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Abstract  
  

EU has experienced several terrorist attacks since the 1990’s, but now today is facing 

terrorism on a higher problem level. Terrorism threatens the European fundamental rights 

that EU is based upon, when it comes to safety for human rights. Its outcome terrorism 

grows and evolves it becomes harder to stop and predict. Terrorism is now more than ever 

taking more lives and has become more violent than ever before. Citizens are depending 

on EU to protect them and tackle the problem, the debate whether EU is doing enough is 

ongoing. This study seeks to examine the measures EU is taking in the fight against 

terrorism and how it has evolved since the groundbreakingly terrorist attack in New York 

11 September 2001 also known as the 9/11 attack. I will analyse EUs approach to 

terrorism and weather it is inefficient or effective.   

  

The theoretical framework that the study is based on are theories about the organization 

theory but also efficient the control is in EU’s counter terrorism approach. EU has taken 

on several measures and policies against terrorism. The result of the study shows that EUs 

politics against terrorism has been inefficient as countries are not collaborating when it 

comes to fulfilling the laws and not wanting EU to have too much power over their own 

politics. EU as an organization is failing due to non-effective work in the member 

countries.   

  

  

  

Nyckelord: EU, antiterrorism-politik, organisationer, terrorism, 9/11, EU-

kommissionen, medlemsländer, åtgärdsprogram, effektivitet. 
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Inledning  

  

“We are not an island, we are the European continent, and the enemy is at our doorstep  

… He can come by sea, air, and land. That is the reality.”  

 -  Mark Trevidic1  

  

Den 11 september, New York omkommer 2823 i den dödliga terroristattacken i Twin 

Towers, år 2004 i Madrid omkommer 191 personer efter en terroristattack, samma år i 

Beslan, I södra Ryssland mister 330 varav 180 stycken var barn. Ett fåtal år senare i 

London 2006 omkommer 52 människor efter en terroristattack. Detta är endast en del av 

många liv som förlorats under terrorism.  Åtgärdsprogram inom EU utvecklas 

kontinuerligt för att skapa säkerhet för medborgarna. Problematiken med att angripa 

terrorismen utan att inkräkta de mänskliga rättigheterna är svårt, då detta är en handling 

i tro och religion. 2 EU har sedan länge försökt att tackla problemet med den växande 

terrorismen i Europa, hur kan denna problematik tacklas på bästa sätt? Den växande 

terrorismen hotar inte bara säkerheten i EU och dess medlemsländer utan är också ett 

direkt hot mot EU:s grundläggande principer 3. EU:s huvuduppgift är att ge medborgarna 

säkerhet, frihet och rättvisa men trots en lång historik av terroristbekämpning så har 

åtgärder endast tillkommit under de sista årtiondena. 4   

  

Sedan terrorattentatet i USA den 11 september 2001 även känt som 9/11, chockerades 

världen över terrorismens brutalitet och oförutsägbarhet. Säkerheten som medborgare i 

sitt land blev av hög prioritet och synen på terrorismen sågs på ett helt nytt sätt än tidigare. 

Terrorismen har alltid funnits, skillnaden är att dagens terrorism är något helt nytt som 

tar mer liv än tidigare terrorism på 90-talet. EU har sedan 9/11 vidtagit 175 åtgärder i sitt 

arbete i kampen mot terrorism men frågan är har dessa åtgärder gett resultat och vilka är 

                                                 
1 Rotella, Sebastian, How Europe left itself open to terrorism, Frontline. (2016) 

Hämtat från http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/how-europe-left-itself-open-to-terrorism/ den 19 05 2017 

2 Lundgren, Sofia, Terrorismen under 00-talet, Dagens Nyheter (2009-12-13) 
3 Keohane. Daniel, The Absent Friend: EU Foreign Policy and Counter-Terrorism. Journal of common market 

Studies, vol. 40 (2002) sida 235. 
4 Argomaniz, Javier., Oldrich Bures and Christian Kaunert, A Decade of EU Counter-Terrorism and 

Intelligence: A critical Assessment, vol 10 (2015)  
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dessa åtgärder?5  2017 den 24 maj skedde ett bombdåd i Manchester som gjorde att 22 

människor omkom. Trots en uppdaterad antiterrorism-politik i EU sker det fortfarande 

terrordåd.6 28 medlemsländer har 28 olika strategier för detta och omöjliggör en effektiv 

lösning på detta samhällsproblem.7 

 

  

1.1 Syfte och frågeställning  
  

EU har länge försökt hantera den växande problematiken om terrorism och hur de ska 

hantera detta på bästa sätt utan att skada de mänskliga rättigheterna. Diskussionen kring 

hur EU ska hantera terrorismen idag är större än någonsin då den tar mer människors liv 

än innan. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida EU:s hantering av 

terrorismen i Europa har varit effektiv, samt hur EU som en organisation hanterar 

antiterrorism-politik. Hur har EU:s samarbete med medlemsländer sett ut och hur ser den 

ut idag. Denna undersökning kommer att ske i fyra tidsperioder.  Innan 9/11, efter 9/11, 

Madridattentatet 2004 och i nutid. Detta kommer sedan att analyseras inom 

effektivitetstyrning och organisationsteori, för att studera brister och styrkor i EU:s 

antiterroristiska politik samt, samarbetet mellan medlemsländer.    

Min huvudsakliga fråga jag kommer att fokusera på är:  

Hur har EU:s antiterrorpolitik utformats sedan 11 september 2001?  

Med underliggande frågor som är följande:  

-Har EU:s fört en effektiv antiterrorism-politik?  

-Har EU som en internationell organisation genomsyrats av effektivitet? 

 

                                                 
5 Den Boer, Monica, 11 September, and the challenges of Global Terrorism to the EU as a security actor.vol. 

40sida 11-28 (2002) 
6 Flores, Juan, Explosion på arenan i Manchester- många döda. Dagens Nyheter (2017)  
7 Wikström, Cecilia, Vi behöver mer samarbete i EU, inte mindre. NA (2017) Hämtat från 

http://www.na.se/opinion/debatt/vi-behover-mer-samarbete-i-eu-inte-mindre den 14 maj 2017  
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1.2 Disposition  
Uppsatsen är indelad i fyra tidsperioder vid fyra terroristattack tillfällen. Fokuset kommer 

att ligga på åtgärdsprogram och regelverk som EU skapat innan terroristattentatet i New 

York 2001, 9/11, och sedan efter detta. Därefter kommer terroristattentatet i Madrid 2004 

att analyseras fram till idag. Vid varje tidsperiod så kommer en analys kring EU:s 

åtgärdsprogram och antiterrorism-politikens effektivisering. I slutet efter de fyra 

presenterade tidsperioderna kommer en granskning ske av EU:s effektivisering med hjälp 

av organisationsteori, för att analysera EU som en organisation under dessa fyra 

tidsperioder och dess effektivisering som en organisation.  

   

  

2 Metod och material  
2.1 Metod   
Denna studie fokuserar på samlandet och tolkandet av material som EU-kommissionen 

egna rapporter i form av Europol (Europén Unions law), EUR-LEX (EU-lagstiftning 

dokument), SECILE (Securing Europén Through Counter-Terrorism: Impact, 

Legitimacy, and Effectiveness). Jag kommer att använda mig av tidningsartiklar som 

kommer att införas för att granska uppfattande och handlade. Tidningsartiklar kommer 

att tolkas och användas som stöd till rapporterna samt terrorattentaten som undersöks. 

Denna studie kräver ett källkritiskt tänkande. För att kunna vara källkritisk till det 

material som jag samlar in till undersökningen har jag använt mig av boken 

Metodpraktikan av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann 

Towns, Lena Wängnerud, där jag använder mig av hans fyra kriterier. Äkthet, 

Oberoende, Samtidighet och Tendens.  

 

Äkthet 

Innehållet på källan kan analyseras genom granskning av innehåll och vid elektronisk 

undersökning. Det är oftast innehållet som avslöjar äktheten på en källa därför ska man 

alltid leta efter oberoende källor som kan bekräfta materialets innehåll.  

 

 

 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Peter%20Esaiasson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Mikael%20Gilljam
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Henrik%20Oscarsson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ann%20Towns
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ann%20Towns
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lena%20W%E4ngnerud
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Oberoende 

Kan vi tro på berättelsen vi har kommit över? I vilken utsträckning kan vi finna 

påståendena tillförlitliga? Det kan göras genom at fastställa källans oberoendehet. Detta 

görs genom tre olika kriterier:  

1. Möjligheten att bekräfta berättelsen, två oberoende parter kan bekräfta samma 

händelse  

2. Avstånd mellan berättare och berättelse, alltid söka efter primärkällor än 

sekundärkällor för en högre grad trovärdighet i material. Lita mer på källor som varit 

centralt placerade i händelseförloppet än källor som varit mer perifera.  

3. Berättarens grad av oberoende, En trovärdig berättelse ska härröra från en oberoende 

berättare. Berättelsen ska inte vara påverkad av en annan person eller yttre 

omständigheter. Källkritiken måste göra en bedömning på huruvida förelegat någon 

otillbörlig påverkan på berättaren.  

 

Samtidighet 

Ju längre tid som förflyter mellan en händelse och dess nedtecknande desto större 

sannolikhet att berättelsen blir behäftad med minnesfel och efterrationaliseringar och 

efterhandskonstruktioner. Samtida protokoll är en stark primärkälla och ett exempel på 

en primärkälla i samtidighet. Samtida berättelser bär ofta många detaljer som gör de lätt 

att bekräfta källans innehåll.  

 

Tendens  

Tendenskriterier hjälper oss att systematiskt på i vilken miljö eller under vilka 

omständigheter en berättelse har blivit till. Tendens bedömning gäller inte i första hand 

berättelsen i sig. Sanningshalten i en berättelse bedöms genom att fastställa berättarens 

tendens. Regeln är att aldrig tro på en ensam tendenslös källa, och måste alltid 

kompletteras med en oberoende källa.  

 

Denna studie har gjorts i två delar. Den första fokuserar på att undersöka vilka mål EU 

har kring bekämpningen av terrorismen i Europa och granskning av deras åtgärdsprogram 

innan terrorattentatet 9/11, detta kommer att baseras på textanalys av EU-kommissionen 

egna rapporter och dokument av deras regelverk och lag åtgärder innan 2001. Sedan 

kommer jag att undersöka Europa kommissionens egna dokument för att genom 

textanalys undersöka förändring i åtgärdsprogrammen emot terrorismen samt lagar och 
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regerverk. Händelserna och åtgärderna som vidtogs efter 9/11 kommer sedan att 

undersökas för att övergå till terrorattentatet i Madrid 2004 och dagens terrorism. Efter 

analys och granskning av de olika tidperioderna har effektiviteten av antiterrorism-politik 

granskats. Tidningsartiklar används som empiriskt material för att göra en granskning av 

åtgärders påverkan och förändringen och hur medlemsländers anpassning och tilltagande 

har varit i detta. Jag kommer sedan med hjälp av organisationsteori och principerna för 

effektiv styrning granska EU:s effektivitet som en internationell organisation i hantering 

av antiterrorism-politiken.  Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod i form av en 

fallstudie där EU är fallet.   

  

  

2.2 Material   
Det material som har använts i denna studie kommer från primärkällor där förordningar, 

beslut och rapporter är samlade från Europeiska kommissionens egna arkiv samt 

organisationer som SECILE och EUR-LEX. Materialet från Europeiska kommissionen, 

samt resterande EU-relaterade rapporter och dokument, är begränsade då fokus är på 

EU:s åtgärdsprogram mot terrorism och utvecklande av antiterrorism-politiken. För att 

sedan kunna koppla ihop EU:s åtgärder och handlande mot terrorismen. Samlat material 

består av svenska samt engelska tidningsartiklar och forskningsartiklar. Materialet om 

Organisationsteori kommer från böckerna ”Organisationer, ledning och processer” av 

Mats Alvesson och Stefan Svenningsson samt boken ”Organisation Theory” av Mary Jo 

Hatch med Ann L. Cunliffe.  Källmaterialet i denna studie har valts med omsorg och i 

källkritiska aspekter. Jag har tagit hjälp av boken ”Metodpraktikan” skriven av Peter 

Esaiasson, Mikael Gilljam m.fl. för att identifiera mina källor på kriterierna äkthet, 

samtidighet, tendens och oberoende aspekter. Då denna studie är baserat på EU:s egna 

dokument samt tidningsartiklar och litteratur. Källorna som har använts till studien har 

genom boken Metordpraktikans fyra kriterier tolkats som trovärdigt källmaterial till 

studien. 

  

2.3 Avgränsningar  
Denna studie kommer endast att fokusera på EU:s antiterrorism-politik och hur den har utformats 

sedan terrorattentatet 9/11 och sedan efter terrorattentatet 2004 i Madrid. De val som gjorts 

baseras på dessa händelser, vilket medförde en enorm förändring i EU politik och anti-terrorism.  

Eftersom detta är en studie som görs genom tolkat material så kommer resultatet präglas 

av egen tolkning som ska tas till hänsyn i studien. Till denna studie finns det en 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Peter%20Esaiasson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Peter%20Esaiasson
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Mikael%20Gilljam
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begräsning av tillgång till material i form av dokumentation av åtgärder och hantering av 

regelverk hos medlemsländer. Detta gör att studiens resultat kommer att grundas på ett 

begränsat material. 

  

2.3.1 Tidsperspektiv  

Min undersökning kommer att fokusera på fyra tidsaspekter. Den första är EU:s hantering 

av terrorism innan attentatet i USA, så kallade 9/11 innan 2001, efter 9/11 efter 2001, 

terrorattentatet i Madrid 2004 och i nutid efter 2004.   

  

  

3 Teori  

3.1 Teoretiskt ramverk  
Studiens teoretiska ramverk består av organisationsteori och principerna för effektiv 

styrning för att mäta effektiviseringen av en organisation. För att teorierna ska genomsyra 

analysen kommer det teoretiska ramverket användas för att undersöka EU:s politiska 

åtgärder inom terrorism och dess effektivitet och funktion som organisation.  Dessa två 

teorier är viktiga under granskningen av EU:s hantering av antiterrorism-politik för att 

klar göra om antiterrorism-politik framför en effektivitet. Organisationsteorin kommer 

att undersöka hur EU fungerar som en organisation och genomföra av mål och lagar om 

terrorism. Vilka strategier som är viktiga organisationsteorin, kommer ha en stor 

betydelse i granskningen av EU och deras strategiplaner gällande terrorismen i Europa. 

Principen av effektiv styrning kommer användas för att analysera medlemsländerna och 

EU, som ett gemensamt organ inom antiterrorism-politik och dess effektivitet.   

  

3.1.1 Organisationsteori  

  

Organisationsteori kommer att användas för att ge förståelse för EU som organisation och 

dess ambition att utveckla antiterrorism-politiken för en minskad terrorism. Litteratur 

som kommer att användas inom organisationsteorin är Mats Alvesson och Stefan 

Svenningssons organisationsteori med fördjupning i Lars Bengtsson och Stefan 

Svenningssons strategier, analyser, processer och identitet, där fokuset kommer att ligga 

på organisationers relationer, organisationsförändring mål och strategi.8  

 

                                                 
8 Sveningsson, Stefan, Alvesson, Mats (2012) sida 13  
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Författarna förklarar detta som att organisationer har en tydlig fördelning av arbete, 

regler, avtal och målsättningar. En central del i organisationsteorin är mål, mål är dock 

alltid komplicerade i organisationer och övergripande planer där samma mål ska tilltas 

och genomföras. Frågor kring makt och konflikter blir följaktligen centrala, strategier och 

system skapar en gemensam grund men resultatet av detta varierar alltid beroende på 

deltagandens olika syn på organisationers bästa. 9  

Strategier är det huvudsakliga i organisationers struktur. Världen utvecklas vilket gör att 

möjligheterna att förutsäga och planera en utvecklad strategi mot terrorism blir försvårad. 

Detta gör att organisationer måste förhålla sig till ett alternativt sätt  

att bygga strategier på. Den strategiska planen i detta fall omfattar säkerhet, trygghet och 

handlande. Genom en växande terrorism och ett ökat kontaktnät länder i mellan har det 

gett utrymme för terrorism att utöka deras interna nät. Strategiska mål och planer måste 

läggas hos organisationen för att utforma planeringar som skapar en gemensam grund för 

alla medlemsländer. Med en expanderande terrorism som blir mer våldsam försvåras 

hanteringen för internationella organisationer som EU att förutspå och kalkylera näst 

kommande drag från terroristorganisationer. Det krävs mer än deltagande för att 

förverkliga mål, det krävs att värderingar och organisationers sociala struktur genomsyrar 

hela handlandet. Medlemsländer har ett ansvar att genomföra EU:s rättsligaväsen och 

förtroende samt EU:s antiterrorism-politik.10    

3.1.2 Effektivitets styrning  

Sven Siverbo,Lena Andersson-Felé, David Karlsson,Viveka Nilsson ” Demokrati och 

effektivitets styrning” fokuserar på demokratins effektivitet som i detta fall blir den 

internationella demokratin till EU. Författarna menar att principerna för effektivitets 

styrning handlar om hur man anpassar styrningen av en myndighet eller en verksamhet, 

för verksamhetens behov. Statens verksamheter eftersträvar efter en hög effektivitet för 

att iaktta god hushållning av struktur.11  Varje myndighet har ansvaret att verksamheten 

bedrivs med effektivitet med hjälp av statliga hjälpmedel. Effektivisering är en viktig del 

i varje lands statligaverksamhet för att ge bra grund och hållning till landets utveckling. 

Myndigheterna har ansvaret att leva upp till effektiviserings målen. Genom en ökad 

effektivitet kan myndigheterna få ut mer av deras verksamheter. Genom principerna för 

                                                 
9 Sveningsson, Stefan, Alvesson, Mats, Organisationer, ledning och processer. Lund: Studentlitteratur AB (2012) 

sida 19–20 
10 Sveningsson, Stefan, Alvesson, Mats (2012) sida 61 
11 Sven Siverbo,Lena Andersson-Felé, David Karlsson,Viveka Nilsson.,Demokratisk och effektiv styrning,Studentlittertur 

AB,(2007) 

https://www.studentlitteratur.se/#person/349222/Sven+Siverbo
https://www.studentlitteratur.se/#person/239602/Lena+Andersson-Felé
https://www.studentlitteratur.se/#person/239612/David+Karlsson
https://www.studentlitteratur.se/#person/239622/Viveka+Nilsson
https://www.studentlitteratur.se/#person/349222/Sven+Siverbo
https://www.studentlitteratur.se/#person/239602/Lena+Andersson-Felé
https://www.studentlitteratur.se/#person/239612/David+Karlsson
https://www.studentlitteratur.se/#person/239622/Viveka+Nilsson
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effektivitets styrning så har varje land en bra grund att stå på när det kommer till arbete i 

EU mot terrorism.   

  

Varje land måste stå för sitt egna effektivitets handlande, i detta fall medlemsländerna, 

genom detta ges bidrag för ett starkare EU12. Effektivitetsaspekterna i denna granskning 

kommer utgå ifrån två dimensioner var den ena tydligt berör demokratiaspekten. De 

första handlar om att den verksamheten som bedrivs i detta fall EU genom att åtgärder 

vidtagits och bedrivs och att det som bedrivs uppföljs även i de fattande besluten i den 

demokratiska processen. Åtgärdsprogram EU framställer, i forma av lagar och regelverk, 

ska genomsyra den gemensamma juridiska, ekonomiska och politiska gemensamheten 

inom EU. Den andra effektivitetsdimensionen handlar om att verksamheter ska bedrivas 

med inre effektivitet och bedrivas av hög produktivitet och kvalitet. För att detta ska ske 

så måste kontroll över resursförbrukningen, aktiviteter, effekter och presentationer 

finnas. 13   

  

För att EU som en internationell organisation ska vara effektiv krävs det en gemensam 

antiterrorism-politik. För ett framgångsrikt samarbete i EU och mellan dess 

medlemsländer krävs det en framgång inom regionala, centrala och lokala myndigheter 

för att kunna fullborda viktiga lagstiftningsfrågor. 14  

Författaren och samhällsvetaren Max Webers syn på en effektiv organisation är att 

organisationen måste ha auktoritärhet för att det ska finnas en legitimitet. Webers 

byråkratiska idealtyp är skapad för organisationer, med fokus på effektivisering och den 

auktoritära rollen. Detta kommer enligt Weber genomsyra effektivitets mätningen av 

antiterrorism-politik i EU 15  Webers organisationsmodell är utformad till en 

organisationsform som består av skicklighet och merit, där hierarki står i centrum. 

Organisationer ska ha kontroll-och disciplinsystem för att nå en full effektivitet som ska 

genom detta skapa en full legitimitet16 

                                                 
12 ESV, Effektivisera verksamheten, (2017) Hämtad från: http://www.esv.se/effektiv-

statsforvaltning/styrning/effektivisera-verksamheten/ den 05 05 2017 
13 Siverbo, Sven, Demokratisk och effektivstyrningen-en antologi om forskning i den offentliga förvaltningen. 

Danmark: Studentlitteratur, 2007 
14 Europa Kommissionen, Europa Barometern våren 2016-stareffektivstyrningkt stöd för kommissionens politiska 

prioriteringar. (2016) Hämtad från: Hämtat från http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2665_sv.htm 
15  Bengt Abrahamsson. Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv. Andra upplagan. Lund: 

Studentlitteratur, 2000, s. 20–21.   
16  Thorsten Nybom. 1985. ’Samhällsorganisatorisk forskning: Max Weber och funderingar om en historisk 

byråkratiseringsteori’. Sociologisk Forskning. Vol. 22. No. 4, s. 23–25. 



  

13  

 

 

3.2. Teoretisk analysmodell 
 

Organisationsteori är grundat på att det ska finnas regler och mål och en organiserad fördelning 

av arbete för att nå mål med högsta effektivitet. Detta kommer genomsyra analysen av EU:s 

hantering av antiterrorism-politik. Principerna för effektivitets styrning kommer att tillämpas för 

att studera effektiviseringen av EU som en internationell organisation.  För att en organisation 

ska funktionera så krävs det enligt Alvesson och Sveningsson mål och övergripande planer för 

att nå dessa mål och få detta att tillämpas. Effektivitet inom en organisation kommer att användas 

av organisationsteori med hjälp av principerna för effektiv styrning för att mäta effektivisering. 

Det krävs att beslutfattarna uppfattas som legitima och effektiva och att tillämpning av regelverk 

följs. För att en organisation ska vara effektiv kärvs det en måluppfyllelse och regelverk. Följs 

inte regelverk ska konsekvenser tillkomma så att effektiviseringen kvarstår i en organisation och 

att den upprätthåller en form av auktoritet. I detta fall analyseras EU och dess effektivitet som 

en organisation inom antiterrorism-politik.  

 

EU och medlemsstaterna måste respektera varandra och det som är underskrivet av 

medlemsländer ska också fullföljas. Det innefattar också medlemsländernas skyldigheter och 

ansvar att verkställa mål och regelverk som framtagits och beslutat. Som medlem i EU krävs det 

att medlemsländer fullföljer regelverk och lagar för en gemensam politik som är underskrivna av 

medlemsländer. EU har skapat många olika bindande regler för medlemsländerna som har varit 

framgångsrika.  

Analysen kommer att genomföras på sådant sätt effektiviseringen av EU som en organisation 

kommer att undersökas genom organisationsteori, detta för att undersöka EU som en fungerande 

organisation. Genom att undersöka de tre olika tidsperioderna, innan terrorattentatet 9/11, efter, 

Madrid attentatet fram tills nutid kommer analysen kunna titta på utvecklingen och 

effektiviseringen av detta.  

 

  

3.2 Operationalisering  

Validiteten av uppsatsens och dess trovärdighet och resultat ska vara grundat på valida 

argument så att uppsatsens resultat har validitet. intresset Åtgärder kommer att 
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presenteras genom de olika tidsperioder för att sedan komma till EU:s antiterrorism-

politik som kommer resultera i en bearbetning av samlat material som kommer sedan 

analyserat. Det som kommer att analyseras är EU:s åtgärder anti-terror politik för att 

sedan i tre steg analysera åtgärderna som vidtagits. I steg ett kommer jag att undersöka 

åtgärder EU: tagit i en anti-terrorpolitik innan terroristattentatet den 11 september 2001 i 

USA även känt som 9/11. I steg två kommer jag att analysera EU:s vidtagna åtgärder i 

deras antiterrorism-politik efter 9/11, hur dessa åtgärder har förändrat och hur bristfälliga 

eller hållbara åtgärder har vidtagits i kampen terrorismen. I steg tre kommer jag att 

fokusera på terroristattentatet i Madrid 2004 samt förändringen och hanteringen av 

antiterrorism-politiken efter denna händelse.   

 

 

4 Tidigare forskning  
4.1 Vad är terrorism?  

Termen "Terrorism" är svår att definiera. Det finns ingen officiell definition som sträcker 

sig världen över. Definitioner tenderar mycket på vem som framställer definitionen och 

för vilket ändamål. Vissa definitioner fokuserar på terroristisk taktik medan andra 

fokuserar på deltagaren. FN, filosofer och olika stater har försökt formulera en konkret 

definition av terrorism de senaste decennierna. FN:s säkerhetsråd antog en rad olika 

åtgärder för att definiera "terrorism". Olika stater definierar terrorism enligt deras 

politiska, religiösa, regionala och ekonomiska aspekt. C.A.J. Coadys "Defining 

Terrorism", förklarar terrorism på följande vis: 

"Den organiserade användningen av våld för att attackera oskyldiga eller deras egendom 

för politiska ändamål är terrorism". 17Även om det inte finns någon sådan definition som 

filosofer och internationella organisationer som FN, EU och samarbetsorganisationen 

Arabrådet (League of arab States) är enade om, kan den allmänna definitionen definieras 

som "handling" som helt eller delvis begås ett politisk, religiöst eller ideologiskt syfte, 

som för syfte till att skrämma allmänheten eller ett offentligt segment med avseende på 

deras säkerhet. "Handlingen" innefattar att död eller kroppslig skada orsakas av våld, 

                                                 
17 Coady, C., Defining Terrorism.Palgrave Macmillan:UK (2004)  

doi:10.1057/9780230204546  
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äventyrar livet eller skapar en allvarlig risk för allmänhetens hälsa eller säkerhet eller 

något offentligt segment ".  18  

EU skapade tre kriterier för att skapa en gemensam grund att tyda terrorism på.    

Dessa tre kriterier är följande:  

1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp  

2. Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från 

att vidta en åtgärd  

3. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska 

eller sociala strukturer  

Terrorism är indelad i två olika kategorier, terrorism och ny terrorism. Den äldre 

terrorismen urskiljs genom att den kopplades mer till nationella och regionala konflikter, 

medan dagens terrorism har vuxit sig mer internationell. Det har vuxit med hjälp av 

expanderande nätverk med vålande ändamål som inte existerat tidigare, där 

terroristgrupper med stora nätverk har utformats islamistiska terroristorganisationen al-

Qaida.19  

Terrorism har varit ett problem för internationella organisationer och stater sedan 

romartiden Terrorism har skett i alla världens delar i alla typer av samhällen. Det finns 

ingen klar anledning till terrorism vilket gör att det inte finns en klar orsak till varför 

terrorism sker. En ökad terrorism har skett sedan 1970-talet och kan sammankopplas med 

den ökade globala kommunikationen mellan länder som vuxit med årtiondena, även känt 

som en ökad globalisering. Terrorismen har vidgat sig från egna statliga gränser till ny 

terrorism som är en global terrorism som är våldsammare än tidigare terrorism. Den 

framtida terrorismen är ännu oklar då den våldsammare terrorismen och expansionen av 

terroristorganisationer gör det svårt att kontrollera på nationell nivå. En försiktighet måste 

finnas då det är ofta religion och etnicitet konflikter som framtas av 

terroristorganisationer, och inskränkning av mänskliga rättigheter inte får ske. 

Terrororganisationen al-Qaida anses som en av det största och farligaste terrorist 

                                                 
18 University, Essays. Terrorism and Counter Terrorism the European approach. UK: Nottingham, Hämtad: 2017-

05-05 
19 Säkerhetspolitik, Vad är terrorism? (2015) Hämtad från: http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-

risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/ 
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organisationer med en stor ekonomisk resurs tillsammans med deras stora intresse av 

tillgång till kärnvapen. 20   EU definierar terrorism som terroristbrott. EU-rådet för 

rättsliga inrikes frågor nådde en politisk överenskommelse angående rambeslutet kring 

bekämpningen av terrorism som fastställde att terroristbrott till största del består av 

allvarliga brott mot personer och egendom.21  

4.1.1Terrorattacken i New York 2001 känd som 9/11  
Det var den 11 september 2001 som nitton män kapade fyra amerikanska flygplan som 

den största händelsen inom terrorism som skulle ändra hela antiterrorism-politiken för 

alltid. Två flygplan kapades och spakarna togs över och planets riktning var nu siktat på 

World Trade Centers 110 våning tvillingtorn i New York. På det första flygplanet som 

flög in i Twin Towers befann sig 65 personer ombord. Det första flygplanet träffade det 

norra tornet och det andra planet bara en kvart senare det södra tornet, det var uppenbart 

att denna attack var planerad och kalkylerad. Bara någon timme senare meddelade 

George.W. Bush i ett pressmeddelande att detta var en terroristattack. Ett halvår senare 

konstaterades det att 2823 människor omkommit var av 343 brandmän som omkom 

enbart i räddningsarbetet. 22  

  

  

5 Analys  
  

Dessa kapitel kommer att redovisa EU:s åtgärder mot terrorism och dess utveckling innan 

9/11 fram tills idag. Detta är för att se hur EU har påverkats av den växande terrorismen. 

Analysen är uppdelad i tre punkter i form av innan 9/11, efter 9/11 och Madrid attentatet 

2004. En analys av terrorismen fram till dag och det nutida scenariot kommer att 

presenteras i slutet. I slutet av varje tidsperiod kommer en analys av effektiviseringen av 

antiterrorism-politiken i tidsperioden att presenteras.   

  

                                                 
20 Säkerhetspolitik (2015) 
21 Europas publikationsbyrå, Arbete för fred, säkerhet och stabilitet. Luxenburg: Byrån för Europeiska 

gemenskapens officiella publikationer. (2007) 
22 Säkerhetspolitik, 2015  
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5.1 EU:s strategi emot terrorism innan 9/11  

Det internationella hotet från terrorismen i Europa har existerat sedan decennier tillbaka, 

dock under senaste årtionden så har hotets karaktär förändrats. Nutidens terrorism är ett 

globalt hot med en starkare agenda än tidigare med en ny fokus på att skada civila som 

inte framkommit i tidigare årtionden. 23 År 1977 började bekämpningen av terrorismen 

och Europa kommissionen införde utlämnandet av personer som begått lagbrott som var 

politiskt kopplade. Trotts flertal terroristattacker mellan 1970–90 talet så var 

åtgärdsprogram och regelverk av terrorism begränsad i form av begränsade 

åtgärdsprogram. Fram till 90-talet så skedde terrorism genom handlingar av små grupper 

och individer i politiska ändamål. Efter 1970-talet började terrorismen i Europa att forma 

sig och två decennier senare så blev västvärlden ett expanderande mål för mellanösterns 

terrorism.  

  

 EU:s strategi mot terrorism i Europa är att bekämpa terrorism globalt utan att inskränka 

de mänskliga rättigheterna. Man vill göra Europa mer säkert så att medborgare kan känna 

sig fri och säker. De europeiska medlemsstaterna har bundit sig samman för att tackla 

detta problem tillsammans med målet att bekämpa terrorism, och på så sätt ge 

medborgare en säkrare miljö. Innan 1990-talet dog ungefär 150 personer varje år av 

terroristattacker, under 1990-talet omkom ungefär 50 personer varje år av 

terroristattacker vilket är en låg siffra jämförelsevis med nutida statistik som visar att 

dödligheten av terroristattacker har ökat kraftigt.24 Under 1990-fanns inte möjligheterna 

som finns i dag i bekämpningen av terrorism och säkerhet. Innan terroristattacken i New 

York 2001, 9/11 hade medlemsländer olika säkerhetsåtgärder och regelverk i hanteringen 

av terrorism inom sina egna gränser. Det var inte för än efter 9/11 som ett gemensamt 

åtgärdsprogram och mål skulle lägga grunden för kampen av terrorismen i Europa.  25    

År 1995 samlades justise- och inrikesministrar för att diskutera problematiken kring 

terrorism och hur den hotade EU:s grundläggande principer. Terrorism klassades som det 

grövsta brottet man kunde begå, terrorism hotade de mänskliga rättigheterna bland 

                                                 
23 EUROPOL, European Union Terrorism Situation and Trend Report. Netherlands: European Police Office. 

doi:10,2813/525171 
24  Datagraver., EUROPOL- Reports: Terrorism in the EU 2006–2015. (2016) Hämtat från 

http://www.datagraver.com/case/europol-reportsterrorism-in-the-eu-2006-2015 den 04 05 2017 
25 EUROPOL, European Union Terrorism Situation and Trend Report. Netherlands: European Police 

Office. doi:10,2813/ 525 171  
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medborgarna. Samarbetet mellan medlemsländer började öka och sattes satt högre straff 

på terroristbrott. 1996 i oktober så infördes de en förteckning som alla medlemsländer 

skulle skriva på om kompetensen att fullfölja regler och anpassningar av EU:s lagar finns 

hos medlemslandet. 1999 startades ett samarbete i kampen emot finansieringen av 

terrorism i form av penningtvätt. EU efterlyste ett bättre samarbete mellan 

medlemsländer och delandet av information länder i mellan av terrorverksamhet. Viljan 

att Europol skulle få en ökad roll i bekämpningen av terrorism och att samarbetet inte ska 

påverka pågående polisiärt arbete. 2627   Innan terroristattacken, 9/11 delades inte 

säkerhetsinformation medlemsländer i mellan, dokumentationer kring terroristbrott inom 

landsgränser delades inte inom EU.28   

  

5.1.1 Effektivitets styrning av antiterrorism-politik innan 9/11  

  

Effektiviseringen av EU:s politik för bekämpningen av terrorismen innan 9/11 var inte 

nära den antiterrorism-politik vi har i dagsläget. Den var inte lika fullt utvecklad med 

mildare åtgärdsprogram och inte än utvecklade regelverk. Effektiviteten var låg och 

samarbetet var inte där det skulle vara. Problematiken kring bristfälligt uppföljande av 

nya regelverk av medlemsländer i delandet av information och säkerhets material fanns. 

Europa som ett enhetligt organ var inte lika starkt som det är idag. 29Effektiviseringen av 

Europa som en organisation var inte än legitim och EU hade inte än etablerat en stark 

auktoritär roll. En viktig del i statligaverksamheter är att de bedrivs av hög produktivitet, 

i detta fall var EU inte produktiva i bekämpningen av terrorism, åtgärdsprogram var inte 

fullt utvecklade i form av åtgärder och regelverk samt var det inte mottagna av 

medlemsländer i den utsträckning som krävs.30 Den bristande effektiviteten kan finnas i 

dåligt samarbete och ineffektiviteten att dela information mellan medlemsländer.31 Det 

var under denna period som samarbetet började att ta sin början och strategier och 

                                                 
26EUR-lex, Samarbete I kampen mot finansiering av terroristgrupper. (1999) Hämtad från: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31999Y1223(01) 
27 Chalk,Peter,. West European Terrorism and Counter-Terrorism: The Evolving  

Dynamic. Storbritanien: Macmilan Press (1996) LTD. doi:10.1057/9780230374195 
28  EUR-lex, Samarbete I kampen mot finansiering av terroristgrupper. (1999) Hämtad från: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31999Y1223(01) 
29 Chalk, Peter, 1996 
30ESV, 2017  
31 Chalk, Peter, 1996 
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utveckling inom avrustnings ordern och gemensamma riktlinjer inom finansiering 

började att träda fram. 32  

  

  

5.2 Efter 9/11  
Terrorattacken den 11 september skapade en oro kring den våldsamma terrorismen och 

hur EU ska hantera detta för att skydda sina medborgare. Nu fanns det ett hot som aldrig 

känts av tidigare som sågs som ett dödshot mot den västerländska civilisationen. EU:s 

taktik för att förebygga terrorism genom åtgärder med fokus på att tackla missbruket av 

internet samt propaganda som leder till rekrytering till terroristorganisationer i sårbara 

miljöer. Exempel på dessa miljöer är fängelser, platser med en stark religiös utbildning 

och åtgärder som att rekrytera till terroristorganisationer skulle bli lika som brottslighet 

och bli en olaglig handling33. EU finner att problemet ligger hos länder som har en dålig 

ekonomi, och vill därmed investera och skapa biståndsprogram i sådana medlemsstater. 

EU vill genom detta också skapa en konversation innanför men också utanför unionen, 

detta är viktigt för att kunna skapa en mellankulturell dialog. 34 Efter 9/11 infördes EU:s 

fyra stegs program som skulle bli grunden i bekämpningen och hantering av 

terrorismen, detta skulle bli grunden på de regelverk som vi bygger på än idag. Dessa 

fyra pelare infattade detta:   

Förebygga 

En av prioriteringar för att bekämpa terrorism är att bekämpa och vidta åtgärder som bidrar till 

rekrytering och en ökad radikalisering, som expanderar terrorverksamhet. EU-kommissionen har 

därmed format sin egna EU- strategi för att bekämpa och förhindra detta. Med ett expanderande 

kontaktnät i form av sociala medier och internet som en plattform så växer kommunikationen 

och mobiliseringen av terroristorganisationer, detta sågs som ett stort problem som togs upp 

2014 EU:s mål är att kunna identifiera terrorism, i december framställde justis – och 

inrikesministrar en serie riktlinjer mot radikalisering och rekrytering. Dessa riktlinjer ska 

medlemsländer i EU följa.35 

 

                                                 
32 EUR-lex, (1999) 
33Europeiska publikationsbyrån, Arbete för fred, säkerhet och stabilitet. (2007) Luxenburg: Byrån för 

Europeiska gemenskapens officiella publikationer. 
34 European Counsil, EU fight against terrorism. Hämtad från:  

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/ Database, G. T. (den 22 05 2017). 

Incidents over time. (2016) 
35 Europiska unionens råd, Uttalande om bekämpning av terrorism, 2004, Hämtad från: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/sv/pdf 
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Skydda 

I kampen emot terrorism är säkerhet och skydd för medborgare en hög prioritering, detta 

innebär att fokuset måste finnas på svaga punkter i samhället. Känd infrastruktur och där 

människor i stora grupper samlas anses extra sårbara och där måste det tillföras högra 

skydd. Genom att öka säkerhet vid yttre gränser, förbättra transportsäkerhet och att se att 

viktig och unik infrastruktur inte är sårbar. För att motverka detta så har EU bland annat 

tillfört passageraruppgifter som ska användas och finnas tillgängligt för 

brottsbekämpning. 36  

 Förfölja 

För att kunna förstöra organisationsförmågan inom terrorism så fokuserar EU på att 

förstärka medlemsländernas kapacitet. Detta ska ske genom ett bättre samarbete mellan 

polis och rättsliga myndigheter. Terrorism är i stort behov av ekonomiska tillgångar och 

detta. I maj 2015 så tog europaparlamentet strikta linjer inom penningtvätt och 

finansieringen av terrorism. 37  

  

Agera 

Det sista och fjärde målet som EU har som slutgiltiga del i detta fyra stegs program för 

att bekämpa terrorism i Europa är att agera. Detta gör EU genom att verkställa åtgärder 

som ska minska och minimera risker för terroristattacker. EU vill förbättra sin förmåga 

att hantera följderna av en terroristattack genom att tillgodose offrens behov genom att 

utarbeta krishantering och riskbedömning inom EU.38  

  

Sedan terrorattacken 9/11 så har åtgärdsprogram utvecklats och blivit större för att 

motverka och förebygga en ökad terrorism, detta genom att förbättra inre och yttre 

säkerhetsåtgärder. I ett pressmeddelande de 21 september 2001 gav EU detta uttalande:39 

Efter det hemska terrordådet den 11 september gick Europeiska rådet ut med 

pressmeddelandet den 21 september att nu tänker bekämpa all form av terrorism med 

följande uttalande:  

  

” The fight against terrorism will, more than ever, be a priority objective for the EU”.   

  

                                                 
36 European Council 2016  
37European Council 2016 
38 European Council 2016 
39 Europas Publikationsbyrå 2007 
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Samarbete och kommunikation mellan säkerhetssektioner blev förstärkta i form av 

Europol och polisstyrkor. Striden mot terrorismen blev av hög prioritet hos alla statliga 

myndigheterna och skulle gälla alla medlemsländer. Attacker i Europa skapade en 

gemensam medvetenhet bland Europas ledare att behovet av mer multilateralism, 

exempelvis FN i europeiska säkerhetsfrågor behövs. Den första december 2005 så var ett 

framfördes ett åtgärdsprogram vid namn EU counter terrorism strategy. Detta 

framställdes av Europeiska unionen, detta program blev grunden till de färdiga program 

som presenterades den 13e februari 2006.  

  

Efter terrorattacken I USA den 11 september 2001 så reagerade EU omedelbart genom 

att konstruera ett åtgärdsprogram som upprättades av Europa rådets generalsekretariat 

som innefattade påskyndade förslag angående terrorism och arrestordern. Detta var en 

vidare utveckling på den tidigare existerade plan som framträdde redan 2000, detta över 

ömsesidigt erkännande i civilrättsliga och straffrättsliga frågor som offentliggjordes i 

januari 2001. Nu framställde 33 specifika åtgärder som sedan kompletterades med 40 

ytligare åtgärder som kom från USA som skapades efter sex veckors förhandling varav 

åtta av dessa åtgärder var i samarbete med USA. Terrorism hämnar de grundläggande 

rättigheterna och därför är det viktigt att medlemsländer är med och agerar tillsammans 

och att alla tar sitt egna ansvar för att lösa problematiken, med en växande terrorism krävs 

det att det skapas säkerhet innanför lika som utanför gränserna om EU.   

  

EU:s uttalade kring målen med fokus på att skapa ett gemensamt område med frihet, 

säkerhet och rättvisa, så skulle detta kunna skapa en viss angelägenhet för kommissionen 

att skapa en gemensam och konsekvent tillämpning av lagen i hela EU att agera och följa 

upp åtgärder. Trots agerandet de senaste årtiondena så visar Europeiska kommissionen 

av de 88 anti-terrorist åtgärder som tillämpats sedan 2001, så framkom det att endast ett 

fåtal åtgärder har uppfyllts enligt målen. Resultatet visade att endast tre regelverk hade 

genomförts av alla medlemsländer som gav ett snitt på 3,4% av de mål som satts av EU 

satt för medlemsländer för att bekämpa terrorismen.40  

 

 

  

                                                 
40 SECILE, Hayes, Ben., Catalogue of EU Counter-Terrorism Measures. 2007–2013 
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5.2.4 Effektivitetstyrning av antiterrorism-politik efter 9/11  

  

Efter terroristattentatet 9/11 skapades milstolpen som förändrade EU:s hantering av 

terrorism drastiskt, här kunde se den största förändringen. Nya åtgärdsprogram 

konstruerades omedelbart och en upptrappning i alla områden inom tidigare 

bekämpningsprogram gjordes. Flertal regelverk implementerades och nu hanterades anti-

terrorism-politik mer seriöst än tidigare. Efter denna terroristattack inträffat så kunde man 

se en ökad effektivisering i Europa som internationell organisation. Hotet av en växande 

terrorism förde medlemsländerna tillsammans, nu ville man arbeta tillsammans för att 

motverka terrorismen att växa inom EU. 41  

  

Tillsammans läggs grundläggande värderingar som skapar en ökning i samarbete mellan 

organisationer och Europa tillsammans med medlemsländer. 42  EU angriper 

problematiken med terrorismen direkt efter 9/11, genom att utveckla åtgärdsprogram för 

terrorism för en förbättrad antiterrorism-politik inom EU. Ett växande intresse hos 

medlemsländer att tackla terrorismen tillsammans i EU, detta gör att EU får tillbaka sin 

auktoritära roll som en internationell organisation. EU blir effektiv som en internationell 

organisation som inte fanns innan 9/11. 43   

  

 

5.3 Terrorattentatet i Madrid 2004  
Det var i Madrid den 11 mars 2014, 07.39 som tre bomber exploderar på ett pendeltåg 

som just ankommit till Atocha centralstation. Kort efter den första explosionen skett 

exploderar tre tåg med endast ett fåtal sekunder i mellan. Några minuter senare briserar 

fyra bomber och sätter ett tågsätt i spillror. Totalt hade 10 bomber detonerats i omloppet 

av bara några minuter på totalt fyra stycken pendeltåg. Den totala dödsiffran dessa 

attacker skördade över 190 människoliv.44  

  

  

Europeiska unionen vill att inre och yttre säkerhet ska finnas. Strategin för att motverka 

terrorism kräver ett internationellt arbete, europeiskt för att minska attack möjligheter. 

                                                 
41 SECILE, Hayes, Ben., 2007–2013 
42 Säkerhetspolitik 2009 
43 Siverbo, S. m.fl. Demokratisk och effektiv styrning,2007  
44 Eriksson, Tore., Domingues Marcos., Jidling Stefan, Räddningsverket. Terroristattacken i Madrid.2004 
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Genom att skydda sårbara mål och kartlägga, förfölja medlemmar i befintliga nätverk 

men också hantera konsekvenserna som uppstår efter en terroristattack. Detta fastslogs i 

Europeiska rådet 2004 i mars efter terroristattacken i Madrid hade skett. 45  Genom 

terrordåd som skett på en kort period så har många mist sitt liv, terrorismen har förändrats 

och nu angriper den på sina egna villkor. Efter terrordådet i Madrid 2004 omkom 190 

personer och 2000 personer skadades.46  

Efter detta förvandlades EU:s terrorbekämpning till en distinkt politisk domän. En 

handlingsplan för att bekämpa terrorismen uppdaterades och strategiska riktlinjer 

utarbetades. 

EU:s samordnare Gijs De Vries som för kampen mot terrorism sa detta efter terrordådet 

i Madrid:   

  

“Terrorism är skrämmande genom sin oförutsägbarhet och oroande genom att den 

förefaller slå till slumpmässigt – den har till synes förmåga att slå till var som helst, när 

som helst och mot vem som helst”, säger De Vries.  

  

I Bryssel 2004 den 25 mars träffades medlesmländer i EU för att diskutera ekonomi, men 

detta möte resulterade i samtal kring bekämpning av terrorismen.4748Men eftersom det 

stora problemet med terrorismen var en viktig del nationellt, tog upp detta på agendan 

trots att ekonomin var det ursprungliga ämnet. I protokollet antecknades följande:  

  

“The Union and its Member States shall act jointly in a spirit of solidarity if a Member 

State is the victim of terrorist attack or natural or man-made disaster. The Union shall 

mobilise all the instruments at its disposal, including the military resources made 

available by the Member States, to: prevent the terrorist threat in the territory of the 

Member States, protect democratic institutions and the civilian population from any 

terrorist attack, assist a Member State in its territory at the request of its political 

authorities in the event of a terrorist attack and assist a Member State in its territory at 

the request of its political authorities in the event of a disaster”  

                                                 
45 European Council 2016 
46 Europas Publikationsbyrå 

47 SECILE, Hayes.Ben 2007 
48 Bendiek, Annegrett, Cross-Pillar Security Regime Building in the European 2006, sida 10.Hämtat från 

Hämtat från http://eiop.or.at/eiop/pdf/2006-009.pdf 
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Åtgärdsprogrammet uppdaterades ännu en gång efter denna terroristattack. Denna gång 

uppdaterades programmet och slutprodukten blev ett åtgärdsprogram med 129 specifika 

mål att bekämpa terrorismen i Europa från tidigare 73 mål. Dessa 129 mål delades in i 

sju strategi kategorier. Detta kännetecknade ett växande samarbete och en enhetlighet 

bland medlemsländer att tackla problemet tillsammans, detta kunde endast lösas genom 

ett samarbete. Åtgärder kring gränsöverskridande hot som utmanar EU:s grundläggande 

värderingar, nu var detta hotat som aldrig förr. I maj 2005 så lanserade europeiska 

kommissionen deras femåriga plan för frihet, rättvisa och säkerhet som skulle bli den 

grundliga basen för bekämpningen av terrorism. 49  

I EU-kommissionens rapport efter attentatet i Madrid 2004 anmärktes det bristande 

engagemanget inom antiterrorism-politiken, tidigare hade det klargjorts att åtgärder och 

tillämpning av regelverk och åtgärder måste fullföljas av medlemsländer. Bakgrunden till 

händelsen i Madrid ansåg Europiska rådet fann sig i att åtgärder för att bekämpa 

terrorismen måste genomföras fullt inte genomförts fullt ut. Med detta menades att det 

måste ske en långsiktig EU- strategi inriktad på alla faktorer som kan bidra till terrorism 

och en ökad terrorism som måste tas seriöst av alla medlemsländer inom EU. Nu ville att 

unionens engagemang i de internationella samfundets, samt strävan att förebygga och 

stabilisera konflikter ska tas mer seriöst. Främjandet av goda styrelseformer och 

rättsprinciper behövs för att det ska funka på bästa möjliga sätt. Uppmaningar att 

påskynda arbetet genom att utveckla bidragsprogram.50  

Europeiska rådet erkände att den lagstiftning som unionen sedan tidigare hade skapat för 

att bekämpa terrorism måste förbättras tillsammans med det rättsliga samarbetet och att 

detta bör en avgörande roll i bekämpandet av terroristverksamhet i Europa. Rådet 

uppmanade starkt efter denna attack att medlemsstater måste vidta alla åtgärder som 

fortfarande krävs för att kunna genomföra lagstiftningsåtgärder fullt ut. Krav att alla 

rambeslut inom terrorism, penningtvätt, identifiering, utredningsgrupper, spårande, 

spärrande och beslag måste vara genomförda innan juli 2014 det året måste vara 

genomförda. 51  

                                                 
49 Bendiek, Anegrett 2006  
50 Europeiska union rådet 2014  
51 EUROPOL 2016 
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Nu efterlyste ett samarbete över gränser samt ett effektivt delande av information mellan 

medlemsländerna i form av information kring terrorism och terroristbrott. 

Medlemsländer måste stärka sitt samarbete för att bekämpa terrorism, innan slutet av juli 

2004 sattes följande mål och riktlinjer som skulle genomföras med omedelbar verkan av 

medlemsländerna.52  

- Fördjupa det internationella samförståndet och stärka de internationella 

insatserna i kampen mot terrorism.   

  

- Minska terroristers tillgång till finansiella och andra ekonomiska resurser. · 

Maximera kapaciteten inom EU:s organ och medlemsstater att upptäcka, 

utreda och lagföra terrorister och förhindra terroristattacker.   

  

- Skydda säkerheten vid internationella transporter och säkerställa effektiva 

system för gränskontroll.   

  

- Förstärka medlemsstaternas kapacitet att hantera följderna av en 

terroristattack.  

  

- Angripa faktorer som bidrar till stöd för och rekrytering till terrorism.   

  

- Målinrikta åtgärder inom EU:s yttre förbindelser till prioriterade 

tredjeländer där kapaciteten för att bekämpa terrorism eller engagemanget 

för att bekämpa terrorism behöver förstärkas.53  

  

  

5.3.1 Effektivitetstyrning av antiterrorism-politik efter 

terrorattentatet i Madrid 2004 

EU agerade snabbt efter terroristattentatet och var snabb med att framföra planer och 

regelverk som skulle verkställas med omedelbar verkan i medlemsländerna. EU 

efterfrågade ett bättre samarbete mellan medlemsländer och en bättre kommunikation 

                                                 
52 Europeiska union rådet 2004 
53 Europeiska union rådet 2004  
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när det kom till att dela terrorist hotande information länderna i mellan. Efterfrågan av 

upprätthållande åtgärder och regelverk som redan funnits sedan innan denna händelse, 

nu skulle följas fullt ut. EU erkände att en förbättring måste ske i form av en utveckling 

i deras åtgärdsprogram och att detta måste omfatta alla ramverk som är viktiga. EU:s 

krishantering efter denna terroristattack som en organisation var effektiv, snabbt 

uppdaterade åtgärdsprogram baserade på attacken gjordes och framfördes.  

Den bristande effektiviteten kunde finnas hos medlemsländer som ännu inte uppföljt 

etablerade regelverk med omedelbar verkan. 54  För att det ska råda en effektivitet i 

hanteringen av terrorism av EU krävs det att medlemsländer samarbetar. Efter Madrid 

attacken agerade EU snabbt och behöll fortfarande en auktoritär roll som funnits sedan 

9/11.  EU började nu bli mer strikt och ställa mer krav på medlemsländer som inte tagit 

ansvar genom att pointera dåligt engagemang. Åtgärder hade inte verkställts av 

medlemsländer till EU:s önskan.  

  

5.4 Terrorism i Europa idag   
  

Inte långt efter 2005 i juli attackeras London och 58 personer omkom, det tog inte slut 

där. Norge, Oslo 2011, 44 liv borta, Frankrike i Paris 2016 med 130 omkomna, Belgien 

i Bryssel, 34 omkomna 2016, Sverige i Stockholm 2017, fem personer omkomna och 

listan bara fortsätter. 55 Efter bombdåden i London den sjunde juli förnyades 

åtgärdsprogrammet ännu en gång där man nu delade in programmet i fyra kategorier som 

tidigare presenterades i uppsatsen, förebygga, skydda, förfölja och agera som nu fick 

ytligare kompletteringar56  

  

Terrorattentatet i Storbritannien, som nyligen röstat att lämna EU utsattes Manchester för 

ett bombdåd där 22 personer omkom. EU står inför ett vägskäl med en ingående konflikt 

när det kommer till bekämpningen av terrorism och hur man ska finna den perfekta 

balansen, hur ska göra detta utan att mot strida de mänskliga rättigheterna är ännu svårt 

för EU. Att kämpa terrorism är svårt då det handlar om andras värderingar och tro, detta 

gör att EU måste bekämpa detta med varsamhet och alla handlingar måste vara 

genomtänka och kalkylerade. Faktorer som driver terrorism kan man finna i politiska 

                                                 
54 Europeiska union rådet 2004 
55 Furusjö, Johan, Terroristattacken i Stockholm, Dagens Nyheter, 2017, Hämtad från: 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/historisk-dag-storbritannien-lamnar-eu/ 
56 Bendiek, Anegrett 2006 
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missnöjen. Där det sker en enorm fattigdom ser man att radikalisering växer bland unga 

män. Det finns ingen tillit för staten och en stark önskan att få en bättre framtid driver 

dessa unga män att kämpa för en förändring, detta utnyttjar terroristorganisationer för att 

rekrytera unga män enligt EU.  

  

EU arbetar för att bekämpa rekryteringen inom terroristorganisationer genom att 

behandla faktorer som leder till  radikalisering, detta som sedan kan sprida sig vidare och 

leda till en ökad rekrytering till terroristorganisationer. Kampen mot terrorism har en hög 

prioritering när det kommer till säkerhet för sina medlemsländer. I juni 2014 efterfrågade 

EU effektiva strategier för terroristbekämpning där inre så som yttre aspekter skulle tas 

till hänsyn. Den 12 februari 2015 kom EU ut med att nu samarbetar med länder utanför 

EU i kampen emot terrorism. Förbindelserna mellan medlemsländerna inom EU och 

länderna utanför EU skulle nu göra det mer effektivt att komma till roten av problemet. 

Detta är genom politik, samtal på hög nivå samt bestämmelser och avtal. Biståndsprojekt 

i form av kapacitetsbyggnad tillsammans med samarbete som EU har med bland annat 

Balkan, Nordafrika, Sahel, Mellanöstern, Afrika horn samt Nordamerika och Asien.  57 

  

En viktig del i bekämpningen av terrorismen är enligt EU deras samarbete med USA. EU 

och USA har samarbetsavtal inom oråden finansiering av terrorism och transport. 

Amerikanska myndigheter arbetar nära med Europol i nuläget. 58 I april 2016 bestämde 

sig EU att säkerheten för hybridhot i form av ökade insatser ska tillämpas för att förbättra 

säkerheten hos medlemsländerna. Hybrid är i denna benämning en kombination av 

konventionella och okonventionella metoder som inte formellt passerar gränsen av ett 

krigshot.  Målet är då att tillföra skador och utnyttja svagheter samt skapa osäkerhet i ett 

samhälle. På grund av detta så är samarbete med NATO högt prioriterat och något som 

kraftigt uppmuntras och ses nästan som ett krav. EU och dess medlemsstater har utsatts 

för ett flertal hybridhot med syftet att destabilisera en stat eller en region. Det har inte 

undan gått någon att under de senaste åren så har säkerhetsläget i EU förändrats drastiskt 

med en enorm ökning i hot. 59                                       

 

                                                 
57 European Council 2017 
58 European Council 2017 
59 Europeiska publikationsbyrån 2007 
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 EU vill se ett starkare samarbete mellan inre och yttre gränser, med en ökad terrorism så 

kan fokuset inte endast vara på den inre säkerheten, för att förverkliga allt detta så stärker 

EU sitt samarbete med NATO. Ett samarbete med NATO ska enligt EU stärka 

motståndskraften och säkerheten inifrån men också att stoppa framväxten av yttre hot.  

För att motverka hot så har EU satt upp en ram med kriterier det kommer att jobba med.  

  

Dessa mål meddelades i EU-kommissionens pressmeddelande 2016:   

  

• Öka medvetenheten genom att skapa särskilda mekanismer för utbyte av 

information mellan medlemsstaterna och genom att samordna EU:s åtgärder för 

att skapa strategisk kommunikation.  

  

• Bygga upp motståndskraften genom att stärka potentiella strategiska och kritiska 

sektorer, t.ex. IT-säkerhet, kritisk infrastruktur (energi, transporter, rymd), skydd 

av det finansiella systemet, skydd av folkhälsan, och stöd till insatser som 

motverkar våldsam extremism och radikalisering.  

  

• Förebygga och reagera på kriser samt återhämta sig efter en kris genom att skapa 

ändamålsenliga rutiner att följa, men också genom att undersöka 

genomförbarheten och de praktiska konsekvenserna av solidaritetsklausulen 

(artikel 222 i EUF-fördraget) och klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i 

EUF-fördraget), i det fall en omfattande och allvarlig hybridattack skulle inträffa.  

                                                  

 

• Intensifiera samarbetet mellan EU och NATO samt andra partnerorganisationer, i 

en gemensam ansträngning att motverka hybridhot, under ömsesidig respekt för 

principerna om varje organisations delaktighet och självständiga beslutsfattande. 

- Ramen är utformad för att ge en stabil grund för att bistå medlemsstaterna när 

det gäller att kollektivt motverka hybridhot, med stöd av ett brett spektrum av   

EU-instrument och initiativ, och med hjälp av fördragens alla möjligheter.60  

  

                                                 
 

60 Europeiska publikationsbyrån 2007 
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Utöver dessa hemska attacker så har det varit långt från över sedan 2004 i Madrid.   

Enligt Global terrorism databas som listat alla terrorattacker som skett i världen så visade 

statistiken att 2006 till och med 2015 har varit mest terrordrabbade åren när det kommer 

till människor som mist livet i terrordåd. 61 

 

 

  
Figur 1: Detta diagram representerar dödssiffran av terrorism och hur den har ökat från 2006 till 2015.62  

I figur 1 i diagrammet som representeras så visas en ökning av dödlighet i form av 

terroristattacker.  

 

Svårigheterna som EU har framför sig när det kommer till framtida strategi planeringar 

kommer att vara att lagar och regelverk inte verkställs på den nivån som önskats av 

medlemsländer. I en undersökning gjord av Eurobarometern så visades att 44% av EU:s 

medlemsländer tycker att den största frågan i nuläget är terrorismen och 36% vill att man 

ska fungera som en bro för att uppmuntra solidaritet mellan medlemsländerna i EU. 58% 

ansåg att man måste främja skyddet av mänskliga rättigheter i denna process samtidigt. 

63 Redan i november 2001 antog Europiska rådet en handlingsplan av bekämpningen av 

                                                 
61 Europas publikationsbyrå 2017 

62 Datagraver., EUROPOL- Reports: Terrorism in the EU 2006–2015. (2016) Hämtad från: Hämtat från 

http://www.datagraver.com/case/europol-reportsterrorism-in-the-eu-2006-2015 den 04 05 2017  
63 Europeiska Kommissionen, 2016 
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terrorism som sedan ändrades hur man ska angripa terrorismen i Europa, denna plan 

tillämpandes dock inte för än 2005 efter attackerna i Madrid och London. I december 

2003 antog Europeiska rådet också en ny säkerhetsstrategi där terrorism nu klassas som 

ett av det största hotet mot medlemsstaterna som uppdaterades igen 2008. Åtgärder fördes 

igenom snabbt men tiden innan de blev godkända och genomförda och framlagda som 

regelmärkta krav skedde inte för än år senare.64  

  

  

5.4.1 Effektivitetstyrning av antiterrorism-politiken idag  

Inom antiterrorism-politik finner EU märkbara brister. Dessa är kriterier som måste 

åtgärdas enligt EU är följande: 

  

- Brister inom Europas internationella gränser, en situation som förvärras av 

den kaotiska tillströmningen av flyktingar från Syrien.  

  

- Skillnader i lagar och säkerhetskulturer som hindrar brottsbekämpande 

samarbete mellan nationerna.  

  

- Fragmenterade och ofullständiga databaser och avsaknaden av en universell 

databas av terrorist misstänkta som används och tillhandahålls av alla 

europeiska länder.  

  

- Korta fängelsestraff för terrorism och våldsbrott som har befriat ex-fängslade 

att spela framträdande roller i jihad.  

  

- Begränsade resurser och stöd till säkerhetsstyrkor i vissa länder, som Belgien 

och Grekland - en svaghet som terrorister har studerat och utnyttjat.65  

  

"Det finns ett starkt samförstånd", säger Rob Wainright, Europols direktör. "Vi måste 

jobba mycket mer tillsammans på gränsöverskridande sätt. Och det inkluderar att dela 

intelligens och förstå behovet av att överföra nya europeiska lagar. " Enligt politiker så 

har man vetat om detta problem med terrorism i många decennier men försök till att 

                                                 
64 Javier Argomaniz, 2015 
65 Rotella, Sebastian 2016 
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hantera detta, har inte tagits vidare för än nu. Under de sista tio tal åren så har terrorismen 

blivit mer våldsam med ett växande engagemang. Då varande europeiska säkerhetschef 

Jonathan Hill har sedan 2007 bedrivit en stark efterfrågan av åtgärdsprogram. Men tills 

nyligen blockerade lagstiftare i Europaparlamentet upprepade gånger förslagen och sa att 

de hotar medborgarnas integritet. 66 I rådet av Europeiska unionens dokument från 2013 

tar de upp svagheter i programmen som de mött under åren sedan 9/11.   

  

Europeiska unionen ser att terrorismen har utökat samt hotet mot medlemsstater och dess 

civila säkerhet. Europa kommissionen erkännande att ansvaret att bekämpa 

radikaliseringen och terroristrekryteringen ligger hos medlemsstaterna själva. De 

bekräftar att behovet av att utveckla sin strategi för att hanteringen av radikaliseringen i 

Europa i alla dess former ska kunna göras fullmåligt så krävs det en förändring i nutida 

program emot terrorism. EU:s strategi mot terrorbekämpning innehåller ett strategiskt 

åtagande att förebygga terrorismen så att civilas liv i Europas medlemsländer inte drabbas 

av terrorism. Genom att ta itu med faktorer och orsaker som kan leda till radikalisering 

och rekrytering till terrorism, i Europa och internationellt. 67  

  

Effektivitetsstyrningen av EU som en organisation så har EU har ständigt ökat sina 

säkerhetsåtgärder form av ökade regelverk och lagar som ska förbättra säkerhet och 

sårbara situationer och platser. Europa kommissionen finner att det stora ansvaret är hos 

medlemsländerna att genomföra och uppfylla kraven som EU för fram. Effektivitet hos 

EU som fokus med bortseende från medlemsländernas ställningstagande och agerande så 

har EU trappat upp lagar och regelverk kontinuerligt med åren, de har skapat samarbeten 

och uppdaterade åtgärdsprogram efter vardera händelsen. Eftersom många av EU:s 

regelverk och krav inte är tvångsmässigt lagstiftande i medlemsländerna så sker de en 

obalanserad politik mellan medlemsländer i form av olika hanterings metoder av 

terrorism.  

För det ska kunna ske en bra effektivitetsstyrning inom EU krävs det att lagstiftning och 

politik förs jämlikt mellan medlemsländer, tillämpning av institutionell ram och en 

tillämpning av rättsliga samt icke rättsliga instrument. Topprättsliga domaren inom 

                                                 
66 Rotella, Sebastian 2016 
67 Europeiska unionen 2013  
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terrorist relaterade brott Jean-Louis Bruguiere i Frankrike, som suttit på sin post i två 

decennier hade följande uttalande.68  

  

-"Bristerna i det europeiska systemet är flera,"   

  

Åtgärder som EU inför är inte rättsligt bindande och kräver inte att medlemsländer 

uppföljer eller anpassar lagar och medel för att genomföra de. Beslut som fattas riktas 

oftast mot EU- instruktionerna senare än medlemsländerna. Av 50 rättsligt bindande 

åtgärder som framtagits inom EU har bara en genomförts hittills inom den föreskrivna 

tidsperioder. Av det resterande 49 åtgärder så genomfördes ingen av de följande i tid 

vilket Europeiska kommissionen eller EU- rådet hade hoppats på. Medlemsländerna har 

ofta varit långsamma med att genomföra åtgärder inom antiterrorismens åtgärdsprogram 

och deras rättsliga åtgärder. Europeiska kommissionen kan inleda 

överträdelseförfaranden mot enskilda medlemsstater som inte har uppföljt sina 

skyldigheter enligt EU- fördragen och kan därmed kräva att dessa medlemsstater ska 

betala böter. Senast hade åtta av de elva EU- direktiv som avser terrorbekämpning som 

inte uppföljt följande krav tagits till EG-domstolen. 69  

  

EU- kommissionen träffades för att debattera efter Parisattacken underströk EU att 

medlemsländer måste samarbeta med varandra och även med länder utanför. Vid denna 

debatt insisterade ledamöterna nödvändigheten att inte kompromissa med medborgarnas 

grundläggande rättigheter och att en balans mellan integritet och säkerhet ska finnas. 70  

  

  

5.5 I vilken uträckning kan EU:s kamp emot terrorism kännetecknas av 

en bristande organisationsteori  
 

För att EU ska vara en funktionerande organisation krävs det att som organisation jobba som en 

enhet med gemensamma mål. I detta fall en övergripande åtgärdsplan för medlemsländer inom 

EU hur man ska bekämpa terrorism. EU som en organisation måste ha allas intresse i åtanke och 

                                                 
68 Rotella, Sebastian 2016 
69 SECILE, Hayes, Ben 2007–2015 
70 Europaparlamentet, Kammaren debatterar strategier för att bekämpa terrorism. 2016 Hämtad från: 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/security/20160404STO21310/ kammaren-debatterar 

strategier-for-att-bekampa-terrorism  
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genom detta övergripande åtgärdsprogram ska alla länder få en enhetlig plan att utgå ifrån. För 

att EU ska funktionera effektivt som en internationell organisation krävs det att medlemsländer 

samarbetar. 

  

Då måste man som en organisation förhålla sig till en gemensam strategi som EU har 

lyckats med. Deras program för bekämpningen av terrorismen omfattar en helhetsplan 

som ska täcka alla medlemsländers behov när det kommer till skydd och säkerhet i form 

av åtgärder. För att bekämpa terrorism så räcker det inte med gemensamma mål och 

planer om medlemsländer inte verkställer detta i deras egna länder.  

  

Genom att bekämpa terrorismen som ett brott och inte som ett krig kan EU skydda sina 

värderingar och samtidigt de mänskliga rättigheterna utan att inkräkta på medborgarnas 

frihet. EU som en organisation för terroristbekämpning är bristfällig. Detta då Europeiska 

kommissionen i omfattning framställer strategier och åtgärdsprogram som ständigt 

uppdateras efter terroristattentat i from av utvecklade åtgärdsprogram. Men för att EU 

som en organisation ska kunna vara fungerande krävs det att medlemsländer följer 

regelverk som presenteras och att handlingar görs.  

Det går inte att undgå faktumet att EU har uppnått mycket under det senaste decenniet. 

Åtgärder som ständigt uppdateras tillsammans med nyetablerade regelverk för en ökad 

säkerhet. Europeiska unionen har genom sina politiska program och strategidokument 

framfört en grund för medlemsstater att samordna sin politik mot terrorism. 71 

 

För att en organisation ska kunna funktionera kärvs det en effektivitet inom 

organisationen. Denna effektivitet kan etableras på ett flertal sätt. Enligt Max Weber krävs 

det en auktoritär roll för att en organisation ska få effektivitet på bästa sätt. Denna 

auktoritära roll har inte framtagits då medlemsländer har haft EU på avstånd, då man inte 

vill ge EU för mycket kontroll.  Trots att man tagit medlemsländer till domstol efter att 

inte ha upprätthållit åtgärder så ser man ingen förbättring.   

 

 

 

  

                                                 
71 Argomaniz, Javier, 2015  
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6 Slutsats  
 

De flertal åtgärder som EU har tagit i kampen emot terrorism och hur den har utformats 

har besvarats under analysens gång. Under uppsatsens gång har åtgärder presenterats i 

form av åtgärdsprogram från EU samt utveckling inom antiterrorism-politik från 

terrorattacken i New York 2001, 9/11, tills idag. Analysen tar oss från innan 9/11 och 

stannar vid viktiga händelser som varit viktiga i utvecklingen av antiterrorism-politiken i 

EU. Dessa fyra händelser är innan och efter 9/11, samt terrorattacken i Madrid 2004 fram 

tills idag. Före 9/11 kunde enbart de fåtal åtgärder som etablerats analyseras, men redan 

1999-talet efterlyste EU ett bättre samarbete. Under dessa fyra tidsperioder finner man 

en ojämn utvecklad effektivitet i EU, som jag kan finna har med medlemsländers 

bristande engagemang.  

  

Samarbetet mellan EU och medlemsländer var ännu inte väletablerad och EU som 

resulterade i en ineffektivitet inom antiterrorism-politiken. Efter 9/11 vidtogs ett fyra 

stegs program och en stor förändring i EU:s antiterrorism-politik växte fram. 

Effektiviteten hos EU som en organisation visades och EU tog sig ann den mer 

auktoritära rollen. En låg procenthalt av genomförda regelverk presenterades som var 

långt från EU:s förhoppningar, här visades de svart på vitt att man inte tagit det hela med 

fullaste allvar än. Efter terroristattacken i Madrid 2004 visades det ett ökat samarbete och 

det var nu viktigare än någonsin att samarbeta. EU ville se mer samarbete från 

medlemsländer som inte medverkat och följt åtgärdsplaner som EU önskat. 

  

Fram till terrorismen idag från Madrid 2004, har det skett en enorm skillnad. Terrorism 

och säkerhet är nu rankat som den viktigaste frågan för EU att behandla. Trots en minskad 

terrorism i form av attacker så har under denna period en mer våldsam terrorism trätt fram 

som skapar ett större hot för medborgare och länder. 

EU som ett enskilt organ har bevisat en effektivitet i handlande och agerande när nya hot 

och attacker skett. Genomförandet sker långsamt med år till befogande innan de etableras, 

men då endast ett fåtal regelverk. Brister hos EU som en internationell organisation är 

enligt Webers byråkratimodell brister att upprätthålla en auktoritär roll som organisation.   

Man vill inte involvera EU för mycket och ge de en befogad makt som man som land 

känner att man ska ha själv. EU ska vara till ens hjälp och man ska jobba tillsammans 

samtidigt som man gärna vill ha EU lite på avstånd med begränsat inflytande.  
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Åtgärder som tagits för att bekämpa terrorismen i Europa har varit enorma men det för 

inte vidare och mottags inte med den effekt som krävs av medlemsländerna. Innan 9/11 

skapades det regelverk och avtal som la grunden för åtgärdsprogram som vi har idag. 

Efter 9/11 skapades fyra stegs programmet för att bekämpa terrorism som grundade på 

EU:s grundvärderingar inom mänskliga rättigheter. Det var inte för än nu, efter 9/11 ett 

mer etablerat samarbete trädde fram och man började att diskutera inre och yttre säkerhet. 

Efter 9/11 framfördes det förslag som tog år innan åtgärdsprogrammen blev etablerade 

hos medlemsländerna. Efter Madridattacken 2004, utvecklades det tidigare 

åtgärdsprogrammet ytterligare. Medlemsländers befolkning var av hög prioritet och nu 

tog man detta på större allvar.  

 

Så har EU:s antiterrorism-politik varit effektiv?  För att en organisation ska vara effektiv 

krävs det att man eftersträvar att uppfylla gemensamma mål. En viktig del till att EU står 

in för ett effektivitetsproblem är att medlemsländers engagemang i verkställande av 

åtgärdsprogram i form av regelverk för en förbättrad antiterrorism-politik. 

Effektiviseringen av EU som en organisation tillsammans med medlemsländer är 

bristfällig. Engagemanget för åtgärdstagande av regelverk som EU presenteras vid 9/11, 

Madridattacken fram tills idag har nästintill inte blev synbara. Vid flertal tillfällen har EU 

efterlyst ett bättre samarbete. EU har förlorat sin legitimitet och detta har resulterat i ett 

effektivitetsproblem i hanterandet av terrorismen i Europa och en vidare bekämpning av 

terrorism.  

 

Det är viktigt att titta på denna problematik från två olika spektrum, det första är EU som 

ett enskilt organ och dess effektivisering samt EU som en helhets organisation 

tillsammans med medlemsländer och dess effektivisering. Effektiviseringen av EU som 

en enskild aktör har visat goda tendenser av snabbt tänkande och agerande. Man har lagt 

åtgärdsprogram som ständigt anpassats och regalerats i takt med ytterligare attacker där 

förbättringar har gjorts när nya hot framkommit. EU som en helhets organisation lider 

dock av en enorm effektivitetsproblematik. För att EU ska funktionera som en 

organisation så krävs det att mål och regler upprätthålls och att alla deltagande fullföljer 

riktlinjer för att uppfylla detta. Medlemsländerna tar i detta fall inte på sig ansvaret som 

krävs enligt EU, man efterlyser vid flertal tillfällen mer engagemang, delandet av 

säkerhetsinformation för att tillsammans i EU ha en gemensam koll på terroristbrott har 

inte än funnits fast detta har efterlyst sedan 9/11, 2001. För att EU ska funka som en 
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organisation så krävs det ett effektivt samarbete som till idag inte uppnåtts. Terrorismen 

som med åren växer sig mer oförutsägbar, kan man endast lägga strategier på det väntade, 

och sedan uppdatera åtgärdsprogram när nya hot träder fram. Man måste ställa sig frågan 

när en terroristattack sker i ett land om det är EU:s som ska klandras eller är det själva 

medlemsländerna i sig.  

Sammanfattningsvis kan man finna att EU som en organisation inte är effektiv och står 

in för en problematik i hanteringen av terrorism tillsammans med medlemsländer, detta 

på grund av bristande engagemang samt regelverk och åtgärdsprogram som inte fullföljs. 

EU har tappat en legitimitet och en auktoritär roll bland medlemsländer, detta gör att EU 

som en organisation brister i effektivitet. EU:s hantering av terrorismen i Europa som ett 

enskilt organ har visat sig vara av effektiv i handlande och agerande. EU har under dessa 

tidsperioder blivit snabb med att sätta upp nya mål efter terroristattack, där nya hot 

upptäcks.  

 

Frågan är om EU som en internationell organisation har varit effektiv i bekämpningen av 

terrorism? Jag finner att svaret på detta genom min analys är att Europeiska Unionen 

enskilt utan medlemsländer har varit effektiv i hanteringen av terrorismen i Europa, i 

form av regelverk och åtgärdsprogram som framtagits och uppdaterats. EU har tagit 

ansvar och har vid flertal tillfällen efterlyst samarbete från medlemsländerna. Det räcker 

inte att EU för fram åtgärdsplaner om dessa sedan inte verkställs hos medlemsländerna i 

EU. Detta gör att EU som en internationell organisation visar en effektivitetsproblematik.   

För att EU ska genomsyra effektivitet som en internationell organisation måste EU 

återuppta en auktoritär roll som endast kan komma från medlemsländers vilja att arbeta 

till fullo med Europa i terroristbekämpning. 
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