissa brottsliga handlingar. Detta utgör ett hot mot rikets säkerhet.150 
För oppositionen är det stora problemet med lagarna svårigheten att redogöra för 
verktygens effektivitet att stoppa dessa brott.151 Detta problem menar man från 
regeringens håll beror på att lagarna inte varit verksamma tillräckligt länge än.152 
Ett annat problem med lagarna är bristen på rättssäkerhet. Detta har man försökt 
bemöta i detta nya förslag, men ännu anses det vara för svagt. Nämnden som 
inrättats med syftet att granska lagens tillämpning, Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden, anses vara för starkt knuten till regeringen och andra 
myndigheter.153 Utredningen som legat till grund för propositionen kritiseras även 
då trots att resultatet visar ett verkningslöst verktyg, rekommenderas lagarnas 
fortsättning.154 

Under perioden 2012 till 2014 skiftar fokuset till en nationell förankring av 
terrorismbekämpningen. 

I debatten om utvidgningen av signalspaningslagen till att även inbegripa 
Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen förekom två problemläger. 
Förespråkarna pekade på terrorismens utveckling till dagens gränsöverskridande 
problem, vilket föranleder att polisen behöver utökade verktyg för att möta hotet. 
Detta beskrivs som ett ansvar för politiker, och något som medborgarna förväntar 
sig. Politiker ska göra vad de kan för att under korrekta former och med rätt 
verktyg skydda samhället vi lever i.155 Motståndarna framhäver problemet denna 
typ av övervakningsmöjlighet utgör för de grundläggande fri- och rättigheterna. 
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Polisens möjlighet att inrikta signalspaning kommer medföra en ihop blandning 
av detta material med övrigt polismaterial, något som med hänsyn till 
integritetsfrågor inte får hända. Samtidigt utgöra denna typ av insamling ett 
problem med avgränsning och svårigheter i att samla in bara nödvändig 
information.156 Den kritik och de brister på signalspaningslagen som 
uppmärksammats av Datainspektionen och Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamhet lyfts även fram av motståndarna.157 

Vid de slutliga åtgärderna för att genomföra polisreformen En ny organisation 
för polisen råder det en stor enighet vad gäller frågan om varför en sådan måste 
genomföras. De problem man ser med dagen organisering är den kraft- och 
resursdränering som idag förekommer. Den organisatoriska uppbyggnaden 
medför svårigheter för tillförsel av medel till lokala resurser, där poliser behövs 
som mest. Slutligen måste ledarskapet inom organisationen stärkas. Polisen måste 
komma närmare medborgaren och inte sitta bakom en hög med papper.158 

Policyflödet 
Med de problem som lyfts fram i regeringspublikationer medföljer allt som oftast 
en lösning. Den nationella strategin, som tidigare beskrivits som 
problemfokuserad innehåller både policyförslag som regeringen avser genomföra, 
och en redovisning av några åtgärder som redan vidtagits. Utformningen av, och 
den betydelse regeringen lägger på, den nationella strategin skapar ett underlag 
med policyer som regeringen anser vara genomförbara, i linje med deras 
värderingar samt värda att satsa på och acceptabla av medborgarna. 

Policyflödet är starkt förekommande i de debatter som behandlar regeringens 
propositioner och skrivelser. 

Regeringens lösning på problemet med terrorismen framgår i debatten av 2008 
års strategi att vara en satsning på förebyggande och förhindrande åtgärder. Här 
handlar det om ett långsiktigt arbete riktat mot terrorismens grogrunder. 
Utanförskapet måste brytas och Sverige göras mer tryggt. För att åstadkomma 
detta vänder sig regeringen till det internationella samfundet, då man anser att 
terrorismen inte går ”att lagstifta bort”.159 Användandet av biståndet, EU- och det 
övriga internationella samarbetet framhävs som nyckeln. Den gränsöverskridande 
terrorismen är ett europeiskt problem som bäst löses i EU. Prümrådsbeslutet och 
andra internationella överenskommelser uppmuntras och Sverige ses här som en 
viktig part för att se till att rättssäkerheten i dessa överenskommelser 
upprätthålls.160 FN-samarbetet lyfts även fram och beskrivs inte bara som den 
mest lämpliga vägen att gå när det kommer till terrorismbekämpning, men även 
som en skyldighet av Sverige att vara delaktig i.161 Policyåsikterna från 
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oppositionen går i liknande banor. Det internationella inslaget är genomgående 
och ett samarbete över nationsgränserna ses som ett måste. Vikt läggs även vid att 
inrikta sig på terrorismens grogrunder och inte tro att repressiva metoder löser 
problemet. En stor punkt för oppositionen är även rättssäkerheten som man anser 
inte bemöts på ett adekvat sätt, varken nationellt eller internationellt.162 

Till debatten om 2012 års strategi har inriktningen från regeringen skiftat till 
ett nationellt fokus. Det internationella inslaget återfinns fortfarande där 
informationsutbytet inom EU lyfts fram som en framgångsfaktor i 
terrorismbekämpningen. Det nationella fokuset kretsar kring det förebyggande 
och förhindrande arbetet. Återigen inriktar man sig terrorismens grogrunder, och 
handlingsplanen framtagen för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism är arbetets stöttepelare. Säkerhetspolisens betydelse framhävs där 
myndighetens samverkan och samarbete med både övriga myndigheter och det 
svenska civilsamhället ges prioritet. Övriga samhällsprojekt som arbetslösheten, 
bostadssituationen och skolans behov av förbättring lyfts även fram som 
prioriterade åtgärdsområden.163 För oppositionen kommer framgång i 
terrorismbekämpningen genom en noggrann samhällsanalys, varifrån en 
handlingsplan riktad mot samhällets integrationsproblem kan utarbetas. Det görs 
även en koppling mellan terrorism och den grova organiserade brottsligheten, 
något som medför ett förslag om att slå ihop Säkerhetspolisen, 
Rikskriminalpolisen samt Ekobrottsmyndigheten till en stor myndighet. I övrigt 
ses även här skolans behov av förbättring som ett prioriterat område för att 
motverka terrorismens grogrunder.164 

Policyflödet under perioden 2008 till 2012 utmärks av rambeslut från EU. 
Med Prümrådsbeslutet kommer informationsutbytet inom union att förbättras och 
effektiviseras i kampen mot terrorismen menar regeringen. Att godkänna 
rådsbeslutet framhävs även som en skyldighet av Sverige, för att inte stoppa 
processen och sätta övriga medlemmar inom unionen i bekymmer.165 Att det 
polisiära samarbetet inom unionen är viktigt för terrorismbekämpningen är en 
gemensam åsikt. Hur långt samarbetet får gå råder det delade meningar om.166  

Godkännandet av åtkomst till VIS-systemet kommer möjliggöra för de 
brottsbekämpande myndigheterna att koppla samman personer över 
nationsgränser och exempelvis förhindra ett terroristbrott. För oppositionen ses 
förslaget som för omfattande som skulle vilja se en begränsning i listan över brott 
för vilka systemet får användas mot.167 

För regeringen är godkännandet av förändringen i EU:s rambeslut avgörande 
för att ta sitt ansvar i det internationella samfundet och arbeta mot terrorismens 
alla aspekter. Sverige ska inte utgöra en frizon varifrån terrorism kan 
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understödjas. Det fortsatta arbetet med bistånd och effektiv konfliktlösning, 
stärkandet av demokratier i världen, samt informations- och kunskapsutbytet 
internationellt är avgörande åtgärder för att personer inte ska kunna rekryteras till 
terroristverksamheter.168 För oppositionen bör uppmaningar till brott alltid 
kriminaliseras, men med yttrande- och tryckfriheten i åtanke vid utformning av 
lagstiftning.169 Vid behandlingen av regeringens följdproposition med 
lagförslaget, framhålls lagens och konventions syfte av att verka förebyggande. 
Förutom att straffbelägga uppmaning till terrorism genom lag, lyfter man upp 
tidigare uttalade lösningar på terrorismproblemet; internationellt samarbete, utbyte 
av information, effektiv konfliktlösning, samt demokratibygge.170  

Det tredje penningtvättsdirektivet ska förutom att ersätta de två tidigare, och 
ge styrningar för hur företag och personer ska kunna arbeta mot 
terrorismfinansiering, även göra att Sverige uppfyller FATF:s 
rekommendationer.171 

Lagarna om hemliga tvångsmedel ger polisen, och i synnerhet 
Säkerhetspolisen, rätt verktyg för att möta dagens komplexa brottslighet.172 De 
tillägg som föreslås i propositionen ses som viktiga i koppling till den nya lag om 
uppmaning till terrorism, där lagarna om hemliga tvångsmedel kan vara 
effektiva.173 Lagarnas fortsättning motiveras med att de behöver vara verksamma 
längre för att slutsatser om dess effektivitet ska kunna göras.174 

Under perioden 2012 till 2014 kommer gamla stridsfrågor fram och blir 
aktuella i debatten. 

Utökningen av signalspaningslagen förespråkas som ett behov av att förbättra 
Rikskriminalpolisens och Säkerhetspolisens förmåga att inhämta information 
rörande utländska förhållanden med bäring på deras arbete med bekämpandet av 
terrorism och grov organiserad brottslighet. Detta är en möjlighet som polisen 
återfår efter att man förlorat den 2009 då signalspaningslagen införandes. Det 
påpekas att ett demokratiskt och öppet samhälle vid vissa tillfällen, självklart med 
krav på rättssäkerhet, måste använda sig av hemliga inhämtningsmetoder för att 
möta hotet mot samhället.175 Motståndarna vill bland annat att 
signalspaningslagen rivs upp och att en parlamentarisk utredning tillsätts med 
fokus på att utreda behovet av en signalspaningslag utifrån kraven på effektivitet 
och rättssäkerhet.176 

Den polisomorganisation som genomförs med proposition 2013/14:110 
motiveras med ett behov av att fokusera organisationens arbete mot det lokala 
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brottsförebyggande, med polisens ansvarsområden oförändrade. Statskontoret 
kommer få ansvaret för att analysera hur polisen ska bli mer tillgängliga och få 
mer kontakt med medborgarna.177 

Politikflödet 
Spår av politikflödet i policyutvecklingen som skett efter den nationella strategin 
innefattar för det mesta olika intressegruppers yttranden. Polisen och 
Säkerhetspolisen är de mest förekommande intresseorganisationerna i 
policyarbetet med terrorismbekämpning. Exempelvis har polisen i frågan om de 
hemliga tvångsmedlen yttrat ett behov av att ha kvar lagarna i sitt arbete med att 
motverka terrorismen och den grova organiserade brottsligheten.178 Detsamma 
gäller möjligheten att inrikta signalspaningen, där Rikskriminalpolisen och 
Säkerhetspolisen redan från förändringen 2009 har yrkat på återinförande av 
tidigare bestämmelser gällande inriktningsbehörighet.179 Även säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden instämmer i sitt yttrande att Rikskriminalpolisen och 
Säkerhetspolisen är i behov av att kunna inrikta signalspaning.180 

Hänvisningar till allmänhetens stämning har varit ovanliga i 
policyutvecklingen från 2008 års nationella strategi. En hänvisning till 
allmänhetens stämning görs av regeringen i debatten om 2008 års strategi. Här 
lyfts opinionsundersökningen från Styrelsen för psykologiskt försvar fram med ett 
påpekande om att nästan halva den svenska befolkningen är oroliga för en 
terrorattack i Sverige.181 Övriga hänvisningar är i linje med att visa politiskt 
ansvar, och framhäva behovet av att besluta om frågor i enlighet med den svenska 
allmänhetens förväntan.182 

Policyfönster 
De policyfönster som under perioden kan uppfattas ha skapat tillfällen för 
sammankoppling är händelserna i Madrid och London, samt i Stockholm och i 
Norge. Attackerna i Madrid och London medförde både för Sverige och hela EU 
en utökad hotbild.183 Med den ökade hotbilden kom ett policyfönster vilket 
utnyttjades för att bl.a. få till Prümrådsbeslutet. Händelserna i Madrid och London 
problematiseras i den nationella strategin från 2008, vilket kan antas betyda att de 
haft en påverkan på strategins tillkomst. 

Attacken på Bryggargatan i Stockholm 2010 öppnade upp ett fönster för 
förändring, och socialdemokraterna använde tillfället för att trycka för en 
förändring av signalspaningslagen där Säkerhetspolisen också skulle ingå som 
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inriktningsaktör. Två år senare kom beslutet.184 Med terrordåden i Norge 2011 
kom en förändrad hotbild och större krav på det terrorismbekämpande arbetet.185 

EU-beslut och överseende har också haft effekten av att öppna upp för 
möjligheter till nationella förändringar. I debatten om Prümrådsbeslutet lyfter 
regeringen upp den betydelse rambeslutet från EU har. Efter att medlemsstaterna i 
EU kommit överens om ett rambeslut är det upp till de enskilda medlemmarnas 
beslutsfattande församlingar att rösta igenom rambeslutet nationellt. Vikten av 
informationsutbyte mellan medlemsstater, som rådsbeslutet bl.a. innebär, 
understryks även med händelserna som utspelade sig i Göteborg under Sveriges 
ordförandeskap.186 Betydelsen av att ha EU:s vakande öga på sig betonas även i 
debatten om det tredje penningtvättsdirektivet.187 

Händelser så långt tillbaka som 11-september attackerna mot USA verkar ha 
en påverkan på dagens policyutveckling. Godkännandet av åtkomsten till VIS-
systemet, som har ett förebyggande syfte, motiverades med attackerna mot USA 
2001, och mot Madrid och London. Åtkomsten skulle möjliggöra att man kunde 
stoppa attacker som dessa.188 

Policyentreprenörer 
Den vanligaste förekommande policyentreprenören i svensk policyutveckling är 
politiker som har till sitt yrke att trycka fram och arbeta för sina lösningar på 
samhällsproblemen. 

I debatter utgörs policyentreprenörerna av politiker. Något som har kunnat 
urskiljas i debatter som behandlar ett godkännande av EU-beslut, är inställningen 
att förespråka organisationen EU mer än de policyer som ska behandlas. Det 
trycks på behovet av att rösta igenom EU-beslut för att inte vara den medlem som 
stannar upp processen,189 eller som försenar åtkomst till informationssystem.190 
EU som organisation lyfts även fram som den viktigaste i Europas 
terrorismbekämpning.191 

När det kommer till nationella åtgärder har en del politiker agerat 
entreprenörer för bl.a. signalspaningslagens utvidgning,192 och vikten av att 
Säkerhetspolisens förmåga att lösa sin uppgift förblir stark.193 

En viktig policyentreprenör gentemot regeringen är de utredare som tillsätts 
för att undersöka ett problem eller en frågeställning för regeringens räkning. Det 
speciella med dessa policyentreprenörer är att de inte ligger och väntar på rätt 

                                                                                                                                                   
 

184 Protokoll 2012/13:32, Anf. 80 
185 Protokoll 2011/12:107, Anf. 25 
186 Protokoll 2007/08:114, Anf. 63 
187 Protokoll 2008/09:68, Anf. 24 
188 Protokoll 2007/08:129, Anf. 79 
189 Protokoll 2007/08:114, Anf. 74 
190 Protokoll 2007/08:129, Anf. 79 
191 Protokoll 2008/09:27, Anf. 12 
192 Protokoll 2011/12:107, Anf. 30; Protokoll 2012/13:32, Anf. 80 
193 Protokoll 2011/12:107, Anf. 30 



 

 38 

tillfälle att komma med sina lösningar, utan jobbar alltid mot en tidsgräns. Med 
uppdraget från regeringen kommer även en tidsgräns för när resultatet ska 
presenteras. Därmed sätts ett av policyentreprenörens huvudkaraktärsdrag ur spel, 
nämligen timing. Statliga offentliga utredningar kan liknas vid ett forum där 
policyentreprenörer från olika myndigheter och organisationer får möjlighet att 
yttra sig i frågan och föra fram sina förslag på hur problemet ska lösas. Den 
påverkan utredningar har på svensk policyutveckling utgörs främst av en 
presentation av lösningar, men till viss mån även som en lobbyistverksamhet. 
Tilltron till dessa lösningar är inom regeringen stor då förtroendet för statliga 
offentliga utredningar ofta är stort. 

Andra vanligt förekommande policyentreprenörer är myndigheter. I fallet med 
policyutveckling inom terrorismbekämpning är huvudaktören Säkerhetspolisen. 
Både genom remissförfarandet och årliga verksamhetsrapporter får myndigheten 
möjlighet att lyfta problem och frågeställningar, och föra fram sina förslag på 
lösning. 

Även andra organisationer lyfts fram som viktiga för Sverige. FATF är en dem 
vars rekommendationer, och uppfyllelseprövning, anses viktiga att leva upp till.194 

5.1 Sammanfattning 

Problemformulering rörande terrorismbekämpning i Sverige har färgats mycket av 
internationella problemflöden. Problem som formuleras på internationella nivåer 
som EU och FN får genomslag i det svenska policyarbetet. Exempelvis har det 
visat sig att bekämpningen av terrorismfinansiering är ett område starkt påverkat 
av det internationella flödet. FATF:s ställning och påverkan på svensk 
policyutveckling inom detta område har i analysen visat sig vara stark. 

Analysen visar även att händelser runt om i världen har en påverkan på 
formeringen av ett problemflöde. Den huvudsakliga förändringen mellan 2008 
och 2012 visar på ett problemflöde med fokus på terrorismens globala och 
gränsöverskridande karaktär. Händelserna i Madrid och London tycks ha påverkat 
flödet till att uppmärksamma behovet av ett internationellt samarbete mot 
terrorismen. Den nationella förankringsutveckling som sker mellan 2012 och 2014 
tycks ha påverkats av för Sverige nära händelser som självmordsbombningen i 
Stockholm och terrordåden i Norge. Dessa händelser har påverkat problemflödet 
till att fokusera på hotet som bl.a. ensamvargar utgör. 

Analysen har visat att policyflödet har haft stor påverkan på den utveckling 
som skett från 2008 års nationella strategi. Den internationalisering som skedde i 
svensk policyutveckling efter 2008 års nationella strategi tycks bero på en 
internationell påverkan från främst EU, men även FN. Rambeslut som fattas i EU, 
och konventioner som fastställs i FN, har framställts av regeringen att vara viktiga 
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för Sverige att tillmötesgå. Det skifte i utvecklingen som sker efter 2012 års 
uppdaterade strategi verkar bero på två saker. För det första presenteras en del 
tunga och, för terrorismbekämpning, viktiga utredningar. För det andra verkar 
denna period ha utmärkts av ett tillfälligt stiltje på den internationella 
policydagordningen. 

Den stora påverkan på det svenska policyflödet har kommit från den 
internationella policyscenen. Analysen visar på ett flöde till stora delar styrt 
utanför Sveriges gränser. De policyer som utvecklats inom EU har format det 
svenska policyflödet och lyft fram lösningar med bred internationell förankring. 

Närvaron av ett politikflöde har i analysen inte kunnat spåras i någon större 
omfattning. En anledning till detta kan vara den prioritet som frågan om 
terrorismbekämpning haft på policydagordningen. Den kraftigt varierande 
frekvensen av begreppet terrorism på riksdagens dagordning, och det överlag 
svala intresset från regeringen, vittnar om att frågan om terrorism stundtals fått stå 
tillbaka till förmån för andra politiska och samhälleliga frågor eller problem. Det 
faktum att allmänhetens höga oro endast berörs en gång i debatten är tecken på att 
allmänhetens dagordning i Sverige inte har haft mycket påverkan på 
policyutvecklingen när det kommer till terrorismbekämpning. 

Det politiska klimatet har även varit stabilt i avseende på regeringsstyret som 
under hela perioden har bestått av en borgerlig regering. I den uppdaterade 
strategin från 2012 återspeglas stabiliteten i det politiska klimatet då den i många 
avseenden är densamma som sin föregångare. Debatten har även visat att det inte 
finns någon större skillnad mellan sidorna, som har samma uppfattning om 
problemet med terrorismen och hur man i stora drag ska bekämpa det. En ändring 
av regeringsstyret hade inte behövt betyda en förändring i den nationella strategin 
i stort. 

Analysen av policyfönster har visat att internationella händelser av mindre 
dramatisk karaktär kan skapa tillfällen för utveckling. Policybeslut i, för Sverige 
stora och viktiga organisationer, FN och EU skapar förutsättningar för 
genomdrivning av policyer nationellt. Rambeslut och konventioner har visat sig 
öppna upp policyfönster i Sverige, och öppnar därmed upp för möjligheten till 
policyutveckling. 

Analysen har även visat en antydan till att policyfönsters varaktig variera 
beroende på vilken policy som avses föras fram. Så sent som 2008 ses fortfarande 
attackerna den 11 september som motiv till att utveckla policyer mot terrorismen. 

Slutligen har analysen av policyentreprenörer visat att den kanske mest 
inflytelserika policyentreprenören i Sveriges fall har varit internationella 
organisationer som EU och FATF. Dessa organisationers policyfrämjande har 
bland annat givit Sverige en utökad lagstiftning vad gäller finansiering av 
terrorism, samt en lag om förbud av uppmaning till terrorism. I likhet med de 
tidigare nämnda svenska utredarnas säregenskap, har de internationella 
organisationernas arbete inte gått ut på att vänta tills ett policyfönster öppnas för 
att trycka fram rätt lösningar. Ett sådant fönster verkar inte ha behövts, eller har 
kunnat skapas av egen kraft. 
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6 Slutsatser, diskussion & framtida 
forskning 

Den policyutveckling inom terrorismbekämpning som skett efter 2008 års 
nationella strategi, under en tid av divergerande dagordningar, kan förklaras med 
en närvaro av två kraftiga flöden, problem- och policyflöde. Analysen har visat att 
dessa två flöden har haft en stark påverkan av yttre faktorer. Internationella 
organisationer som EU och FN har styrt flödena och skapat möjligheter till 
policyutveckling. 

De två sidorna av det svenska policyutvecklingsmyntet visar på komplexiteten 
i förändring av policyer. På ena sidan kan det i de två flödena, problem- och 
policyflödet, spåras en gemensam faktor, nämligen den internationella påverkan. 
EU:s, FN:s och FATF:s förmåga att sprida sina policyer genom att styra 
problemflödet och främja sina problemformuleringar, samt presentera lösningar 
på dessa problem, gör organisationerna till starka policyentreprenörer. Motståndet 
mot dessa organisationers policyförslag har inte varit svagt, med en debatt 
fokuserad kring frågor om rättssäkerhet och personlig integritet. Men 
organisationernas påverkan på Sverige och den svenska policydagordningen har 
varit övermäktig. Frånvaron av självklara policyfönster, i form av exceptionella 
händelser, har inte hindrat policyutvecklingen. Det ter sig istället vara så att de 
internationella organisationerna har förmågan att i Sverige skapa sina egna 
policyfönster. Den vikt Sverige lägger vid det internationella engagemanget är 
säkert en bidragande orsak till EU:s och övriga organisationers förmåga att skapa 
förändringstillfällen. På andra sidan av myntet kan man ställa sig frågan varför 
den nationella policymiljön sett ut som den gjort. En förklaring kan vara att 
konkurrensen med andra politiska angelägenheter har gjort att frågan om 
terrorismbekämpning haft svårt att hävda sig på den politiska dagordningen och 
fått minskad politisk tyngd. I motsats till vad Kingdon påstod verkar politikflödet 
i Sveriges fall inte ha varit en avgörande komponent för en frågas förmåga att nå 
de högre nivåerna på policydagordningen. Den utveckling som skett trots en 
frånvaro av ett framträdande politikflöde, visar på att andra flöden och faktorer 
kan vara mer avgörande i vissa fall för huruvida en policyutveckling underlättas. 
Istället verkar yttre faktorer ha haft förmågan att påverka en frågas position på 
policydagordningen. En annan förklaring kan vara att även om allmänhetens 
stämning inte har framförts och problematiserats i debatten, kan nivån av oro 
bland den svenska befolkningen ha föranlett att det inte varit lämpligt från 
politiskt håll att emotsätta sig alltför mycket de repressiva policyförslag, oavsett 
om de är framtagna på den internationella eller nationella policyscenen. 

Att ha i åtanke vid policystudier är att en modell inte förklarar allt. Den 
komplexitet som finns i det policyskapande arbetet, med allt ifrån hur 
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dagordningen sätts till yttre och inre påverkan, är svår att förklara med förenklade 
modeller. I denna uppsats har vi sett att en del av teorin multiple streams har ett 
förklaringsvärde på den svenska policyutvecklingen. Samtidigt faller vissa 
aspekter av teorin när det kommer till faktorer som framkallar förändring. Styrkan 
med teorin multiple streams är dess uppfattning om flödena som självständiga och 
inte beroende av något annat. Det har visat sig i denna studie att ett flöde kan 
existera utanför den nationella policyprocessen. Likväl har detta flöde påverkan 
på möjligheten att utveckla policyer. Svagheten ligger i uppfattningen att de tre 
flödena måste kopplas samman av policyentreprenörer vid tillfällen av 
policyfönster. Vi har här fått se att en utveckling kan ske utan att alla flöden är 
närvarande. Vi har även sett en möjlig teoriutveckling då analysen har visat att i 
Sveriges policyutveckling har policyfönster öppnats i policyflödet. Som tidigare 
framförts kan policyfönster enligt teorin multiple streams endast öppnas i 
problem- och politikflödet. 

I denna studie har inte den mediala dagordningen ägnats någon direkt 
uppmärksamhet. Skälen till det har varit pragmatiska. Dock hade framtida studier 
av de tre olika dagordningarnas betydelse i Sverige kunnat nyansera resultaten 
som framkommit av analysen här. 

Denna studie har visat på brister i policyteorin multiple streams förmåga att 
förklara nationell policyutveckling i en internationell miljö. Ytterligare forskning 
på området behövs för att teorin ska kunna få större förklaringsvärde på flöden 
förekommande utanför den nationella policyprocessen. För att stärka iakttagelsen 
i denna studies analys om att policyfönster kan öppnas i policyflödet, behövs 
vidare forskning. 
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Diagrammet visar förekomsten av begreppet terrorism under 2000-talet. För att 
täcka upp alla möjliga ändelser på ordet terrorism har sökordet terror* använts för 
de tre sökningarna. 
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