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Abstract 
Terrorism and the European Union – A study on the EU agenda-setting and framing of 

”international terrorism”   

 

 Authors: Sharareh Korkchi and Mariana Vikström 

 
The essay discusses the agenda-setting of the European Union, concerning international 

terrorism. It is a study on how the European Union has framed the phenomenon of 

international terrorism and how the attacks against the world Trade Center-towers on 

September 11th 2001, has affected the agenda and the framing of “international 

terrorism”.  

To meet the aim of the study, we have analyzed official documents from the 

European Council, reports, a seminar on terrorism and secondary literature.   

The attacks against USA and the World Trade Center on September 11th 2001 has 

undeniably changed the outcome of the foreign and security policy. Terrorism is now, 

more than ever, seen as a threatening image, a threat against democracy and the core 

values connected to the European Union. In the EU-documents studied the importance 

of consensus and collective action against terrorism is being required and portrayed as 

the most important measure in order to combat terrorism.   

 

Key words: international terrorism, September 11th 2001, agenda-setting, security and 

security policy, images of threats, framing. 

 
 

 

 

 

  



 
 
 

                                                

1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Ekonomier, organisationer och stater är alltjämt och kanske alltmer, beroende av 

varandra, inte minst när det gäller säkerhetspolitiska frågor. Internationell terrorism 

hade fram till och med 11 september 2001 inte orsakat en dramatik av sådana 

proportioner i Västvärlden någonsin. Men terrorism är inget nytt fenomen i sig men 

blev efter terrorattackerna den 11 september aktualiserat och engagerade allt fler aktörer 

och stater.  

Det finns i dag många olika så kallade terroristgrupper som med ideologiska, 

religiösa och etniska förtecken verkar över nationsgränserna. Kalla krigets slut innebar 

förändrade internationella förutsättningar, nya hotbilder och maktförhållanden i 

förändring. I synnerhet efter 11 september har terrorism och terrorismbekämpning 

hamnat högt upp på världens ledande staters säkerhetspolitiska dagordningar.  

EU-tanken bygger bland annat på ökad säkerhet och att säkerställa fred mellan 

Europas stater. I det europeiska Framtidskonventet1 från 2003 behandlas hur EU i 

framtiden ska hantera hot och hur utrikes- och säkerhetspolitiken kan se ut, med hänsyn 

till medlemsstaternas olika viljor. Terrorism tycks vara en enande fråga för EU:s 

medlemsländer, som verkar vara överens i synen på möjliga åtgärder för att bekämpa 

internationell terrorism. 

Säkerhetspolitiska problem och hotbilder är inte självklara, i bemärkelsen objektivt 

bestämda. De definierar sig inte själva och deras plats på den säkerhetspolitiska 

dagordningen bestäms inte av någon naturlag. Men vilka faktorer är det då som 

bestämmer hur hotbilder beskrivs?  

Politiska aktörer, opinionsbildare och strukturer som omger oss är viktiga faktorer 

som bestämmer vad som ska definieras som hot och vad som ska prioriteras och inte. 

Det kan diskuteras vilka problem som är mest akuta, eller vilket problem som utifrån 

värnandet av demokratin och människors liv och hälsa borde prioriteras allra högst. Det 

kan inte finnas något sant, i bemärkelsen objektivt, svar på frågan. Men med 

iakttagelser som att aktörsspecifika snarare än strukturella hotbilder prioriteras 

(ekonomiskt, politiskt och medialt) är det en fråga som bör diskuteras inom 

samhällsvetenskapen. Politiska, sociala och psykologiska fenomen påverkar 

dagordningen och hur problem definieras, beskrivs och diskuteras. En medvetenhet och 

 
1 Utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, här benämnd ”Konventet”. 
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förbättrad kunskap om vilka faktorer som påverkar denna process kan göra oss mer 

uppmärksamma och hjälpa oss att ställa oss kritiska till vad som vid första anblick tycks 

självklart. Fallstudier kan belysa och analysera mönster och tendenser när det handlar 

om hur dagordningar förändras eller vilka aktörers, det vill säga staters och 

organisationers, dagordningar som får störst politiskt och ekonomiskt genomslag 

globalt. Sådan empiri kan också kopplas till andra statsvetenskapliga problem, 

exempelvis sådana kopplade till makt och internationella relationer, för att bland annat 

öka förståelsen av och kunskapen om dessa.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet här är att försöka förstå hur EU som aktör definierar den internationella 

terrorismen som ett hot. Vi vill även utifrån viktiga dokument och officiella uttalanden 

försöka få en uppfattning om vad som kopplas samman med terrorism och diskutera 

detta i anknytning till dagordnings- och inramningsteorier. Vi frågar oss hur och varför 

den internationella terrorismen prioriterats på den säkerhetspolitiska dagordningen. Vi 

ser kopplingen mellan EU:s inramning av fenomenet med hur man inom EU identifierar 

och definierar fenomenet internationell terrorism samt hur den säkerhetspolitiska 

dagordningen förändrats. 

Hur har terrorattackerna den 11 september 2001 påverkat EU:s säkerhetspolitiska 

dagordning? Hur har EU utifrån sin utrikes- och säkerhetspolitik beskrivit, definierat 

och identifierat terrorismen som ett problem? Har den internationella terrorismen 

prioriterats på dagordningen sedan 11 septemberhändelserna?  

 

1.3 Avgränsning 
Avgränsningen för studien kommer att vara tiden efter den 11 September 2001. Dock 

kommer material som ger en överblick från tiden före attackerna också att analyseras 

(exempelvis Maastrichtavtalet). Analysen kommer att beröra EU:s gemensamma, 

officiella inramning och problemidentifiering av fenomenet internationell terrorism.  
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1.4 Teori 
1.5.1 Agenda-setting theory - Dagordningsteori 

För att förklara hur den säkerhetspolitiska dagordningen ser ut och vad som påverkat 

denna tar vi hjälp av dagordningsteori, ”agenda-setting”, hämtad från Kingdon Agendas, 

alternatives and public policies (1995), Eriksson och Noreens publikation Setting the 

Agenda of Threats: An explanatory Model (2002), Eriksson (red.) i Hotbildernas politik 

(2001) samt Erikssons Kampen om hotbilden (2004).  

För att i stora drag ge en bild av vad fallstudien söker förklara, åskådliggör vi en 

förklarande modell som presenteras av Eriksson och Noreen i Setting the Agenda of 

Threats: An explanatory Model (2002: 19)2. Denna ger en överblick av vad som kan 

påverka hur den politiska dagordningen formas och ser ut.  

Vi kommer först att redogöra för de delar av Kingdons diskussion kring agenda-

setting vi utifrån vår frågeställning finner relevanta, för att sedan presentera Eriksson 

och Noreens förklarande modell över möjliga faktorer som påverkar hur hotbilder ser ut 

samt den politiska dagordningen. Med ”hotbild” menas föreställningar om hot. Hur 

något uppfattas är avgörande för hur problem identifieras och definieras och vilken 

prioritet de får på dagordningen (Eriksson red. 2001: 2). Ett fenomen som uppfattas som 

ett hot är inte objektivt definierat eller statiskt, utan formas och förändras. Vidare 

definierar Kingdon ”agenda” som de fenomen eller problem vilka beslutsfattare och 

andra med koppling till beslutsfattandet, ägnar stor uppmärksamhet under en viss tid 

(vår översättning och tolkning av Kingdon 1995: 3).  

Kingdon presenterar tre processer, vilka påverkar hur dagordningen kommer att se 

ut. Det handlar om problems, policies och politics. Problem har att göra med fenomen 

som blivit uppmärksammade som problem. Händelser och kriser kan få en fråga 

prioriterad, vilket vi återkommer till för att beskriva närmare. Problem recognition, att 

identifiera ett problem, är med andra ord en process som påverkar hur dagordningens 

sätts och vilka frågor som behandlas och inte. ”Problems are brought to the attention of 

people in and around government by systematic indicators, by focusing events like 

crises or disasters /…/” (Kingdon 1995: 20). Policy refererar till planering, påverkan 

och lobbying och political handlar om att tolka opinionen, bedöma chansen till 

konsensus och att lyckas i förhandlingar. Utifrån dessa kan många viktiga faktorer, av 

vilka vi närmare kommer att beskriva ett antal begrepp relevanta här, spela in när den 

 
2 Figuren illustreras på sida 6.  
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politiska dagordningen formas. Dramatiska händelser kan uppmärksamma fenomen som 

problem. Dessa ramas in (ett begrepp vi återkommer till), definieras och diskuteras, 

vilket påverkar vilka alternativ som väljs och väljs bort samt vilka beslut som tas.  

Även ett problem som kanske uppmärksammats genom en dramatisk händelse, kris 

eller en katastrof kan öppna a window of opportunity, det vill säga möjlighet för aktörer 

att hävda sina ståndpunkter. ”Windows are opened either by the appearance of 

compelling problems (or politics, and alternatives are generated in the policy stream)” 

(Kingdon 1995: 20).  

Inom den politiska dagordningen, governmental agenda, finns en dagordning för 

beslut, decision agenda. Det är på denna dagordning en aktör verkligen kan få sina 

frågor aktualiserade och prioriterade. Detta kan öppna för windows of opportunity: 

 
Think, of a queue of items awaiting their turn on a decision agenda. Somehow, the items must be 

ordered in a queue. The opening of a window often establishes the priority in the queue. Participants 

move some items ahead of others, essentially because they believe the proposals stand a decent 

chance of anactment (Kingdon 1995: 167).   
 

Ett window of opportunity kan öppnas till följd av både förväntade och oförutsedda 

händelser. Det kan handla om förändringar och kriser av olika slag. Händelser 

återkommer också som ett begrepp i den modell av Eriksson och Noreen (2002) vi 

kommer presentera.  

 
Basically, a window opens because of change in the political stream (e.g., a change of administration, 

a shift in the partisan or ideological distribution of seats in Congress, or a shift in national mood); or it 

opens because a new problem captures the attention of governmental officials and those close to them. 

A change of administration is probably the most obvious window in the political system (Kingdon 

1995: 168). 

 

Den allmänna opinionen är en viktig del i denna tredje process, ”/…/ there might be 

instances in which they feel the public at large virtually direct them to pursue a course 

of action” (Kingdon 1995: 65).  

Två inverkande faktorer, som vi med hänsyn till syftet med studien inte kommer att 

gå in närmare på men som är en viktig del i dagordningsteori, är de deltagande eller 

delaktiga i utformningen av dagordningen samt de aktuella alternativen som företräds 

av till exempel konsulter, lobbyister, akademiker och tjänstemän (Kingdon 1995). När 
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det gäller de deltagande kan vikten av varje aktörs påverkan, på vilket sätt dessa är av 

betydelse (om de påverkar dagordningen, alternativen eller båda) samt vilka resurser 

aktörerna besitter vara av vikt när deras makt att påverka diskuteras (Kingdon 1995: 

21). Även den informella sfären, det vill säga media, sakkunniga, byråkrater och andra 

utanförstående, kan påverka den formella politiska dagordningen, liksom även 

regeringsskifte, den allmänna opinionen och organisatoriska faktorer (Kingdon 1995: 

16-17).  

Inom teoribildningen kring agenda-setting är en viktig ingrediens de aktuella 

potentiella hot och problem som inte tas upp på dagordningen, eller som får en 

oproportionerligt liten uppmärksamhet i förhållande till andra säkerhetspolitiska hot. 

Detta kan vara av ekonomiska skäl, bero på opinionen, starka intressen för viktiga 

aktörer eller att frågan anses mindre akut. När en fråga prioriteras och hamnar i fokus 

hamnar andra problem lätt i skymundan. Det handlar som så ofta annars, om 

prioriteringar. 

De tre processerna problem, policy och political, kan verka separat från varandra och 

varje process enskilt kan påverka dagordningen men de kan även ske i samverkan och 

då innebär det att möjligheterna att påverka dagordningen ökar. ”The probability of an 

item on a decision agenda is dramatically increased if all three elements- problem, 

policy proposal and political receptivity- are linked in a single package” (Kingdon 

1995: 202).  

När man talar om dagordning måste man precisera vilken dagordning som åsyftas, 

den öppna eller dolda, den formella eller informella (Kingdon 1995 samt Eriksson och 

Noreen 2002). En hotbild kan också analyseras utifrån hur den hamnat på dagordningen 

och hur den sedan definierats. En politisk fråga kan dyka upp på, tas bort från, genom 

preventiva åtgärder förhindras att alls tas upp, eller bli prioriterad, på dagordningen3 

(Eriksson och Noreen 2002; Eriksson 2004). Vår aktuella problematik har att göra med 

en hotbild som eventuellt blivit prioriterad på EU:s öppna, säkerhetspolitiska 

dagordning.   

Eftersom teoribildningen är mycket omfattande och innehåller en mängd olika 

aspekter på ett stort antal faktorer som påverkar den politiska dagordningen och 

inramningen av problem finns det, anser vi det motiverat att åskådliggöra teorin i en 

modell. Denna ska tolkas som ett antagande om (ungefär) både hur dessa strukturella 

 
3 I modellen presenterat som ”Agenda setting”, ”Agenda removal”, ”Agenda blocking” och ”Agenda 
structuring”.  
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processer och hur de inverkande aktörernas handlingar kan teoretiseras. Det är för att 

överskådligt få en uppfattning om hur dagordningar sätts och varför de förändras som vi 

tar hjälp av Eriksson och Noreens förklarande modell. Poängen med detta är således att 

ge en översiktlig bild av, inte att med hjälp av modellens alla delar och inbördes 

relationer utförligt förklara hur EU:s säkerhetspolitiska dagordning förändrats sedan 11 

september. Vi är kritiska till att använda pilar för att beskriva de faktorer och inbördes 

relationer modellen tar upp eftersom alla dessa faktorer hänger samman. Vi återkommer 

till detta i diskussionen. Vi ser modellen som ett hjälpmedel och komplement i vår 

teorigenomgång. Modellen kommer visa en del av de aspekter vi finner relevanta för 

denna studie och som vi finner stöd för i annan litteratur och som kan ge möjliga svar på 

vår frågeställning.  

En aspekt vi finner värd att nämna är kognition, som också finns med i modellen. 

Kognition definieras i Bonniers svenska ordbok (1998) som ”organisationen av vår 

varseblivning som kunskap o. vetande, begreppsbildning o. behärskning av symboler”. 

Det handlar med andra ord om kunskap och förförståelse. Det som är okänt för oss och 

som vi inte kan kontrollera genererar ofta oro. Detta är i högsta grad relevant när vi talar 

om hot. Hur människor reagerar på olika slags hot har bland annat med förförståelse att 

göra. Till skillnad från inramning är detta alltså inte ett exempel på medvetet agerande, 

utan har sociala och psykologiska förklaringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Eriksson och Noreen 2002; 19).  
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1.4.2 Framing - Inramning 

Med framing, eller inramning, menas hur ett problem formuleras. Det handlar även om 

att hitta syndabockar och definiera vilka/vad som hotar och vilka/vad som hotas 

(Eriksson och Noreen 2002; Eriksson 2004; Kingdon 1995). Ofta är det core values, 

centrala värden, som upplevs hotade. Här ser vi begreppet identitet som centralt då det 

utgör en viktig del i på vilket sätt hotbilder framträder. Identitetsskapandet hör samman 

med en gemensam värdegrund med centrala värden och denna sätts mot ”de andra”, de 

som hotar dessa våra värden och ”vårt samhälle”. Med andra ord framträder och 

definieras ”vi” och ”dem” (Eriksson och Noreen).  

Med inramning preciseras således problem. I fallet med terrorism kommer 

säkerhetshotet från en icke-statlig aktör. Att ta reda på vad denna anses hota är centralt.  

 
Many researchers stress that what is at stake is discussions about that which is threatened are 'core 

values'; that is, those values that are considered more important than other values and perhaps even 

instrumental for the realization of there other values. Within security policy research, for instance, 

national sovereignty has been declared an essential value. Identity, particularly national identity, is 

another concept that is identified as an essential value (Eriksson och Noreen 2002: 6). 
 

Identitet, gemensamma värden och suveränitet är tydliga exempel på centrala värden. 

Hot kan även vara av strukturell karaktär, men dessa ses ofta inte som självklara 

säkerhetshot. Exempel på strukturella hot är miljöhot, hot mot folkhälsan eller 

naturkatastrofer. Dessa hot har svårt att få plats på den politiska dagordningen, men när 

de väl kommit upp brukar stanna kvar länge.  

 
There is much to suggest that the process of placing a threat image onto the political agenda is 

facilitated when one is able to identify the actor or actors constituting the threat. Threats that are 

represented as structural appear to have greater difficulty attracting attention than those portrayed as 

actor-based. Yet once such threats appear on the agenda, they can be expected to remain there for a 

long time (Eriksson och Noreen 2002: 6).  
 

Ett viktigt påpekande är dock att hot alltid har en aktörs- och en strukturaspekt 

(Eriksson och Noreen 2002). Men trots att det uppenbarligen ständigt existerar en 

mängd potentiella och reella hot av olika slag, med miljöproblem och naturkatastrofer 

som exempel på hot som orsakar stor materiell skada och som kan kosta många 
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människoliv, fästs alltså uppmärksamheten kring vissa hotbilder snarare än andra. Ett 

uppfattat hot ramas således in i strukturella eller aktörsorienterade termer.  

 

1.5 Metod och material 
Tillvägagångssättet för undersökningen är att genom en fallstudie angripa det aktuella 

forskningsproblemet. Materialet består i huvudsak av skriftliga källor, vilka analyseras 

utifrån teorier kring agenda-setting och framing.  

Vårt material innefattar offentliga dokument samt rapporter från europeiska rådet, en 

artikel hämtad ur Statsvetenskapligt tidskrift från 2000, Europeiska konventet (2003) 

samt en rapport från SIEPS4. Vi ger också en bakgrundsbild av olika sätt på vilka 

terrorismen kan beskrivas och förstås, bland annat genom att presentera olika 

definitioner av begreppet. Detta eftersom vi finner det viktigt att sätta in internationell 

terrorism i en historisk kontext.  

Vi kommer att precisera de begrepp vi använder återkommande, såsom ”terrorism”, 

”hotbild”, ”säkerhet”, ”framing” eller ”inramning” och ”agenda-setting” eller 

”dagordning”. Vi strävar därmed efter att tydligt precisera begrepp som kan uppfattas på 

olika sätt, så att det är tydligt vad vi diskuterar och i vilket sammanhang.  

Vi strävar också efter att använda litteratur och andra källor som är tydligt kopplade 

till det vi avser undersöka. Vi är medvetna om att Konventet i dagsläget inte kan 

representera EU som helhet eftersom det är ett förslag. Icke desto mindre visar det på en 

möjlig utveckling, vilket vi bedömer är tillräckligt intressant och relevant. 

 

1.6 Tidigare forskning 
1.6.1 Terrorism  

Terrorattackerna som vi refererar till och som vi ser delvis som en startpunkt för en ny 

inriktning för EU:s säkerhetspolitiska diskurs, representerar den ”nya” internationella 

terrorismen, eller vad som ofta benämns som ”det nya hotet”. För att förklara hur 

inramning spelar in i dagordningsteorin vill vi visa på att olika definitioner av ett 

fenomen får olika konsekvenser för förståelsen av dessa. Detta är viktigt bland annat för 

att analysera politiska processer och förändringar på den politiska dagordningen. I 

anknytning till detta finner vi det relevant att presentera olika definitioner av terrorism 

och ge en kortfattad historisk bakgrund.  

 
4 Svenska Institutet för Europapolitiska Studier.  
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Terrorismen är inget nytt fenomen och har många dimensioner och innefattande 

problem, omkring vilka det inte råder konsensus. Vi syftar bland annat på definition, 

orsak, strategi, och olika former av terrorism.  

Att säga när världshistoriens första terroristattentat utfördes är givetvis svårt då alla 

terroristattentat sannolikt inte dokumenterats. Enligt Kumm (2002: 36-42) är de första 

dokumenterade terroristerna de judiska seloterna som kämpade mot det romerska riket 

och deras ockupation av Israel vid tiden för Kristi födelse.  

Idag talas det om de ”nya terroristerna” som man under senare 1900-talet fruktar för. 

Man nämner NBC-terrorism, det vill säga nukleär, bilogisk och kemisk terrorism som 

nya metoder för terrorism. 

 

1.6.2 Definitioner av terrorism 

Precis som med de flesta statsvetenskapliga begrepp är definitionerna av terrorism inte 

självklara och entydiga. Begreppets konnotation, det vill säga vad man förknippar med 

terrorism, varierar onekligen beroende på vem man frågar. Vad en person ser som 

terrorism kan en annan se som en frihetskamp. Definitionen av terrorism har med 

inramning att göra, då den förmedlar information om hur fenomenet tolkas och förstås, 

vilket i sin tur får konsekvenser för vilka åtgärder som kan bli aktuella och vilka 

alternativ som övervägs. Det finns en mängd definitioner av begreppet (Jervas 1997 och 

2003; Kumm 2002; Norell 2002). Jervas definierar terrorism som följande:  

 
Terrorism innebär det illegala utnyttjandet av våld- eller hot om våld i politiskt syfte. Den som 

uppfyller villkoren är terrorist. Han, eller hon, vill genom att sprida skräck åstadkomma någon form 

av politisk förändring (Jervas 1997: 3).   

 

Norells definition av terrorism lyder:  

 
Det systematiska utnyttjandet av illegitimt våld av icke-statlig, sub-statlig aktör, eller statlig aktör som 

använder ´klienter` i syfte att uppnå vissa specifika mål där offren är medvetet utvalda s.k. ´icke-

kombattanter` och/eller civila. Dessa mål kan vara politiska, sociala eller religiösa beroende på 

gruppen i fråga. Terrorismen blir internationell när dåden utförs utanför de gränser som definierar en 

specifik grupp/individs ursprungsland, eller när medborgare från samma ursprungsland utgör mål för 

terrorn och dåden utförs i ett tredje land” (Norell 2002: 4) 
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Nationalencyklopedins definition av terrorism är att det handlar om ”våldshandlingar 

som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan 

hänsyn till om oskyldiga drabbats”. Internationell terrorism definieras som terrorism 

som ”utövas av organisationer eller grupper som angriper mål även utanför hemlandets 

gränser”.  

Det man finner gemensamt för de flesta av dessa definitioner är att terrorism 

förknippas med gruppers/individers användning och utövande av våld i politiskt syfte. 

Religionsterrorism uppfattas ofta som något nytt och diskuteras inte sällan i samband 

med 11-septemberhändelserna. Men i själva verket är religionsterrorismen allt annat än 

ny. Faktum är att den typen av terrorism är äldst av alla (Jervas 1997: 8). Det många 

menar utmärker denna typ av terrorism är att den inte skyr några medel. Dödsantalet är 

inget problem eftersom man för ett ”heligt krig”, ett krig i Guds namn mot de ”otrogna”. 

Denna typ av terrorism diskuteras även av Norell (2002). Han menar att lika länge som 

mänskliga konflikter funnits har även den politiska och religiösa terrorismen funnits. 

Norell betonar vikten av att framhäva att det inte enbart är en religion är kopplad till 

våldsutövning och motivbärare för terror i Guds namn, utan alla stora religioner (Norell 

2002). 

Något som Norell påpekar är att terrorismens övergripande syfte är viljan att 

bekämpa den ideologi och de representanter som tydligast är ett hot mot den egna 

kulturen eller den religiösa existensen (Norell 2002).  

Uriarte (2004) menar att det även råder en skillnad mellan den traditionella 

terrorismen där hon tar ETA som exempel och den ”nya” terrorismen där 

fundamentalismen med Al-quida i spetsen är exempel. Hon menar att den traditionella 

terrorismen använder sig av diskriminerande metoder, det vill säga att de har specifika 

mål för sina attentat. Den nya terrorismen använder sig av icke-diskriminerande 

metoder. Orsaker bakom fenomenet terrorism är ytterligare något som diskuteras och 

där åsikterna går isär. Vissa menar att terrorismen är den svages vapen och att fattigdom 

och förtryck är orsaken till att terrorismen frodas och uppstår. Onwudiw (2001) menar 

att  

 
Internationell terrorism uppstår när den utnyttjande delen av världen försöker ta sig ur sitt ekonomiska 

förtryck genom att använda våld mot de som dominerar eller någon av dess allierade (Onwudiwe 

2001: 123). 
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Men enligt Uriarte (2004), som diskuterar fallet med ETA, är antagandet om att 

fattigdom och förtryck är orsaken till terrorism inte rimlig då fler terrordåd utfördes 

efter att Spanien infört demokrati. Dessutom påpekar hon att Baskien är den rikaste 

regionen i Spanien och menar istället att orsaken till terrorism och i detta fall ETA är 

etnisk fanatism och strävan efter en totalitär regim. Utifrån denna iakttagelse menar hon 

att det finns en möjlighet att jämföra den traditionella terrorismen, det vill säga den i 

Europa med ETA som exempel och ”den nya” fundamentalistiska terrorismen.  
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2. Resultat 
2.1 Hotbilder och säkerhetspolitik i EU 
11-september attackerna har påverkat och förändrat EU:s utrikes- och säkerhetspolitik 

då EU (som enad aktör) handlat snabbt och med beslutsamhet såväl på hemmafront som 

på den internationella arenan (Report from the comission. Overview of EU action in 

respons to the event of the 11 September and assessment of their likely economic 

impact. 2001: 2). Efter 11 september började man tala om de nya hoten som ofta 

benämns som islamistisk fundamentalism och som ett hot mot demokratin och värden 

som frihet, rättvisa,demokrati och säkerhet.  

Onekligen får säkerhetspolitiska hot märkbara konsekvenser eftersom det handlar om 

statens överlevnad och därmed är högsta prioritet för ett lands regering. Därför är de hot 

som uppfattas och  kategoriseras som säkerhetspolitiska mycket laddade politiska frågor 

och dessa handskas ofta med större handlingskraft än andra (Eriksson och Noreen 

2002). ”/…/ säkerhet uppfattas som det allra viktigaste av mål; själva förutsättningen för 

att man ska kunna nå alla andra samhälleliga mål, enligt traditionellt säkerhetspolitiskt 

tänkande” (Eriksson 2004: 117).  

Säkerhet handlar inte enbart om överlevnad utan också om fredsskapande. EU 

bildades efter andra världskrigets slut bland annat för att bevara freden. Initiativtagarna 

var Frankrike och Tyskland som genom att skapa ett nätverk mellan medlemsländerna 

skulle skapa och upprätthålla fred, säkerhet och välfärd. Säkerhetspolitiken har varit och 

är en viktig del bland de nationella staterna såväl som i EU och säkerhetsbegreppet har 

under senare årtionden, i synnerhet efter kalla krigets och den bipolära världsordningens 

slut kommit att vidgas. De nya hoten, med terrorism som ett exempel, har bidragit till 

annorlunda hotbilder än Europa tidigare erfarit. EU:s syn på utrikes- och 

säkerhetspolitik kom till uttryck genom Maastrichtfördraget 1993 (som är en del av 

andra pelaren) och GUSP5. Med Maastrichtfördraget infördes en samling regler för 

bestämmelser om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik men även regler för en 

gemensam framtida försvarspolitik och möjligheten till att upprätta ett gemensamt 

försvar (Strömvik 2002). Det senare benämns ESFP6. Genom att främja säkerheten 

internationellt kommer säkerheten inom EU i förlängningen att främjas, resonerar man. 

Att ”Security is a precondition of development”, fastslås också (A secure Europe in a 

better world- European security strategy (2003: 2).  

 
5 Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. 
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2.2 EU:s säkerhetspolitiska dagordning 

Attackerna den 11 september påverkade och förändrade EU:s säkerhetspolitiska 

dagordning och säkerhetstänkande. De dramatiska attackerna och dess konsekvenser var 

så omfattande att problemet med den internationella terrorismen nu prioriterades som ett 

allvarligt hot. De politiska efterspelen fångar sedan upp det Kingdon kallar för problem 

recognition. En dramatisk händelse fick EU att uppmärksamma och behandla hotbilden 

av den internationella terrorismen som ett hot som med all kraft måste bekämpas, vilket 

framgår av dokumentet från det extrainsatta mötet europeiska rådet höll tio dagar efter 

11 september-händelserna. ”Terrorism is a real challenge to the World and Europe. The 

European Council has decided that the fight against terrorism will more than ever, be 

priority objective of the Europe” (Conclusion and plan action of the extraordinary 

European council meeting 21 September 2001: 1).   

Terrorhotet placeras även högst under rubriken ”Key threats” I EU-dokumentet A 

secure Europe in a better world - European security strategy (2003: 2). Hotet 

identifieras som religiös extremism och ramas in genom att dess komplexa orsaksgrund 

konstateras, liksom att terrorismen även är en del av vårt eget samhälle, ”our own 

society”. Att detta förstås som ett allvarligt problem som nu måste prioriteras står klart.  

Händelser är även något som diskuteras av Eriksson och Noreen (2002), som liksom 

Kingdon (1995) menar att i synnerhet dramatiska händelser och kriser påverkar 

dagordningen och vad som identifieras som problem. Terrorattackerna den 11 

september är ett exempel på en sådan händelse som öppnade window of opportunity för 

nya strategier för och prioriteringar gällande terrorismbekämpning. Uppenbarligen var 

händelsen, med tanke på den politiska agendan före attackerna, oförutsedd, även om det 

existerade en viss riskmedvetenhet sedan tidigare. Samtidigt fanns redan indikatorer på 

ett sådant hot. Innan terrorattackerna hade forskare varnat för det internationella 

terrorhotet men inte fått politiskt gehör, ett inte ovanligt fenomen när det är fråga om 

hotbilder (Eriksson och Noreen 2002). Officiellt var det således ett oväntat hot och en 

oförutsedd tragedi. Samtidigt fanns alltså den internationella terrorismen på en annan 

dagordning, dock utanför beslutsfattarnas. Detta visar att ”nya” hotbilder i själva verket 

inte behöver vara nya (Eriksson 2004: 156).  För beslutsfattare var det i stället den 

dramatiska händelse 11 septemberattackerna var som öppnade ett window of 

 
6 Europeisk säkerhets- och försvarspolitik.  
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opportunity, för terrorismen att hamna på dagordningen för beslut, ”decision agenda” 

(Kingdon 1995: 166 samt Eriksson och Noreen 2002: 12).  

Ekengren och Larsson (2003) skriver att EU genom att befinna sig relativt tidigt i 

utvecklingsfasen av en gemensam säkerhetspolitik, har en unik möjlighet att bemöta hot 

som terrorism på sätt som bättre stämmer överens med de sätt på vilka hot nu, i en 

internationaliserad kontext, uppenbarar sig. Här är inramningen av hotet central genom 

att den anger vilken syn EU har samt vilka åtgärder som i anslutning till denna kan bli 

aktuella och vilka av dessa som ska läggas störst tonvikt på. Ekengren och Larsson 

diskuterar hotbilder och att subjektiva värderingar ligger till grund för 

säkerhetspolitiken.  

 
Hoten tar sig i dag andra uttryck än de traditionella mellanstatliga konflikter som länge dominerat den 

säkerhetspolitiska agendan. Subjektivitet blir betydelsefullt, eftersom dagens hotbilder i hög grad 

bestäms av vad regeringarna och befolkningen uppfattar vara säkerhetsrisker (Ekengren och Larsson 

2003: 20).  

 

Kognition tas av Erikssson och Noreen (2002) upp som en faktor som spelar in när det 

gäller hur hot hanteras. Terrorattackerna den 11 september drabbade, indirekt eller 

direkt, på ett mycket dramatiskt sätt många människor på en gång och nyheten spred sig 

som en löpeld världen över. Förståelsen av terrorism förändrades således i samband 

med 11 september 2001 (Eriksson och Noreen 2002: 9). När EU-medborgare i mars 

2003 blev tillfrågade om vilka hot de kände sig mest rädda för, svarade 82% terrorhotet 

(Uriarte 2004). När det gäller hur dessa rädslor, uppfattningar och värderingar skapas 

och återskapas har massmedia onekligen en betydelsefull roll. Många beslutsfattare och 

lobbyister använder sig av massmedia för att få igenom sina förslag på hur 

policyutformningen när det gäller hotbilder bör se ut. De experter som i massmedia 

givit sin bild av hotet är bara ett exempel på massmedias roll. Denna process exempel 

på är vad Kingdon kallar policy. Massmedia har även en roll i opinionsbildandet, vilket 

är en del av processen ”political”. Massmedia är således med och dels förmedlar och 

konstruerar, dels rekonstruerar hotbilden.  

Dokumenten vi studerat ger en bild av hur den säkerhetspolitiska dagordningen 

förändrats i samband med identifierandet av en ”ny” hotbild, inramad av EU som en 

viktig global aktör. EU har i dokumenten vi studerat konstaterat betydelsen av global 

säkerhet för att kunna uppnå säkerhet inom unionen. På detta sätt förstår nyckelpersoner 
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inom och företrädare för EU att ”det nya hotet” kommer att kunna bekämpas. Hoten 

mot den nationella säkerheten har alltid varit en stats första prioritering, det handlar om 

statens överlevnad. I den alltmer internationaliserade tillvaro vi befinner oss, där också 

terrorismen blivit gränsöverskridande, framhävs betydelsen av global säkerhet för att på 

så sätt uppnå nationell och territoriell säkerhet. 

 

2.2.1 Core values – Centrala värden 

Hur man ramat in fenomenet internationell terrorism har också att göra med hur man 

beskriver hoten, men det handlar också om vad som hotas. Terrorismen, som vi tolkar 

det uppfattas utgöra ett hot mot centrala värden, core values, som unionen är grundad 

ur. I flertalet av EU-dokumenten handlar det om EU:s identitet och värdegrund, som 

ställs mot det som hotar denna, nämligen fundamentalism och terroristaktörer. Här 

definieras med andra ord ”vi” och ”dem”. I flertalet dokument beskrivs värden som 

demokrati, öppenhet, frihet, säkerhet och stabilitet, som hotade. Dessa centrala värden 

benämns av Eriksson och Noreen som core values och det ”vi” som hotas är vår 

gemensamma identitet, det som utmärker ”oss”. Vi är demokrater, vårt samhälle är 

öppet och vi värnar om mänskliga rättigheter och detta hotas av ”dem”.   

I dokumentet Declaration on combating terrorism (2004) betonas att terroristattacker 

är ett hot mot sådana värden. Fundamentala värden som de nyss nämnda upplevs ofta 

vara i fara i skuggan av en hotbild. Dokumentet handlar om att demokratin, 

demokratiska värden och allt vad det innefattar, hotas av terrorismen och dess 

verkningar. Key threats som terrorism   

 
/…/ puts lives at risk; it imposes large costs; it seeks to undermine the openness and tolerance of our 

societies, and it poses a growing strategic threat to the whole Europe (A secure Europe in a better world, 

European security strategy 12 december 2003: 3)  

 

I skriften European Union plugging the gaps in the fight against terrorism (2002) 

påpekas att ett av unionens främsta mål är att kunna ge medborgarna frihet, säkerhet och 

rättvisa. Terrorism nämns här som ett brott som i synnerhet är angeläget att förebygga 

och bekämpa. Andra brott som nämns är trafficking, övergrepp mot barn, illegal drog- 

och vapenhandel handeln och korruption. För att förhindra och bekämpa dessa brott 

förespråkas närmare polissamarbete genom EUROPOL, närmare samarbete mellan 

myndigheter. Dessutom ses det som nödvändigt att se till att få fler gemensamma lagar 
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inom unionen. Också möten som hållits i syfte att komma fram till hur terrorismen kan 

bekämpas och förebyggas ses i skriften som ett viktigt inslag i att aktualisera problemen 

och fortsätta arbetet med att förebygga och bekämpa brott som terrorism. Här finns 

tydliga exempel på att centrala värden upplevs vara hotade. Förutom exemplen ovan 

(frihet, säkerhet och rättvisa), står det att läsa;  

 
These horrendous acts are an attack not only on the United States but against humanity itself and the 

values and freedoms we all share. The life and work of our open and democratic societies will continue 

undeterred. The Union utterly condemns the perpetrators and sponsors of there acts of barbarism. The 

Union and its Member States will spare no efforts to help identify, bring to justice and punish those 

responsible: there will be no safe haven for terrorists and their sponsors (European Union plugging the 

gaps in the fight against terrorism 2002: 1). 

 

Här definieras de som hotar genom att deras handlingar beskrivs som barbariska, 

samtidigt som det hotade är ”freedoms we all share”. I kontrast till ”oss” är ”deras” 

handlingar barbariska, ”acts of barbarism”.  

Den 21 september 2001 samlades som vi nämnt europeiska rådet för ett extrainsatt 

möte. Redan här konstateras att terrorismen är ett hot mot unionens centrala värden. I 

det säkerhetspolitiska sammanhanget betonas sammanhållningen inom unionen. Att det 

är demokratiska värden som hotas står också klart när man läser Konventet (2003) och 

denna värdegrund förstås då utgöra en viktig del i EU:s fundament.  

Att civilbefolkningens säkerhet och frihet är i fara vid ett terrorangrepp konstateras i 

dokumenten (se bland annat European Union plugging the gaps in the fight against 

terrorism, 1. Legal and political background 2002). Därmed kan ytterligare centrala 

värden identifieras; civilbefolkningens säkerhet och frihet. Att civilbefolkningens 

säkerhet allt oftare framhävs som hotat diskuteras i en artikel av Troedsson.   

 
/…/ this 'new' threat has put into motion a multifaced security problematique where human security 

assumes a central place. /…/ the safeguarding of human security could be that which ultimately 

bestows conflict management efforts with legitimacy. Conflict management /…/ must ultimately be 

about furthering human security rather than e.g strategic of economic interests if they are to enjoy 

legitimacy. Without legitimacy, perspectives for success of conflict management are weak (Troedsson 

2003: 371).  

 

Att civilbefolkningen och kanske även centrala värden som demokrati och stabilitet 

konstateras vara hotade kan således även ha med legitimitetsskapande att göra. Centrala 
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värden som säkerhet och frihet för civilbefolkningen återkommer i de dokument vi 

analyserat och finns som övergripande mål för EU. I konventet kan man hitta Unionens 

mål:  
 

1. Unionen skall ha som mål att främja freden, sina värden och folkets välfärd 

2. Unionen skall erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa… 

(Konventet 2003: 17). 
 

I samband med bekämpandet av terrorismen anges de grundläggande värdena, 

”mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet, respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna”, unionen bygger på som skäl för ett 

gemensamt ställningstagande och en gemensam definition samt unionens samlade 

handlingskraft för att bekämpa terrorism (Rådets rambeslut 2002: 1). Att unionens alla 

medlemsländer grundar sig på demokratiska principer, liksom på rättsstatsprinciper och 

ligger till grund för dessa andra värden slås fast. I Rådets rambeslut (2002:1) står att: 

 
1. Europeiska unionen bygger på de allmängiltiga värdena mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och 

solidaritet, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den grundar sig på 

principerna om demokrati och om rättsstaten, principerna som är gemensamma för medlemsstaterna. 

2. Terrorismen är en av de allvarligaste överträdelserna av dessa principer.  

 

En gemensam ståndpunkt kring att centrala värden är det som ytterst hotas påverkar 

samarbetet liksom vilken samhörighetskänsla och solidaritet som uppstår mellan 

medlemsstaterna. För att kunna lyckas i rollen som en internationell aktör att räkna med 

krävs trovärdighet och trovärdighet kräver samstämmighet, en fråga vi härmed kommer 

att diskutera.  

 

2.2.2 Samarbete, samhörighet och solidaritet 

Samarbete mellan EU:s medlemsländer har länge funnits såväl som solidaritet och 

uppslutning kring vissa frågor och problem. Politiska förändringar som skett när det 

gäller samarbete på den säkerhetspolitiska dagordningen sedan 11 september utifrån 

utrikes- säkerhets- samt i viss grad försvarspolitiken är, som vi nämnt, inte alltid nya. 

Det kan snarare beskrivas som en process där vi kan se att vissa redan existerande 

samarbeten fördjupats och beslut skyndats på. Det har, som vi sett i EU-dokumenten, 

skett en fördjupning i samarbetet kring just terrorismbekämpning, där den gemensamma 
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ståndpunkten om tillämpning av särskilda åtgärder för terrorismbekämpning är ett 

tydligt exempel. Polissamarbetet är ett annat exempel på samarbete som sedan tidigare 

funnits men som medlemsländerna vill och kommer att fördjupa. Denna fördjupning i 

samarbetet mellan polis och underrättelsetjänst medlemsländerna emellan, behandlas 

bland annat i Konventet. Samarbete kring terrorism kommer även att ske med USA. 

”The European Union will cooperate with the United States in bringing to justice and 

punishing the perpetrators, sponsors and accomplices of such barbaric acts” 

(Conclusion and plan action of the extraordinary European council meeting 2001: 1). 

Hur djupt och omfattande samarbetet är, är svårt att bedöma. ”The European Union will 

work with and within international, regional and subregional organizations to strengthen 

international solidarity in countering terrorism” (Declaration on combating terrorism 

2004: 11).  

Vikten av ett ökat samarbete efter terrorattackerna 11 september kan inte förbises och 

det märks tydligt att just samarbete, solidaritet och enighet generellt hör till en av de 

saker som lyfts fram i dokumenten och i Konventet. Med det inte sagt att 

samstämmighet på djupet präglar säkerhetspolitiken, men hur denna samstämmighet 

yttrar sig är intressant eftersom det handlar om identitet och definition av vad som utgör 

”oss”, något vi redan diskuterat i samband med centrala värden och inramning.  Vikten 

av att samarbeta betonas till exempel i dokumentet A secure Europe in a better world- 

European security strategy (2003). Globala problem förstås som så komplexa att de inte 

kan tacklas av enskilda länder.  

Med andra ord framstår EU officiellt i kontexten av ett terrorhot utan statsgränser 

som en enad röst med en gemensam värdegrund. Terrorismen som idag anses utgöra ett 

av de värsta hotet kräver, enligt de flesta medlemsstater, ett starkt och enat Europa och 

GUSP (Ekengren och Larsson 2003: 52). EU tycks vara berett att ta ansvar för frågan 

om det internationella terrorhotet. Man skriver också om att ett terroristattentat mot en 

av EU:s medlemsländer är en attack mot alla medlemsländerna.  

Den föreslagna solidaritetsklausulen (beskriven i Konventet) förklarar att alla 

unionens tillgängliga instrument ska kunna utnyttjas för att förhindra terroristangrepp 

inom EU, skydda de demokratiska institutionerna och civilbefolkningen vid en 

eventuell terroristattack samt bistå en medlemsstat som drabbats av en terroristattack.  

De länder som väljer att stå utanför solidaritetsklausulen kommer sannolikt ändå 

kopplas samman med kärngruppen som anslutit sig, menar Ekengren och Larsson 

(2003). Dessutom får medlemsstaterna inte agera ”på egen hand” om det strider mot vad 
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de länder som anslutit sig till solidaritetsklausulen bestämt (Konventet 2003). Frågan är 

hur medlemsstaternas olika viljor ska hanteras. Det råder således konsensus om att EU:s 

trovärdighet och samstämmiga röst är viktig för EU som en internationell aktör att räkna 

med. Men frågor som rör säkerhet är känsliga och det är svårt att ena alla 

medlemsländer kring en gemensam säkerhetspolitik (Ekengren och Larsson 2003: 9). 

Solidaritetsklausulen som presenteras i Konventet är ett förslag till en lösning på detta 

dilemma. Ekengren och Larsson skriver:  

 
Viljan att föra in en solidaritetsklausul i fördraget visar på ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande inom 

unionen. Klausulen skulle syfta till att utnyttja unionens alla instrument för att skydda 

civilbefolkningen och de demokratiska institutionerna (Ekengren och Larsson 2003: 10).  

 

Här kan vi, utifrån antagandena om political, se att det i denna säkerhetspolitiska fråga 

till en viss gräns efter de dramatiska händelserna den 11 september 2001 varit möjligt 

att bilda konsensus. Denna dramatiska händelse har, menar vi, öppnat ett window of 

opportunity för ytterligare gemensamma säkerhetspolitiska samarbeten.  

Utifrån det politiska perspektivet kan man säga att EU förändrat sin politik när det 

gäller terrorismbekämpning eftersom det ses som ett hot som måste bekämpas av alla 

medlemsstater genom EU, med konsensus, solidaritet och handlingskraft. Denna 

gemensamma ståndpunkt påverkar även de politiska åtgärderna som tas eller planeras. 

Exempel på att enigheten betonas är utformandet av en handlingsplan liksom en 

gemensam definition av terrorism. 

 

2.2.3 EU:s definition av terrorism 

En viktig del av inramningen av terroristhotet är själva definitionen av detsamma. I 

Rådets rambeslut (från den 13 juni 2002) återfinns den gemensamma definitionen av 

terrorism.  

 
1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de uppsåtliga handlingarna som 

avser punkterna a-i  och som genom sin art eller sitt sammanhang allvarligt kan skada ett land eller en 

internationell organisation skall betraktas som terroristbrott i enlighet med brottsbeskrivningarna i 

nationell lagstiftning, när de begås i syfte att 

- - injaga allvarlig fruktan hos en befolkning 

- - otillbörligen tvingar offentliga organ eller en internationell organisation att utföra eller att avstå 

från att utföra en viss handling eller 
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- - allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska 

eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation 

 

a) angrepp mot en persons liv som kan leda till döden, 

b) allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet, 

c) människorov eller tagande av gisslan, 

d) förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, 

transportssystem, infrastruktur, inklusive datasystem, en fast plattform belägen på kontinentalsockel, 

en offentlig plats eller privat egendom, som kan komma att utsätta människor för fara eller förorsaka 

betydande ekonomiska förluster 

e) kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel eller godstransportmedel, 

f) tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av skjutvapen, 

sprängämne eller kärnvapen, av biologiska eller kemiska vapen, samt, när det gäller biologiska och 

kemiska vapen, forskning och utveckling, 

g) utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand, översvämningar eller explosioner, vilka 

utsätter människoliv för fara, 

h) att störa eller avbryta försörjning av vatten, elkraft eller andra grundläggande naturresurser, när 

detta utsätter människoliv för fara, 

i)     hot om att utföra någon av de handlingar som räknas upp i punkterna a-h (Rådets rambeslut 2002: 

3). 

 

Definitionen öppnar möjligheter att lägga till handlingar som kan definieras som 

terrorhandlingar. Inramningen av problemet har inneburit och resulterat i att åtgärderna 

är omfattande. Detta skulle inte ha varit fallet om man förbisett detta problem eller sett 

det som ett annat typ av hot. Europa har haft terrorister som utfört dåd långt tillbaka i 

tiden men attackerna den 11 september skyndade på politiska beslut och 

uppmärksammade ett gemensamt agerande, samtidigt som vi kan se att åtgärderna i 

någon utsträckning är en fortsättning på ett arbete mot terrorism som redan hade 

påbörjats. Attackerna innebar också att en handlingsplan för terrorismbekämpning lades 

fram.  
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2.3 Handlingsplan mot terrorism 
De politiska åtgärderna, det Kingdon kallar political, kring samarbete och solidaritet 

runt anti-terrorismarbetet har vi redan nämnt. Samarbetet mellan EU:s medlemsländer 

tar sig i uttryck att EU går ut med en gemensam ståndpunkt och med enad röst när det 

gäller terrorismbekämpning.  

EU:s strategier för terroristbekämpning tar upp många aspekter och skilda åtgärder 

som även behandlas i Konventet (2003). I aktionsplanen för terroristbekämpning, 

Declaration on combating terrorism (2001), har förslag på åtgärder som skall resultera i 

att man på mest effektiva sätt skall kunna bekämpa den internationaliserade terrorismen 

lagts fram, liksom förslag på framtida policyutformning, det vill säga att exempelvis 

kunna planera och påverka politiska beslut. 

 

2.3.1 Polisiärt samarbete 

Arbetet kring förändringar inom det polisiära området inom utrikes och 

säkerhetspolitiken är många. I handlingsplanen såväl som i Konventet (2003) samt i 

andra dokument vi studerat, behandlas polissamarbetet som viktigt. Ekengren och 

Larsson (2003) menar att de flesta åtgärderna efter 11 september-händelserna varit 

knutna till just polissamarbetet. Önskan om ökat samarbete framförallt på det polisiära 

området, som vi bedömer att dokumenten ger uttryck för, kan ses som en fortsättning på 

en utveckling som påbörjades redan innan 11 september-händelserna. I ett dokument 

från rådets rekommendation (från den 9 december 1999) föreslås ett ökat samarbete 

mellan medlemsländerna i kampen mot finansiering av terroristgrupper, detta med hjälp 

av framförallt informationsutbyte genom bättre samarbete och ett aktivt EUROPOL. 

Samtidigt finns tydliga indikatorer på att 11 september-händelserna skyndade på 

processerna och gjorde att terrorhotet prioriterades på den säkerhetspolitiska agendan på 

unionsnivå. Gemensamma aktioner från medlemsländernas sida att skapa ett närmare 

samarbete mellan poliskårer, ”custom authorities”, och andra kompetenta myndigheter i 

medlemsstaterna, både direkt men också genom EUROPOL är åtgärder för 

terrorismbekämpning. ”Arrest warrent” är ett samarbete kring arrestreringsorder som 

man försöker uppnå (Follow-up to the September 11 attacks and the fight against 

terrorism 19 oktober 2001: 3) och som konkret innebär att medlemsstaterna har 

fullmakt att arrestera misstänkta terrorister. Ett rättsligt samarbete med USA nämns 

också som exempel på sådana åtgärder som skall gälla medlemsländerna. (Conclusion 

and plan of action of the extraordinary council meeting, 21 September 2001). De 
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polisiära åtgärderna som innefattar även ett samarbetet mellan underrättelsetjänster runt 

omkring i Europa och inte minst mellan medlemsländerna. Dessa åtgärder ska uppnås 

vilket i sin tur ska resultera i ett informationsbyte som i sin tur skall kunna förbättra 

möjligheterna och effektivisera åtgärderna för terrorismbekämpning. I Konventet läggs 

också tonvikt på polissamarbetet som föreslås utvecklas och fördjupas mellan 

medlemsländerna. 

 
1. Unionen skall utforma ett polissamarbete mellan alla berörda myndigheter i medlemsstaterna 

ingripet polisen, tullen och andra brottsbekämpande organ som är specialiserade när det gäller att 

förebygga, upptäcka och utreda brott. 

2 För detta ändamål får det i europeiska lagar eller ramlagar fastsällas åtgärder rörande 

a) insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av relevant information. /…/ (Konventet 

2003: 154).  
 

Polissamarbetet är i sig inte något nytt men efter 11 september förstår vi att 

polissamarbetet har fördjupats. Fördjupningen sker bland annat i att man försöker 

maximera kapaciteten samt effektivisera informationsbyte. Dessutom vill man, som 

man uttrycker det ”improve mechanisms for cooperation for the sharing of expertise on 

protective, investigative and preventive security policies between police and security 

services” (Declaration on combating terrorism 2002: 15). I Declaration on combating 

terrorism (2004) behandlas även vikten av en fungerande gränskontroll. Man ser 

åtgärderna på följande sätt; ”improved border controls and dokument security play an 

important role in combating terrorism (Declaration on combating terrorism 2004: 7). 

Den internationella transportsäkerheten måste alltså skärpas och förbättras.  

 

2.2.6 Juridiska och ekonomiska aspekter av terrorismbekämpningen  
Ur ett juridiskt perspektiv ges i dokumenten uttryck för en vilja att maximera EU:s 

kapacitet att kunna upptäcka, undersöka och åtala terrorister samt att förebygga 

terroristattentat. Och här har lagstiftningen en viktig inverkan. Innan rambeslutet och 

den gemensamma handlingsplanen som arbetades fram av EU hade medlemsländerna 

olika lagar för att bekämpa terrorismen och detta varierade kraftigt från land till land. 

Förändringarna som skett till följd av terrorattackerna den 11 september 2001, har 

inneburit en försäkran om att terroristaktioner inte straffas på skilda sätt beroende på 

medlemsland där attackerna utförts (Follow-up to the September 11 attacks and the 

fight against terrorism 19 October 2001: 5). I rambeslutet hänvisas till konventionen om 
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bekämpande av terrorismfinansiering från 1999, liksom till andra dokument (Rådets 

slutsatser från 20 september 2001 samt Handlingsplanen mot terrorism från Europeiska 

rådets extra möte 21 september 2001), enligt vilka många åtgärder har vidtagits sedan 

1998 då Rådet beslutade om bekämpande av terrorism och organiserad brottslighet. 

Dessa handlar främst om insatser från EUROPOL. Att exempelvis register uppförts 

över ”specialiserad kompetens, skicklighet och sakkunskap när det gäller att bekämpa 

terrorism för att underlätta samarbetet om att bekämpa terrorism” (Rådets rambeslut 

2002: 1) mellan medlemsstaterna är beslutat om sedan 1996 och nu åtgärdat.  

EU ska arbeta för att reducera de ekonomiska tillgångarna och resurserna som 

terrorister använder för att finansiera sina attentat och detta görs bland annat genom att 

frysa ekonomiska tillgångar till misstänkta terrorgrupper och terroristnätverk. Man talar 

även om att med effektiva medel bekämpa finansieringen av terrorism där penningtvätt 

är ett exempel (Report from the commission, 2001: 3). Informationsbyte mellan 

medlemsstaterna kring finansiering av terroristgrupper och nätverk är ytterligare 

åtgärder som lagts fram, bland annat i European union strategic objectives to combat 

terrorism, objective 2 (i Declaration on combating terrorism 2004). Där står även att 

man ska arbeta med att strypa de ekonomiska tillgångarna. ”/…/ establish operational 

links and improve cooperation between relevant bodies to facilitate enchanced exchange 

of information on terrorist financing” (Declaration on combating terrorism 2004: 14).  

 

2.2.7 Säkerhet och försvar  

Terrorism anses vara ett av nyckelhoten mot EU intressen (Declaration on combating 

terrorism 2001). I dokumentet uttrycks en ambition att ta till sig alla faktorer som bidrar 

till terrorism. Unionen måste även ”increase its involvements in the efforts of the 

international community to prevent and stabilize regional conflicts and promote good 

governance and the rule of law” (Declaration on combating terrorism 2004: 2). Här har 

vi ett av relativt få exempel på att hotet i viss mån ramas in även i strukturella termer.  

I Conclusions and plan of action of the extraordinary European council meeting från 

september 2001 behandlas frågan kring att förstärka luftsäkerheten. De åtgärder man 

talar om är bland annat teknisk träning för besättning, “checking and monitoring of hold 

luggage, bara för att nämna några åtgärder bland många (Conclusions and plan of 

action of the extraordinary european council meeting on september 2001: 3). 

I samtliga dokument diskuteras betydelsen av utvecklingen av ESFP och GUSP. I 

dokumentet Declaration on combating terrorism behandlas även frågan om framtidens 
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säkerhets- och försvarpolitik. ”The European council calls for work to be rapidly 

pursued to develop the contribution of ESDP to the fight against terrorism/…/ 

(Declaration on combating terrorism: 2004: 2). Också i dokumentet Presidency 

conclusions, European council meeting in Laeken (14 och 15 december 2001) 

diskuteras frågan om en gemensam säkerhets- och försvarspolitik. Man nämner i det 

extrainsatta mötet 21 september 2001 att ”it is by the developing the Common Foreign 

and security Policy (CFSP) and by making the European Security and Defense (ESDP) 

operational at the earliest opportunity that the Union will be most effective (Presidency 

conclusions European council meeting in Laeken 14 och 15 december 2001:5). Man 

skriver även om att en fortsatt utveckling av ESDP är viktigt.  Detta ses som nödvändigt 

för att unionen ska kunna vara så effektiv som möjligt. En vidareutveckling av ESFP 

föreslås också i Konventet. Detta för att förbättra EU:s möjligheter till internationellt 

fredsfrämjande utanför unionens gränser. Man vill även förbättra kapaciteten för EU:s 

medlemsstater att hantera konsekvenserna av terroristattentat och det är troligtvis ESFP 

som kommer att ha den uppgiften. 

 

2.2.8 Relationer internationellt och syn på bakomliggande orsaker till terrorism 

Andra åtgärder som nämns i dokumenten är att EU vill förbättra relationen till 

arabvärlden. Det ses som viktigt att skapa goda relationer mellan Europa och den 

muslimska världen och bidra till att skapa förståelse och kunskap om kultur och 

religion.  

Man arbetar även med att EU måste få kunskap om faktorer som bidrar till att 

terrorism uppkommer; rekryteringen till terrornätverk och terrororganisationer. För att 

kunna bekämpa terrorismen måste man se till orsakerna, inte för att legitimera 

aktionerna, utan för att kunna förebygga dem (European union strategic objectives to 

combat terrorism i Declaration on combating terrorism 2004). Här talar man om 

odemokratiska beteenden från regeringar, oacceptabla skillnader mellan rik och fattig, 

droger och brott som bakomliggande orsaker (Report from the Commission 2001: 6). 

Andra faktorer som nämns i andra dokument är extrema religiösa och politiska 

övertygelser och socioekonomiska faktorer (Declaration on combating terrorism 2004). 

Nu har EU möjlighet att förespråka ett internationellt samarbete om dessa överskridande 

problem. Koalitionen mot terrorism måste också ske i samverkan med en koalition för 

utveckling, kan man läsa i Report from the Commission (2001: 13). Också detta skulle 
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kunna tolkas som ett uppmärksammande av och en insikt om strukturella aspekter av 

bakomliggande orsaker till terrorism. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån de studerade dokumenten påvisa att dagordningen 

för EU:s utrikes- säkerhets och försvarspolitik förändrats sedan attackerna den 11 

september 2001. Dock är det som vi tidigare nämnt viktigt att betona att förändringarna 

vad gäller policy, som skett efter 11 september, inte alltid behöver vara nya. Det kan 

vara gamla som aktualiserats, setts över och förstärks.  
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3. Avslutande diskussion  
Attackerna den 11 september 2001 har onekligen påverkat och förändrat EU: s 

säkerhetspolitiska dagordning. Denna dramatiska händelse var avgörande för vilken 

uppmärksamhet och därmed plats på dagordningen terrorismen fått, menar vi. Den som 

resulterade i att fenomenet internationell terrorism fick stor uppmärksamhet och 

prioriterades på dagordningen genom att den öppnade upp för windows of opportunity. 

Tillsammans med problemidentifiering, policy och political, olika strukturer och 

kognitionsfaktorer blev konsekvenserna att EU i någon utsträckning tagit på sig ett 

utökat säkerhetspolitiskt ansvar, bland annat genom olika förebyggande och polisiära 

åtgärder. Nu är terrorbekämpning ett gemensamt och prioriterat mål, trots de problem 

och hinder, bland annat kopplat till olika situation, erfarenheter och viljor som existerar 

inom unionen.   

Vi kan konstatera att 11 september som en dramatisk händelse haft en betydande 

inverkan på den säkerhetspolitiska dagordningen inom EU och på hur terrorismen som 

hotbild ramats in. Vi vill framhäva att detta belyser en viktig faktor i hur EU:s 

dagordning formats, med tanke på att terrorism inte är ett nytt fenomen och det faktum 

att forskarvärlden identifierade fenomenet långt innan det prioriterades på EU:s 

dagordning. I sammanhanget måste vi dock påpeka att flera åtgärder vidtogs innan 

attackerna den 11 september. Därmed är vissa av åtgärderna en fortsättning på och 

intensifiering av en redan påbörjad process för att bekämpa terrorism.  

En inramning av vad som ska betraktas som terrorism och vi syftar här på EU:s 

gemensamma definition, som öppnar för olika tolkningar kan få oönskade konsekvenser 

då den kan användas godtyckligt. Oklarheter exempelvis kring vad som ska betecknas 

som ”befolkning” gör definitionen oklar och öppen för tolkningar. De olika 

medlemsländerna har också olika intressen och synsätt på hur EU bör utvecklas, vilket 

är avgörande när det gäller frågan om säkerhetspolitiken samt hur terrorismbegreppet 

ramats in. En annan otydlighet rör ”våld i politiskt syfte” – vad ska räknas som 

terrorism och vad är självförsvar? Bedömningarna av vem/vilka som ska kategoriseras 

som terrorist/terrorister och inte, är sällan samstämmiga. Att benämna sin motståndare 

som terrorist är inte ovanligt i konflikter inom och mellan stater.  

Som vi sett kan betonande av vad som ses som hotat, ofta kopplat till centrala värden 

ha med legitimitetsskapande att göra och betonas eller lyftas fram i samband med just 

vissa typer av hot. I det här fallet betonas verkligen sådana värden som demokrati eller 
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medborgarnas säkerhet och frihet. Samtidigt definieras vad som är ”vi” och vad som är 

”dem”. För att kunna göra en analys med hjälp av dagordningsteori och inramning 

måste vad som hotar och vad som ses som hotat identifieras. Med unionens inre 

problem med samstämmighet i en rad olika viktiga frågor, exempelvis frågor som blir 

aktuella i diskussionen kring terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet, 

gällande till exempel vilket rättsskydd EU-medborgarna ska ha, kan inramningen av vad 

som hotar och vad som är hotat tolkas på olika sätt. Det kan vara ett tecken på en vilja 

att i praktiken stärka dessa värden inom unionen samtidigt som det kan ses som ett 

rationellt svar på ett fenomen som nu aktualiserats genom att det kommit närmare 

Europa, liksom det kan tolkas som strategisk retorik för att vinna legitimitet. Det skulle 

även kunna ses som ett uttryck för en vilja, hos vissa aktörer med inflytande, att 

utveckla och fördjupa unionens samarbete på det säkerhetspolitiska området. 

Betoningen på samarbete när det gäller just terrorism kan komma att vidgas, vilket 

bland annat solidaritetsklausulen är ett exempel på, till att gälla andra 

gränsöverskridande hot och även andra typer av hotbilder.  

Som Eriksson och Noreen påpekar är hot av strukturell karaktär, liksom den 

strukturella aspekten av aktörsorienterade hot, lätta att förbise, vilket på lång sikt kan få 

allvarliga konsekvenser när det gäller möjligheten att kunna förebygga hot. Vidare råder 

ett intressant spänningsfält mellan å ena sidan en förståelse av terrorhotet som 

kommande från en aktör, å andra sidan de bakomliggande orsakerna som ofta beskrivs i 

termer av strukturella förhållanden. Men tonvikten menar vi, utifrån vår data, klart läggs 

på aktörsaspekten när det gäller terrorism. Detta framkommer tydligt i den litteratur och 

de rapporter och dokument vi tagit del av. De behandlar det känsliga politikområde 

säkerhet är och visar hotbilder som exempelvis aktualiserar frågor om vad som är eller 

bör vara världssamfundets ansvarsområden för att främja en säker omvärld, om 

samband mellan olika förklarande bakgrundsfaktorer och frågor kopplade till 

inramning. Konsekvenserna av EU:s inramning av den internationella terrorismen 

resulterar i åtgärder av vissa slag. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik men även ett 

framtida EFSP kommer att utvecklas parallellt med hur hotbilder förändras och ramas 

in. Vi kan se att åtgärderna rör ökat samarbete, kanske framförallt polisiärt.  

För att få en bred kunskapsbas kring komplexa frågor som terrorism behövs tid, 

eftertanke och forskning. De initiativ som nu tagits förstår vi som i någon mån resultat 

av window of opportunity. Det kan finnas andra hot av strukturell karaktär, som i dag 

inte uppmärksammas. För att kunna fatta väl genomtänkta beslut är aspekter som 
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belyses i dagordningsteori viktiga för att i större utsträckning möjliggöra välgrundade 

omdömen om vad som bör prioriteras, inte minst när det gäller hot. Dagordningsteorin 

uppmärksammar hotbilden, det vill säga det som vid första anblick kan verka självklart, 

men som visar sig gömma alternativa sätt att tolka en situation. De olika definitionerna 

av ”terrorism” är exempel på det.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de dramatiska 11 september-händelserna 

påverkat och förändrat EU:s inramning av internationell terrorism, som prioriterats på 

dagordningen. Trots att vi kommit fram till detta är vi medvetna om att det vi i studien 

kunnat visa på, även är resultatet av faktorer vi inte har kännedom om. I vilken 

utsträckning de olika inverkande faktorerna påverkat dagordningen och inramningen av 

terrorism är av flera skäl mycket svårt att här dra några slutsatser om. Den komplexitet 

detta omgärdas av är en aspekt, det känsliga politikområdet är en annan. Av dessa skäl 

är också teorierna svårbedömda. De behandlar inverkande faktorer, men sannolikt 

skiljer sig exempelvis deras inbördes relationer åt från fall till fall. Det är också 

anledningen till att vi inte utgått från Eriksson och Noreens (2002) modell som anger 

riktningar och som visar på samband och relationer mellan påverkansfaktorer. De olika 

faktorerna som finns med i modellen kan påverka och påverkas på andra sätt än som 

anges i modellen. Exempelvis skulle det kunna vara så att dagordningen, politiska 

strukturer och EU:s förda politik är det som i förlängningen bidrar till att vissa hot 

uppkommer.  

 

3.1 Förslag till fortsatt forskning 

Man kan ge strukturella aspekter mer eller mindre betydelse. Det här är frågor som vi 

menar kan vara ytterligare forskningsproblem att ta sig an. Dessa frågor är 

komplicerade och omfattande, då det handlar om många dimensioner av vad som 

påverkat inramningen av hotbilden och dess plats på dagordningen.  

Ytterligare förslag till fortsatt forskning handlar om mot vilken bakgrund EU:s 

gemensamma dagordning kan förstås i relation till medlemsstaternas skilda intressen 

och uppfattningar om EU:s roll, eller i relation till andra stater, exempelvis USA. Och 

vilka intressen och strategier har fått mest inflytande och påverkat dagordningen och 

inramningen av internationell terrorism? Andra frågor handlar om själva terrorismen 

och vilka strukturella eller andra omständigheter och förhållanden som kan vara 

delförklaringar till orsakerna bakom den internationella terrorismen och vilka lärdomar 

kan det ge för att förebygga terrorism. Dessa frågor är intressanta inte minst när det 
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gäller hur terrorismen ska ramas in. Vilka strategier för att förebygga och bekämpa 

terrorismen är de långsiktigt bästa? Kan dolda intressen spela in och i så fall vilka, när 

hotbilder som internationell terrorism skapas? Detta är en del av de problem och frågor 

som vi under arbetets gång funderat över och som skulle kunna utgöra framtida 

forskningsproblem. 
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5. Bilagor 
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