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Abstract 

EU has in the past years suffered from several terrorist attacks where over a hundred 

persons died only in the first half of 2017. As a response to these attacks EU has 

been provided, through recent treaties, with an increased number of tools to counter 

terrorism. This has raised questions regarding which actor shall provide the security 

for the citizens of Europe, the EU or the Nation state? The purpose with this study is 

to analyse the measures and strategies which the EU has been implementing 

between 2013-2017. Two main questions are formulated: To what extent are EUs 

measures and strategies between 2013-2017 characterised by hard and soft 

governance? How can these measures and strategies be understood from an 

integration perspective? 

This qualitative study is based on theories about hard/soft governance and on the 

theory of neofunctionalism. The results show an increasing use of hard governance 

methods in countering terrorism through a more supra-national approach. An 

increased integration took place partly because of a spillover effect and lack of 

belief in national solutions to the problem. However, the union’s member states still 

enjoy great influence in countering terrorism and they still have a big responsibility 

in protecting their citizens.  

Keywords 

counter-terrorism; governance; cooperation; Integration; security 

Tack 

Tack till min handledare Martin Nilsson för bra och snabb feedback på mitt arbete.  

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 
1.1 Syfte och frågeställning 2 

2 Bakgrund 3 
2.1 Det Europeiska Rådet 3 
2.2 Europeiska unionens råd (ministerrådet) 4 
2.3 Europol 4 
2.4 Subsidiaritetsprincipen 5 
2.5 Solidaritetsklausulen 6 

3 Tidigare Forskning 6 
3.1 Utvecklandet av EU:s interna säkerhetsstyrning 6 
3.2 Externaliseringen av EU:s anti-terror strategier 8 
3.3 Typer av EU styrning 9 
3.4 Säkerhetsgemenskap 9 

4 Teoretiskt ramverk 10 
4.1 Styrningsteori 10 

4.1.1 Hård och mjuk styrning 10 
4.2 Integrationsteori 11 

4.2.1 Neofunktionalism, ursprung och innebörd 11 
4.2.2 Neofunktionalismens syn på integrationsprocessen 12 
4.2.3 Spillover 12 
4.2.4 Funktionell Spillover 13 

5 Metod 13 
5.1 Kvalitativ Textanalys 13 
5.2 Teorikonsumerande fallstudie 14 
5.3 Empiriskt urval 15 
5.4 Validitet och reliabilitet 16 
5.5 Operationalisering 16 

6 Analys 19 
6.1 Mjuk och hård styrning i EU:s arbete mot terrorism, 2013–2017 19 

6.1.1 Strategier och åtgärder mot terrorism före Charlie Hebdo 19 
6.1.2 Strategier och åtgärder efter Charlie Hebdo 20 
6.1.3 Strategier och åtgärder efter Parisdåden 24 
6.1.4 Strategier och åtgärder efter Manchester-dådet 27 
6.1.5 Sammanfattning av åtgärderna mellan 2013–2017 29 

6.2 Analys av åtgärderna utifrån neofunktionalismen 30 
6.2.1 Hypotes 1 30 
6.2.2 Hypotes 2 31 

7 Slutsatser 33 

8 Källförteckning 36 
 



 

1(40) 

 

1 Inledning 

Internationell terrorism har under 2000-talet växt fram som ett av de mest angelägna 

säkerhetshoten i modern tid. Den moderna vågen av terrorism kännetecknas främst 

av religiösa extremistgrupper bestående av flytande nätverk som rör sig över 

statsgränser (Rees & Argomaniz, 2013:225). Attackerna består ofta av 

självmordsbombningar riktade mot platser runt om i hela världen. Dessa 

terroristgrupper har även, främst genom internet, lyckats rekrytera en mängd 

muslimer runt om i hela världen och därmed skapat en global radikal jihadistisk 

diskurs som under 2000-talet allt mer började nå Europa (ibid.:225). Radikalisering 

av unga andra- och tredje generationens invandrare i länder som Frankrike och 

Storbritannien har gjort att ett ökat antal terrorbrott har begåtts i en rad stora städer 

som London, Barcelona, Paris och Stockholm (Sveriges Radio, 2017; Rees & 

Argomaniz: 2013:225). Bara under första halvan av 2017 inträffade 10 terrordåd i 

Europa där 107 personer dödades och hundratals skadades (Heppling, Edgren & 

Hedström, 2017). Som en reaktion på detta har EU tagit fram strategier för att 

bemöta denna metod av krigsform. År 2005 antog det Europeiska rådet en strategi 

för att bekämpa terrorism och göra Europa säkrare. Denna strategi består av fyra 

pelare: förebygga, skydda, förfölja och agera (Europeiska rådet, 2018).  

EU har sedermera efter attackerna i Paris och Bryssel genomfört betydande 

ansträngningar för att få medlemsstaterna att samarbeta genom informationsdelning, 

diplomati och en förändrad relation mellan intern och extern säkerhet (Cross, 

2017:610). Genom Lissabon- och Amsterdamfördragen har EU även givits mandat 

av medlemsstaterna att agera inom det fält där stater traditionellt har haft mandat, 

nämligen intern säkerhet (Monar, 2014:196). Lissabonfördraget, som kom att ändra 

om mycket inom strukturen i EU, signerades i december 2007. Över 300 

förändringar genomfördes, däribland en borttagning av strukturen kring de tre 

pelarna som skapades genom Maastrichtfördraget. Den gemensamma försvars-och 

säkerhetspolitiken blev än mer integrerad i EU samt gav det Europeiska rådet full 

status som en EU-institution (Bache et al.: 211,213).  

Har dessa anti-terror åtgärder stärkt EU:s roll kring säkerhetsstyrning i Europa? 

Många forskare hävdar att så är fallet. Monar (2014) menar att de åtgärder som EU 
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har genomfört mot terrorism de senaste åren har gjort EU till en internationell anti-

terror aktör i sig själv, vilket har förändrat det traditionella mellanstatliga 

säkerhetssamarbetet (Monar, 2014:2017). Monar hävdar vidare att ett specifikt 

ramverk kring EU:s styrning inom säkerhetsområdet har vuxit fram där 

institutionella strukturer, samarbetsmekanismer och juridiska instrument styr 

utvecklingen (Monar, 2014:195). Vidare hävdar Bickerton, Irondelle och Menon 

(2011) att EU har blivit mer och mer relevant som en säkerhetsaktör då styrningen 

kring det internationella säkerhetssystemet har transformerats (Bickerton et al., 

2011:17). Detta väcker frågor kring vilken aktör det egentligen är som ska garantera 

säkerheten till dess medborgare, den Europeiska Unionen eller nationalstaten? 

Traditionellt sett är det nationalstatens ansvar att garantera säkerheten för dess 

medborgare och artikel 4(2) TEU (Europeiska Unions fördrag) beskriver tydligt att 

EU ska respektera de grundläggande statliga funktionerna, vilka innefattar 

bibehållandet av lag och ordning och upprätthållandet av den nationella säkerheten 

(Monar, 2014:200). Utifrån denna beskrivning av problemet blir det relevant att 

studera hur EU:s styrning faktiskt ser ut och om det skett en djupare integration på 

området.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Mot bakgrund av EU:s utvidgade mandat inom säkerhetsområdet är syftet med 

denna studie, att utifrån ett styrnings- och integrationsperspektiv, analysera EU:s 

åtgärder och strategier mot terrorism mellan år 2013–2017. Två frågeställningar har 

valts ut: 

1.  I vilken utsträckning kännetecknas EU:s åtgärder och strategier mot 

terrorism mellan år 2013–2017 av mjuk respektive hård styrning?  

2. Hur kan EU:s åtgärder och strategier mot terrorism mellan år 2013–2017 

förstås utifrån ett integrationsperspektiv?  

 

Hård och mjuk styrning hämtas från styrningsteori där hård styrning innefattar 

användandet av bindande regleringar och styrning utifrån en central nivå. Mjuk 

styrning innefattar användandet av icke-bindande regleringar där styrningen 

framförallt sker på en mellanstatlig nivå. Resultatet av frågeställning 1 ställs i 

relation till ett integrationsperspektiv, där neofunktionalism används för att 
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analysera EU:s åtgärder och strategier som en process utifrån ett antal nedslag över 

tid.  

2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras bakgrund inom området, i huvudsak kring hur EU är 

organiserat med dess institutioner samt olika principer och klausuler som är viktiga 

att känna till. Detta ger en grund till hur EU är uppbyggt och organiserat. 

2.1 Det Europeiska Rådet 
Det Europeiska rådet är den institution som samlar alla EU ledares statschefer. 

Denna institution är den som bär huvudansvaret för mot vilken riktning 

integrationsprocessen rör sig. Det sker möten mellan statscheferna fyra gånger per 

år där det ibland sker även utökade möten. Det Europeiska rådet skapades 1974 som 

en ansträngning för att förskjuta integrationsprocessen i termer av mer mellanstatlig 

process (Bache et al, 2011:272–273). Rådet har senare blivit en motor för 

integrationen inom EU. Maastrichtfördraget 1992 specificerade det Europeiska 

rådets roll lite närmare genom att tillgodose det Europeiska rådet med två specifika 

uppgifter, hantering av ekonomiska och valutafrågor samt styrningen av den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) (ibid.:275). Under 

Lissabonfördraget 2009 specificerades dess roll ännu mer. I detta fördrag står att det 

Europeiska rådet ska förse EU med nödvändig kraft för dess framtida utveckling 

och definiera den generella politiska utvecklingen och prioriteringar. Institutionen 

ska även styra EU:s utrikespolitiska agerande i form av utformning av de strategiska 

riktlinjerna inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Alltså innehar det Europeiska 

rådet en makt i fråga om utformning och generella strategier. Däremot har det 

Europeiska rådet ingen som helst lagstiftande funktion utan denna funktionen 

innehas istället utav några av de andra institutionerna inom EU (ibid.:277). Vidare 

hävdar Bache et al. (2011) att paradoxalt nog har det Europeiska rådet stärkt EU:s 

överstatliga karaktär, trots att det Europeiska rådet traditionellt sett har 

karakteriserats som den ultimata mellanstatliga beskyddaren av EU (ibid.:279). 

Detta kan förklaras med att det Europeiska rådet lägger fram ett politiskt ramverk 

för överstatlig lagstiftning och åtgärder och på det sättet legitimerar överstatliga 

agerande som sedan kommissionen och Europol tar ställning till (ibid.:279–280). 
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Mot bakgrund av att det Europeiska rådet sätter riktlinjerna för 

integrationsprocessen, och vilken riktning EU ska sträva efter när det gäller säkerhet 

och samarbete, är det relevant att undersöka Europeiska rådets strategier och 

diskussioner kring EU:s kamp mot terrorismen.  

2.2 Europeiska unionens råd (ministerrådet) 
 Ministerrådet består av olika representanter från varje medlemsstat som är 

auktoriserad att utföra arbete på regeringens vägnar. Representanterna består av 

ambassadörer och tjänstemän ifrån medlemsstaterna. Ministerrådet har hand om en 

rad olika frågor gällande EU:s politik men har framförallt två funktioner, att verka 

som beslutsfattande och lagstiftande ihop med Europaparlamentet. Den lagstiftande 

delen innefattar att rådet möts offentligt för att rösta om något specifikt lagförslag. 

Den beslutsfattande funktionen handlar om beslut som rådet tar i området kring den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (ibid.:282). Rådet har även en 

betydelsefull roll när det gäller att stärka medlemsstaternas position då rådet består 

av representanter ifrån dessa (Bache et al., 2011:273). Utöver detta innehar rådet en 

rad andra ansvarsområden, bland annat generella angelägenheter (förberedelser för 

det Europeiska rådets möten, EU:s utvidgningsprocess, finansiera); utrikespolitik 

(handelspolitik, utveckling); GUSP (gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) 

samt ESDP (gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken) (ibid.:281). Inom ramen 

för denna studie är det intressant att undersöka ministerrådets åtgärder och strategier 

då dessa kompletterar det Europeiska rådet som empiriskt studieobjekt genom att 

rådet presenterar konkreta lagstiftande åtgärder samt även ansvarar för den 

gemensamma försvars-och säkerhetspolitiken.   

2.3 Europol 
Europol är EU:s brottsbekämpande organ som samordnar utbyte av 

underrättelseinformation mellan medlemsstaterna. Dess huvuduppgift består av att 

assistera medlemsstaterna för att möjliggöra ett effektivt samarbete när det gäller 

gränsöverskridande brottslighet och terrorism (Polisen, 2017). Detta innefattar bland 

annat att samla in och bearbeta material för att sedan delge medlemsstaterna dessa. I 

dess arbetsuppgifter ingår även att samla in, bearbeta och analysera material från 

medlemsstaternas olika brottsbekämpande myndigheter. Inom Europol existerar 

gemensamma databaser för alla medlemsstater där de exempelvis kan registrera 
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personer som är misstänkta eller inblandade i gränsöverskridande brottslighet. Dessa 

databaser är tillgängliga för alla medlemsstater (ibid.:2017). Organisationen leds av 

en direktör som fungerar som en juridisk företrädare vilken utses av ministerrådet. 

Det existerar även en styrelse som ger strategisk vägledning och övervakar 

organisationens verksamhet. Denna styrelse består av företrädare från varje 

medlemsstat och en enskild företrädare från EU-kommissionen (Europeiska 

Unionen, 2018). 2010 erhöll Europol en formell status som EU myndighet då dess 

mandat utökades till att innefatta sådant som inte helt strikt rör den organiserade 

brottsligheten (Polisen, 2017). Europol är en viktig institution när det gäller kampen 

mot terrorismen då den i hög grad är inblandad i denna kamp och dess relation till 

medlemsstaterna blir särskilt relevant för denna studie.  

2.4  Subsidiaritetsprincipen 
Subsidiaritetsprincipen är en princip som styr vilka befogenheter EU har inom vissa 

områden. Syftet med principen är att på de områden EU inte har exklusiv 

befogenhet, som exempelvis inom säkerhetspolitik, ska medlemsstaterna inneha 

rätten att fatta beslut och vidta åtgärder (Panizza, 2018). Detta på grund av att EU 

vill sträva efter en närhetsprincip, det vill säga att besluten ska tas så nära 

medborgare som möjligt (ibid.). Dock innefattar även principen EU:s rätt att 

intervenera när medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning kan uppnå en viss 

åtgärd som då anses hanteras bättre på en unionsnivå (ibid.) Enligt artikel 5(3) måste 

tre förutsättningar vara uppfyllda för att någon av EU:s institutioner ska kunna få 

tillstånd att agera inom ett visst område (ibid.):  

a) Det ska vara ett område där unionen inte har exklusiv befogenhet utan där 

medlemsstaterna och EU delar på ansvaret.  

b) De åtaganden som planeras att göra kan inte uppfyllas till full utsträckning av 

medlemsstaterna. 

c) Det planerade åtagandet kan genomföras med bättre resultat på unionsnivå. 

Eftersom kampen mot terrorismen i huvudsak är en nationell angelägenhet, blir det 

intressant att analysera hur styrningen på området ser ut, i vilken utsträckning EU 

agerar inom dessa områden och hur de förhåller sig till subsidiaritetsprincipen. 
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2.5 Solidaritetsklausulen 
Solidaritetsklausulen, som trädde i kraft i och med Lissabonfördraget 2009, innebar 

en djupare samverkan inom säkerhetsfrågor för medlemsstaterna inom EU. Den 

bakomliggande grundtanken med klausulen handlar om att ett lands säkerhet inte 

byggs av nationalstaten själv utan i samverkan med andra (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2013). Klausulen utgår även från antagandet om att 

EU-länderna har blivit så integrerade med varandra vilket har försvårat situationen 

för ett medlemsland att förhålla sig neutralt om ett annat medlemsland skulle bli 

utsatt för exempelvis en terrorattack. Inom klausulen fastslås att om ett 

medlemsland blir drabbat på något sätt, av exempelvis en terrorattack eller en 

naturkatastrof, ska medlemsländerna gemensamt handla i en anda av solidaritet och 

unionen ska även mobilisera alla instrument som står till dess förfogande och även 

de militära resurser som medlemsländerna tillhandahåller (ibid.). Vidare beskriver 

klausulen även att om ett medlemsland blir ansatt för ett väpnat angrepp på sitt 

territorium är medlemsländerna skyldiga att genomföra olika former av stöd eller 

bistånd till den drabbade medlemsstaten. Det beskrivs även ytterligare att detta inte i 

någon utsträckning ska påverka en medlemsstat specifika försvars- och 

säkerhetspolitik (ibid.). Solidaritetsklausulen är relevant inom ramen för denna 

studie då den beskriver att säkerheten inte byggs utifrån en enstaka medlemsstat 

utan gemensamt, vilket står i konflikt mot principen att nationalstaten skall ansvara 

för sin egna säkerhet. Det blir därmed intressant att undersöka i vilken utsträckning 

länderna samarbetar och om den nationella säkerhetsuveräniteten på något sätt 

kränks.  

3 Tidigare Forskning 

I följande avsnitt presenteras forskning inom området, i huvudsak inom EU:s interna 

och externa säkerhet, styrnings-begreppet samt EU som säkerhetsgemenskap. Detta 

ger relevant bakgrund till det fokus som uppsatsen har på åtgärder som EU har 

vidtagit utifrån såväl ett styrning- som integrationsperspektiv. 

3.1 Utvecklandet av EU:s interna säkerhetsstyrning 
I EU internal security governance: the case of counter terrorism, diskuterar Monar 

(2014) vilken roll EU har när det gäller den interna säkerheten inom Europa. 
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Författaren problematiserar det faktum att i dagens läge har EU-styrning kring 

säkerhet blivit ett fenomen, där EU har, via Amsterdam- och Lissabonfördragen, 

erhållit ett mandat för att kunna agera på området intern säkerhet (Monar, 

2014:196). EU har då genom artikel 3(2) erhållit mandat för att upprätthålla en hög 

nivå av säkerhet genom en lång rad av åtgärder, exempelvis genom juridiskt och 

polisiärt samarbete (ibid.:196). Utöver detta har även EU skapat en rad organ som 

exempelvis Europol, Eurojust och Frontex. Dessa arbetar även inom områden som 

exempelvis datadelning, riskbedömning samt koordinering mellan nationell polis 

och juridiska myndigheter.  

Monar (2014) menar att EU idag har etablerat sig som en egen anti-terror aktör i sin 

egen rätt, till skillnad från det traditionella mellanstatliga samarbetet i interna 

säkerhetsfrågor som ägt rum mellan EU:s medlemsstater (Monar, 2014:207). Denna 

utveckling, menar Monar, har förändrat EU:s interna säkerhetsstyrning framförallt 

utifrån tre aspekter. Den första aspekten innebär att EU har genomfört en distinkt 

förändring i det att organisationen förändrat sina strategier utifrån mer mjuka 

instrument före 9/11 till att istället använda sig av mer hårda bindande medel 

(Monar, 2014:198). Före 9/11 kännetecknades kampen mot terrorismen framförallt 

av ett mellanstatligt samarbete i form av icke-bindande åtgärder som exempelvis 

rekommendationer, resolutioner samt sammanställningar. Nu har istället en tydlig 

övergång gjorts genom att mer hårda metoder som direktiv och lagar inkluderas, där 

den första lagliga definitionen av terrorism presenterades år 2002 (Monar, 2014:198 

& Rees & Argomaniz, 2013:228–229). Den andra aspekten som förändrat EU:s 

säkerhetsstyrning handlar om den institutionella förändringen, menar Monar (2014). 

Fler resurser har givits till olika centrala institutioner så som den europeiska 

polismyndigheten Europol, den europeiska rättsliga myndigheten Eurojust samt den 

europeiska gräns- och kustbevakningsmyndigheten Frontex (ibid.:198–199). Den 

tredje aspekten kring den interna säkerhetsstyrningen handlar om att den har 

externaliserats i det att den nu innefattar en global dimension. Den globala 

dimensionen innefattar bland annat ett ökat partnerskap med länder i tredje världen 

och även kapacitetsuppbyggnad i tredjevärlden (ibid.:199).  

Denna utveckling kan vara problematisk ur ett nationellt säkerhetsperspektiv, menar 

Monar, då intern säkerhet är något som nationalstaten traditionellt sett ansvarat för. 
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Vidare menar han att om EU:s interna säkerhetsapparat fortsätter att utvecklas i takt 

med dess upptrappade anti-terror åtgärder, kan detta förändra förhållandet mellan 

medlemsstaterna och EU kring vem som egentligen ska garantera säkerheten för 

Europas medborgare (Monar, 2014:207–208). Monar fortsätter sitt resonemang i 

ytterligare en artikel och menar att i dagsläget har EU inte ersatt medlemsstaternas 

roll kring nationell säkerhet utan har fortfarande ganska restriktiv påverkan på anti-

terror åtgärder (Monar, 2015:335). EU:s antiterror policys kan därför kännetecknas 

av ett avancerat institutionellt system bestående av samarbete och koordinering av 

medlemsstaternas nationella styrningssystem snarare än en överstatlig EU-

myndighet som styr arbetet (Monar, 2014:207–208).  

3.2 Externaliseringen av EU:s anti-terror strategier 
Cross (2017) argumenterar i The Journal of European Integration, att EU använder 

varje terroristattack som en legitim anledning att stärka dess roll i kampen mot 

terrorismen. Han menar vidare att den externa dimensionen av EU:s policys har 

stärks successivt som en respons till de terrorattentat som har ägt rum. Traditionellt 

sett, menar Cross, har EU bemött terrorism med interna handlingsåtgärder medan 

det nu går att se ett mönster av mer externa åtgärder. Dessa nya åtgärder är mer 

konkreta och har som mål att stärka EU:s yttre gränser (Cross, 614). Cross 

exemplifierar detta vidare genom att hänvisa anförandet av den höga representanten 

för utrikes- och säkerhetsfrågor, Federica Mogherinis, där Mogherini menar att 

såväl externa som interna lösningar krävs för att bekämpa terrorismen (ibid.:617). 

Vidare påpekas det i artikeln att flera viktiga aktörer inom EU har tryckt på för att 

EU ska ta kraftfullare tag mot terrorismen och att dessa åtgärder bör ges en mer 

överstatlig karaktär. EU:s samordnare mot terrorism beskrev att Kommissionen och 

den europeiska utrikestjänsten bör ta över all form av hantering gällande terrorism, 

och att samordnarens roll ur den synvinkeln, var överflödig (ibid.:616). Vidare 

skriver Cross att efter en tredje attack på europeiska städer beskrev flera EU-

representanter att lösningarna på terrorismen består av att genomföra flera 

överstatliga åtgärder. Dessa skulle bland annat inkludera en form av spårning och 

kontroll av individer, vilket enligt Cross (2017) indikerar en hårdare styrning än den 

som varit rådande (ibid.:616–617). Cross avslutar artikeln genom att argumentera 

för det faktum att behandla olika typer av kriser inom EU med mer integration är 
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legitimt utifrån en moralisk och universell synpunkt. Detta då EU, vid dess 

konstitutionella utformning, hade en vision att fred och säkerhet skulle vara centralt, 

för att förhindra en upprepning av de blodiga krig som hade varit. Vidare menar 

Cross att en del av integrationsprojektet handlade om att ge upp en del av statens 

suveränitet för att skydda den ifrån olika nationalistiska uppror, vilket är exakt det 

som behövs nu när hotet heter terrorism (ibid.:621).  

3.3 Typer av EU styrning 
Majone (1996) beskriver EU:s styrning som reglerande och dominerande, där lagar 

främst har använts som styrmedel (Pierre & Peters, 2009:99). EU har genom denna 

typ av styrning utfärdat regleringar som måste implementeras av medlemsstaterna, 

för att kunna försäkra sig om att alla medlemsstater efterlever dessa (ibid.:99). 

Vidare hävdar Pierre och Peters att EU:s styrningspolitik har transformerats och 

involverar nu fler och fler interventioner på central nivå genom till exempel den 

europeiska arresteringsordern. En annan typ av styrning som uppkommit är den så 

kallade Open Method of Coordination (OMC) som innefattar ett mellanstatligt fokus 

där medlemsstaterna skapar sina egna mål och riktlinjer för att följa EU:s policys, 

snarare än att följa den konventionella ”hårda” metoden. Denna metod är en del av 

det som kallas den nya typen av styrning där förhandling är mer framträdande än 

traditionell auktoritet (ibid.:94–95). Grunden i OMC-metoden består i att inte 

etablera ett enstaka ramverk utan snarare att dela erfarenheter och gemensamt 

lärande riktlinjer, som är enkla att implementera på nationell och lokal nivå 

(Eberlein & Krewer, 2004:123).  

3.4 Säkerhetsgemenskap 
Haas (1958) beskriver säkerhetsgemenskap som en grupp av människor som har 

blivit integrerade inom ett visst territorium och känner en känsla av gemenskap 

(Haas, 1958:442). Denna säkerhetsgemenskap innefattar delade identiteter, värden 

och meningar, där aktörerna delar syn på olika normer och gemensamma 

handlingar. Gemenskapen innehåller även många direkta relationer där interaktioner 

påträffas i olika situationer. Gemenskapen ska även innehålla en nivå av långsiktiga 

intressen där aktörerna känner en skyldighet och ett ansvar gentemot varandra 

(Adler & Barnett, 1998:31). De strukturer som driver på denna djupare 



 

10(40) 

 

integrationen kan vara en gemensam känsla av yttre hot vilket skulle möjliggöra ett 

djupare samarbete och en vilja att genomföra detta (Haas, 1958:447).  

Utifrån tidigare forskning kring EU:s åtgärder mot terrorism blir det relevant att 

undersöka hur denna utveckling har fortgått och hur styrningen egentligen ser ut det 

gäller anti-terrorism. Kännetecknas EU:s kamp mot terrorismen av ett avancerat 

mellanstatligt samarbete som Monar (2014) beskriver eller styrs det i högre grad på 

en överstatlig nivå? I nästa avsnitt presenteras de teorier som ska användas för att 

analysera EU:s åtgärder och strategier mot terrorism.  

4 Teoretiskt ramverk 

I denna del presenteras de teorier som utgör uppsatsens analytiska grund. Teorierna 

presenteras först utifrån dess helhet för att sedan presenteras utifrån dess sub-teorier, 

vilka kommer att användas i denna uppsats. Avsnittet avslutas med en förklaring för 

teoriernas användning och utformning.  

4.1 Styrningsteori 
Den teori som används för att beskriva EU:s åtgärder och strategier mot terrorism är 

styrningsteori. Styrning kan förklaras som ett slags styrelseskick som skapas för att 

hjälpa till att tillhandahålla vissa allmänna behov inom stater eller samhällen 

(Monar, 2014:200). Inom ett effektivt samhälle krävs att samhället använder sig av 

ett antal mekanismer för att identifiera gemensamma problem och mål som ska 

kunna lösa dessa problem. För att använda styrningsperspektivet i forskning ligger 

fokus på hur den avgörande styrningsfunktionen är utförd och vem som utför denna. 

Begreppen vem och hur är alltså centrala i hur ett problem kan analyseras utifrån en 

styrningsteori (Pierre & Peters, 2009:92). Styrning är ett väldigt brett teoretiskt 

begrepp som innefattar många aspekter och här har en specifik del inom 

styrningsteorin valts ut, mjuk respektive hård styrning.  

4.1.1 Hård och mjuk styrning 

Hård styrning kännetecknas av regler som exempelvis fördrag, direktiv och 

föreskrifter. Denna hårda styrning kännetecknas av lagbaserade föreskrifter, där ju 

striktare mekanismer kring kontroll, övervakning och sanktioner som utfärdas, desto 

hårdare är styrningen. Den europeiska kommissionen lägger ett förslag till 
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ministerrådet och parlamentet som sedan diskuterar och debatterar förslaget och 

slutligen röstar om det. Dessa förslag implementeras därefter hos medlemsstaterna 

(ibid.:255). Förslagen är oftast lagligt bindande (Moos, 2009:397). Mjuk styrning 

kännetecknas, till skillnad från hård styrning, av fler icke-bindande regler. Ju mindre 

bindande regleringarna är, desto mjukare är styrningen (Magetti, 2015:252). Denna 

mjuka styrning innefattar även en frihet hos medlemsstaterna kring implementering 

av mer mjuk reglering (Wilkoszewski & Sunby, 2016:448–449). Icke-bindande 

regler är förhandlade genom inkluderande processer mellan privata och offentliga 

aktörer. Genomförandet av dessa regler är således flexibelt och detaljerna styrs av 

medlemsstaterna (Magetti, 2015:255). En mellanstatlig koordinering genom mjuka 

instrument, så som rekommendationer, riktlinjer, råd och övertalning, är ofta det 

som styr snarare än lagar och direktiv. Reglerna sker ofta på en horisontell nivå 

snarare än en vertikal och är ofta mindre stringenta än bindande regler (ibid.: 255, 

256; Moos, 2009:397).  

4.2 Integrationsteori 
1951 signerades ett avtal i Paris av regeringsrepresentanter ifrån Belgien, Frankrike, 

Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Avtalet markerade en början av 

den process som kom att kallas europeisk integration. Processen innefattar att olika 

områden, som traditionellt sett behandlats av medlemsstaterna, till en ökad grad har 

behandlats gemensamt med andra regeringar eller av olika institutioner (Bache, 

Stephen & Balmer, 2011:3). Detta innebär att nationella regeringar ger ifrån sig 

delar av sin suveränitet som stat för att behandla olika problem gemensamt (ibid.:3). 

Utifrån teorin om integration utvecklades senare olika sub-teorier som har olika syn 

på integrationsprocessen och vad som styr den.  

4.2.1 Neofunktionalism, ursprung och innebörd 

Den neo-funktionalistiska teorin utarbetades i slutet av 1950-talet och i början på 

1960-talet som en respons på utvecklandet av den europeiska kål och 

stålgemenskapen (ECSC) och det europeiska ekonomiska samarbetet (EEC) 

(Niemann & Schmitter, 2009:45). Neofunktionalismen har likheter med den så 

kallade funktionalistiska teorin och berör teknokratiskt beslutsfattande, stegvis 

förändring och en lärande process. Specifikt har teorin kretsat mycket kring fokus 

på det självständiga inflytandet hos överstatliga institutioner och den ökade rollen 
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hos olika intressen (ibid.:46). Eftersom teorin är en del av integrationsteori är dess 

huvudfokus synen på integration. En av teorins grundare, Ernst Haas, ser integration 

som en process där politiska aktörer inom olika nationella kontexter är övertalade att 

förändra sina lojaliteter, förväntningar och politiska aktiviteter till ett politiskt 

center. Detta nya centrat består således av olika institutioner som kräver 

beslutsamhet över nationalstaterna och slutresultatet formuleras sedan utifrån ett 

nytt politiskt centrum som står över det gamla (ibid.: 47).  

4.2.2 Neofunktionalismens syn på integrationsprocessen 

Neofunktionalismen ser aktörer som rationella och självintresserade som kan 

förändra sina preferenser och som ser en begränsning i nationella lösningar på 

problem (Niemann & Schmitter, 2009:48). Det ligger i aktörernas intressen att ändra 

lojaliteter och intressen mot det nya politiska centrumet. När väl det nya politiska 

centrumet (institutionen) är etablerad försvinner den från kontrollen av dess skapare 

och fokuserar på att öka sin egen makt. Aktörerna inom institutionen agerar då som 

representanter för att öka integrationen genom att influera eliter inom regeringar i 

syfte att styra nationers intressen (ibid.:48). Justeringar inom en fråga härstammar 

ofta ifrån tidigare beslut och beslut är ofta tagna mot bakgrund av press från ett 

tidsperspektiv och dålig kunskap om konsekvenserna av ett visst beslut. 

Gemenskapsagendan är ofta kännetecknad av ett överstatligt beslutsfattande där 

kompromisser ofta sluts för att stärka ett gemensamt intresse snarare än flera olika 

delade intressen (ibid.:48–49).  

4.2.3 Spillover 

För att vidare analysera integrationsprocessen används begreppet spillover inom 

neofunktionalismen. Begreppet används för att beskriva en ökad integration och att 

kunna identifiera de mekanismer som driver denna ökade integration genom ett ökat 

ömsesidigt beroende (Niemann & Schmitter, 2009:49). Innebörden av begreppet 

beskrivs som att integrationen inom en viss sektor leder till en press på stater att 

även integrera i andra sektorer. Sektorerna är då till en så hög grad beroende av 

varandra att när väl en sektor integreras blir det väldigt svårt att inte integrera även 

den andra (ibid.:49). Sektorerna antas vara ömsesidigt beroende av varandra i den 

utsträckningen att det är omöjligt att åtskilja dem på något sätt, vilket innebär att 

problemet är lättare att hantera om båda sektorerna därför integreras (ibid.:49).  
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4.2.4 Funktionell Spillover 

Inom spillover begreppet brukar funktionell spillover nämnas. Den funktionella 

spillover effekten beskriver att om ett mål ska uppnås inom ett område kan detta 

bara göras genom ett djupare konsoliderande på området. Detta skapar en press på 

aktörer att genomgå ett djupare samarbete på grund av de strukturer som existerar. 

Exempelvis, för att uppnå ett mål inom säkerhetspolitiken kan detta enbart göras om 

andra områden inkluderas i denna process (ibid.:57).  

Hård och mjuk styrning samt neofunktionalismen används i denna uppsats för att 

analysera EU:s åtgärder och strategier i kampen mot terrorism. Centrala begrepp 

plockas ut från valda teorier för att en möjliggöra en operationalisering. Ett 

analysschema konstrueras, som presenteras under 4.5, där begrepp utifrån hård och 

mjuk styrning operationaliserats. Neofunktionalismen operationaliseras också 

genom två hypoteser, vilka beskrivs under operationaliseringsdelen.   

5 Metod 

5.1 Kvalitativ Textanalys 
De metodiska utgångspunkter som är relevanta att använda givet mitt syfte och 

frågeställningar är kvalitativa. Ett skäl för att välja en kvalitativ undersökning 

istället för en kvantitativ handlar om att det är det centrala i texten som analyseras, 

vilket kan kräva en djup och detaljerad läsning av texten vilket är svårt att mäta med 

en kvantitativ analys (Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Towns & Wägnerud, 

2017:211).  En kvalitativ metod som med fördel därför kan användas är kvalitativ 

textanalys. En kvalitativ textanalys utgår ifrån att forskaren, genom noggranna och 

upprepade läsningar av textens delar, tar fram det västenliga innehållet (ibid.:211). 

Tolkning av information är här i fokus och det är utifrån forskarens uppfattning som 

materialet tolkas (Holme & Solvang, 1997:76).  Det material som undersöks är det 

Europeiska rådets och ministerrådets strategier och åtgärder mot terrorism vid ett 

antal tillfällen över tid. En tidslinje är utvald som studieobjekt vilken sträcker sig 

från 28 juni 2013 till och med 22 juni 2017. Nedslag görs inom ramen för denna 

tidslinje i syfte att studera åtgärder och strategier i anslutning till olika terrordåd. En 

anledning till att jämföra ett fenomen över tid är att säkerheten kring en eventuell 

förändring ökar om studien utgår ifrån några olika tidpunkter än om samma 
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företeelse hade undersökts utan någon tidsaspekt (Esaiasson et al., 2017:146–147). 

En ytterligare relevant aspekt kring att undersöka om någonting har förändrats över 

tid är att kravet på god validitet sänks. När en jämförelse över tid genomförs räcker 

det med att validiteten är måttligt hög för att det ska utgöra ett substantiellt intresse 

(ibid.:147). 

5.2 Teorikonsumerande fallstudie 
Undersökningen genomförs utifrån ett teorikonsumerande perspektiv, då det är ett 

enskilt fall som står i centrum, EU:s anti-terror åtgärder (ibid.:42). Valet av en 

teorikonsumerande teori istället för en teoriprövande grundas i att teoriprövande 

undersökningar främst syftar till att undersöka om vald teori kan säga något om 

andra fall. I denna studie är istället det främsta syftet att analysera EU:s åtgärder och 

strategier på området och inte att ge en generaliserad bild om andra fall vilket gör att 

en teorikonsumerande studie blir lämplig (ibid.:89–90). Hård och mjuk styrning 

samt neofunktionalismen prövas därför på vald empiri (ibid.:89–90). 

Studien består i huvudsak av frågor av beskrivande karaktär då EU:s åtgärder 

beskrivs och analyseras. Beskrivande studier handlar om att ge svar på frågor som 

var, när, hur, vem eller vilka. Eftersom det är ett specifikt fall som studeras, kan 

studien därför klassificeras som en fallstudie (ibid.:26–27). George och Bennet 

(2005) definierar en fallstudie som en grupp av händelser som är väldefinierade ur 

en historisk tidsepok (George & Bennet 2005:17–18). En fallstudie används för att 

erhålla en djup förståelse av en situation där processen är i huvudfokus (Merriam, 

1998:19). I detta fall handlar det om att förstå innebörden av EU:s mot terrorism. 

Fallstudien skiljer sig mot andra typer av kvalitativ forskning i det att fördjupade 

analyser genomförs av en specifik enhet eller ett system (ibid.: 19,27). Utifrån 

studiens första frågeställning handlar analysen om att jämföra ett antal terrordåd 

över tid. En systematisk undersökning av texten är därför lämplig. Den syftar till att 

klargöra idéstrukturer genom att lyfta fram och beskriva vissa passager i texten som 

anses relevanta utifrån valda analysfrågor (Esaiasson et al., 2017:213). Detta görs 

vanligtvis genom att logiskt ordna och placera in passager i texten i olika enklare 

kategorier (ibid.:213).  
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5.3 Empiriskt urval 
Det utvalda empiriska materialet hämtas från ministerrådets och det Europeiska 

rådets dokument kring strategier och åtgärder mot terrorism utifrån en tidslinje 

mellan 2013 och 2017. Denna tidslinje hämtas från det Europeiska rådets och 

ministerrådets officiella hemsida, www.Consilium.europa.eu.  

Urval utifrån denna tidslinje genomförs och begränsas till de strategier och åtgärder 

som publicerats i samband med någon attack som gjort mycket skada. Nedslag görs 

därför i samband med Charlie Hebdo dåden i januari 2015, terrordåden i Paris 13–

14 november 2015, samt attentaten i Manchester 22 Maj 2017. Att urvalet begränsas 

till tre specifika terroristattacker görs på grund av tidigare forskning som beskriver 

att EU använder varje ny terroristattack i syfte att stärka sin roll på området (Cross, 

2017: 610). Det blir då intressant att se om denna studie delar (Cross, 2017) slutsats 

att situationen förhåller sig på detta sätt. Valet av just dessa tre attacker gjordes 

utifrån att de inträffade med en viss tidsmarginal och på det sättet möjliggjordes en 

analys före respektive efter dåden.  

Esaiasson et al. (2017) skriver att allt relevant material bör analyseras men eftersom 

en textanalys innehåller en mycket detaljerad läsning av materialet blir det svårt att, 

med tanke på tidsbegränsningen för denna studie, analysera allt relevant material 

(Esaiasson et al, 2017:226). Urvalet som genomförs är strategiskt i den bemärkelse 

att det enbart fokuserar på det Europeiska rådets och ministerrådets åtgärder och 

strategier kring anti-terrorism och därför är urvalet ganska snävt. När det gäller valet 

av det Europeiska rådet som studieobjekt kan detta motiveras utifrån att det är det 

Europeiska rådet som sätter upp de generella riktlinjerna kring hur EU:s kamp mot 

terrorismen ska se ut. Det utgör även ett intressant studieobjekt i den bemärkelsen 

att organisationen skapades som en mellanstatlig organisation, men har enligt 

många forskare istället bidragit till den ökade överstatliga dimensionen av EU 

genom att institutionen utvecklats till den motor som driver integrationen framåt 

(Bache, et al, 2011:272, 275, 277). Valet av ministerrådet som analysobjekt har en 

bakgrund i att detta råd är en lagstiftande institution, som utfärdar åtgärder inom 

olika områden, och därmed utgör ett relevant komplement till Europeiska rådet, vars 

syfte är att utfärda generella riktlinjer och strategier (ibid.:282). Andra relevanta EU 

institutioner, som exempelvis kommissionen, hade också kunnat utgöra ett rimligt 

http://www.consilium.europa.eu/
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studieobjekt, men då hade det varit en risk för att urvalet blivit för brett och det hade 

krävts en väldigt lång tid för att genomföra analysen. Eftersom textanalysen syftar 

till att genomföra en intensiv läsning av texten, med syfte att fånga in vissa centrala 

delar, kan det bli svårt med ett allt för stort och brett material (Esaiasson et al., 

2017:211).  

5.4 Validitet och reliabilitet 
Innan operationaliseringsdelen presenteras behöver begreppen validitet och 

reliabilitet diskuteras. Validitet handlar om huruvida de specifika frågor forskaren 

ställer till texten utgör rimliga empiriska indikatorer på det fenomen som ska 

undersökas (Esaiasson et al., 2017:222). Validiteten uppnås vid god 

överenstämmelse mellan de teoretiska definitionerna och de operationella 

indikatorerna, det vill säga att vi mäter det vi påstår att vi mäter (ibid.:57). I denna 

uppsats används beskrivningar av vad som kännetecknar mjuk och hård styrning 

samt hypoteser ifrån neofunktionalismen som operationella indikatorer, vilka 

hämtas ifrån etablerade teorier (Magetti, 2015). Mjuk och hård styrning bryts ner till 

subkategorier anpassade för mitt analysmaterial, men med förankring i teorin, vilket 

skapar en god begreppsvaliditet. Hypoteserna är konstruerade utifrån några av 

neofunktionalismens centrala delar och utgör således en god begreppsvaliditet. 

Reliabiliteten å andra sidan handlar istället om frånvaron av slumpmässiga eller 

osystematiska fel. Det handlar om att vara noggrann i utformningen av 

undersökningen för att undvika eventuella slarvfel (ibid.:64–65), vilket har varit en 

genomgående strävan i denna studie.  

5.5 Operationalisering 
För att praktiskt kunna svara på studiens frågeställningar har de teorier som valts ut 

operationaliserats. I forskningsprocessen skapas operationella indikatorer som utgör 

beskrivningar på hur de valda analysenheterna tilldelas värden när den empiriska 

undersökningen genomförs (Esaiasson, et al., 2017:55) Analysen genomförs i två 

steg där steg 1 innefattar en analys av EU:s åtgärder utifrån hård och mjuk styrning. 

Steg 2 utgår utifrån ett antal uppställda hypoteser hämtade ifrån 

neofunktionalismen, vilka prövas mot det empiriska materialet. När det gäller den 

första delen av analysen, konstrueras ett analysschema där olika karaktärsdrag ur 

vald styrningsteori tas fram för att jämföras med vald empiri. Mjuk och hård 
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styrning undersöks därmed utifrån i vilken de frekvens de förekommer vilket 

beskrivs under tabell 1. När det gäller det andra steget i analysen, analyseras 

empirin som en process, där de åtgärder och strategier kring EU:s anti-terror 

policys, som beskrivits i steg 1 i analysen, analyseras utifrån neofunktionalismen. 

Hypoteser hämtade från teorin kring neofunktionalism används för att undersöka om 

dessa kan ses som rimliga när det gäller förståelsen av åtgärder och strategier som 

genomförts.  

Analysmodellen består i första hand av förhandsdefinierade kategorier där fokus 

ligger på att ta fasta på tänkbara frågesvar (Esaiasson, et al., 2017:222–223). Ett 

öppet förhållningssätt används dock till viss del i det att vissa kategorier kan 

uppkomma under arbetets gång utifrån vad som återfinns i det empiriska materialet, 

vilket gör metoden till en kombination av deduktiv och induktiv (Boréus & Kohl, 

2018:50). Det ställs både tekniska och intellektuella krav på denna metod. De 

tekniska kraven består i att formen av kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande 

och tillämpningsbara. De intellektuella består i att kategorierna ska vara fruktbara 

(ibid.:223).  

Steg 1: I tabell 1 nedan presenteras två olika analytiska kategorier vilka fungerar 

som varandras motpoler. Dessa är hämtade och bearbetade utifrån teorin kring mjuk 

och hård styrning. 

 Hård styrning:  Mjuk styrning:  

Hur kännetecknas 

de strategier mot 

terrorism som 

beskrivs i texten?    

Kontroll av 

medlemsstaterna, 

processen styrs ifrån en 

central nivå, lite frihet för 

medlemsstaterna i 

implementation.  

Frihet vid implementering, 

mellanstatlig koordinering, flexibelt 

genomförande och detaljer styrs av 

medlemsstaterna. 

Vilka konkreta 

åtgärder 

presenteras?  

 

Fördrag, direktiv, lagar och 

föreskrifter.  

Rekommendationer, riktlinjer, råd, 

övertalning. 

Tabell 1 Operationalisering av hård och mjuk styrning 
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Utifrån dessa analytiska kategorier analyseras förekomsten av respektive 

analyskategori. Dessa förekomster har delats in i fyra olika grader av förekomst 

enligt följande:  

Hård styrning: 

Förekommer inte alls: Inga bindande åtgärder föreslås. De strategier som 

presenteras föreslås hanteras uteslutande av medlemsstaterna och inte på 

unionsnivå.  Förekommer i liten utsträckning: Det förekommer någon enstaka 

bindande åtgärd. De strategier som presenteras föreslås hanteras i liten grad på en 

central nivå. Förkommer i ganska stor utsträckning: Det förekommer bindande 

åtgärder till en viss grad. De strategier som presenteras föreslås hanteras delvis på 

en central nivå. Förkommer i stor utsträckning: Det förekommer mestadels 

bindande åtgärder. De strategier som presenteras föreslås hanteras i hög grad på 

central nivå.  

Mjuk styrning:    

Förkommer inte alls: Inga icke-bindande åtgärder föreslås. De strategier som 

presenteras föreslås hanteras uteslutande på unionsnivå och inte på en 

mellanstatlignivå. Förekommer i liten utsträckning: Det förekommer någon enstaka 

icke-bindande åtgärd. De strategier som presenteras föreslås hanteras i liten grad på 

en mellanstatlig nivå. Förekommer i ganska stor utsträckning: Det förekommer 

icke- bindande åtgärder till en viss grad. De strategier som presenteras föreslås 

hanteras delvis på en mellanstatlig nivå. Förekommer i stor utsträckning: Det 

förekommer mestadels icke-bindande åtgärder. De strategier som presenteras 

föreslås hanteras i hög grad på en mellanstatlig nivå.  

Steg 2: 

Nedan presenteras de hypoteser som är framtagna ur teorin kring 

neofunktionalismen. Dessa testas således mot det empiriska materialet för att 

undersöka ifall de kan utgöra en relevant förståelse för problemet.  

Hypotes 1: Beslutsfattare inom unionen ser begränsningar på nationella lösningar på 

problemet och beskriver istället att lösningar är bäst uppnådda på unionsnivå. 



 

19(40) 

 

Hypotes 2: Det har skett en djupare integration på området genom ett ökat 

ömsesidigt beroende och genom en spillover effekt. 

Operationalisering av mjuk och hård styrning, samt neofunktionalismen, grundas i 

teoriavsnittet där centrala delar valts ut för att testas mot det empiriska materialet. 

Dessa kommer således genomsyra uppsatsens analysdel och användas som 

uppsatsens verktyg för att analysera det empiriska materialet.  

6 Analys 

I detta kapitel presenteras analysarbetets olika steg. Steg 1, består av en beskrivning 

av de åtgärder och strategier som presenteras i de empiriska dokumenten för att 

analysera om de karakteriseras av mjuk eller hård styrning. I Steg 2 analyseras dessa 

strategier utifrån ett neofunktionalistiskt perspektiv för att undersöka hur dessa 

åtgärder kan förstås. Det empiriska materialet tematiseras sedan tidsmässigt i 

relation till de olika terrorattentaten för att ge en tydlig bild av de olika 

analysmomenten. Analysen presenterar kronologiskt strategier och åtgärder i 

samband med terrordåden från år 2013 till och med år 2017.  

6.1 Mjuk och hård styrning i EU:s arbete mot terrorism, 2013–2017 

6.1.1 Strategier och åtgärder mot terrorism före Charlie Hebdo  

Mot bakgrund av rapporten av EU:s samordnare mot terrorism beslutade 

ministerrådet i juni 2013 att stödja medlemsländernas åtgärder mot utländskt 

stridande i form av förebyggande åtgärder, informationsutbyte, straffrättsliga 

åtgärder samt samarbete med länder utanför EU. Det Europeiska rådet betonade den 

30 augusti 2014 att dessa åtgärder bör skyndas på och att ministerrådet och 

Europaparlamentet i detta avseende snarast bör slutföra sitt arbete. Rådet beslutade 

även att ett antal särskilda åtgärder kommer att införas vilka kommer att påskynda 

genomförandet av tidigare bestämda åtgärder. 9 oktober samma år påpekade även 

ministerrådet att ett direktiv om passageraruppgifter, som tidigare hade utfärdats, 

även bör slutföras: 

Som uppföljning av slutsatserna från Europeiska rådets möte i augusti 2014 

instämde ministrarna i att den slutliga utformningen av EU:s direktiv om 

passageraruppgifter är brådskande och uppmanade Europaparlamentet att anta 
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sin ståndpunkt så snart som möjligt. De var också ense om att inom befintliga 

rättsliga ramar förbättra kontrollerna vid Schengenområdets yttre gränser. Rådet 

beslutade dessutom om ett antal särskilda åtgärder, som kommer att påskynda 

genomförandet av tidigare beslutade åtgärder (Europeiska Rådet & Europeiska 

Unionens råd 2014).  

Bland de dokument som återfinns publicerade finns inte många åtgärder riktade mot 

terrorism. Det som kan konstateras är att de åtgärder som diskuteras är i största 

utsträckning stöd av olika former till medlemsstaterna, vilket kännetecknas av mjuk 

styrning i stor utsträckning, då medlemsstaterna driver dessa åtgärder. Som 

ovanstående citat illustrerar beskriver det Europeiska rådet dock situationen som 

brådskande, samt att utformningen av ett passagerardirektiv diskuteras, vilket är 

bindande, som innebär att hård styrning förekommer till en liten utsträckning.  

6.1.2 Strategier och åtgärder efter Charlie Hebdo  

Den 7 januari 2015 attackerades den franska satirtidningen Charlie Hebdo i Paris 

där tolv människor dödades. Dådet antogs vara kopplat till islamistisk extremism 

och som en eventuell direkt reaktion på att satirtidningen Charlie Hebdo 

satirteckning på ledaren för den islamiska staten, Abu Bakr al-Baghadi (Moberger, 

2015).  

Efter attackerna mot tidskriften Charlie Hebdo den 7 januari 2015 utfärdades en rad 

uttalanden och riktlinjer. Ministrarna för rättsliga och inrikesfrågor genomförde ett 

uttalande kring vad som behövs göras i kampen mot terrorism (Council of the 

European Union, 2015). Här beskrivs tydligt att åtgärder behöver stärkas mot 

terrorism både på EU- och nationell nivå men framhåller ett flertal gånger att det är 

på EU nivå en kraftfull respons ska ligga:  

It is important to provide a determined response at EU - level. The latest events 

have clearly proved the existence of this multidimensional threat involving different 

areas of crime. The necessity and importance of effectively coordinated and 

coherent approach is of the utmost importance. In this regard, a European agenda 

on Security is needed to address the threats to internal security of the EU for the 

next years (Council of The European Union, 2015:4).  

Citatet visar att det är på EU-nivå kraftfulla åtgärder ska ligga och att en europeisk 

agenda för säkerhet därför är nödvändig för att hantera inre säkerhetshot. Detta 

indikerar en lite hårdare styrning då citatet signalerar att det inte är medlemsstaterna 
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som är i fokus, utan det är en europeisk säkerhetsagenda som ska etableras på EU-

nivå. Detta stödjer även Pierre och Peters (2009) teori att EU-styrning nu 

kännetecknas utifrån en central nivå, vilket även bekräftas av Monar (2014) som 

menar att ett ramverk kring intern styrning nu etablerats på riktigt. Samtidigt 

beskrivs även åtgärder som behöver göras på internet, till exempel att upptäcka 

olagligt innehåll samt att förstärka utbytet av information:  

The further possibilities to detect and remove illegal content, in full respect of 

fundamental rights, fundamental freedoms and in full accordance to national 

legislation. The possible creation of effective counter- narratives, notably on social 

media, should also be explored. In this context, Internet referral capabilities, also 

through Check-the-web, could be developed within Europol to support efforts of 

Member States in detecting illegal content and improving exchange of information 

(Council of the European Union, 2015:5). 

Detta citat belyser att relevanta åtgärder inte enbart ska utföras på en unionsnivå 

utan att Europol i detta fallet ska stödja medlemsstaternas insatser, vilket visar på en 

mer mjuk styrning. Sammantaget kännetecknas det gemensamma uttalandet av både 

tendenser att adressera problemet på en EU nivå och en mellanstatlig nivå. 

Vidare, den 9 februari sammanträdde ministerrådet med anledning av de nyliga 

terroristdåden i Europa och övriga världen för att diskutera hur detta bör hanteras:  

Rådet uppmanar till genomgripande åtgärder mot terrorism som är i linje med 

EU:s strategi för kampen mot terrorism från 2005 och helt förenliga med folkrätten, 

grundläggande värderingar och internationella människorättsnormer. Trots att det 

är medlemsstaterna som har huvudansvaret för att hantera terrorism kan EU i sig 

på många sätt bidra med ett mervärde (Council of the EU, 2015:1).  

Detta citat illustrerar en form mjukare styrning, jämfört med det gemensamma 

uttalandet, då rådet uttryckligen skriver att det är medlemsstaterna som har 

huvudansvaret för att bekämpa terrorismen och att EU endast fungerar som stöd. 

Rådet påpekar även att yttre åtaganden mot terrorism behöver genomföras och att 

”terrorismbekämpningen kommer genomsyra all EU:s utrikespolitik” (Council of 

the EU, 2015:1). Specifikt deklareras att bättre och mer riktade åtgärder behöver 

göras mot länder i Mellanösternregionen i syfte att främja internationellt samarbete.  
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Några allmänna riktlinjer i kampen mot terrorism togs även fram i samband med 

dådet då ett informellt möte hölls mellan alla stats- och regeringschefer den 12 

februari: (Council of the EU, 2015). Där framkom följande:  

1. Att säkerhetsställa den allmänna säkerheten:  

- EU-lagstiftarna ska anta ett kraftfullt och effektivt direktiv när det gäller 

passageraruppgifter. 

- Kommissionen bör utfärda operativa riktlinjer för att stärka och modernisera EU:s 

yttre gränser i form av införandet och systematiska och samordnade kontroller inom 

alla databaser. 

- Brottsbekämpande och rättsliga myndigheter bör intensifiera sitt arbete angående 

informationsutbyte via Europol och Eurojust.  

- Berörda myndigheter ska stärka samarbetet i hanteringen av olagliga skjutvapen. 

- Medlemsstaternas säkerhetstjänster bör ingå i ett fördjupat samarbete.  

- Medlemsstaterna bör även snabbt genomföra de bestämmelser som kommit 

överens om tidigare för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.  

- Direktiv ska utfärdas snarast möjligen kring nät- och informationssäkerhet.  

2. Att förebygga radikalisering och värna om värden 

Här påpekas bland annat att åtgärder behöver lyftas fram som står i 

överenstämmelse med nationella konstitutioner. De föreslår exempelvis ett ökat 

samarbete mellan offentliga myndigheter och den privata sektorn på EU-nivå och ett 

närmare samarbete med Europol för att upptäcka och avlägsna internetinnehåll. 

Även initiativ kring social integration och rehabilitering efterfrågas 

3. Att samarbeta med våra internationella partners 

- Det bör till ett ökat samarbete med tredjeländer, specifikt i mellanöstern där bättre 

riktade EU-stöd och starkare gränskontroller bör etableras. 

- Ett EU ska samordna sitt internationella engagemang i FN och i det globala 

forumet för terroristbekämpning 
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Vidare sammanträdde ministerrådet kort efter detta möte med stats- och 

regeringschefer och förde fram att Europol bör ta ett större ansvar i kampen mot 

terrorismen och att Europol bör etablera en enhet som upptäcker och utvärderar 

skadligt material. Rådet föreslog även att kommissionen bör föreslå olika åtgärder 

för att motverka olaglig form av vapenhandel (Council Of the European Union, 

2015).  

Dessa riktlinjer och förslag signalerar en riktning mot mer hårdare styrning än vad 

som var fallet före attackerna på Charlie Hebdo. Här fastslås dels att två direktiv bör 

utfärdas när det gäller både passageraruppgifter och nät- och informationssäkerhet 

och dels att Europol bör ta över mer ansvar kring kampen mot terrorism. Det 

påpekas även att medlemsstaterna snabbt bör implementera de bestämmelser som 

stats- och regeringscheferna kommits överens om kring penningtvätt, vilket också 

indikerar på en relativ liten nivå av flexibilitetsutrymme för medlemsstaterna. 

Samtidigt betonas också att det de facto är medlemsstaterna som har huvudansvaret 

i kampen mot terrorismen och det påpekas även att åtgärder inom exempelvis 

radikalisering ska stå i överenstämmelse med nationella konstitutioner vilket 

indikerar en mer mjuk styrning. Vidare förekommer icke-bindande åtgärder i form 

av riktlinjer ifrån kommissionen. Både mjuk och hård styrning förekommer i detta 

fallet i ganska stor utsträckning. En förstärkning och en modernisering av den yttre 

gränsen kan kopplas till Cross (2017) tes att EU använder varje terrorattentat som en 

legitim anledning att stärka den yttre gränsen och använda en hårdare form av 

styrning. Även det faktum att mer externa åtgärder efterfrågas i form av ett ökat 

samarbete med tredje länder och bättre riktat EU stöd indikerar att EU:s kamp mot 

terrorism innehåller en tydlig extern dimension (Cross 2017).  

Någon månad senare, den 27 Mars 2015, antog ministerrådet och Europarlamentet 

nya regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I dessa ingår 

ett direktiv och en förordning där EU:s regleringar kring penningtvätt skärps och där 

regelverk i enlighet med den internationella nivån säkerhetsställs. Inom dessa har nu 

kommissionen erhållit ett ansvar för att samordna risken för penningtvätt och detta 

beskrivs som en nödvändighet som blivit bekräftat på en internationell nivå:  

The importance of a supra- national approach to risk assessment has been 

recognised at international level. As the Commission is well placed to review 
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specific cross-border threats, it has been entrusted with the responsibility of 

coordinating the assessment of money laundering and terrorist financing risks 

affecting the internal market and relating to cross-border activities (Council of the 

European Union, 2015:4).  

Vikten av ett överstatligt tillvägagångsätt beskrivs alltså i detta citat och 

kommissionen tillskrivs ett ökat ansvar i och med detta. Direktivet beskriver även 

att medlemsstaternas interna regelverk ska i hög grad vara konsistenta och att dessa 

även ska innehålla en viss flexibilitet i genomförandet.  

Här framträder hård styrning i stor utsträckning då ett direktiv och en förordning 

införs samt att citatet ovan beskriver att ett överstatligt agerande är viktigt när det 

gäller motverkan av terrorfinansiering. En form av mjuk styrning framträder också 

till viss del i form av att medlemsstaterna får en viss flexibilitet när det gäller 

genomförandet av direktivet. 

Sammantaget förekommer både mjuk styrning och hård styrning i ganska stor 

utsträckning när det gäller åtgärderna och strategierna efter Charlie Hebdo dåden. 

Det går dock att tydligt utläsa en betydande ökning av hård styrning jämförelsevis 

med före Charlie Hebdo dåden.  

6.1.3 Strategier och åtgärder efter Parisdåden  

Den 13 november 2015 begicks ett flertal terrorattentat i centrala Paris där 130 

personer mördades. Det första terrorattentatet ägde rum utanför Frankrikes 

nationalarena Stade de France där Frankrike och Tyskland spelade en landskamp i 

fotboll inför cirka 80 000 personer. Ungefär samtidigt öppnade tre terrorister eld 

mot en tre olika krogar och restauranger i nordöstra Paris. Några minuter senare 

anlände tre terrorister till konsertlokalen i Bataclan där den amerikanska 

musikgruppen Eagles of Death Metal spelade inför ca. 1500 personer. 89 personer 

omkom i terrordådet. Till följd av dessa attacker utlyste sedan president Hollande ett 

undantagstillstånd i landet där landets yttre gränser stängdes (Gerdfeldter, 2017). 

Mot bakgrund av dessa händelser sammanträdde ministerrådet och medlemsstaterna 

den 20 november 2015 för att diskutera relevanta åtgärder mot dessa dåd (Council 

of the EU, 2015). Rådet beskriver att de vill påskynda åtgärderna med att slutföra 

arbetet kring ett EU-system för passageraruppgifter. De vill även öka det operativa 
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samarbetet genom Europol när det gäller en åtgärdsplan om skjutvapen där 

medlemsstaterna uppmanas att ansluta sig till dessa åtgärder. Rådet påpekar också 

att de yttre gränserna behöver stärkas genom att medlemsstaterna genomför 

systematiska kontroller med hjälp av Europol och Frontex:  

Rådet uppmanar Frontex och Europol att bistå de medlemsstater som gränsar till 

västra Balkan när det gäller att utöka kontrollerna vid de yttre gränserna för att 

upptäcka smuggling av skjutvapen och att öka samarbetet med länderna i regionen, 

bl.a. via sådana operativa regionala plattformar som initiativet för 

terrorismbekämpning på västra Balkan (Council of the European Union, 2015:1).  

Detta citat belyser att det är medlemsstaterna som står för genomförandet av dessa 

åtgärder vilket indikerar en form av mjukare styrning där Europol och Frontex 

enbart är där för att assistera.  

Vidare beskrivs att ett centrum mot terrorism ska inrättas den 1 januari 2016, ett 

centrum som beskrivs i form av en plattform där medlemsstaterna kan öka 

informationsutbyten mellan varandra och öka det operativa samarbetet gällande 

kontroll av illegala skjutvapen, utredning av utländska terroristriande och 

finansiering av terrorism. Inom detta centrum kommer medlemsstaterna att 

utstationera experter på terrorbekämpning. Rådet beskriver också att kommissionen 

bör genomföra åtgärder för att underlätta informationsutbytet mellan 

medlemsstaterna. Rådet beskriver att medlemsstaterna å sin sida bör se till att olika 

nationella berörda myndigheter ska öka sina bidrag till Europol. Vidare beskrivs att 

kommissionen uppmanas att initiera ett förslag för att stärka samarbetet mellan 

finansunderrättelsetjänsterna i syfte att öka effektiviteten och i kampen mot 

finansiering av terrorism.  

Att Europol kommer att inrätta ett nytt europeiskt centrum mot terrorism kan tolkas 

som en form av mer hård styrning då detta indikerar att EU får ett ökat ansvar i 

kampen mot terrorismen. Dock, som ovan nämnts, beskrivs centrumet som en 

plattform där medlemsstaterna kan öka sitt samarbete, vilket ändå indikerar att 

centrumet i någon mån är till för medlemsstaternas operativa arbete, vilket kan 

tolkas som att det är medlemsstaterna som är i fokus och att centrumet kommer att 

fungera som ett verktyg för deras arbete. Dock innebär detta att ett större integrerat 

samarbete mellan medlemsstaterna, och att Europol tillskrivs en samordningsroll, 
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vilket signalerar en form av hård styrning. Även det faktum att kommissionen 

uppmanas till att vidta åtgärder både när det gäller penningtvätt och 

informationsbyte pekar mot en form av hård styrning. Det faktum att 

gränskontrollerna ska stärkas, där Europol och Frontex ska bidra till stöd för 

medlemsstaterna, kännetecknas framförallt av en typ av mjuk styrning då det är 

medlemsstaterna som styr genomförandet.  

I det Europeiska rådet sammanträde, en kort tid efter terrordåden i Paris, och 

diskuterades hur dåden skulle bemötas (Europeiska rådet, 2015). I detta möte 

instämmer de med ministerrådet i det att ett djupare samarbete mellan de olika 

säkerhetstjänsterna är nödvändigt, och att det behöver säkerhetsställas ett 

systematiskt utbyte av uppgifter ur kriminalregister för personer som har någon 

form av koppling till terrorism. Det Europeiska rådet konstaterar även att 

informationsutbytet mellan medlemsstaternas myndigheter måste förbättras och 

fördjupas, samt att medlemsstaterna i högre utsträckning ska stödja Europols nya 

centrum mot terrorism genom att ge Europol och Frontex tillgångar till relevanta 

databaser. Europeiska rådet beskriver även att medlemsstaterna har lovat att 

direktivet om passageraruppgifter ska tillämpas när det gäller lufttrafikföretag vid 

flygningar inom EU. De betonar även att fördjupning av samarbetet mellan 

säkerhetstjänsterna kommer att genomföras med hänsyn till medlemsstaternas 

exklusiva ansvar för den nationella säkerheten. Det beskrivs vidare att 

medlemsstaterna till fullo ska genomföra förordningen kring sprängämnen och att 

rådet och kommissionen kommer att vidta ytterligare åtgärder mot finansiering av 

terrorism. Även här förekommer en hård styrning i ganska stor utsträckning då 

medlemsstaterna uppmanas att stödja det europeiska centrumet mot terrorism mer 

intensivt samt att implementering av direktivet kring passageraruppgifter i hög grad 

ska styras på en central nivå. Hård styrning förekommer även i ljuset av det faktum 

att även förordningen kring sprängämnen tas upp. Dock framträder även mjuk 

styrning till viss del i det att det Europeiska rådet uttryckligen skriver att 

fördjupningen mellan de olika säkerhetstjänsterna kommer att göras med hänsyn till 

medlemsstaternas exklusiva ansvar för den nationella säkerheten, vilket på nytt 

indikerar att medlemsstaterna ändå innehar ett ansvar av hur kampen mot 

terrorismen ska fortgå.  
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Vidare utfärdade ministerrådet ett förslag kring gränskontroller den 24 februari 2016 

(Council of the European Union, 2016). Här beskrivs att bevakningen av 

gränskontrollerna och kontroll av resenärer som korsar gränserna inte i tillräcklig 

utsträckning kan genomföras av medlemsstaterna:  

[…] it cannot be sufficiently achieved by the Member States individually, but can 

rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in 

accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on 

European Union (Council of the European Union, 2016:6).  

Detta citat visar att unionen eftersträvar en mer hård styrning eftersom EU borde 

tillföra flera metoder då medlemsstaterna inte klarar av detta på egen hand. Här 

hänvisas till subsidiaritetsprincipen. Förslaget visar dock även att medlemsstaterna 

ska inneha en exklusiv beslutsrätt kring riskbedömningen av situationen, vilken kan 

innefatta en tillfällig reduktion av kontroller av personer. Detta indikerar alltså att 

inom förslaget förekommer även en form av mjuk styrning där medlemsstaterna 

erhåller flexibilitet i implementeringen.  

Sammanfattningsvis kännetecknas de åtgärder och strategier som presenteras efter 

Parisdåden av en liten ökning av hård styrning jämfört med efter Charlie Hebdo 

dåden. Dock framträder även mjuk styrning i form av bland annat flexibilitet vid 

genomförande. Därmed kan åtgärderna och strategierna kännetecknas av en ganska 

stor förekomst av hård styrning och en ganska stor förekomst av mjuk styrning.  

6.1.4 Strategier och åtgärder efter Manchester-dådet  

Kvällen den 22 maj 2017 dödades 22 människor och över 250 personer skadades i 

ett terrordåd i en konsertlokal i Manchester där artisten Ariane Grande spelade. 

Attentatet bekräftades som en självmordsattack med hjälp av en hemgjord bomb 

bestående av splitter. Islamiska staten tog i efterhand på sig ansvaret för terrordådet 

(Wicklén, 2017)  

24 Maj 2017 presenterade ministerrådet reviderade riktlinjer i kampen mot 

terrorismen med anledningen till att de anser att hotbilden ifrån terrorism har 

förändrats (Europeiska Unionens råd, 2017). De beskriver den rådande situationen 

på följande sätt:  

Det är medlemsstaterna som har det främsta ansvaret för att bekämpa och 
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förebygga radikalisering och rekrytering till terrorism. Terroristattackerna i 

Europa under 2015 och 2016 har emellertid återigen visat på vikten av att även på 

europeisk nivå ta itu med den radikalisering som leder till terrorism och våldsam 

extremism (Europeiska Unionens råd, 2017:2).   

Citatet visar att det finns en tendens att ta tag i problemet genom mer hård styrning, 

vilket verkar vara en effekt av de ökade terroristattackerna. De reviderade 

riktlinjerna som beskrivs handlar främst om motverkan till radikaliseringen, där 

rådet föreslår ett antal riktlinjer som nationella beslutsfattare kan implementera. 

Exempelvis handlar dessa om att både på EU-nivå och medlemsstatsnivå förbättra 

kommunikationsstrategier för förebyggande av radikalisering. Här betonas särskilt 

åtgärder som omfattar motverkan av ungdomsradikalisering, genusaspekter av 

radikalisering samt av radikalisering. Formuleringarna visar att kring de flesta av 

dessa åtgärder kommer kommissionen och medlemsstaterna att dela på ansvaret, 

vilket alltså innebär en förekomst av både hård och mjuk styrning.  

Vidare sammanträdde det Europeiska rådet den 23 juni för att diskutera olika frågor, 

däribland kampen mot terrorismen och stärkandet av den inre säkerheten 

(Europeiska rådet, 2017). Nedan presenteras ett utdrag ur deras kommentarer kring 

de senaste tidens terrorattentat: 

Europeiska rådet fördömer skarpt den senaste tidens terroristattacker och står enat 

och orubbligt i kampen mot terrorism, hat och våldsbejakande extremism. Dessa 

handlingar har stärkt vår beslutsamhet att samarbeta på EU-nivå för att förstärka 

vår inre säkerhet: vi kommer att bekämpa spridningen av radikalisering på internet, 

samordna vårt arbete med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism 

och ta itu med ideologin, motarbeta finansieringen av terrorism, underlätta snabba 

och riktade informationsutbyten mellan brottsbekämpande myndigheter, även med 

betrodda partner, och förbättra interoperabiliteten mellan databaser (Europeiska 

rådet, 2017:1). 

Citatet illustrerar, som tidigare beskrivits, vikten av att ett samarbete på EU-nivå. En 

förbättring av interoperabiliteten presenteras också vilket kan ses som en vidare 

integration på området där olika aktörers databaser lättare ska kunna samverka 

tillsammans. Europeiska rådet uppmanar också kommissionen att snarast möjligt 

utarbeta ett lagförslag kring just interoperabiliteten. Det är tydligt att ett ökat fokus 
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har lagts på bekämpning av terrorism på internet. Europeiska rådet föreslår bland 

annat att ett sektors forum bör inrättas där nya tekniker och verktyg ska utarbetas för 

att upptäcka och radera innehåll som uppviglar till terrorbrott. Vidare skrivs att detta 

bör, vid behov, även fyllas ut med lagstiftningsåtgärder på EU nivå vilket indikerar 

på en hårdare styrning.  

Strategierna efter Manchester-dådet kännetecknas återigen av en vilja av att utöka 

samarbetet på en överstatlig nivå, där varje terrorattentat verkar ha stärkt EU:s roll 

att vilja samarbeta på området. Detta ihop med ett ökat fokus på att integrera 

databaser, samt en vilja att kommissionen bör utfärda lagstiftande åtgärder, visar att 

hård styrning förekommer till viss del. Mjuk styrning förekommer alltjämt också i 

form av att medlemsstaterna fortfarande styr mycket av genomförandet vilket 

beskrivs i ministerrådets reviderade riktlinjer (Europeiska Unionens råd, 2017). 

Mjuk styrning förekommer därför i ganska stor utsträckning och hård styrning i 

ganska stor utsträckning.  

6.1.5 Sammanfattning av åtgärderna mellan 2013–2017  

Tendensen under åren 2013–2017 visar en hårdare styrning över tid och en större 

mängd av åtgärder. Före Charlie Hebdo attackerna ägde rum existerade väldigt få 

strategier och åtgärder, där det som diskuterades främst kännetecknades av mjuk 

styrning. I takt med att allt fler terrordåd har ägt rum har en tydlig vilja att använda 

mer hård styrning framträtt, och att adressera terrorismen på en unionsnivå snarare 

än en mellanstatlig nivå. Detta kan framförallt urskiljas efter Parisattackerna då en 

rad strategier av mer hård karaktär framträder. Inom många av dessa bindande 

åtgärder framträder dock ett tydligt flexibilitetsutrymme hos medlemsstaterna där de 

erhåller en makt att genomföra åtgärderna utifrån deras egna omdömen. Mjuk 

styrning förekommer alltså fortfarande, mycket på grund av att det är tydligt att 

unionen behandlar medlemsstaternas ansvar som säkerhetsgarant med respekt, något 

som ofta framhålls bokstavligt i många av texterna. Detta kan illustrera 

komplexiteten kring säkerhetsfrågan inom EU, då EU dels har erhållit ett större 

mandat genom Lissabonfördraget att agera på området samt att de har rätt att 

intervenera genom subsidiaritetsprincipen, men där artikel 4(2) TEU visar att EU 

ska respektera nationalstatens rätt att tillhandhålla säkerhet för sina medborgare 

(Monar, 2014: 200). Denna problematik framträder tydligt i det textmaterial som 
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presenterats och en tydlig ambivalens illustreras även kring hur unionen ska förhålla 

sig till detta. 

6.2 Analys av åtgärderna utifrån neofunktionalismen 
I detta avsnitt presenteras analysen av de åtgärder och strategier som beskrivits med 

hjälp av neofunktionalismen för att undersöka vilken riktning unionen rört sig kring 

dessa förslag. Två hypoteser används för att undersöka rimligheten i de uppställda 

hypoteserna.  

6.2.1 Hypotes 1 

Eliter inom unionen ser begränsningar kring nationella lösningar på problemet och 

har därför skiftat sina aktiviteter till lösningar på unionsnivå. 

Som beskrivningen ovan har konstaterat har det skett en ökad förändring över tid 

kring EU:s antiterror policys där bland annat en fördjupning av samarbete kring 

säkerhetsdelning har skett, ett inrättande av ett nytt europeiskt centrum mot 

terrorism har införts och kommissionen har fått ett ökat ansvar kring exempelvis 

penningtvätt. Unionen har även uttryckligen vid ett flertal tillfällen konstaterat att 

mer ansvar på en central nivå behövs för att bekämpa dessa problem. Ett av de 

analyserade citaten, i avsnitt 6.1.4, visar att stor vikt läggs vid att hantera 

terroristhotet på europeisk nivå, men här beskrivs ändå utförligt att det är 

medlemsstaterna som innehar ansvaret i kampen mot terrorismen. Detta kan tolkas 

som något mångtydigt genom att ministerrådet erkänner medlemsstaternas 

begräsningar men vill samtidigt inte ta över säkerhetsansvaret helt. Integration kan 

alltså delvis förstås utifrån denna hypotes, men inte fullständigt då det påpekas 

starkt att säkerhet är medlemsstaternas ansvar. Däremot kan det konstateras att det 

har skett en förändring gällande tilltron att lösa problemet på en europeisk nivå. 

Före Charlie Hebdo dåden beskrivs inte problemet i form av att det behöver 

adresseras på central nivå. Efter Charlie Hebdo kan en djupare integration på 

området urskiljas där medlemsstaternas säkerhetstjänster fördjupas och EU indikerar 

att det kan vara av värde hjälpa till i kampen mot terrorism:  

Trots att det är medlemsstaterna som har huvudansvaret för att hantera terrorism 

kan EU i sig på många sätt bidra med ett mervärde (Council of the EU, 2015:1) 
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Citatet visar att medlemsstaterna fortfarande innehar huvudansvaret för kampen mot 

terrorismen, men EU:s roll uppmärksammas mer här än före Charlie Hebdo.  

Vidare uttrycker inrikes- och justitieministrarna i Riga i januari 2015 en vilja att 

lösa problemen på EU nivå:  

It is important to provide a determined response at EU level. The latest events have 

clearly proved the existence of this multidimensional threat involving different areas 

of crime. The necessity and importance of effectively coordinated and coherent 

approach is of the utmost importance. In this regard, a European agenda on 

Security is needed to address the threats to internal security of the EU for the next 

years (Council of the European Union, 2015:4).  

Detta kan tolkas som att ministrarna ser begränsningar på den nationella nivån och 

därför menar att kraftfulla åtgärder bör förläggas på EU-nivå. Denna tes stärks 

också efter Parisdåden i och med inrättandet av europeiskt centrum mot terrorism 

den 1 januari 2016, vilket antyder en förskjutning till att bemöta problemet på en 

mer central nivå. Den 24 februari 2016 skriver även ministerrådet uttryckligen att 

medlemsstaterna inte kan uppnå ett fullgott resultat genom att kontrollera den 

externa gränsen individuellt, utan att problemet bättre kan lösas på central europeisk 

nivå. Hypotesen kan alltså sägas stämma till viss del, då ministerrådet vid ett tillfälle 

konkret beskriver att de ser svårigheter med att medlemsstaterna på egen hand ska 

hantera de problem som finns. Vid ett flertal tillfällen påpekas att problemen bör 

belysas i en högre grad på unionsnivå. Samtidigt påpekas genomgående i dessa 

strategidokument medlemsstaternas exklusiva ansvar för säkerheten och detta visar 

ändå att unionen har respekt för, och i viss mån tilltro till, nationella lösningar på 

problemet, även om dessa behöver kompletteras i högre utsträckning med lösningar 

på unionsnivå.  

6.2.2 Hypotes 2 

Det har skett en djupare integration på området genom ett ökat ömsesidigt beroende 

och genom en spillover effekt.   

I det informella mötet mellan stats- och regeringscheferna i Bryssel i februari 2015 

beskrivs de riktlinjer som ska leda det kommande arbetet. I dessa belyses bland 

annat en vilja att medlemsstaterna bör fördjupa sitt samarbete gällande deras 

säkerhetstjänster. Även när det gäller motverkandet av internetinnehåll som 
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uppmuntrar till terroristbrott framträder ett djupare samarbete mellan offentliga 

myndigheter och Europol som en av lösningarna (Council of the EU, 2015:1). Det 

verkar alltså i dessa riktlinjer som att ett djupare samarbete eftersträvas och att 

bekämpandet av anti-terrorismen kräver lösningar på många fronter vilket indikerar 

en djupare integration.  

Inrättandet av det europeiska centrumet mot terrorism den 1 januari 2016, vilket 

beskrivs som en plattform där olika områden som exempelvis kontroll av illegala 

skjutvapen, finansiering av terrorism och ett ökat informationsbyte mellan 

medlemsstaterna, kan ses som en ökad tilltro till en djupare integration och som att 

en form av spillover effekt har ägt rum. Att en knytpunkt där olika aktörer samlas 

för samarbete indikerar helt klart att det ömsesidiga beroendet stärkts och kommer 

att vara ännu starkare då medlemsstaterna nu blir mer bundna till varandra.  

Vidare gällande det Europeiska rådets strategier strax efter Parisattackerna skrivs 

uttryckligen att det existerar ett brådskande behov av att utbyta en större mängd 

information inom en rad olika områden (Europeiska rådet, 2015:3). Dels påpekas att 

det är eftersträvansvärt att stärka interoperabiliteten (förmågan mellan olika 

databaser att fungera tillsammans för att på så vis kunna kommunicera med 

varandra) mellan medlemsstaterna. Medlemsstaterna uppmanas även att de bör öka 

sina bidrag till Europols databaser och även att låta Europol och Frontex ta del av 

relevanta databaser. Dels uppmanas även medlemsstaterna att systematiskt överföra 

uppgifter ur kriminalregister för personer med kopplingar till terrorism till det 

europeiska informationscentret och att utbyta dessa med varandra.  

Detta ökade utbyt indikerar att en djupare integration på området ägt rum i form av 

ett ökat ömsesidigt beroende. Medlemsstaterna uppmanas nu till samarbete på allt 

fler områden, vilket gör att deras beroende av varandra, som existerar av tillgångar 

till varandras databaser, blir större, likaså samverkan. Utifrån neofunktionalismen 

kan detta ses som att en spillover effekt har ägt rum inom ramen för 

terrorismbekämpningen. Varför detta har skett kan enligt spillover begreppet förstås 

utifrån den strukturella pressen som gör att aktörer behöver anpassas sina 

preferenser utifrån dessa strukturer och på så vis samarbete inom flera sektorer. 

(Niemann & Schmitter, 2009:57). Exempelvis har unionen erhållit ett större mandat 
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att agera inom området intern säkerhet alltsedan Lissabonfördraget, och på så vis 

erhållit mer legitimitet därifrån att även agera mer bestämt i kampen mot 

terrorismen.  

En spill-over effekt kan också belysas i det att den interna säkerheten inom EU nu 

även berör den yttre säkerheten. Som beskrivit under analysens första del beslutade 

ministerrådet den 9 februari 2015 att de yttre åtgärderna gentemot terrorism ska 

intensifieras (Council of the EU, 2015). Här handlar det framförallt om att motverka 

terrorism i mellanöstern och medelhavsområdet och motverkan kring utländska 

terrorstridande. Här skrivs uttryckligen att denna motverkan mot terrorismen 

kommer att genomsyra all utrikespolitik inom EU vilket väl belyser den aspekt att 

kampen mot terrorismen innefattar allt fler sektorer och även den yttre säkerheten. 

Detta resultat ligger även linje med Cross (2017) som belyser att EU har etablerats 

som en extern aktör gällande anti-terrorbekämpningen (Cross, 2017:614).  

7 Slutsatser  

De frågeställningar som ställdes inom ramen för denna uppsats var: (1) I vilken 

utsträckning kännetecknas EU:s åtgärder och strategier mot terrorism mellan år 2013–

2017 av mjuk respektive hård styrning? (2) Hur kan EU:s åtgärder och strategier mot 

terrorism mellan år 2013–2017 förstås utifrån ett integrationsperspektiv?  

Dessa besvarades genom att undersöka det Europeiska rådet och ministerrådets 

åtgärder och strategier utifrån en tidslinje mellan 2013–2017 med nedslag i tre 

terrordåd. Analysen visar att EU och dess medlemsstater samarbetar genom olika 

institutioner och ramverk för att tillsammans hantera hotet mot terrorismen. Både 

mjuk och hård styrning framkommer av de dokument som har analyserats. Det går 

dock att urskilja en tendens mot mer hårdare styrning i takt med att allt fler 

terrordåd har begåtts, bland annat genom att EU uttryckt en vilja att adressera dessa 

problem på en central nivå. Resultatet bekräftar Monars (2014) tes att EU intagit en 

position som en självständig säkerhetsaktör och inte bara agerat som stöd åt 

medlemsstaterna i deras arbete (Monar, 2014:207). Samtidigt är EU väl medveten 

om situationen kring den nationella säkerheten, vilket historiskt sett behandlats av 

nationalstaten, något EU inte kan ta över helt och hållet. Detta belyses också i 

materialet då EU genomgående beskriver situationen i termer av respekt för 
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medlemsstaternas suveräna ställning inom säkerhetsområdet. EU har alltså inte tagit 

över rollen som säkerhetsgarant för unionens medborgare utan snarare tagit över ett 

ökat ansvar i samverkan med medlemsstaterna.  Resultatet ligger i linje med Monars 

(2014) slutsatser kring hur EU:s styrning faktiskt ser ut även om denna studie 

tillskriver de överstatliga inslagen i lite högre utsträckning än Monar (2014:207–

208).  

På vilka grunder denna förändring skett har analyserats med hjälp av 

neofunktionalismen för att förstå EU:s mer framträdande roll och den ökade 

integrationen. De hypoteser som ställdes upp stämde till viss och stor del då 

beslutsfattarna inom unionen erkänner att det existerar begränsningar i nationella 

lösningar på problemen. De anser att medlemsstaterna inte i tillräckligt hög 

utsträckning kan bära ansvaret i kampen mot terrorismen på egen hand utan att 

unionen därför måste hjälpa till. Detta kan även sättas i relation till det faktum att de 

karakteriserar terrorism som ett yttre hot och som möjligtvis har skapat en känsla av 

ett ”vi” och ett kollektiv där ett djupare samarbete efterfrågas (Haas, 1958: 

442,447). Enligt denna tes kan alltså en form av säkerhetsgemenskap eventuellt 

skapats, vilket alltså har möjliggjort en påskyndad integration inom området 

(ibid.:442).  Detta har dock inte testats i denna studie, då utrymmet inte räckte till, 

men utgör ändå en tänkbar förklaring. Den andra hypotesen som testades, frågan om 

den vidare integrationen beror på ett ömsesidigt beroende och en spill-over effekt, 

kan även bekräftas till viss del av det empiriska materialet. Det är tydligt att kampen 

mot terrorismen nu innefattar ett ökat antal sektorer där samarbetet har utvecklats 

och på så vis skapat en djupare integration inom EU. Detta har skyndats på genom 

den externalisering som ägt rum utifrån ett ökat samarbete med länder i tredje 

världen och stärkandet av den yttre gränsen.  

Denna studie stärker Cross (2017) resultat om att EU:s inresäkerhetsstyrning 

faktiskt har externaliserats (Cross, 2017:614). Frågan är hur detta kommer att 

utvecklas i framtiden, om EU kommer gå mot en mer överstatlig styrning eller 

vidhålla vikten av medlemsstaternas suveräna status. Tydligt är i alla fall att när det 

gäller kampen mot terrorismen har EU visat sina muskler som både en stark 

internationell aktör och stark intern aktör. Frågan är hur långt detta kan fortgå innan 

medlemsstaterna känner att de tappar sin nationella suveränitet. EU:s legitimitet på 
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detta området lär ifrågasättas. Det dock är det lätt att instämma med Cross (2017) 

om att EU innehar en legitimitet att erhålla ett utökat handlingsutrymme när det 

gäller att hantera kriser som till exempel terrorism. EU skapades trots allt utifrån en 

tanke om att fred och säkerhet skulle vara centralt för att förhindra att fler blodiga 

konflikter skulle inträffa, vilket är precis vad som sker i kampen mot terrorismen 

(Cross, 2017:621).  

För vidare studier hade det varit relevant att använda en kompletterande teori till 

neofunktionalismen, förslagsvis intergovermentalismen som står i motsats till 

neofunktionalismen. Denna teori hade kunnat användas för att ytterligare belysa den 

fördjupande integrationen på området, vilket hade krävt en genomgång av 

bakgrunden till dessa strategier och åtgärder. Material för denna typ av studie hade 

exempelvis kunnat utgöras av debatter i Europarlamentet för att spegla eventuella 

motsättningar hos medlemsstaterna. På så vis hade en djupare insikt kunnat erhållas 

i vad som lett fram till dessa åtgärder och strategier än vad som undersöktes i denna 

studie. Vidare har aspekten kring intersubjektivitet reflekterats kring då det uppstod 

en problematik gällande inom vilken analyskategori vissa uttalanden skulle placeras. 

Fyra kategorier för mjuk respektive hård styrning konstruerades vilket så här i 

efterhand eventuellt kan ha skapat ett reliabilitetsproblem i form av bristande 

intersubjektivitet då kategorierna kanske inte var tillräckligt tydligt avgränsade 

utifrån varandra. Dock menar Boréus och Bergström (2018) att detta problem kan 

undkommas genom att vara transparent och motivera sina tolkningar genom tydliga 

citat och tydliga redogörelser, vilket har varit en medveten och genomgående 

strategi i denna uppsats (Bergström & Boréus, 2018:40–41).  
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